
Främsta entreprenörerna i region Väst utses den 25 november
Måndagen den 25 november utses regionens främsta entreprenörer när regionfinalen i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY
Entrepreneur Of The Year äger rum. Regionens vinnare får därefter tävla mot andra regionvinnare i den nationella finalen som avgörs i
Stockholms Stadshus den 30 januari. 

Under kvällen delas huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year ut samt kategoripriserna Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott samt
huvudsponsorn SEB:s pris Bästa internationella tillväxt.

Varmt välkomna att närvara vid regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Park Avenue i Göteborg. På plats finns möjlighet att göra intervjuer
med vinnaren, övriga finalister och representanter från EY.

Datum: 25 november
Tid: 17.30-ca 22.00 med efterföljande mingel
Plats: Elite Park Avenue, Bankettsalen, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Anmälan: sofia.strom@se.ey.com

Av de nominerade i region Väst har entreprenörer från nio företag valts ut av den oberoende och externa juryn för att göra upp om regionens utmärkelser:

EY Entrepreneur Of The Year (huvudpriset)

Svante Andersson, Stenhaga Invest, Vara (www.stenhaga.com)
Ola Serneke, SEFA, Göteborg (www.sefa.se)
Carljohan Lagervall och August Pansell, Comfort Audio och Din Hörsel, Halmstad (www.comfortaudio.com)

Årets kvinnliga stjärnskott

Teea Lehtinen, Loipart, Alingsås (www.loipart.com)
Karin Wallin och Eva Andersson Jensen, Maquire, Göteborg (www.maquire.se)

Årets manliga stjärnskott

Marcus Bjurklint, HAFI Hallands Fruktindustri, Brännarp (www.hafi.com)
Josef Lind, Lin Education, Göteborg (www.lineducation.com)
Martin Jönsson, JSM Gruppen, Varberg (www.jsmgruppen.com)
Niclas Larsson och Mathias Frenzel, Swt Paper, Varberg (www.swtpaper.se)

Samtliga finalister har också chans att vinna huvudsponsorn SEB:s pris Bästa internationella tillväxt.

Utnämningen sker i samband med en galakväll på Elite Park Avenue i Göteborg där flera av regionens mest framstående entreprenörer samlas. På plats
finns representanter från juryn som granskat och utsett finalisterna. Juryn består av Sara Wallin (ALMI Företagspartner Väst AB), Hans Ljungkvist
(styrelseproffs), Ingvar Andersson (Chalmers Invest) och Erik Selin (Fastighets AB Balder).

– På EY ser vi hur viktiga entreprenörerna är för vårt regionala näringsliv och med EY Entrepreneur Of The Year vill vi lyfta fram några av de främsta
entreprenörerna i regionen. Årets finalister står tillsammans för en omsättning på över 2,8 miljarder kronor och sysselsätter tillsammans över 950 personer.
Förhoppningen är att dessa entreprenörer kan inspirera fler att våga satsa på sin affärsidé, säger Stefan Kylebäck, Managing Partner Göteborg.

Det är för artonde året i rad som EY arrangerar EY Entrepreneur Of The Year i Sverige. Landet har delats in i sju regioner och efter regionala finaler möts
regionvinnarna i en nationell final i Stockholms stadshus den 30 januari 2014. Den svenska vinnaren representerar sedan Sverige i världsfinalen i Monte
Carlo under våren 2014. Entreprenörer från fler än 50 länder tävlar då om titeln World Entrepreneur Of The Year. Syftet med tävlingen är att öka intresset för
entreprenörskap, både i Sverige och globalt, och att hylla framgångsrika entreprenörer som är förebilder för kommande generationer.

Kontaktperson: Oskar Knubbe, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Väst: oskar.knubbe@se.ey.com, 031-63 77 13

Region Väst innefattar Västra Götalands län och Hallands län.
För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.
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.


