
EUROPAS BÄSTA FÖRETAG: ”ONES TO WATCH” 

Talang och framgång i fokus med hjälp av European Business Awards 

De bästa företagen i 34 Europeiska länder har idag utnämnts att vara med på listan “Ones to Watch”, 
genom European Business Awards, sponsrat av RSM. 

Varje lands deltagare på listan “Ones to Watch” finns på www.businessawardseurope.com. 

För att komma med på listan krävs att företagen har varit exceptionellt framgångsrika i en av de tolv 
tävlingskategorier som ingår i European Business Awards samt att de återspeglar tävlingens kärnvärden: 
innovation, framgång och etik.  

– Vi ville utveckla vad vi har gjort i det förflutna och ge ett ännu bredare erkännande till några av de 
Europeiska företagens fantastiska framgångssagor, berättar Adrian Tripp, VD på European Business 
Awards, Europas största företagstävling, som nu är inne på sitt elfte år.  

– Den talang, hängivenhet och innovationskraft som finns i dessa företag skapar arbetstillfällen och 
möjligheter och deras framgång är förknippad med sina respektive länders framgång. Listan ”Ones to 
Watch” kommer att bli något att mäta och jämföra sig med för framgångsrika företag i Europa. 

Jean Stephens är VD på RSM, världens sjätte största nätverk för oberoende revisions, skatte och 
konsultfirmor, berättar: 

– Bara att komma med på listan ”Ones to Watch” är en verklig merit. På RSM arbetar vi med företag över 
hela Europa och erbjuder rådgivning inom alla deras verksamhetsområden. Vi arbetar hängivet för att de 
ska blomstra och bli framgångsrika. Vi önskar dessa dynamiska företag all framgång i framtiden.  

Företag på listan “Ones to Watch” kommer från alla branscher. Från tillverkning till försäljning, från 
jordbruk till teknologi och är av alla storlekar.  

Varje företag på listan kommer att få chansen att tävla i en av European Business Awards tolv kategorier 
och därmed ha chansen att bli nationell vinnare i sitt land. Om de lyckas kan de sedan delta i den stora 
finalen i maj 2018, där de slutliga tolv Europeiska vinnarna kommer att koras.  

De deltagande företagen får dessutom möjlighet att vara med i en allmän omröstning, där människor från 
hela världen är med och röstar, detta innebär en möjlighet att marknadsföra sig på nya marknader och 
potentiella kunder.  



Tävlingskategorierna 20172018:  

1. The RSM Entrepreneur of the Year Award  
2. The ELITE Award for Growth Strategy of the Year 
3. The Award for Innovation 
4. The Award for International Expansion 
5. The Social Responsibility and Environmental Awareness Award 
6. The New Business of The Year Award 
7. The Workplace and People Development Award 
8. The Customer and Market Engagement Award  
9. The Digital Technology Award 
10. The Business of the Year Award with Turnover € 0  25M 
11. The Business of the Year Award with Turnover €26M  150M 
12. The Business of the Year Award with Turnover €150M + 

För ytterligare information om tävlingen, gå till www.businessawardseurope.com eller ring (+44) (0) 207 
234 3535. 

Slut 

För ytterligare pressinformation eller för fallstudier eller intervjuer, vänligen kontakta:  

EBA: Vanessa Wood hos European Business Awards på telefon +44 (0) 796 6666 657 eller epost 
vanessa.wood@businessawardseurope.com

RSM: Karl Andersson på RSM i Sverige – karl.andersson@rsm.se


