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Pressemeddelelse, 31. oktober 2016 
 

Danpo henter medalje i Korea! 
 
Værdifuld eksport af danske kyllingefødder til Sydkorea anerkendes med 

H.K.H. Prins Henriks Æresmedalje. Hæderen er givet til Mr. Samuel Lee, 

som har modtaget Æresmedaljen under det danske statsministerbesøg til 

Sydkorea. 

 

Det første officielle besøg i Sydkorea af en dansk statsminister i 25 år har trukket 

positive spor – et besøg der blandt andet blev markeret med overrækkelsen af en 

længe ønsket kopi af Den Lille Havfrue til bystyret i Seoul. Koreanerne er nemlig 

vilde med H.C. Andersen – og så er de vilde med danske kyllingefødder! 

 

Tilbage i 2014 underskrev Danpo kontrakt om levering af kyllingefødder og vinger til 

en værdi af DKK 100 mio. med handelsvirksomheden Plemax. Plemax er skabt og 

drevet af Mr. Samuel Lee med hvem Danpo har handlet gennem mere end 15 år. 

 

Det er derfor helt fortjent, at direktøren for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, 

under det netop gennemførte eksportfremstød anerkendte den lange relation og Mr. 

Lee med H.K.H. Prins Henriks Æresmedalje og Eksportforeningens Diplom. 

 

Sund vækst baseret på høj kvalitet 

”Vi har handlet med Mr. Lee siden den spæde start i Sydkorea. År for år har vi øget 

samhandlen baseret på en konstant høj kvalitet af vores danske kyllingeprodukter 

og en høj service. Tillid og gensidighed i forretningen har været helt afgørende for 

den succes, vi står med i dag.” udtaler Kaja Gregersen, mangeårig eksportchef hos 

Danpo for Asien og fortsætter: 

 

”Vi kunne måske sælge det dobbelte i Sydkorea, hvis vi havde kyllinger nok – og det 

vel at mærke udskæringer vi ikke afsætter i Danmark. Og ja, det er fordi vi har den 

efterspurgte kvalitet, men også fordi vi har den rigtige kunde.” 

 

Anerkendelsen af Plemax som en entreprenant og internationalt orienteret 

virksomhed er helt i tråd med ånden i statsminister Lars Løkke Rasmussens officielle 

besøg. ”Den sydkoreanske regering satser benhårdt på innovation, iværksætteri og 

internationalisering, hvor vi har meget at lære af hinanden.” udtaler Løkke 

Rasmussen i Statsministeriets pressemateriale. 
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