
De kan utses till Stockholms främsta entreprenör
Tisdagen den 8 november har entreprenörer från tio företag chansen att bli Stockholmsområdets främsta entreprenör när regionfinalen i EY
Entrepreneur Of The Year avgörs i Stockholm. Bland finalisterna som gör upp om titeln och en plats i den nationella finalen i februari finns
grundarna till Doberman, Estelle & Thild, Renée Voltaire och Zound Industries International.

Efter en omfattande urvalsprocess under hösten är det nu dags för regionfinaler i den svenska upplagan av EY Entrepreneur Of The Year, en av världens
främsta entreprenörsutmärkelser. I Stockholmsfinalen, som går av stapeln den 8 november, gör entreprenörer från tio företag upp om titeln:

Michael Lantz och Fredrik Andersson, Accedo Broadband AB, Stockholm ( www.accedo.tv)
Lisa Lindström, Doberman AB, Stockholm (www.doberman.se)
Pernilla Rönnberg, Estelle & Thild AB, Stockholm (www.estellethild.com)
Marlene Sandberg, Naty AB, Nacka (www.naty.com)
Fredrik Wester, Paradox Interactive AB, Stockholm (www.paradoxplaza.com)
Johan Löf, RaySearch Laboratories AB, Stockholm (www.raysearchlabs.com)
Renée Voltaire, Renée Voltaire AB, Stockholm (www.reneevoltaire.se)
Annica Forsgren, Skincity Sweden AB, Täby (www.skincity.se)
Karl Perlhagen och Patrik Wahlén, Volati AB, Stockholm (www.volati.se)
Konrad Bergström, Zound Industries International AB, Stockholm (www.zoundindustries.com)

– Det har varit en hård kamp om finalplatserna och flera framstående entreprenörer föll på målsnöret. De finalister som nu gör upp om regiontiteln har alla en
otrolig entreprenörsresa bakom sig och min förhoppning är att de framöver kan fungera som förebilder för andra som funderar på att göra verklighet av sin
affärsidé. Det är också mycket glädjande att vi i år har rekordmånga kvinnliga entreprenörer i final i Stockholmsregionen, säger Carlos Esterling, ansvarig för
EY Entrepreneur Of The Year i region Stockholm.

Syftet med EY Entrepreneur Of The Year är att hylla framgångsrika entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap i Sverige. Förutom huvudpriset ”EY
Entrepreneur Of The Year” utses även vinnare i kategorierna ”Årets kvinnliga stjärnskott” och Årets manliga stjärnskott”. Huvudsponsorn SEB delar ut
specialpriset ”Bästa internationella tillväxt”. Vinnarna i de sex regionfinalerna möts den 1 februari i den nationella finalen i Stockholms stadshus. Den
nationella vinnaren får sedan representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni, där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens
främsta entreprenör.

Vinnarna i region Stockholm utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Tommy Jacobsson (Varenne AB, f.d. ordförande Djurgården IF
Fotboll), Carin Holmquist (professor inom entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm), Charles ”Challe” Berglund (företagare, entreprenör, f.d.
sportchef och tränare Djurgården Hockey), Thomas Ek (grundare OBH Nordica), Magdalena Forsberg (företagare, entreprenör, f.d. skidskytt), Kristina
Lindhe (The Lexington Company AB) och Maria Rankka (VD Stockholms Handelskammare).

För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige, 070-3189197, carlos.esterling@se.ey.com 

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.
Information och pressrum: www.eoy.se  

Pressinbjudan

Varmt välkommen att närvara vid regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. På plats finns möjlighet
att intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Tisdag 8 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjökvarns Kaj 25, Nacka
Anmälan: carlos.esterling@se.ey.com

Om EY Entrepreneur Of The Year
EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda
ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder. En extern oberoende jury
bedömer entreprenörerna efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande.
Tävlingen startade i USA 1986 och i Sverige började utmärkelsen delas ut 1995. Vid de regionala finalerna och vid den nationella finalen utses även vinnare i kategorierna Årets kvinnliga
stjärnskott och Årets manliga stjärnskott. SEB delar också ut priset Bästa internationella tillväxt i egenskap av huvudsponsor för EY Entrepreneur Of The Year.

Med start i Stockholm den 8 november utses under hösten regionala vinnare på sex entreprenörsgalor runt om i Sverige. Dessa möts i en nationell final i Stockholms stadshus i februari
och huvudprisvinnaren får sedan representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.  

Regionfinaler i Sverige 2016
8 november – Stockholm
10 november – Göteborg
15 november – Umeå
17 november – Jönköping
21 november – Malmö
22 november – Karlstad

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska
bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.


