
Telavox-grundarna är Sydsveriges främsta entreprenörer
Alexander Wachtmeister Da Silva och Viktor Karlsson, Telavox AB, utnämndes under torsdagskvällen till södra Sveriges främsta
entreprenörer i EY:s entreprenörsutmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Dessutom utnämndes Wiveca Pehrsson Almgren, Magnihill AB, till
”Årets kvinnliga stjärnskott”, Erik Nilsson från Gunnarshög Jordbruks AB till ”Årets manliga stjärnskott” och Martin Lidgard från Web Manuals
Sweden AB tog emot SEB:s pris ”Bästa internationella tillväxt”.

Inför hundratals företagsprofiler fick Alexander Wachtmeister Da Silva och Viktor Karlsson ta emot utmärkelsen som Sydsveriges främsta entreprenörer då
regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year ägde rum på Hipp i Malmö. Duons idé om en molnbaserad växellösning som kunderna abonnerar på föddes i
början av 2000-talet under en förfest i Lund. IP-telefoni var nytt vid den här tiden och molntjänster var långt ifrån ett etablerat fenomen. Efter några klassiska
uppstartsår började verksamheten ta fart, och idag är Telavox ett företag som erbjuder en världsledande molnbaserad kommunikationsplattform med
lösningar inom telefoni, växel och chatt. Nu satsar Telavox på en global expansion och potentialen är stor. Utöver Sverige har företaget sedan en tid även
kontor i Danmark, Norge och Finland.

– Alexander och Viktor har legat i framkant inom sitt gebit ända sedan den där förfesten i Lund. Med en långsiktig och stabil organisk tillväxt samt bra
lönsamhet har Telavox skaffat sig goda förutsättningar att fortsätta utmana jättarna i branschen. Alexander och Viktor är mycket värda vinnare och jag
kommer följa deras framfart med stor spänning, säger Mia Rolf, juryordförande.

Den oberoende jury som korade vinnarna bestod 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). 

Juryns motivering löd:   

Genom att aktören hela tiden lever med sin vision och har en affärsidé som legat i framkant från start och utvecklats med tiden, visar aktören att genom
teknikutveckling går det att utmana de stora bjässarna. Via stadig och långsiktig organisk tillväxt och mycket god lönsamhet har aktören en stark position
att fortsätta utmana och vinna på marknaden!

Fler pristagare under kvällen
Under galakvällen i Malmö delades även tre kategoripriser ut. Wiveca Pehrsson Almgren från Magnihill AB blev utsedd till ”Årets kvinnliga stjärnskott” och
Erik Nilsson från Gunnarshög Jordbruks AB blev ”Årets manliga stjärnskott”. Huvudsponsorn SEB:s pris ”Bästa internationella tillväxt” gick till Martin
Lidgard från Web Manuals Sweden AB.

Vinnarna från Sydsverige 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.

– Det har varit oerhört roligt att få ta del av samtliga finalisters starka och inspirerande entreprenörsresor, årets upplaga har verkligen visat vilket bra
entreprenörsklimat vi har här i södra Sverige. Jag är säker på att våra vinnare kommer ha alla möjligheter i världen att utmana om de nationella priserna,
säger Stefan Dahlin, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year region Syd.

För mer information, vänligen 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

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

Jurymotiveringar

Huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year – Alexander Wachtmeister Da Silva och Viktor Karlsson, Telavox AB
Genom att aktören hela tiden lever med sin vision och har en affärsidé som legat i framkant från start och utvecklats med tiden, visar aktören att genom
teknikutveckling går det att utmana de stora bjässarna. Via stadig och långsiktig organisk tillväxt och mycket god lönsamhet har aktören en stark position
att fortsätta utmana och vinna på marknaden!

Årets kvinnliga stjärnskott – Wiveca Pehrsson Almgren, Magnihill AB
Utnämningen ”Kvinnligt stjärnskott” går till en entreprenör som tidigt tog stort ansvar för verksamheten och utvecklat den genom långsiktigt arbete med
fokus på kvalitet och nyskapande. Med egenskaper som envishet, ihärdighet och uthållighet har entreprenören drivit företaget framåt med god tillväxt och
hållbarhet.

Årets manliga stjärnskott – Erik Nilsson, Gunnarshög Jordbruks AB
Priset går till en aktör som med utgångspunkt i arv och miljö, tradition och innovation, har utvecklat verksamheten till nya höjder. Genom samarbete med
stora aktörer inom ett flertal branscher har nya marknadssegment öppnats upp. Aktören har via forskning, innovation och produktutveckling lyckats skapa
ett starkt varumärke i Sverige och som nu även är på väg ut internationellt med mycket goda framtidsutsikter!

Bästa internationella tillväxt – Martin Lidgard, Web Manuals Sweden AB
Priset går till en aktör som genomgått flera utmaningar och som hela tiden hittat lösningar till förmån för kunderna. En entreprenör som när allt annat faller,
kliver fram och tar ansvaret för ekonomin och bolaget. Entreprenören gör om, följer kundernas behov till en mer nischad marknad, skapar lönsamhet och
tillväxt på en internationell och extremt kvalitetskrävande marknad. Med en mycket stor andel av intäkterna via export är det lätt att se att denna entreprenör
har en spännande framtid på en internationell marknad.

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.



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


