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Esbjerg-firma vokser med Gazellefart uden 

at skylde en krone væk 

SRI Sign Solution A/S fortsætter stimen af fornemme 

kreditvurderinger og topper nu præstationerne med 

en kåring som Gazellevirksomhed. 

Der er fuld fart på og samtidig perfekt kontrol hos SRI Sign Solution A/S i 

Esbjerg. Så kort kan det siges, hvis man skal beskrive hvordan det står til 

hos skiltefirmaet SRI Sign Solution A/S. 

Gazelle-kåring vidner om vækst 

Den eftertragtede Gazelle-kåring fra Børsen beviser, at virksomheden har 

haft en ganske kraftig vækst, der har fordoblet af bruttoresultatet i løbet 

af de seneste 4 regnskabsår. Samtidig har der været positiv vækst i hvert 

af de fire regnskabsår. Stor og stabil vækst er naturligvis et godt tegn på, 

at firmaet har succes med at afsætte sine produkter. 

AAA-kreditvurdering i 5 år vidner om soliditet 

Hos SRI Sign Solution A/S er direktør Flemming Nørskov særligt glad for 

Gazelle-kåringen, fordi den ledsages af endnu en kåring, nemlig et AAA-

sølvdiplom fra kreditrating-firmaet Bisnode. ”Det betyder jo, at vi evnen 

til at vokse og samtidig have kontrol over omkostningerne”, forklarer 

Flemming Nørskov. 

En AAA-rating er et udtryk for den højest mulige kreditrating fra det 

anerkendte, der kan gives til en virksomhed. SRI Sign Solution har fået 

denne høje rating 5 år i træk nu – hvilket er det, der udløser AAA-

sølvdiplomet.  

 

Alsidigt skiltefirma 

SRI Sign Solution A/S er et alsidigt skiltefirma, der fremstiller og sælger 

alle typer af skilte – med og uden lys, til indendørs og udendørs brug. 

Kunderne er fordelt over hele Danmark, ligesom eksportandelen har 

arbejdet sig op på et betydeligt niveau. 



Foruden alle de gængse skiltetyper som facader og udenoms arealer ved 

virksomheder, har SRI Sign Solution A/S en stor og stigende produktion af 

lysskilte til lastbiler. 

Produktionen er baseret på en solid kombination af godt håndværk, 

materialer af høj kvalitet samt moderne teknologi. En stor del af 

afsætningen sker til en fast kundekreds – og væksten vidner om, at dem 

bliver der flere og flere af hos SRI Sign Solution A/S. 

 

Skilte er også kunst 

Foruden de traditionelle skiltetyper, markerer SRI Sign Solution A/S sig 

med en række opsigtsvækkende skilte-kunstværker og installationer. 

Heriblandt kan nævnes en lysende kunstinstallation med værker af 

Esbjerg-kunstneren René Holm som kan ses i cykeltunnellen ved Esbjerg 

Strand, en række opsigtsvækkende skilte i bydelsprojektet ”Den Røde 

Plads” i København samt et imponerende skilt på taget af SKAT’s domicil i 

Aalborg. 

------------------------------- 

Yderligere oplysninger om SRI Sign Solution A/S hos direktør Flemming 

Nørskov på telefon 7515 9000.  
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Direktør hos SRI Sign Solution, Flemming Nørskov, satser på både vækst og 

bundsolid økonomi, men AAA-kåringen er den vigtigste af de to.  
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Børsens’s ikoniske Gazelle er et symbol på kraftig vækst – her suppleret af 

Bisnodes AAA sølv-diplom  

 


