
De kan utses till Västsveriges främsta entreprenör
Torsdagen den 26 november gör entreprenörer från nio företag upp om titeln Västsveriges främsta entreprenör i EY Entrepreneur Of The Year.
Vinnaren får representera regionen i den nationella finalen i januari där Sveriges främsta entreprenör ska utses. 

Den 26 november är det dags för final i region Västra i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Park Avenue i Göteborg. Efter en omfattande urvalsprocess
under hösten har entreprenörer från nio företag utsetts till finalister:

Fabian Bengtsson, Netonnet Group, Göteborg (www.netonnetgroup.se)
Henning Källqvist, Care of Carl, Borås (www.careofcarl.com)
Märta Jansdotter, Gröna gårdar, Bjällansås (www.gronagardar.se)
Tom Ericsson, Educatius Group, Alingsås (www.educatius.org)
Birgitta och Christina Molin, Djurfarmacia, Trollhättan (www.djurfarmacia.se)
David Ekelund och Tom Nilsson, Icebug, Göteborg (www.icebug.com)
John Eskilsson, Skyltmax, Partille (www.skyltmax.se)
Hans Johansson, Vinngroup, Göteborg (www.vinngroup.se)
Sanna Ahrens, Marie Medström och Marie Lundin, Cuben Utbildning, Göteborg (www.cubenutbildning.se)

– Vi har ett mycket starkt finalfält i år och det kommer att bli tufft att utse en vinnare bland dessa otroliga entreprenörer. Oavsett vem som vinner på torsdag
är jag övertygad om att de alla framöver kommer att utgöra goda förebilder som får fler både i Västsverige och runt om i landet att våga bli entreprenörer,
säger Stefan Kylebäck, ansvarig partner för EY Entrepreneur Of The Year i region Västra.

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 juryordförande Sara Wallin (vd ALMI Företagspartner Väst), Erik Selin (vd och huvudägare i Fastighets
AB Balder, regionvinnare 2011), Thomas Hedberg (en av grundarna av och nu styrelseordförande i Cellmark), Eva Andersson Jensen (senior partner och en
av grundarna till chefsrekryteringsföretaget Maquire), Fabian Hielte (vd och delägare i Ernström & C:o) och Palle Stenberg (vd och en av grundarna av Nudie
Jeans samt regional vinnare av EY Entrepreneur of The Year 2014).

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.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Ström, projektansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Västra, 031-63 63 97, sofia.strom@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 Park Avenue i Göteborg. På plats finns möjlighet att
intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Torsdag 26 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Elite Park Avenue, Göteborg
Anmälan: sofia.strom@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.


