
De kan utses till södra Sveriges främsta entreprenör
Måndagen den 12 november har entreprenörer från tio företag chansen att bli Sydsveriges främsta entreprenör när regionfinalen i EY
Entrepreneur Of The Year avgörs i Malmö. Bland finalisterna som gör upp om titeln och en plats i den nationella finalen i januari finns
entreprenörerna bakom Aim Apparel, Maria Nila och BLS Industries.

Efter en omfattande nominerings- och urvalsprocess är det nu dags för regionfinaler i den svenska upplagan av EY Entrepreneur Of The Year, en av världens
främsta entreprenörsutmärkelser. I region Syds final, som går av stapeln den 12 november i Malmö, kämpar entreprenörer från tio framgångsrika företag om
att vinna den ärofyllda titeln och en plats i den nationella finalen:

Tekla Acs, Aim Apparel AB, Halmstad, ( www.aimn.com)
Rebecka Spånberg, BLS Industries AB , Ystad, (www.blsindustries.se)
Per-Olof Nilsson, GN Transport i Halmstad Aktiebolag, Halmstad, (www.gntransport.se)
Christian Jansson, Godsinlösen Nordic AB, Staffanstorp, (www.godsinlosen.se)
Erik Syrén, Lime Technologies AB, Lund, (www.lime-technologies.se)
Marcus Wikström, Maria Nila AB, Helsingborg, (www.marianila.com)
Linda Wahlquist, Mediate Nordic AB, Lund, (www.mediatenordic.se)
Agneta Törner, Medilens Nordic AB, Helsingborg, (www.medilens.se)
Carl-Hugo Peters, Paxxo Aktiebolag, Malmö, (www.paxxo.se)
Oscar Olsson, Västkustägg i Halmstad AB, Halmstad, (www.vastkustagg.se)

– Likt förra året har vi ett oerhört starkt finalfält i region Syd. En rådande trend bland årets finalister är att de lägger ett stort fokus på hållbarhet inom sina
respektive branscher, det gäller allt ifrån veganska hårprodukter och äggproduktion till bolag inom cirkulär ekonomi. Det är även extra glädjande att vi ser
ännu fler inspirerande unga entreprenörer bland finalisterna. Vår förhoppning är att deras framgångsrika entreprenörskap kan inspirera ännu fler att satsa på
sin dröm och bli entreprenör, säger Stefan Dahlin, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Syd.

Syftet med EY Entrepreneur Of The Year är att hylla framgångsrika entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap i Sverige. Förutom huvudpriset ”EY
Entrepreneur Of The Year” utses även vinnare i kategorierna ”Årets kvinnliga stjärnskott” och ”Årets manliga stjärnskott”. Huvudsponsorn SEB delar ut
specialpriset ”Bästa internationella tillväxt”. Vinnarna i de sex regionfinalerna möts den 31 januari i den nationella finalen i Stockholms stadshus. Den
nationella vinnaren får sedan representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni, där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens
främsta entreprenör.

Vinnarna i region Syd utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Mia Rolf( Ideon Science Park), Peter Areskog (Areco Steel),
Elisabeth Brevenson (Brakeson), Eva Ohlstenius (Hawkgate), Gull-Britt Jonansson (Finja Betong), Per Hidénius (Hypergene AB), Göran Hellström (Navet)
och Alexander Wachtmeister Da Silva (Telavox).

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlin, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year region Syd, 073-703 186 825, stefan.dahlin@se.ey.com

Information och pressrum: www.eoy.se  

Pressinbjudan

Varmt välkommen att närvara vid regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year på Malmö Opera i Malmö. På plats finns möjlighet att
intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Måndag 12 november
Tid: 17.30–22.00 med efterföljande mingel (vinnarna presenteras ca 22.00)
Plats: Malmö Opera
Anmälan: stefan.dahlin@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.

Med start i Sundsvall den 6 november utses under hösten regionala vinnare på sex entreprenörsgalor runt om i Sverige. Dessa möts i en nationell final i Stockholms stadshus i januari och
huvudprisvinnaren får sedan representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.

Regionfinaler i Sverige 2018
6 november – Sundsvall
8 november – Västerås
12 november – Malmö
14 november – Stockholm
21 november – Göteborg
27 november – Norrköping

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.


