
Fabian Bengtsson årets främsta entreprenör i Västsverige
Fabian Bengtsson från SIBA:s ägarbolag Netonnet Group i Göteborg utnämndes under torsdagskvällen till Västsveriges 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.

Fabian Bengtsson började arbeta i familjeföretaget SIBA redan som 13-åring. När han 2001 tog över vd-posten blev han tredje generationen att leda
detaljhandelsföretaget. År 2005 påbörjade han förvandlingsresan som tagit företaget från att vara en traditionell butikskedja till att bli en modern
”omnikanalkedja” med sömlös integration mellan e-handel och butikshandel. Tidigare i år slogs SIBA ihop med Netonnet och bildade Netonnet Group.

Fabian fick ta emot utmärkelsen som Västsveriges främsta entreprenör på regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Elite Park Avenue i Göteborg
under torsdagskvällen inför hundratals entreprenörer och företagsprofiler från regionen. Den oberoende jury som korade vinnaren bestod 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). Juryns motivering löd:

Årets vinnare har visat prov på stor uthållighet och målmedvetenhet. Genom att alltid fokusera på lösningar trots att marknadssituationen emellanåt har
varit väldigt tuff har han lyckats skapa en finansiellt mycket stark bolagsgrupp som nu står redo för att växla upp ytterligare. Årets vinnare av EY
Entrepreneur Of The Year region Västra lever utifrån parollen ”att man ska vissla på vägen till jobbet, inte på hemvägen”.

– Att ta över ett familjeföretag kan innebära stor press och skyhöga förväntningar, men Fabian har verkligen lyckats med konststycket att förvalta en anrik
tradition och samtidigt förnya företaget. Förändringsresan fortsätter nu och jag är övertygad om att Fabian kommer att ta koncernen till nya höjder, säger
Sara Wallin, juryordförande.

Fler vinnare under kvällen
Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. ”Årets kvinnliga stjärnskott” blev Sanna Ahrens, Marie Medström och Marie Lundin från Cuben Utbildning i
Göteborg och ”Årets manliga stjärnskott” blev John Eskilsson från Skyltmax i Partille. Huvudsponsorn SEB:s pris ”Bästa internationella tillväxt” gick till Tom
Ericsson från Educatius Group i Alingsås.

Huvudprisvinnaren Fabian Bengtsson 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.

– Framtidsfokuserad detaljhandel, digital skyltförsäljning, integrationsskapande vuxenutbildning och internationell gymnasieutbildning – årets vinnare visar
verkligen på den bredd som finns inom det Västsvenska näringslivet. De har alla otroliga entreprenörsresor bakom sig och förtjänar verkligen att hyllas för
sitt mod och sin innovationskraft, säger Stefan Kylebäck, ansvarig partner för EY Entrepreneur Of The Year i region Västra.

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

Jurymotiveringar

Huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year – Fabian Bengtsson, Netonnet Group
Årets vinnare har visat prov på stor uthållighet och målmedvetenhet. Genom att alltid fokusera på lösningar trots att marknadssituationen emellanåt har varit väldigt tuff har han lyckats
skapa en finansiellt mycket stark bolagsgrupp som nu står redo för att växla upp ytterligare. Årets vinnare av EY Entrepreneur of the Year region Västra lever utifrån parollen ”att man
ska vissla på vägen till jobbet, inte på hemvägen”.

Årets kvinnliga stjärnskott – Sanna Ahrens, Marie Medström & Marie Lundin, Cuben Utbildning
Ekonomisk framgång har aldrig varit någon drivkraft för Årets kvinnliga stjärnskott. Däremot är lönsamheten en glädjande konsekvens av att man har skapat en bra organisation med
starka värderingar. Genom att koppla samman målen i verksamheten med den faktiska efterfrågan från näringslivet har man utvecklat en modell som inte bara uppfyller de kortsiktiga
kraven utan även bygger samhällsvärde på lång sikt. Socialt ansvarstagande är djupt rotat i verksamhetens DNA. Framtiden ser ljus ut!

Årets manliga stjärnskott – John Eskilsson, Skyltmax
Årets manliga stjärnskott är lagledare för en mycket lönsam och snabbväxande verksamhet. Detta har åstadkommits genom att kombinera en traditionell bransch med möjligheterna i det
digitala. Affärsmodellen kan dessutom appliceras på närliggande områden och marknadsandelen kan också ökas på samtliga marknader varför tillväxten sannolikt kommer fortsätta.
Entreprenören har ett genuint intresse av att skapa trivsel och glädje i verksamheten och underliggande drivs han av att kunna styra sin egen tid.

SEB:s pris Bästa internationella tillväxt – Tom Ericsson, Educatius Group
SEB:s pris för bästa internationella tillväxt har i år tilldelats en entreprenör vars hela verksamhet handlar om just internationalisering och tillväxt. Genom en aldrig sinande energi och
målmedvetenhet har årets vinnare byggt upp en kraftigt växande bolagsgrupp som sysselsätter och engagerar människor från de flesta av jordens hörn. Att entreprenören därtill bedriver
ett omfattande arbete för att genom utbildning bekämpa fattigdom, gör honom till en lysande förebild och inspirationskälla.

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



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.


