
alltid på jakt efter bättre lösningar skapar 
entreprenörer banbrytande företag. De om-
vandlar visioner till framgångsrika företag 
och förverkligar sina drömmar. Med stark 
beslutsamhet, tro på sig själva och en okuvlig 
vilja att lyckas. De skapar arbetstillfällen och 
får ekonomier att växa. Genom att vara med 
och skapa framtiden är entreprenörer liv att 
bbbäxa. De är förebilder som ger inspiration 
till framgångsrika företag och förverkligar 
sina drömmar. Med stark beslutsamhet, tro 
på sig själva och en okuvlig vilja att lyckas. 
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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 27 år sedan det som i dag är en av världens mest 
prestigefyllda utmärkelser för entreprenörer: 
EY Entrepreneur Of The Year. De entreprenörer som har 
lyckats komma ända till final har skapat både tillväxt 
och historia – genom nyskapande visioner, tydliga 
värderingar och socialt ansvar. Nu har det blivit dags att 
hylla dessa förebilder.

Årets finalister representerar olika branscher och har 
alla valts ut av en oberoende jury som har granskat 
entreprenörerna utifrån utmärkelsens sex kriterier:

• Entreprenörsanda

• Ekonomisk utveckling

• Strategisk inriktning

• Inverkan på omvärlden

• Innovation

• Personlig integritet och inflytande

Samma kriterier gäller för samtliga priser; huvudpriset 
Entrepreneur Of The Year samt kategoripriserna Årets 
kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och 
Bästa internationella tillväxt.

Juryn för region Stockholm 2013:
• Richard Båge (Ordförande) - Regionvinnare 2008, 

Insplanet, Mediaplanet International

• Christina Fagerberg – Fagerberg & Dellby

• Mats Björkman – B & B Tools AB

• Michaëla Blomquist – Michaël Berglund Executive 
Search AB

• Tommy Jacobson – Varenne AB

Kvällens vinnare representerar region Stockholm 
på den nationella finalen i Stockholms Stadshus  
den 30 januari 2014.

Välkommen 
till regionfinal



Finalister
region Stockholm 
Louise Eriksson
AdProfit AB

Louise Eriksson grundade AdProfit 
2008 och hennes vision var att 
förenkla medieköp och på ett 
effektivare sätt nå ut till rätt 
målgrupper i de digitala kanalerna. 
Detta var nämligen ett problem 

som Louise hade stött på i sina tidigare arbeten. 
AdProfit är experter på kommunikation företag 
emellan och Louise brinner för att hitta den mest 
kostnadseffektiva lösningen för varje kund. Bakom 
sig har hon en engagerad skara medarbetare 
som alla är delaktiga och får ta ett stort ansvar. 
Louise lägger särskilt vikt vid att alla ska känna sig 
som entreprenörer och detta skapar en grund för 
idérikedom och kreativitet inom företaget.

Louise är en person som alltid ser möjligheter och 
hon drivs av utveckling och innovation. Hon har 
bland annat utvecklat en personlig tränings-app, 
som nyligen lanserades i Sverige och som i början 
på 2014 även kommer att lanseras i USA. AdProfits 
verksamhet bedrivs idag i Sverige med dotterbolag 
i Norge och Danmark. På sikt vill Louise även 
expandera till Tyskland och England.

Ort: Stockholm

Grundades: 2008

Omsättning: 28 mkr

Antal anställda: 12 st

www.adprofit.se

Tillsammans med fem vänner 
startade Johan Hedberg CLX 
Networks 2008. Som experter på 
mobilkommunikation hjälper de 
företag att effektivt kommunicera 
med sina kunder. Som vd har Johan 

varit starkt bidragande till att CLX Networks idag 
verkar på en stor internationell marknad och 
på kort tid har nått en omsättning på drygt 430 
miljoner kronor.

Johans styrka som entreprenör ligger i hans 
förmåga att omge sig med rätt människor. Tack 
vare en modernare teknik och bättre processer än 
sina konkurrenter har CLX Networks kunnat växa 
snabbare än övriga aktörer på marknaden. Idag 
bedrivs 80-85 procent av den totala verksamheten 
utomlands. Men i expansionen ligger också den 
största utmaningen; att öka den internationella 
tillväxten ytterligare, främst till områden där de inte 
verkar idag. Johan vill även att företaget fortsätter 
att bygga sälj- och kundstrukturer och utvecklar 
produktmixen för att på så sätt ligga steget före 
sina konkurrenter. 

Ort: Stockholm

Grundades: 2008

Omsättning: 430 mkr

Antal anställda: 150 st

www.clxnetworks.com

Johan Hedberg
CLX Networks AB/Symsoft AB



När Barbara började arbeta som 
lärare i Sverige såg hon många 
förbättringsområden. Med visionen att 
leda en skola där alla skulle bli sedda 
och få uppskattning för vad de gjorde 
startade hon 1993 Internationella 

Engelska Skolan i Sverige (IES). IES är idag Sveriges 
största friskolegrupp på grundskolenivå i Sverige. De 
driver 23 skolor med över 15 000 elever.

