
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. 

Huvudsponsor

Träffa årets finalister
Final i region Sydost

2013 Sverige

Grundat och arrangerat av
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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 Sydost 2013:
• Anna Barkevall (Ordf.) - KronoCamping Böda Sand AB

• Anna Stenström - Mustasch Reklambyrå AB

• Torsten Nilsson - Nelson Garden AB 

• Peter Månsson - Infomaker Scandinavia AB

• Patrik Dahlberg - Gransholms Bruks Fastigheter AB

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

Välkommen 
till regionfinal
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När Anette Bimby gjorde ett 
besök på den nedgångna salongen 
Intermezzo på Ölands Köpstad i 
Färjestaden 2005 såg hon chansen 
att få kombinera två stora passioner 
– frisöryrket och entreprenörskapet. 

Anette såg stora möjligheter och köpte in sig i 
verksamheten. Idag, åtta år senare, har hennes 
satsning omvandlats till regionens största 
frisörkedja med sju välmående salonger med en 
omsättning på drygt 18 miljoner kronor. Hon kan se 
tillbaka på sin satsning med stolthet.    

Anettes entreprenörsanda föddes tidigt. I ung 
ålder fick hon följa med sin far på affärsmöten och 
hon sålde som tolvåring hudvård och kosmetik 
på provision. Det var här som ett affärstänk 
utvecklades och Anette insåg snabbt tjusningen 
med att driva företag. Hon lockas av att ta 
risker men vill att nya investeringar ska vara väl 
genomtänkta innan hon tar beslut. Finansiering av 
nya salonger sker enbart med egna vinstmedel och 
målet är att varje år öppna en till tre nya salonger.

Ort: Färjestaden

Grundades: 2005

Omsättning: 18,6 mkr

Antal anställda: 45-50 st

www.intermezzofrisor.se

Finalister
region Sydost 

Anette Bimby
Intermezzo Frisör & Shop

Bo Persson har varit entreprenör 
i hela sitt liv. Redan som tonåring 
började han med egna projekt 
och startade i slutet på 60-talet 
Markisol. Idag äger han 70 procent 
av företaget som tillverkar och 

utvecklar fönsterskydd för inomhusbruk. De har en 
omsättning på cirka 350 miljoner kronor och axlar 
bland annat rollen som leverantör till IKEA. 

Den stora skillnaden mellan Markisol och 
konkurrenterna är, enligt Bo, en effektivare 
tillverkningsprocess. Genom egentillverkade 
helautomatiska maskiner har hans företag en 
betydligt högre effektivitet. Detta har gjort att 
de har kunnat växa från ett lokalt företag till ett 
internationellt sådant med försäljning över hela 
världen. Idag har Markisol tillverkning i Europa 
och Kina och de planerar att starta ytterligare en 
produktionsenhet i Centralamerika. Bo ser stor 
potential för tillverkning och försäljning i USA, 
något som han tror skulle kunna innebära en 
fördubbling av omsättningen. 

Ort: Ronneby

Grundades: 1983

Omsättning: 350 mkr

Antal anställda: 450 st

www.markisolgroup.com

Bo Persson
Markisol Holding AB 
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Kreativitet, effektivitet 
och stora visioner 
är ledord för Hans 
Bengtsson och Andreas 
Ekberg som redan 1999 
gav sig in i den då unga 

it-branschen. Genom att bedriva internethandel världen 
över tillhandahåller företaget designprodukter och de 
har höga målsättningar – de ska öka dagens omsättning 
på drygt 150 miljoner kronor till cirka en miljard kronor 
under de kommande fem åren.

Hans och Andreas bedrev inledningsvis främst 
verksamhet utomlands. Inte förrän 2007 gav de sig in 
på den svenska marknaden som de vid uppstart ansåg 
varit alldeles för omogen. Idag ser Hans och Andreas 
stora expansionsmöjligheter för sitt företag och de 
satsar just nu mycket på Norge och Finland. De har 
även inlett ett franschisekoncept och planerar samtidigt 
att utveckla sina produkter under ett eget varumärke. 
Att ständigt prova nya koncept och ha en tro på sina 
idéer är något de båda ser som en naturlig del i arbetet.

