
Stockholms främsta entreprenörer är flyktingarna som byggt ett
miljardimperium
Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, grundare till Sdiptech AB, utnämndes under tisdagskvällen till hela Stockholmsregionens främsta
entreprenörer i EY:s entreprenörsutmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under kvällen utnämndes dessutom Stina Ehrensvärd från Yubico
AB till ”Årets kvinnliga stjärnskott”, Magnus Olsson från Pamaco Totalservice AB blev ”Årets manliga stjärnskott” och Gudrun Sjödén från
Gudrun Sjödén Group AB tog emot SEB:s pris ”Bästa internationella tillväxt”.

Saeid Esmaeilzadehs och Ashkan Pouyas gemensamma företagshistoria började med ett misslyckat experiment när Saeid av en slump framställde
världens hårdaste glas. Saeid och Ashkan tog patent på materialet och startade därefter sitt första teknikbolag. Sedan dess har den dynamiska duon byggt
en företagsgrupp som består av ett flertal företag, med ett totalvärde på över 5 miljarder kronor. Ett av dessa är Sdiptech som erbjuder tjänster och produkter
för att bygga ut och renovera snabbväxande urbana regioner, bland annat mätning av elkvalitet och installation och underhåll av hissar.

– Precis som tidigare år har vi haft ett ruggigt starkt finalfält. Det är mycket roligt att se vilken spets och bredd som Stockholmsregionen levererar. Årets
vinnare är nytänkande, otämjbara och målinriktade. Med en orubblig tro och en vilja av stål har de byggt upp framgångsrika bolag och det ska de hyllas för,
säger Tommy Jacobson, juryordförande.

Saeid och Ashkan fick ta emot utmärkelsen som Stockholmsregionens främsta entreprenörer inför hundratals företagsprofiler när regionfinalen i EY
Entrepreneur Of The Year ägde rum på Elite Marina Tower i Nacka under tisdagskvällen. Den oberoende jury som korade vinnaren bestod av juryordförande
Tommy Jacobson, (investerare och ordförande i bl.a. Varenne och Zenith Venture Capital II AB (publ)), Carin Holmquist (professor inom entreprenörskap 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). Juryns motivering löd:   

Med kunskap, mod & snabbhet har kvällens vinnare visat prov på ett sant entreprenörskap. Förmågan att se möjligheter där andra tvekar är ett tydligt
kännetecken som skapat ett framgångsrikt företagande! Resan har bara börjat.

Fler vinnare under kvällen
Under galakvällen i Nacka delades även tre kategoripriser ut. Stina Ehrensvärd från tech-bolaget Yubico AB blev utsedd till ”Årets kvinnliga stjärnskott” och
Magnus Olsson från Pamaco Totalservice AB blev ”Årets manliga stjärnskott”. Huvudsponsorn SEB:s pris ”Bästa internationella tillväxt” gick till Gudrun
Sjödén från Gudrun Sjödén Group.

Vinnarna i Stockholmsregionen kommer nu att möta vinnarna i de övriga fem regionfinalerna när Sverigefinalen i Stockholms stadshus går av stapeln den 25
januari. 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.

– Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh kom till Sverige som flyktingar från Iran när de bara var 8 respektive 10 år gamla. Deras medvetna fokus på
studier och att "allt är möjligt" är ett föredöme för såväl svenskfödda som invandrade svenskar, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The
Year.

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

Stina Gustafsson, PR-chef EY Sverige, 073- 355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com

För mer information: www.eoy.se 
Bilder från finalen: https://www.flickr.com/photos/eoy_sweden/  

Jurymotiveringar

Huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year – Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, Sdiptech AB
Med kunskap, mod & snabbhet har kvällens vinnare visat prov på ett sant entreprenörskap. Förmågan att se möjligheter där andra tvekar är ett tydligt
kännetecken som skapat ett framgångsrikt företagande! Resan har bara börjat!

Stockholms EY Entrepreneur Of the Year 2017 är: Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh. 

Årets kvinnliga stjärnskott – Stina Ehrensvärd, Yubico AB
Med en imponerande, och inspirerande, framåtanda och målmedvetenhet bygger hon ett företag som ska skapa en ny världsstandard på en de mest
konkurrensutsatta sektorerna inom IT världen. En orädd entrepreneur kan skapa något som världen inte tidigare sett, denna entrepreneur är helt övertygad
om att hon är på väg att göra detta. En imponerande kundlista och en explosiv tillväxt talar samma språk. Hon gräver guld i USA.

Stockholms pris till Kvinnligt stjärnskott 2017 går till Stina Ehrensvärd.

Årets manliga stjärnskott – Magnus Olsson, Pamaco Totalservice
Med ett tydligt nytänkande kring affärsmodell och miljötänkande har han lyckats omvandla en traditionell verksamhet till ett snabbt växande och lönsamt
företag. Hans företag är idag marknadsledande. Utan överdrift kan konstateras att han gjort rent hus med konventionella bilder av sin bransch. Priset ”Årets
manliga stjärnskott” går till Magnus Olsson och hans företag Pamaco Totalservice.

Bästa internationella tillväxt – Gudrun Sjödén, Gudrun Sjödén Group AB
Hållbarhet, kreativitet och ett personligt tilltal kännetecknar pristagaren som rönt framgång med sina produkter världen över. ”First we take Manhattan, then
we take Berlin”, som Leonard Cohen sjunger. Fast i det här fallet var det tvärtom, men vad gör det när pristagaren är ett mönsterexempel på svensk
exportframgång. Vinnaren är Gudrön Sjödén från Gudrun Sjödén Group AB. 

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



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