Barbaras drivkraft är framförallt eleverna. Med 
grundvärderingar som ordning och reda (”tough 
love”), höga akademiska förväntningar samt en stor 
del av undervisning på engelska strävar hon efter att 
hjälpa eleverna att uppnå bra resultat och samtidigt 
växa som människor. Med sina rekryteringsbaser kan 
IES få tillgång till engagerade lärare från bland annat 
Kanada, USA och England. Att 65 000 elever står i kö 
till skolan är ett bevis på att Barbaras koncept fungerar. 
Affärsplanen för de närmaste åren är att växa med två 
till tre nya skolor årligen i Sverige samt att etablera sig 
utomlands. 

Ort: Stockholm

Grundades: 1993

Omsättning: 1 300 mkr

Antal anställda: 1500 st

www.engelska.se

Barbara Bergström
Internationella Engelska Skolan i 
Sverige AB

Teleopti grundades 
1992 av Nils och 
Marita Bildt som 
båda hade bakgrund 
inom it- branschen. 
Företaget säljer och 

utvecklar egna programvaror för att optimera 
Contact Centers och stora företags telefoni- 
och datanätverk för att säkerställa kundernas 
tillfredställelse, kvalitet och kostnader. Teleopti 
hade 2012 en omsättning på drygt 148 miljoner 
kronor och förväntas omsätta 175 miljoner kronor 
2013.

Nils och Marita insåg tidigt att de behövde lyckas 
internationellt. Teleopti har över 600 kunder i 70 
länder och 10 kontor utanför Sverige. Över 40 
procent av verksamheten bedrivs utanför Norden. 
De har byggt upp Teleopti helt organiskt baserat 
på principen att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna. I över tjugo år har de ständigt gått 
med vinst och är idag konsoliderat och skuldfritt. 
Nils och Marita har sedan företagets start varit 
väldigt aktiva och lagt ner mycket arbete i Teleopti. 
Idag har Nils lämnat rollen som vd och tillsammans 
med Marita arbetar han främst med strategiska 
frågor för att utveckla företaget. 

Ort: Danderyd

Grundades: 1992

Omsättning: 148 mkr

Antal anställda: 111 st

www.teleopti.com

Nils och Marita Bildt 
Teleopti AB 

Finalister
region Stockholm



Fernando Di Luca är mannen bakom 
Gruppo Di Luca, familjeföretaget som 
i början på 70-talet introducerade 
det italienska köket för svenska 
konsumenter. I en bransch i ständig 
förändring där konsumenters kunskap 

och krav ökar har Fernando alltid haft som mål att vara 
den bästa mat- och dryckesleverantören. Hans kärlek 
till italiensk mat och hans förmåga att anpassa sig till 
trender har gett Gruppo Di Lucas produkter en självklar 
plats i det svenska köket.

Gruppo Di Luca vill vara specialister på det de gör. De 
vill vara familjära och personliga i sina relationer och 
samtidigt ta ett stort samhällsansvar. Med Fernando 
i spetsen har företaget sedan starten verkat för att 
påverka svenska folkets matvanor till att bli mer 
hälsosamt. Med etableringen av Accademia Di Luca 
vill Fernando ta ansvar för att konkret och aktivt 
sprida kunskap om hälsosamma matvanor. Det är med 
initiativ som dessa som Fernando fått motta Kungliga 
Patriotiska Sällskapets medalj för sina gärningar inom 
svenskt näringsliv.   

Ort: Stockholm

Grundades: 1971

Omsättning: 1 053 mkr

Antal anställda: 66 st

www.diluca.se 

Fernando Di Luca
Gruppo Di Luca AB

Henrik Björck
Prime Wine Sweden AB 

Med en bakgrund inom 
restaurangbranschen och med ett 
brinnande intresse för vin startade 
Henrik Björck tillsammans med två 
vänner Prime Wine Sweden år 2001. 
Av grundarna är endast Henrik 

verksam i företaget idag. Med en omsättning på drygt 
887 miljoner kronor 2012 står Prime Wine för drygt 
12 procent av den svenska marknaden av import av 
vin och omsättningen förväntas 2013 öka ytterligare 
till 1,2 miljard kronor.

Entreprenörens mål med Prime Wine är att 
bilda nordens starkaste företagsgrupp inom 
vin- och spritimport. Idag går över 80 procent 
av distributionsvolymen till Systembolaget och 
resterande del till stora restaurangkunder. Prime 
Wine arbetar aktivt med hållbar utveckling och 
tar stort socialt och miljömässigt ansvar. De 
är miljödiplomerade och har bland annat flest 
rättvisemärkta produkter hos Systembolaget. 
Det är, enligt Henrik, viktigt att vårda kunder och 
leverantörer vilket görs genom att vara engagerade 
i alla led av tillverkningen. På det sättet kan Prime 
Wine säkerställa kvalitet både i vinet och i den miljö 
det tillverkas.

