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PRESSMEDDELANDE 

2016-10-31 

InterEast utsett till Gasellföretag 2016 
Varje år premierar Dagens Industri de snabbast växande företagen i Sverige med diplomet 

Gasellföretag. Nu har InterEast blivit ett av dem.   

– Vi strävar efter att vara ett flexibelt företag som skapar arbetstillfällen och ligger i framkant när 

det gäller utveckling. Det här är ett bevis på att vi är just det, säger Oscar Törnqvist, vice vd på 

InterEast, om utnämningen till Gasellföretag 2016.  

”Näringslivets dynamiska mellanskikt” är 

Dagens Industris egen benämning på de 

företag som får den hedervärda titeln 

Gasellföretag varje år. Nu kan 

transportföretaget InterEast från Göteborg 

kalla sig just det. 

– Det här betyder jättemycket, jag har 

faktiskt velat få den här utmärkelsen i ett par år, säger Oscar Törnqvist, vice vd på InterEast, som 

bekräftar att familjeföretaget uppfyller alla kriterier till Gasellföretag, inte minst när det gäller 

tillväxt. 

– Hos oss är det högt i tak, vi är ett innovativt företag som hela tiden försöker hitta nya lösningar, 

samtidigt som vi växer och utvecklas. Just nu expanderar vi i Turkiet, Mellanöstern och Östeuropa, 

mer och mer textilproduktion flyttar dit så det faller sig naturligt, säger han.  

InterEast har lokala kontor i både Turkiet och Rumänien. God lokalkännedom och stora 

kontaktnätverk garanterar kvalitet och mervärde för kunden. 

– Det är viktigt att ha en stabil organisation på plats där våra kunder rör sig mest. Jag var nyss och 

besökte vårt kontor i Istanbul och åker snart dit igen. Det är otroligt spännande och kul.  

Att vara ett av de 0,5 procent aktiebolag i Sverige som utsetts till Gasellföretag 2016 ser Oscar 

Törnqvist som en stor ära.  

– Vi drivs av framtidstro och framåtanda och är självklart väldigt glada över utnämningen. Nu siktar vi 

på att fortsätta växa och få den här utmärkelsen i flera år framöver. 

 

Det här är ett Gasellföretag 

För att räknas som Gasellföretag måste ett antal kriterier uppfyllas. De fyra senaste 

årsredovisningarna ligger till grund för bedömningen. Företaget ska ha:   
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 en omsättning som överstiger 10 Mkr. 

 minst tio anställda.  

 minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.  

 ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.  

 ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.  

 i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 

 sunda finanser.  

 

 

 

För ytterligare information   

Oscar Törnqvist, vice vd InterEast, 031-69 53 60, oscar.tornqvist@intereast.se 

Magnus Sjöbäck, presskontakt InterEast, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se  
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