
Mattias Sjöberg från IV Produkt AB är årets entreprenör i region Sydost
Mattias Sjöberg från IV Produkt AB i Växjö utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Sydost 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.

Mattias Sjöberg satsade allt han hade och köpte 2005 IV Produkt AB tillsammans med sin far. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och
energieffektiva luftbehandlingsaggregat. För tre år sedan tog Mattias över VD-rollen från sin far och som VD har han sedan dess tagit företaget från en
omsättning på 300 miljoner kronor till en omsättning på drygt 500 miljoner kronor.

Utnämningen skedde i samband med en galakväll i Kalmarsalen i Kalmar. Motiveringen från den oberoende juryn, som bestod av Anna Barkevall
(KronoCamping Böda Sand AB), Anna Stenström (Mustasch Reklambyrå AB), Torsten Nilsson (Nelson Garden AB), Peter Månsson (Infomaker Scandinavia
AB) och Patrik Dahlberg (Gransholms Bruks Fastigheter AB), löd:

Med en hög omsättning, mycket god vinstmarginal, en stabil soliditet och ett högt fokus på expansion utanför Sverige är årets EY Entrepreneur Of The
Year en riktig vinnare. Han har visat hur ett sunt generationsskifte kan ge ny kraft i ett företag och är ett föredöme för andra. Årets huvudprisvinnare i
Sydost har förmågan att engagera sina medarbetare och samtidigt delta i viktiga sociala utvecklingsarbeten på orten. Årets Entrepreneur Of The Year har
lyckats skapa tillväxt i flera år i en mycket tuff konjunktur. Att växa i en bransch som tagit mycket stryk tyder på styrka och mod, egenskaper som vår
vinnare besitter. Med en stor framåtanda, ett brinnande entreprenörshjärta och ett stort engagemang är årets vinnare en lysande förebild för framtida
entreprenörer.

– Mattias har på ett utmärkt sätt skapat förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten mellan företagets olika avdelningar, vilket har bidragit till att IV
Produkt har positionerat sig på den nordiska marknaden. Med sin visionära stil och framåtanda är han en mycket god förebild för andra entreprenörer i
Sverige, säger Anna Barkevall, juryordförande.

Sverigefinal i Stockholms Stadshus
Mattias 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 träffar vi ett stort antal entreprenörer, både i vår vardag och genom tävlingen. Vi märker att många entreprenörer möter organisatoriska utmaningar
när deras företag växer och vi hjälper därför ofta entreprenörer med strukturfrågor. Mattias Sjöberg är ett bra exempel på en entreprenör som funnit en
välfungerande struktur och därigenom lyckats växa till en ledande aktör inom sin bransch, säger Henrik Jonsson, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i
region Sydost.

Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. Årets kvinnliga stjärnskott blev Annette Bimby från Intermezzo Frisör & Shop i Färjestaden och årets
manliga stjärnskott blev Hans Bengtsson och Andreas Ekberg från Royal Design Group AB i Kalmar. Huvudsponsorn SEB:s pris Bästa internationella
tillväxt gick till Stefan Hörberg och Hans Petersson från HP Tronic i Ljungby.

Kontaktperson: Henrik Jonsson, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Sydost: 0455-30 91 17, henrik.jonsson@se.ey.com  

Region Sydost innefattar Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län.
Information och pressrum: http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year

Foton från kvällen kan hämtas 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.
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