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532 miljoner euro i omsättning. 
52 miljoner euro i vinst. 
11 000 euro i premie för alla. 
4 miljoner euro till välgörenhet. 
 

Ärade journalister och medlemmar av presskåren! 

Imorgon är det alla hjärtans dag, en dag då vi firar kärleken och omtanken för våra 

medmänniskor. Det är förresten även min födelsedag – nummer 61 i raden. Vi har även valt att 

redovisa Liqui Molys balansräkning och låta den granskas av våra revisorer på denna dag. 

– Man vill ju veta vad man har lyckats åstadkomma under året som gått.  Låt mig därför nämna 

några siffror: Vår omsättning för 2017 uppgick till 532 miljoner euro, en ökning på 9 % från 

2016 års omsättning på 489 miljoner euro. Vårt resultat före skatt var 52 miljoner euro. Det är 

också en ökning på 9 % jämfört med fjolåret. Det är så det ska vara! Inte minst för att vi ska 

uppnå en andel eget kapital på 80 %.  

Inte bara jag utan hela teamet bestående av 835 kolleger har arbetat hårt, förvaltat ekonomin 

väl och nått enastående framsteg gemensamt. Därför är det nu dags att alla – enkelt uttryckt – 

får lön för mödan. Var och en av mina medföretagare får – precis som förra året – en så kallad 

vinstpremie, en specialersättning på 11 000 euro brutto. Med arbetsgivarandelar inräknade 

delar vi ut en summa på mer än 10 miljoner euro. Jag är väldigt glad över detta – och självklart 

över de 50 arbetstillfällen som vi skapade förra året. Under de senaste 2 åren blir det totalt 100. 

För mig är det dock viktigt att vi inte bara tänker på oss själva, utan även på människor som inte 

har det lika gott ställt. Människor i nöd som jag genom min privata stiftelse tillsammans med min 

son Benjamin Orschulik och min partner Liebsten Kerstin Thiele har hjälpt i 7 år. Jag har därför 

beslutat att privat skänka 3 miljoner euro till Ernst Prost-stiftelsen och 1 miljon euro till Ernst 

Prost Foundation for Africa från den vinst som jag uppnådde genom att sälja Liqui Moly till 

företaget Würth. Transaktionerna genomfördes redan idag. Vinstpremien på 11 000 euro för 

mina kolleger kommer att betalas ut tillsammans med nästa lön.  

Jag önskar er en underbar alla hjärtans dag och ser gärna att ni sprider vidare den information 

som ni har fått från mig idag.  

Med vänlig hälsning 
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