
Munkfors-duo årets främsta entreprenörer i Svealand
Fredrik Berghel och Olle Hulteberg från Inission AB i Munkfors utnämndes under torsdagskvällen till Svealands främsta entreprenör i EY:s
entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms stadshus i
januari.

Vännerna Olle Hulteberg och Fredrik Berghel köpte den krisande kontraktstillverkaren EDC år 2007. Trots att de då inte visste något om
elektroniktillverkning blev förvärvet starten för deras ägarbolag Inission. På fem månader lyckades duon vända EDC från en förlust på en miljon kronor i
månaden till break-even och sedan dess har Inission förvärvat och förändrat flera andra elektronikbolag. Totalt har koncernen idag 166 anställda och en
omsättning på 250 miljoner kronor.

Fredrik och Olle fick ta emot utmärkelsen som Svealands främsta entreprenörer på regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Stadshotell i
Karlstad under torsdagskvällen inför hundratals entreprenörer och företagsprofiler från regionen. Den oberoende jury som korade vinnaren bestod av
juryordförande Bo Sandberg (Hjälmarsnäs Förvaltning AB), Anne-Mari Alanen (Lyft & Kran i Karlskoga AB), Christer Dahl (Aktiv Företagsförmedling i
Skandinavien KB), Elisabeth Ewerbring (Klara Förvaltning AB), Susan Thörne (Adnova Ledarutveckling AB), Sara Sjöborg Wik (Myrina Invest AB,
regionvinnare 2010) och Lars Wingefors (Nordic Games Group AB, regionvinnare och nationell vinnare Bästa internationella tillväxt 2009). Juryns motivering
löd:

I en internationellt mycket konkurrensutsatt miljö har de genom en systematisk och strukturerad ledarskapsmodell och på ett mycket engagerat sätt
lyckats skapa ett företag med stor potential för ytterligare tillväxt. De gör helt enkelt saker annorlunda. 

– Fredrik och Olle har visat en fantastisk förmåga att vända sina förvärvade bolag från kris till lönsamhet och tillväxt. Framgångsreceptet bygger på otröttligt
kundfokus, tydliga strukturer och såklart hårt arbete. Det ska bli väldigt spännande att följa deras fortsatta resa, säger Bo Sandberg, juryordförande.

Fler vinnare prisades under kvällen
Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. ”Årets kvinnliga stjärnskott” blev Lina Rickardsson från Pappelina AB i Falun och ”Årets manliga
stjärnskott” blev Rickard Lyko från Lyko Online AB i Vansbro. Huvudsponsorn SEB:s pris ”Bästa internationella tillväxt” gick till Marit Stjernberg från Stegia
Aktiebolag i Västerås.

Huvudprisvinnarna Fredrik Berghel och Olle Hulteberg kommer nu att möta fem andra regionvinnare från hela landet i Sverigefinalen av EY Entrepreneur Of
The Year som går av stapeln den 27 januari i Stockholms stadshus. Den svenska vinnaren tävlar sedan mot vinnare från ett sextiotal andra länder i
världsfinalen i Monte Carlo sommaren 2016.

– Samtliga finalister här ikväll förtjänar att hyllas för sina otroliga entreprenörsresor och för att de bidrar regionens framgångsrika näringsliv. Jag är säker på
att Fredrik, Olle och de andra vinnarna kommer att stå sig väl i konkurrensen på den nationella finalen i januari, säger Christina Suvander, ansvarig för EY
Entrepreneur Of The Year i region Svealand.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Suvander, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Svealand, 070-266 51 70, christina.suvander@se.ey.com  

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.
Information och pressrum: www.eoy.se 
För foton via Flickr: http://www.flickr.com/photos/eoy_sweden/

Jurymotiveringar

Huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year – Fredrik Berghel och Olle Hulteberg, Inission AB
I en internationellt mycket konkurrensutsatt miljö har de genom en systematisk och strukturerad ledarskapsmodell och på ett mycket engagerat sätt lyckats skapa ett företag med stor
potential för ytterligare tillväxt. De gör helt enkelt saker annorlunda. 

Årets kvinnliga stjärnskott – Lina Rickardsson, Pappelina AB
Med hjälp av ett starkt eget varumärke och en väl genomtänkt distributionsmodell har hon genom egen design och ett personligt och engagerat ledarskap skapat ett företag med stora
förutsättningar att växa ut i världen. Med god svensk design har hon fått liv i en produkt som finns i alla svenska hem.

Årets manliga stjärnskott – Rickard Lyko, Lyko Online AB
Med influenser från Se och Hör, Google, HM och Ikea har han med moderna affärsmetoder utvecklat familjens bolag till ett föredöme i en mycket tuff bransch. Med drivkraften att alltid vara
bäst omsätter han om tre år en miljard kronor med produkter som gör människor både gladare och vackrare.

SEB:s pris Bästa internationella tillväxt – Marti Stjernberg, Stregia Aktiebolag
Hon har med en visionär långsiktighet skapat ett företag med världen som marknad, där nästan 55% av företagets produkter går till utländska kunder. Genom egen produktutveckling och
innovativa lösningar har hon, trots hinder på vägen, skapat ett företag som är världsledande och som tillverkar små saker som gör stor skillnad.

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.