Ort: Kalmar

Grundades: 1999

Omsättning: 150 mkr

Antal anställda: 40 st

www.royaldesign.se

Hans Bengtsson 
Andreas Ekberg
Royal Design Group AB

Idén till Designlight skapades 
1996 då Jessica Hultqvist, 
tillsammans med sin man, började 
importera halogenlampor som 
sedermera övergick till LED-lampor. 
Jessicas föräldrar var aktiva inom 

lampbranschen under hennes uppväxt och hon såg 
det som naturligt att gå i deras fotspår.

Viljan att bli entreprenör väcktes när Jessica 
tävlade som travkusk. Genom sin tävlingsinstinkt 
och envishet kunde hon ta sig in i en 
mansdominerad värld och fick mersmak av att 
lyckas. Jessica vågade satsa och tro på sin idé och 
har varit ledande i att bygga upp sin verksamhet 
som förra året omsatte drygt 52 miljoner kronor. 
Målet är att om fem år nå 100 miljoner kronor. 
Jessica ser alltid det goda i människor vilket 
speglas i hennes relation till sina medarbetare. 
Stor vikt läggs vid mångfald och delaktighet och 
personalen får alltid medverka vid kund- och 
säljmöten. Jessicas företag har viss försäljning till 
övriga nordiska länder och har stora ambitioner att 
expandera till övriga Europa i framtiden.

Ort: Moheda

Grundades: 1996

Omsättning: 52 mkr

Antal anställda: 15 st

www.designlight.nu

Jessica Hultqvist
Designlight Scandinavian AB 

Finalister
region Sydost
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Nybrogrus affärsidé är att framställa 
och sälja berg- och grusprodukter för 
anläggningsarbete. Tillsammans med 
sina två bröder tog Jonas Johansson 
över verksamheten efter sin far på 
90-talet. Som vd för företaget driver 

Jonas idag Nybrogrus framåt och med sin envishet och 
målmedvetenhet arbetar han för att kontinuerligt vara 
nytänkande i en annars konservativ bransch.

Nybrogrus är aktiva i en bransch som domineras av 
ett fåtal större företag. Men en fördel är, enligt Jonas, 
att de är en av få aktörer som arbetar med export. 
Idag står Nybrogrus export för cirka en tredjedel 
av deras totala omsättning och fokus ligger just nu 
på de baltiska länderna. På Nybrogrus arbetar de 
kontinuerligt med produktutveckling och försöker hitta 
nya koncept för att bland annat minska spillmaterial. 
Jonas lägger även stor vikt vid att utveckla företagets 
organisationsstruktur och tycker att det är viktigt att 
engagera sina anställda och ge dem mycket ansvar.

Ort: Nybro

Grundades: 1958

Omsättning: 128 mkr

Antal anställda: 33 st 

www.nybrogrus.se 

Jonas Johansson
Nybrogrus AB

Mattias Sjöberg
IV Produkt AB 

Mattias Sjöberg satsade allt han 
hade och köpte 2005 företaget 
IV Produkt tillsammans med sin 
far. De utvecklar, tillverkar och 
säljer miljö- och energieffektiva 
luftbehandlingsaggregat. Med en 

tydlig vision har Mattias under de senaste tre åren 
som vd tagit företaget från 300 miljoner kronor i 
omsättning till drygt 500 miljoner kronor år 2013. De 
arbetar nu för att nå en miljard kronor till 2020.

IV Produkt satsar mycket på forskning och har en 
hög utvecklingstakt av energieffektiva produkter. 
Genom att ha avdelningarna som arbetar med 
produktutveckling, marknadsföring och försäljning 
på samma plats skapar de goda förutsättningar 
för gränsöverskridande samarbeten. Det har 
bidragit till att IV Produkt har positionerat sig som 
en ledande aktör på den nordiska marknaden för 
luftbehandlingsaggregat. För att företaget ska nå 
sina långsiktiga mål är det, enligt Mattias, viktigt att 
lyckas på exportmarknaden. En omfattande satsning 
är igång i ett flertal länder där bland annat Ryssland 
kommer bli en viktig marknad för IV Produkt.

