
Leif Ryd från Araslöv Invest AB är årets entreprenör i Skåne
Leif Ryd från Araslöv Invest AB i Kristianstad utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Syd 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.

Araslöv Invest har sitt ursprung i Sundsvall där Leif Ryds pappa 1947 startade Ryds Glasmästeri. Företaget, som nu har sitt säte i Kristianstad, erbjuder
glastjänster och produkter inom allt från uterum till inredningsglas och bilrutor. Sedan Leif tog över verksamheten har han byggt upp en företagsgrupp som
idag omsätter 674 miljoner kronor och sysselsätter 466 personer. 

Utnämningen skedde i samband med en galakväll på Slagthuset i Malmö. Den oberoende juryn som korade vinnaren bestod av Bodil Rosvall Jönsson
(Region Skåne), Rolf Elmér (Svenskt Näringsliv), Peter Areskog (Areco Steel), Elisabeth Brevenson (Beepsend AB), Göran Bredringer (CeDE Group AB), Ulf
Strömqvist (senior advisor), Mats Hallkvist (senior advisor) och Eva Ohlstenius (Connect Skåne). Motiveringen löd:

Verkligt entreprenörskap har inte med ålder att göra. Energi, nyfikenhet och prestigelöshet kan leda hur långt som helst. Om man dessutom löpande
omvandlar felaktiga beslut till viktiga erfarenheter, så har man ett långsiktigt vinnande koncept. Frågan är; går det då att någonsin komma ner till 40
timmars arbetsvecka?

– Leif är verkligen en god förebild för andra svenska entreprenörer. Han har med stor entusiasm och med en aldrig sinande övertygelse byggt upp en
framgångsrik företagsgrupp som i snabb takt närmar sig miljardomsättning, säger Bodil Rosvall Jönsson, juryordförande.

Sverigefinal i Stockholms Stadshus
Leif 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.

– På EY möter vi ett stort antal entreprenörer, både i vår vardag och genom tävlingen. Skåne är en region i förändring och vi märker att många entreprenörer
på ett innovativt sätt anpassat sig både till regionens utmaningar och till dess möjligheter. Vi har överlag ett positivt entreprenörsklimat i Skåne och det har
varit tydligt här ikväll, säger Thomas Anvelid, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Syd.

Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. Årets kvinnliga stjärnskott blev Annette Lahti och Marie Eklund från K2C in Sweden AB i Helsingborg och
årets manliga stjärnskott blev Deniz Yldirim från tretton37 AB i Lund. Huvudsponsorn SEB:s pris Bästa internationella tillväxt gick till Hossein Sadr från
Carpetvista AB i Malmö.

Kontaktperson: Dan Florén, projektledare för EY Entrepreneur Of The Year i region Syd: 
0705-24 95 92, dan.floren@se.ey.com   

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.


