
Nu ska södra Sveriges främsta entreprenör koras
Torsdagen den 9 november har framgångsrika entreprenörer till 10 spännande tillväxtbolag chansen att bli Sydsveriges främsta entreprenör.
Bland finalisterna i EY Entrepreneur Of The Year region Syd samsas ekologiska livsmedelsproducenter som Magnihill AB med innovativa IT-
bolag som Telavox AB och SmartRefill i Helsingborg AB.

Efter en omfattande urvalsprocess under hösten har det nu blivit dags för regionfinaler i den svenska upplagan av EY Entrepreneur Of The Year, en av
världens främsta entreprenörsutmärkelser. I finalen för södra Sverige gör framgångsrika entreprenörer från 10 företag upp om regiontiteln den 9 november i
Malmö, och i slutändan en plats i den nationella finalen i Stockholm:

Marie Hansson, Björka Assistans AB, Lomma (www.bjorka-assistans.se)
Christine Hansson och Joachim Hallström, Finest Cosmetics Nordic AB, Höör (www.finestcosmetics.se)
Erik Nilsson, Gunnarshög Jordbruks AB, Hammenhög (Simrishamn) (www.gunnarshog.se)
Pia Jaarnek, Kolafabriken i Sverige AB, Bräkne-Hoby (www.kolafabriken.se)
Wiveca Pehrsson Almgren, Magnihill AB, Mörarp (Helsingborg) (www.magnihill.se)
Martin Nilsson, Norrvidinge Lastbilscentral AB, Helsingborg (www.norrvidinge.se)
David Nilsson, SmartRefill i Helsingborg, Helsingborg (www.smartrefill.se)
Alexander Wachtmeister Da Silva och Viktor Karlsson, Telavox AB, Malmö (www.telavox.com)
Michal Jackiewicz, Karin Falk och Fredrik Johansson, Tillberg Design AB, Höganäs (www.tillbergdesign.com)
Martin Lidgard, Web Manuals Sweden AB, Malmö (www.webmanuals.aero)

–  Precis som tidigare år har vi fått in väldigt många starka nomineringar från hela södra Sverige. De entreprenörer som nu gör upp om regiontiteln är
strålande exempel på den kreativitet och kunskap som finns i regionen. Det är extra kul att vi i år också har en rejäl bredd bland finalisterna, i finalen
kommer hållbara livsmedelsproducenter och nydanande IT-bolag bland annat göra upp med ett globalt designföretag och en godisfabrikör som var först i
Sverige med att tillverka fudge. Det är med andra ord en omväxlande skara företag som verkligen visar på vilken innovationskraft som finns i Sydsverige. Det
ska bli mycket intressant att se hur juryn tar sig an finalfältet, det kommer inte att bli en lätt uppgift att utse en vinnare, säger Stefan Dahlin, ansvarig för EY
Entrepreneur Of The Year i region Syd.

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 även ut
specialpriset ”Bästa internationella tillväxt”. Vinnarna i samtliga kategorier i de sex regionfinalerna möts den 25 januari i den nationella finalen i Stockholms
stadshus. Den nationella 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.

Vinnarna i region Syd utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Mia Rolf, (CEO Ideon Science Park) Peter Areskog (vd Areco Steel)
Elisabeth Brevenson (Director of Product Strategy Twilio), Eva Ohlstenius (senior advisor Forefront Consulting), Gull-Britt Jonansson (vd Finja Betong), Per
Hidénius (vd Hypergene), Göran Hellström (vd Navet), Jacob Youssef (vd Candy People och huvudprisvinnare EY Entrepreneur Of The Year region Syd 2016)

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.

Läs mer på www.eoy.se

För mer information, kontakta:
Stefan Dahlin, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year region Syd, 070- 318 68 25, stefan.dahlin@se.ey.com
Stina Gustafsson, PR-chef EY Sverige, 073- 355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com

Pressinbjudan

Varmt välkommen att närvara vid regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Hipp i Malmö. På plats finns möjlighet att intervjua
vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Torsdag 9 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Hipp, Kalendegatan 12, Malmö
Anmälan: stefan.dahlin@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 7 november utses under hösten regionala vinnare på sex entreprenörsgalor runt om i Sverige. Dessa möts i en nationell final i Stockholms stadshus den 25
januari 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.

Läs mer på www.eoy.se

Om EY
EY är världsledande 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. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera
medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se