Ort: Växjö

Grundades: 1969

Omsättning: 500 mkr

Antal anställda: 205 st + 40 st inhyrda

www.ivprodukt.se
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Ninna Andersson är uppvuxen 
i en företagarfamilj där båda 
föräldrarna drivit egna företag. 
År 2008 startade även hon eget, 
Happiend, som är en reklambyrå inom 
marknadskommunikation. Ninna ser 

företagandet som en livsstil och har innan hon startade 
Happiend varit delägare i ytterligare ett bolag.

Happiends fokus är att skapa lyckliga varumärken 
och ligger alltid i framkant när det gäller nya digitala 
kreativa lösningar, interaktion och kommunikation. 
Ninnas mål är att Happiend inom två år ska vara den 
bästa reklambyrån i Blekinge. På lång sikt vill hon ta del 
av marknaden i Malmöregionen och eventuellt öppna 
nya kontor i Skåne och Småland. Som aktiv i en svängig 
och utvecklande bransch är det viktigt för Ninna att 
alltid ha en bred kundgrupp med stora och små företag i 
flera olika branscher. 

Ort: Karlshamn

Grundades: 2008

Omsättning: 7 mkr

Antal anställda: 5 st

www.happiend.se

Ninna Andersson
Happiend AB 

Petri Virtanen och 
Marko Virtanens pappa 
startade MMB 1980 men 
sedan 2008 är de båda 
delägare i verksamheten. 
Företaget arbetar 

bland annat med vattenbilning, pannrengöringar och 
industriservice. Nöjda kunder är det viktigaste för 
Petri och Marko som anser att kvalitet alltid går före 
kvantitet. För dem är det viktigt att alltid behärska det 
jobb de utför åt sina kunder. Bröderna lägger båda ner 
mycket tid på företaget men försöker samtidigt vara 
engagerade i regionen. Genom att vara aktiva i olika 
nätverk och föreningar hjälper de företagare i deras 
utvecklingsarbete och de hjälper även unga in 
i arbetslivet. 

För MMB står expansionsplaner utomlands på agendan. 
Idag har de en stor verksamhet i Norden men Petri och 
Marko ser även Polen och Tyskland som potentiella 
marknader. Att utveckla expansionen är ett steg mot 
det finansiella målet att inom fem år ha ökat dagens 
omsättning på 63 miljoner kronor med tio procent.

Ort: Sölvesborg

Grundades: 1980

Omsättning: 63 mkr

Antal anställda: 38 st

www.mmb.se

Petri Virtanen 
Marko Virtanen
MMB AB (AB Mjällby Målning- och Blästring)

Finalister
region Sydost
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Stefan Hörberg och 
Hans Petersson 
grundade HP Tronic 
1985. Företaget 
konstruerar 
och producerar 

industriella elsystem, kablage och testsystem. 
Stefans och Hans mål är höga. År 2020 ska de 
verka på tre kontinenter och omsätta 500  
miljoner kronor.

HP Tronic har verksamhet på flera marknader och 
av deras omsättning 2012 stod exporten för 28 
procent. Idag har de dotterbolag i Kina och Indien 
samt har påbörjat etablering i Bulgarien. Stefan och 
Hans har också planer på att fortsätta expansionen 
i Asien samt etablera sig i Sydamerika. Koncernen 
HP Tronic är en kundfokuserad partner som 
möjliggör för kunden att sänka totalkostnaden i sina 
produkter och i sin organisation genom fokus på 
industrialisering, logistik och geografisk följsamhet. 
Kundnyttan är rätt produkt i rätt antal levererat till 
rätt plats i rätt tid och till rätt totalkostnad.

Ort: Ljungby   

Grundades: 1985

Omsättning: 186 mkr

Antal anställda: 154 st

www.hptronic.se

Stefan Hörberg 
Hans Petersson 
HP Tronic 

Sponsorer

Grundat och arrangerat av

Officiell leverantör

Huvudsponsor

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner

Lokal mediapartner
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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. 

© 2013 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved.

ey.com/se

Finalist_br_region Sydost_185x235mm_2013.indd   2 2013-11-07   14:47:56


