
De slåss om titeln som östra Sveriges främsta entreprenör
Tisdagen den 21 november har framgångsrika företagare från 10 spännande bolag chansen att bli östra Sveriges främsta entreprenör. Bland
finalisterna i regionfinalen av EY Entrepreneur Of The Year finns Anders Vingeborn från Gnosjöbaserade IMA Norscan AB, Niclas Jonsson från
hållbarhetsfokuserade Böta Kvarn Bränslepellets AB samt hotell- och restaurangprofilen Jessica Goodwin från T H K i Sandsbro 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 21 november i Växjö gör framgångsrika entreprenörer från 10 spännande tillväxtbolag upp om titeln som
östra Sveriges främsta entreprenör. Vinnaren får även en plats i den nationella finalen i Stockholm.

Årets finalister är:

Niclas Jonsson, Böta Kvarn Bränslepellets AB, Ruda (Högsby) (www.botakvarn.se)
Anders Vingeborn, IMA Norscan AB, Gnosjö (www.ima.se)
Tom Olander, Jool Invest AB, Lessebo (www.joolinvest.se)
Magnus Johansson, Kalmar Motor AB, Kalmar (www.kalmarmotor.com)
Rune Andersson, Ljungby Maskin AB, Ljungby (www.ljungbymaskin.se)
Jan Möllefors, Sjöbergs Workbenches AB, Stockaryd (www.sjobergs.se)
Sture Andersson, SwePart Transmission AB, Liatorp (Älmhult) (www.swepart.se)
Jessica Goodwin, T H K i Sandsbro AB, Växjö (www.villavik.se)
Linda Petersson och Terese Smålander Carlstedt, Telin Rekrytering & Konsult Syd AB, Kalmar (www.telinrekrytering.se)
Carin Magg, TUC Sweden AB, Tranås (www.tucsweden.se)

–  Precis som tidigare år har vi fått in massor med nomineringar och juryn hade ingen enkel uppgift när de utsåg finalisterna. Det vimlar av spännande
företagare i östra Sverige och det känns helt fantastiskt att kunna presentera så här starka kandidater år efter år. Samtliga 11 företagare är riktiga
entreprenörssjälar som verkligen förtjänar att uppmärksammas lite extra, säger David Barmé, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Öst.

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 Öst utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Micael Glennfalk (Björkbackens Turism AB), Mattias Weinhandl
(Weinhandl Holding AB), Christina Hahn (Under Your Skin AB), Kristin Boman (Bomans Hotell i Trosa AB), Gunilla Åberg (LEAD), Torsten Nilsson (Nelson
Seed Development AB), Pär Lidåker (BJS Group AB) och Jacob Nilsson (Axjo Plastic AB).

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.

Läs mer på www.eoy.se

För mer information, kontakta:
David Barmé, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year region Östra, 072- 249 81 10, david.barme@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 Stadshotellet Växjö, Kungsgatan 6. På plats finns
möjlighet att intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Tisdag 21 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Elite Stadshotellet Växjö, Kungsgatan 6, Växjö 
Anmälan: david.barme@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


