
De kan utses till norra Sveriges främsta entreprenör
Torsdagen den 19 november gör nio finalister upp om titeln norra Sveriges främsta entreprenör i entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of
The Year. Vinnaren får representera regionen i den nationella finalen i januari där Sveriges främsta entreprenör ska utses. 

Den 19 november är det dags för regionfinal för norra Sverige i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Stadshotellet Luleå. Efter en omfattande urvalsprocess
under hösten har nio entreprenörer utsetts till finalister:

Åke Persson, Monitor International 1 AB, Hudiksvall (monitor.se)
Nils Lundholm, Concentus i Kalix AB (Part AB, Space AB och Prefab AB), Kalix (concentus.nu)
Kristofer Lundström, Laponia Hotell & Konferens AB, Arvidsjaur (hotell-lapponia.se)
Jimmie Viklund, Nelab Invest AB, Piteå (nelab.se)
Tobias Andersson, Turborilla AB, Umeå (turborilla.com)
Raja Thorén, Thoréngruppen AB, Umeå (thorengruppen.se)
Dimitris Gioulekas, Knightec AB, Örnsköldvik (knightech.se)
Maria Jonsson, Maincourse i Umeå AB, Umeå (rexbar.com)
Sara Grinde, Jämtlandsflyg AB, Östersund (jamtlandsflyg.se)

– Årets finalister har alla otroliga entreprenörsresor bakom sig och det kommer att bli ett tufft arbete för juryn att utse en vinnare. Bredden av branscher i
finalistfältet visar att entreprenörsklimatet i norra Sverige är gott och genom att lyfta fram dessa entreprenörer som förebilder hoppas vi på en fortsatt god
tillväxt av nyföretagare i regionen, säger Ludwig Stendahl, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr.

Syftet med tävlingen är att öka intresset för entreprenörskap, både i Sverige och globalt, samt hylla framgångsrika entreprenörer. Förutom huvudpriset ”EY
Entrepreneur Of The Year” utses även vinnare i kategorierna ”Årets kvinnliga stjärnskott” och ”Årets manliga stjärnskott”. Huvudsponsorn SEB delar ut
specialpriset ”Bästa internationella tillväxt”. Vinnarna utses av en oberoende jury som består av Martin Morin (Stimor Invest AB), Ove Sigvardsson (TM
Progress AB) och Ann-Sofi Ådin Bjurman (Treac AB).

I år är det 20 år sedan tävlingen startade i Sverige. Under november månad varje år utses sex regionala vinnare som sedan möts i en nationell final i
Stockholms stadshus i januari. Den nationella vinnaren representerar Sverige i världsfinalen i Monte Carlo till sommaren, där entreprenörer från fler än 60
länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör. Förra året vann Richard och Cristoffer Bergfors från Max Hamburgerrestauranger AB i Luleå
huvudpriset i regiontävlingen i norra Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Ludwig Stendahl, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr, 0702-97 97 51, ludwig.stendahl@se.ey.com

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.
Information och pressrum: www.eoy.se

Pressinbjudan
Varmt välkommen att närvara vid regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Stadshotellet Luleå. På plats finns möjlighet att
intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Torsdag 19 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Elite Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå
Anmälan: ludwig.stendahl@se.ey.com

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 60 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 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.


