
Nu ska Sveriges främsta entreprenör utses
Torsdagen den 25 januari utses Sveriges främsta entreprenör när EY Entrepreneur Of The Year 2017 avgörs i Stockholms stadshus.
Framgångsrika entreprenörer från sex bolag tävlar om den prestigefulla titeln och chansen att få representera Sverige i den internationella
finalen i Monaco i juni. Under galakvällen utses dessutom Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och Bästa internationella
tillväxt.

Nästa torsdag gör entreprenörer från sex olika bolag upp om titeln som Sveriges främsta entreprenör när EY Entrepreneur Of The Year avgörs för 22:a
gången i Blå hallen i Stockholms stadshus. Entreprenörerna har nått den nationella finalen via segrar i sex regionfinaler i höstas och utsetts av oberoende
jurygrupper. Galan sänds live på live.eoy.se när programmet från scen startar ca kl. 19.25.

– Det är fantastiskt att få ta del av alla otroliga entreprenörsresor runt om i landet, samtliga finalister visar framstående och innovativt entreprenörskap. I år
finns en branschspridning, från urban infrastruktur och bränslepellets till ett restaurangkoncept med fokus på digitalisering. Bland finalisterna till årets
kvinnliga stjärnskott finns spännande verksamheter inom fintech och hållbar livsmedelsproduktion. Det blir inte lätt för juryn att utse vinnarna, säger Carlos
Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige.

Under kvällen kommer regionala kategoriprisvinnare att göra upp om titlarna ”Årets kvinnliga stjärnskott” och ”Årets manliga stjärnskott”. Tävlingens
huvudsponsor SEB delar ut priset ”Bästa internationella tillväxt”. För att uppmärksamma särskilda insatser inom entreprenörskap kommer dessutom
hedersutmärkelsen ”Family Business Award” att delas ut för tredje året i rad. Årets final kommer att ledas av entreprenörerna Hannah Widell och Ola
Lauritzson.

– Det kommer bli en fantastisk galakväll med mycket skratt och välförtjänta hyllningar. Då jag själv är entreprenör vet jag verkligen vilket slit som ligger
bakom våra finalisters framgångar, och jag måste säga att jag är mäkta imponerad över alla makalösa entreprenörer som vi har runt om i landet, säger
Hannah Widell.

Finalisterna i samtliga kategorier granskas utifrån sex kriterier: entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden,
innovation samt personlig integritet och inflytande. Vinnarna utses av en extern oberoende jury som leds av Katarina Martinson, huvudinvesterare och
styrelseledamot i investeringsbolaget Fidelio Capital. I den nationella juryn sitter också Peter Bronsman, vd och grundare av Kopparbergs Bryggeri och
vinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2012, Marie Eriksson, investerare och styrelseledamot Stena AB, Johan Löf, vd RaySearch Laboratories AB och
vinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2016, Fabian Bengtsson, styrelseledamot Netonnet Group AB och vinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2015,
Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Swedish Venture Capital and Private Equity association, Jan Dinkelspiel, företagsledare, entreprenör och
finansman, Günther Mårder, vd Företagarna samt Ida Backlund, grundare Rapunzel of Sweden och vinnare av Årets kvinnliga stjärnskott 2010.

I mitten av juni avgörs den internationella finalen i Monaco, där huvudprisvinnare från cirka 60 länder deltar. Förra året representerades Sverige av Johan Löf
från RaySearch Laboratories.

Finalister i EY Entrepreneur Of The Year 2017

EY Entrepreneur Of The Year

Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, Sdiptech AB, Stockholm
Alexander Wachtmeister Da Silva och Viktor Karlsson, Telavox AB, Malmö 
Magnus Larsson, Pincho Nation AB, Göteborg 
Tobias Lindfors, StudentConsulting Invest AB, Luleå 
Niclas Jonsson, Böta Kvarn Bränslepellets AB, Ruda (Högsby) 
Claes Mellgren och Per Olof Andersson, AQ Group AB, Västerås 

Årets kvinnliga stjärnskott 

Stina Ehrensvärd, Yubico AB, Stockholm
Wiveca Pehrsson Almgren, Magnihill AB, Mörarp (Helsingborg) 
Elisabeth Liljensten, Devicia AB, Kungsbacka
Johanna Björklund, Codemill AB, Umeå
Carin Magg, TUC Sweden AB, Tranås
Louise Persson, LIP AB, Åsbro

Årets manliga stjärnskott 

Magnus Olsson, Pamaco Totalservice AB, Kista
Erik Nilsson, Gunnarshög Jordbruks AB, Hammenhög (Simrishamn) 
Mikael Cwyl, Inteleon AB, Mölndal 
Mohammad Khanahmadi, Tolkresurs Sverige AB, Sundsvall 
Tom Olander, Jool Invest AB, Lessebo 
Benjamin Isasson, FMF Assistans AB, Örebro 

SEB: pris Bästa internationella tillväxt

Gudrun Sjödén, Gudrun Sjoden Group AB, Stockholm
Martin Lidgard, Web Manuals Sweden AB, Malmö 
Juha Ojala, Muovitech AB, Brämhult 
Björn Jansson, Syntronic AB, Gävle 
Magnus Johansson, Kalmar Motor AB, Kalmar
Claes Mellgren och Per Olof Andersson, AQ Group AB, Västerås 



För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.
Information och pressrum: www.eoy.se 
För foton via Flickr: www.flickr.com/photos/eoy_sweden

För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige, 070-318 91 97, carlos.esterling@se.ey.com  
Stina Gustafsson, PR-chef EY Sverige, 073- 355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com 

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 oberoende 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 världsledande 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. www.ey.com/se