Ort: Stockholm

Grundades: 2001

Omsättning: 887 mkr

Antal anställda: 36 st

www.primewinegroup.com



Ewa-Lena Blomster började sin 
entreprenörsresa som fruktsäljare i 
Stockholm. Idag driver hon Sveriges 
ledande fruktabonnemangsverksamhet 
med en omsättning på drygt 159 
miljoner kronor. Fruktbudet har 

packnings- och utkörningscentraler på tre områden i 
Sverige. Utöver det arbetar de med samarbetspartners 
och kan på så sätt ha en stor täckning över hela landet. 
Med Fruktbudet vill Ewa-Lena alltid leverera högklassig 
frukt till företag runt om i Sverige. På så sätt vill hon 
bidra till att anställda på ett enkelt och självklart sätt 
ska trivas på sin arbetsplats. 

Företagets miljöarbete genomsyrar hela verksamheten. 
Förutom att öka andelen ekologiska fruktkorgar har de 
en utarbetad modell för att tänka miljövänligt. Ewa-Lena 
arbetar fokuserat och är mån om att sätta upp mål, 
vidta åtgärder och utvärdera utfallet. I framtiden vill 
hon expandera till de övriga nordiska länderna och hon 
provar just nu Fruktbudets koncept i Köpenhamn.

Ort: Bromma

Grundades: 1986

Omsättning: 159 mkr

Antal anställda: 97 st

www.fruktbudet.se

Ewa-Lena Blomster
Fruktbudet i Norden AB

Anders Ström insåg tidigt vilka 
möjligheter det fanns att sälja spel via 
internet och grundade 1997 företaget 
Unibet. Till en början fick folk ringa 
in sina spel via telefon samtidigt som 
Anders själv uppdaterade oddsen. 

När Anders två år senare lanserade möjligheten att 
betala via internet blev utvecklingen enorm. Unibet 
introducerades på Stockholmsbörsen 2004 och har 
idag omkring 900 anställda och är värderat till mer än 7 
miljarder kronor.

Anders mål är att Unibet ska vara ett av de ledande 
spelbolagen på reglerade spelmarknader, främst 
i Europa. Han bestämde sig tidigt för att undvika 
den amerikanska marknaden och idag står Norden 
och Västeuropa för sammanlagt 80 procent av 
bolagets omsättning. Inom Unibet sker en ständig 
produktutveckling. Genom Kambi, en självutvecklad 
teknisk plattform för sportspel med tillhörande service, 
ser Anders stora strategiska möjligheter på en växande 
marknad. 

Ort: London

Grundades: 1997

Omsättning: 2 034 mkr

Antal anställda: 897 st

www.unibet.com

Anders Ström
Unibet Group plc

Finalister
region Stockholm



Rutger Arnhults resa inom 
fastighetsbranschen började 
redan i ung ålder då han köpte 
och sålde bostadsrätter. Under 
90-talet arbetade han som 
finansanalytiker men intresset 

för fastigheter tog överhand och 1998 grundade 
han M2 Asset Management. Bolaget äger och 
förvaltar aktier i olika slags företag och arbetar 
även med fastighetsförvaltning av framförallt 
bostadsfastigheter. Förra året omsatte de över 
två miljarder kronor.

Rutger drivs av en tävlingsinstinkt och han finner 
stor glädje i att vinna och vara bättre än sina 
konkurrenter. För att lyckas med detta är det, 
enligt Rutger, viktigt att omge sig med duktiga 
medarbetare. Han försöker därför alltid att anställa 
personer som är erkänt duktiga inom sina områden. 
Genom att våga ta risker och göra investeringar 
har han skapat en fastighetssfär som är en av 
Sveriges ledande. Rutger har högt uppsatta mål för 
utvecklingen av sitt bolag och vill på lång sikt bli 
störst inom fastighetsbranschen.

Ort: Stockholm

Grundades: 1998

Omsättning: 2 199 mkr

Antal anställda: 50 st

Rutger Arnhult 
M2 Asset Management AB

Sponsorer

Grundat och arrangerat av

Officiell leverantör

Huvudsponsor

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner



alltid på jakt efter bättre lösningar skapar 
entreprenörer banbrytande företag. De om-
vandlar visioner till framgångsrika företag 
och förverkligar sina drömmar. Med stark 
beslutsamhet, tro på sig själva och en okuvlig 
vilja att lyckas. De skapar arbetstillfällen och 
får ekonomier att växa. Genom att vara med 
och skapa framtiden är entreprenörer liv att 
bbbäxa. De är förebilder som ger inspiration 
till framgångsrika företag och förverkligar 
sina drömmar. Med stark beslutsamhet, tro 
på sig själva och en okuvlig vilja att lyckas. 

EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

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.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young 
Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. 
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