
EY Entrepreneur Of The Year lockar rekordmånga entreprenörer
Entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year fortsätter att växa i Sverige och i år är antalet nominerade rekordstort med närmare 870
entreprenörer i olika branscher från hela landet. Efter en omfattande regional uttagningsprocess under hösten ska en nationell jury utse en
Sverigevinnare bland alla tävlande. Juryn, bestående av flera välkända näringslivsprofiler, har i år fått tillskott av bland andra Pär Nuder,
Elisabeth Thand Ringqvist och Richard Båge.

För nittonde året i rad arrangerar EY (tidigare Ernst & Young), entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year i Sverige. Under hösten utses sex
regionala vinnare som sedan möts i en nationell final i Stockholms stadshus den 29 januari 2015. Den svenska vinnaren representerar Sverige i världsfinalen
i Monte Carlo där entreprenörer från fler än 50 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.

Syftet med tävlingen är att hylla framgångsrika entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap, både i Sverige och globalt. I år har närmare 870
entreprenörer nominerats, vilket är nytt rekord. De nominerade verkar i hela landet och kommer från en rad olika branschsektorer. Nomineringsprocessen
har pågått under perioden maj till augusti och vem som helst har kunnat nominera en kandidat.

– Vi på EY arbetar dagligen nära entreprenörer, både sådana som befinner sig i uppstartsfasen och sådana som är på väg att erövra världsmarknaden. Vi
vet vilka utmaningar svenska entreprenörer möter och utmärkelsen är vårt sätt att hylla deras mod och innovationskraft. Samtidigt vill vi skapa förebilder och
inspirera fler till att våga satsa på sin idé, säger Joakim Falck, partner och ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige.

Tunga tillskott i tävlingsjuryn
Sverigevinnaren utses av en extern oberoende jury som leds av Peter Bronsman, VD och grundare av Kopparbergs Bryggeri och vinnare av EY Entrepreneur
Of The Year 2012. Sedan tidigare ingår även Bo Lundquist (investerare, Anders Walls stiftelse), Emma Wiklund (entreprenör och grundare av hudvårdsserien
Emma S) och Hidayet Tercan (entreprenör och grundare av Zemrete) i juryn.

Årets tillskott i juryn utgörs av Johan Andersson (Mellby Gård), Katarina Martinson (Fidelio Capital, L E Lundbergföretagen AB), Pär Nuder (f d
finansminister, Tredje AP-fonden), Erik Arpi (AB Pictura, vinnare av tävlingen 2013), Richard Båge (Mediaplanet) och Elisabeth Thand Ringqvist
(Företagarna).

– Det är en stor ära för mig att få uppdraget att leda arbetet med att utse Sveriges främsta entreprenör. Jag vet hur mycket tävlingen betyder för finalisterna
eftersom jag själv var med och tävlade 2012. Med de nya tillskotten i juryn får vi ytterligare erfarenhet och jag hoppas att vi tillsammans kan hitta den
entreprenör som kan gå hela vägen och ta hem titeln i världsfinalen i Monte Carlo i vår, säger Peter Bronsman, juryordförande.

För mer information, kontakta:
Joakim Falck, EY, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige, 070-269 10 32, joakim.falck@se.ey.com
Peter Bronsman, juryordförande EY Entrepreneur Of The Year Sverige, 070-567 96 57, pgb@kopparbergs.se
Katarina Roslund, Nordisk PR-chef EY, 070-565 0278, katarina.roslund@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

Regionfinaler 2014
10 november – Göteborg
12 november – Örnsköldsvik
17 november – Växjö
19 november – Malmö
25 november – Stockholm
27 november – Västerås

Den nationella finalen anordnas i Stockholms stadshus den 29 januari 2015.

Årets nationella jury

Peter Bronsman: VD och grundare av Kopparbergs Bryggeri, Sverigevinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2012. Bryggeriet omsätter ca 2 miljarder kronor, har drygt 350
anställda och försäljning i ett 40-tal länder.
Pär Nuder: F.d. finansminister och statssekreterare, idag styrelseordförande i Tredje AP-fonden och fastighetsbolaget Hemsö. Därutöver sitter han i flera bolagsstyrelser, såsom
Fabege och Skistar.
Emma Wiklund: F.d. internationell modell och entreprenör med mer än 20 års erfarenhet från mode- och skönhetsbranscherna. Grundare av hudvårdsserien Emma S och
styrelseledamot i Designtorget och Twilfit.
Bo Lundqvist: F.d. styrelseledamot i H&M, Grossistförbundet Svensk Handel och GIH. Idag engagerad i ett antal onoterade bolag, familjens investmentbolag samt Anders Walls
stiftelser som främjar entreprenörskap.
Hidayet Tercan: Entreprenör, föreläsare och debattör som bl.a. grundat vårdbemanningsföretaget Zemrete och har haft förtroendeuppdrag i Stiftelsen Friends, Internationella
Företagarstyrelsen, Transfer och Stadsmissionen.
Johan Andersson: VD för Mellby Gård och styrelseordförande för Smarteyes International. Även styrelseledamot i Älvsbyhus, Roxtec och Flash.
Katarina Martinson: Huvudinvesterare och styrelseledamot i investeringsbolaget Fidelio Capital samt styrelseledamot i investeringsbolaget L E Lundbergföretagen AB,
Fastighets AB L E Lundberg samt Husqvarna.
Erik Arpi: Grundare och VD av AB Pictura som säljer hälsnings- och säsongskort till hela världen, Sverigevinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2013.
Richard Båge: Huvudägare och grundare av medieföretaget Mediaplanet samt f.d. ”affärsdrake” i SVT:s Draknästet. Han är även medgrundare till försäkringsförmedlaren
Insplanet och delägare i Avtal24 och Storytel.se.
Elisabeth Thand Ringqvist: VD för Företagarna. Har ett förlutet som managementkonsult, PR-konsult, kanslichef i Centerpartiet och politisk sakkunnig åt dåvarande
näringsminister Maud Olofsson. Styrelseledamot KTH och Svenska Handelskammaren och utsedd till Årets Lobbyist 2013 för sitt arbete med att förenkla för företagare.

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



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. 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.


