
Vem blir Västsveriges främsta entreprenör?
Måndagen den 13 november har framgångsrika företagare i 10 spännande tillväxtbolag chansen att bli västra Sveriges främsta entreprenör.
Bland finalisterna i EY Entrepreneur Of The Year region Väst finns bland annat grundarna till hudvårdsföretaget L:a Bruket, Tapas-gurun
Magnus Larsson (Pincho Nation AB) och Ole Sauar, grundare till e-handelsföretaget Jollyroom Group 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. Den 13 november gör elva framgångsrika entreprenörer upp om regiontiteln i den västsvenska finalen som går av
stapeln i Göteborg. Vinnaren får även en plats i den nationella finalen i Stockholm.

–  Även i år har vi fått in många starka nomineringar och de som till slut tog sig till final är samtliga oerhört duktiga entreprenörer. Precis som tidigare år har
vi en stor regional spridning bland finalisterna och dessutom en bra branschbredd. Årets final innehåller allt från hudvårdsspecialister och spännande
livsmedelsföretag till innovativa e-handels- och tjänsteföretag, säger Jenny Hammarberg, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Väst.

Årets finalister är:

Elisabeth Liljensten, Devicia AB, Kungsbacka (www.devicia.se)
Mikael Cwyl, Inteleon AB, Mölndal (www.smspark.se)
Thor Kruse, ColourWear AB, Jonsered  (www.clwr.se)
Magnus Larsson, Pincho Nation AB, Göteborg (www.pinchos.se)
Ole Sauar, Jollyroom Group AB, Hisings Kärra (www.jollyroom.se)
Mats Mattsson, Spisa Holding AB, Västra Frölunda (www.spisa.se)
Ted Bernhardtz, Ted Bernhardtz Group Sweden AB, Göteborg (www.tedbernhardtz.com)
Juha Ojala, Muovitech AB, Brämhult (www.muovitech.se)
Nasif Fadel, Liba Bröd AB, Göteborg (www.liba.se)
Monica Kylén och Mats Johansson, L:a Bruket AB, Varberg (www.labruket.se)

–  Lite extra kul med årets tävling är också att vi kommer ha två Unga Företagare från Angereds gymnasium på plats under galakvällen. Vår skatteavdelning
har ett samarbete med gymnasiet och det här är en fantastisk möjlighet för gymnasieungdomarna att träffa inspirerande företagare. En av målsättningarna
med EY Entrepreneur Of The Year är ju att få fler intresserade av att starta företag och det är ju fantastiskt om man lyckas få driftiga ungdomar att engagera
sig för entreprenörskap, säger Jenny Hammarberg.

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 Väst utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Sharam Rahi, (vvd och förvaltningschef på Fastighets AB Balder),
Sara Wallin (vd ALMI Företagspartner Väst), Eva Moen Adolfsson (vd på Resia Travel Group), Hans Davidson (Eton AB), Eva Olsson (grundare och ägare av
Muffins to the people).

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.

Läs mer på www.eoy.se
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Pressinbjudan

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

Datum: Måndag 13 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Anmälan: sofia.strom@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


