
Rök till Hollywoodfilmer och dykning i Östersjön kan prisas när
Svealands främsta entreprenör ska koras

Torsdagen den 14 november har entreprenörer från tio framgångsrika företag i Svealand chansen att prisas vid regionfinalen
av EY Entrepreneur Of The Year i Karlstad. Bland finalisterna som gör upp om årets priser finns bland andra Pauline Grindvall
från e-handelsbolaget My Perfect Day, Johan Eriksson från Svenska Tungdykargruppen och Skinnskattebergbolaget Färna
Herrgård & Spa (WG Hotelldrift AB) med Wenche Engström.

Efter en omfattande nomineringsprocess under hösten är det nu dags för regionfinaler i den svenska upplagan av EY Entrepreneur Of The
Year, en av världens främsta entreprenörsutmärkelser. Tio framgångsrika entreprenörer från Svealand kommer göra upp om priserna i
regionsfinalen som går av stapeln den 14 november i Karlstad. De entreprenörer som har chans att vinna och ta en plats i den nationella
finalen i Stockholm är:

Pauline Grindvall, My Perfect Day AB, Karlstad, (www.myperfectday.se)
Torbjörn och Sonia Fredrikzon, Björnax Aktiebolag, Nora, (www.bjornax.se)
Ingrid och Anders Johnsen, Tractive AB, Borlänge, ( www.tractive.se)
Wenche Engström, Färna Herrgård & Spa (WG Hotelldrift AB), Skinnskatteberg, (www.farnaherrgard.se)
Kelley Björksved, Omsorg & Behandling 1 AB, Eskilstuna, (www.omsorgbehandling.se)
Christian Lenander och Christian Knutsson, Klaravik AB, Karlstad, (www.klaravik.se)
Marie Einarsson, Hanna Rådehed, Sabina Segerlund och Elisabeth Dudal, Fyren EkAlmen AB, Örebro, (www.fyrenekalmen.se)
Janne och Ann Eriksson, Snöborg Gård AB, Dala-Järna, ( www.snoborggard.se)
Oskar Jorälv, Koppoms Maskin och Trä AB, Charlottenberg, (www.koppommaskin.com)
Johan Eriksson, Svenska Tungdykargruppen AB, Mora, (www.stdg.se)

– Vi har en enorm bredd bland de nominerade i år. Det är svårt att urskilja någon tydlig trend, men flera av de nominerade har satsat på att
erbjuda flexibla lösningar till sina kunder. Vi ser också att flera företag har hittat en tydlig nisch i sin bransch. Exempelvis Tractive, som
tillverkar växellådor för motorsport och betongborrsystem, eller Björnax, som säljer rökprodukter till hela världen. Det är mycket glädjande att
se så många kvinnliga entreprenörer i finalen, även från branscher som traditionellt inte dominerats av kvinnor. Det är också roligt att vi ser
många duktiga entreprenörer med starka affärsidéer från lite mindre orter, säger Martine Kahlin, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i
region Svealand.

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, samt
SEB:s pris Bästa internationella tillväxt. Vinnarna i de sex regionfinalerna möts den 30 januari i den nationella finalen i Stockholms stadshus.
Vid den nationella finalen utses även vinnare i kategorierna Årets sociala entreprenör och EY Family Enterprise Award. Den nationella
vinnaren av EY Entrepreneur Of The Year får sedan representera Sverige vid EY World Entrepreneur Of The Year i Monaco i juni, där
entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.



Vinnarna i region Svealand utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Bo Sandberg, Bahrk Group AB, Fredric
Jansson, Butikskonsult i Kumla AB, Staffan Braw, Braw AB, Camilla Carlgren Berg, Paloma in Sweden AB, Fredrik Berghel, Inission AB,
Louise Sköld, HT Hairextension AB och Linda Take, Mericon Sverige AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Martine Kahlin, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Svealand, 070-293 74 16, martine.kahlin@se.ey.com

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.

Information och pressrum: www.eoy.se

Pressinbjudan

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

Datum: Torsdag 14 november
Tid: 17.00–21.30 
Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad
Anmälan: martine.kahlin@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, samt SEB:s pris Bästa internationella tillväxt.

Regionfinaler i Sverige 2019

Region Väst: 5 november – Göteborg

Region Svealand: 14 november – Karlstad

Region Syd: 18 november – Malmö

Region Öst: 21 november – Jönköping

Region Stockholm: 25 november – Stockholm

Region Norr: 27 november – Luleå

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.


