
Anders Ström från Unibet är årets entreprenör i Stockholmsregionen
Anders Ström, från Unibet Group plc, utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Stockholm i EY:s (tidigare Ernst &
Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs
i Stockholms Stadshus i januari.

Utnämningen skedde i samband med en galakväll på Elite Marina Tower i Stockholm. Motiveringen från den oberoende juryn, som bestod av Richard Båge
(Insplanet, Mediaplanet International), Christina Fagerberg (Fagerberg & Dellby), Mats Björkman (B & B Tools AB), Michaëla Blomqvist (Michaël Berglund
Executive Search AB) och Tommy Jacobsson (Varenne AB), löd:

Vinnaren av EY Entrepreneur of the Year har genom djup branschkunskap och en starkt entreprenöriell läggning framgångsrikt utmanat och förändrat en
monopoliserad marknad i flera länder. Genom ett initialt betydande risktagande och ett stort mått av passion, har entreprenören byggt upp en internationell
mångmiljardkoncern.

– Anders Ström är verkligen en god förebild för andra svenska entreprenörer.  Han valde att satsa på sin affärsidé trots motstånd från etablissemanget och
med sin hängivenhet och passion har han tagit företaget till internationella höjder, säger Richard Båge, juryordförande.

Anders Ström insåg tidigt vilka möjligheter det fanns att sälja spel via internet och grundade 1997 företaget Unibet. Till en början fick kunderna ringa in sina
spel via telefon samtidigt som Anders själv uppdaterade oddsen. När han två år senare lanserade möjligheten att betala via internet blev utvecklingen enorm.
Unibet introducerades på Stockholmsbörsen 2004 och har idag omkring 900 anställda och är värderat till mer än 7 miljarder kronor.

Sverigefinal i Stockholms Stadshus
Anders kommer nu att möta sex andra regionvinnare i Sverigefinalen i EY Entrepreneur Of The Year i Stockholms Stadshus den 30 januari. Den svenska
vinnaren får sedan representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo under våren 2014. Entreprenörer från fler än 50 länder samlas då för att nätverka och
tävla om titeln World Entrepreneur Of The Year.

– Det är för 18:e året i rad som tävlingen arrangeras i Sverige men antalet entreprenörer verkar aldrig sina, det är imponerande hur många duktiga och
inspirerande entreprenörer som finns i Stockholmsregionen och runt om i landet. I år hade vi 345 nominerade i Stockholmsregionen, från en rad olika
branscher och i olika åldrar, vilket är fantastiskt roligt, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Stockholm.

Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. Årets kvinnliga stjärnskott blev Barbara Bergström från Internationella Engelska Skolan och årets manliga
stjärnskott blev Johan Hedberg från CLX Networks. Huvudsponsorn SEB:s pris Bästa internationella tillväxt gick till Nils och Marita Bildt från Teleopti AB.

Kontaktperson: Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Stockholm: 070-318 91 97, carlos.esterling@se.ey.com 

Region Stockholm innefattar Stockholms län, Gotlands län och Uppsala län

Information och pressrum: http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year

För foton via Flickr: http://www.flickr.com/photos/eoy_sweden/

Följ utmärkelsen på Twitter: https://twitter.com/EOY_Sverige  och #EOYSverige

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 50 länder. En extern jury bedömer
entreprenörerna efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande. Tävlingen
startade i USA 1986. 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. Läs mer på www.eoy.se

Om EY
EY är ett världsledande företag 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.


