
Raja Thoren årets främsta entreprenör i norra Sverige
Raja Thoren från ThorenGruppen AB i Umeå utnämndes under torsdagskvällen till norra Sveriges främsta entreprenör i EY:s
entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms stadshus
i januari.

Raja Thoren startade ThorenGruppen 1999 och sedan dess har företaget växt rejält. Idag är det ett av Sveriges största skolföretag med närmare 1500
medarbetare över hela Sverige. Alla ThorenGruppens verksamheter är knutna till olika typer av samhällsbyggande projekt, såväl lokalt som nationellt och
internationellt. Därtill startade företaget 2005 en idrottsförening vid namn Team ThorenGruppen SK som idag har ett antal ungdoms- och elitlag i innebandy,
fotboll och futsal.  

Raja fick ta emot utmärkelsen som norra Sveriges främsta entreprenör på regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Stadshotellet i Luleå under
torsdagskvällen inför hundratals entreprenörer och företagsprofiler från regionen. Den oberoende jury som korade vinnaren bestod av Martin Morin (Stimor
Invest AB), Ove Sigvardsson (TM Progress AB) och Ann-Sofi Ådin Bjurman (Treac AB). Juryns motivering löd:

En gång en 16-årig säljkung som förbrukade mormorsarvet och fick revanschlust! Denne ideolog har skapat det han själv skulle velat ha, sin egen
drömmiljö. Med uppdraget att tänka nytt, röra om i grytan och testa nytt, går det inte att vara rädd för kritik. Han ber om tuffa frågor och fruktar mest brist
på egna utmaningar. Nu märks hans glöd för ungdomars framtid tydligt även inom idrotten.

– Det går inte att ta miste på Rajas passion, den lyser igenom i allt han gör. Han ser också tillväxtmöjligheter i alla tänkbara sammanhang och lyckas se
till att verksamheterna generar vinst redan första året. Raja är en superentreprenör och är verkligen värd hyllningarna här ikväll, säger Martin Morin,
juryordförande.

Fler vinnare under kvällen
Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. ”Årets kvinnliga stjärnskott” blev Maria Karlsson Jonsson från Maincourse i Umeå AB och ”Årets manliga
stjärnskott” blev Jimmie Wiklund från Nelab Invest AB i Piteå. Huvudsponsorn SEB:s pris ”Bästa internationella tillväxt” gick till Tobias Andersson från
Turborilla AB i Umeå.

Huvudprisvinnaren Raja Thoren och de andra vinnarna 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.

– Det är fantastiskt att få möta och följa alla dessa otroliga entreprenörer, både i det dagliga arbetet på EY och inom ramen för EY Entrepreneur Of The
Year. Raja är verkligen en inspiration och jag är säker på att hans utmärkelse kommer att göra att fler i regionen vågar satsa på sina affärsidéer, säger
Ludwig Stendahl, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr.

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 
För foton via Flickr: http://www.flickr.com/photos/eoy_sweden/

Jurymotiveringar

Huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year – Raja Thoren, Thorengruppen
En gång en 16-årig säljkung som förbrukade mormorsarvet och fick revanschlust! Denne ideolog har skapat det han själv skulle velat ha, sin egen drömmiljö. Med uppdraget att tänka nytt,
röra om i grytan och testa nytt, går det inte att vara rädd för kritik. Han ber om tuffa frågor och fruktar mest brist på egna utmaningar. Nu märks hans glöd för ungdomars framtid tydligt
även inom idrotten.

Årets kvinnliga stjärnskott – Maria Karlsson Jonsson, Maincourse i Umeå AB
Efter två veckor som tandhygienist, satte hon redan som ung tänderna i sin profession. Entreprenör i en ofta förbisedd bransch, där hon agerar nationellt för utveckling. En kvinna som
ständigt skapar nya koncept, serverar nya idéer och trender, med stort mått av mod och risktagande. Med helhetstänkande, tvekar hon varken inför kulturarvets cementväggar eller inför
inmundigandet av sju luncher per dag i världsmetropolen. Allt för nya upplevelser med gästerna i fokus.

Årets manliga stjärnskott – Jimmie Wiklund, Nelab Invest AB 
Med företagande vid barndomens köksbord, skapade han snabbt en egen framgångsrik internationell karriär inom storbolagsvärlden. På Atlantens djupa vatten, mitt i natten, omvärderade
denne man sina livsval, ringde släkten och gav ett bud. Genom tredubblad omsättning har han visat att storbolagskompetens och professionalism mycket väl går att omsätta i den lilla
skalan, kombinerad med medmänsklighet, till en Norrländsk succé.

SEB:s pris Bästa internationella tillväxt – Tobias Andersson, Turborilla AB
”Försörj mig, jag vill utveckla min produkt”, sa denne entreprenör som levde på sin studerande sambo. 20 000 timmar och den var redo för världen! Med 300 nya konkurrenter per dag
krävs en galen förmåga (mad skills) att finna nya vägar. Beprövade metoder, som reglerad arbetstid, effektiv marknadsföring, global anpassning och respekt för människans
tävlingsinstinkt kan vara nytänkande i en färsk bransch med sin egen kod. Vi ser början på en resa, med internationell tillväxt på över 100 %. Världen är öppen och racet fortsätter!

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.


