
Nu utses Stockholms främsta entreprenör
Tisdagen den 7 november har framgångsrika entreprenörer till 10 intressanta tillväxtbolag chansen att bli Stockholmsregionens främsta
entreprenör. Bland finalisterna i EY Entrepreneur Of The Year region Stockholm finns bland andra designern Gudrun Sjödén, kända
företagarduon Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya samt den svenska tech-entreprenören Stina Ehrensvärd, Yubico AB, som bland annat
diskuterat lösenordskryptering med Barack Obama.

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 Stockholmsfinalen den 7 november gör framgångsrika entreprenörer från 10 företag upp om regiontiteln och en
plats i den nationella finalen:

Daniel Petersen och Stefan Rönn, Pierce AB, Hägersten (www.pierce-ecom.com)
David Holender, PJ Utsi, Staffan Palopää, Vaimo AB, Stockholm (www.vaimo.se)
Emil Sallnäs och Björn Wittmark, Viva Wine and Spirits Group, Stockholm (www.giertz.se)
Erik Börjesson Fagerlind, Peter Jansson, Sneakersnstuff AB, Stockholm (www.sneakersnstuff.com)
Gudrun Sjödén, Gudrun Sjoden Group AB, Stockholm (www.gudrunsjoden.com)
Henrik Nilsson, Inrego AB, Täby (www.inrego.se)
Magnus Olsson, Pamaco Totalservice AB, Kista (www.washtec.se)
Marianne Kaplan, ”Kaplan” (Marianne Kaplan AB), Stockholm (www.kaplan.se)
Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya, Sdiptech AB, Stockholm (www.sdiptech.com)
Stina Ehrensvärd, Yubico AB, Stockholm (www.yubico.com)

–  Stockholmsregionen brukar vara stark och även i år har vi fått in massvis med vassa nomineringar. De företagare som tog sig hela vägen till regionfinal är
samtliga själva sinnebilden för inspirerande entreprenörskap. Min förhoppning är att deras drivkraft och kunskap smittar av sig så att vi får se ännu fler
spännande entreprenörer poppa upp i Stockholmsområdet. Det är dessutom kul att vi i år ser en sådan bredd bland våra finalister, allt från vinimportörer och
sneakers-fantaster till en av Sveriges mest kända designers. Juryn kommer få ett styvt arbete i att utse en vinnare i det här starka finalfältet, 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 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 Stockholm utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Tommy Jacobson, (investerare och ordförande i bl.a. Varenne
och Zenith Venture Capital II AB (publ)), Carin Holmquist (professor inom entreprenörsskap på Handelshögskolan), Charles ”Challe” Berglund (tidigare
hockeyproffs och idag entreprenör, styrelseledamot och delägare i Tranpenad Bemanning i Stockholm AB, skribent inom trav och oddsspel), Thomas EK
(grundare OBH Nordica), Kristina Lindhe (vd och grundare The Lexington Company AB), Maria Rankka (vd Stockholms Handelskammare).

Regionfinaler i Sverige 2017
7 november – Stockholm
9 november – Malmö
13 november – Göteborg
16 november – Sundsvall
21 november – Växjö
23 november – Örebro

Läs mer på www.eoy.se

För mer information, kontakta:
Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige, 070-318 91 97, carlos.esterling@se.ey.com 
Stina Gustafsson, PR-chef EY Sverige, 073- 355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.

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 7 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 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


