
Flera utmanare när Norrlands främsta entreprenör ska utses
Torsdagen den 16 november har tio framgångsrika företagare chansen att bli Norrlands främsta entreprenör i regionfinalen av EY
Entrepreneur Of The Year 2017. Bland finalisterna i den norrländska finalen finns Tobias Lindfors från StudentConsulting Invest AB, ett av
Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag, Johanna Björklund, från snabbväxande techbolaget Codemill AB och Mohammad
Reza Khanahmadi, grundare till europasatsande tolkföretaget Tolkresurs Sverige 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 utmärkelser för entreprenörer. Den 16 november gör framgångsrika entreprenörer från 10 spännande tillväxtbolag upp om regiontiteln i den
norrländska finalen som går av stapeln i Sundsvall. Vinnaren får även en plats i den nationella finalen i Stockholm. 

Årets finalister är:

Malin Höök, AB Norrskydd, Umeå (www.norrskydd.se)
Johanna Björklund, Codemill AB, Umeå (www.codemill.se)
Fredrik Andersson, Contractor Bygg Holding Norr AB, Skellefteå  (www.contractorbygg.se)
Krister Eriksson, KE Therm AB, Örnsköldsvik (www.ketherm.se)
Christer Hedlund, Maxmoduler Produktion AB, Lycksele (www.maxmoduler.se)
Tobias Lindfors, StudentConsulting Invest AB, Luleå (www.studentconsulting.com)
Katarina Bufvers Pargéus, STV Sundsvall AB, Sundsvall (www.maklarhuset.se/sundsvall)
Björn Jansson, Syntronic AB, Gävle (www.syntronic.com)
Bengt Grahn, Tentipi AB, Moskosel (www.tentipi.se)
Mohammad Reza Khanahmadi, Tolkresurs Sverige AB, Sundsvall (www.tolkresurs.se)

–  Vi har verkligen fått till en bra geografisk spridning bland årets kandidater, till exempel är en Gävleföretagare med bland finalisterna för första gången på i
alla fall 15 år. Årets finalfält består dessutom av entreprenörer inom vitt skilda branscher som bemanning och rekrytering, tolkning, tech och säkerhet.
Gemensamt för alla är den inspirerande drivkraft och entreprenörsanda, som jag också hoppas smittar av sig på hela regionen, säger Patric Birgersson,
ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr.

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 Norr utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Angéla Ekman-Nätt (ESAM AB), Mats Lövgren (Megaron AB), Tobias
Andersson (Turborilla AB), Anders Gothefors (Connect) och Ragnhild Backman (Backmans Fastighets- & Företagsutveckling AB).

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.

Läs mer på www.eoy.se

För mer information, kontakta:
Patric Birgersson, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year region Norr, 070- 695 20 81 patric.birgersson@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 Elite Hotell Knaust i Sundsvall. På plats finns möjlighet att
intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Torsdag 16 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall
Anmälan: patric.birgersson@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


