
Nu ska västra Sveriges främsta entreprenör utses

Tisdagen den 5 november har entreprenörer från tio framgångsrika företag i Västsverige chansen att prisas vid regionfinalen
av EY Entrepreneur Of The Year i Göteborg. Bland finalisterna som gör upp om årets priser finns bland andra Erik Gatenholm
från medtech-bolaget CELLINK, Evelina Lindgren från aPak och Strömstadsbolaget Vilokan med Lars Rosell.

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 Västsverige kommer göra upp om priserna i
regionfinalen som går av stapeln den 5 november i Göteborg. De entreprenörer som har chans att vinna och ta en plats i den nationella
finalen i Stockholm är:

Gustav Bild-Tofftin och Kristoffer Persson, Humly (f.d. Studentvikarie Sverige AB), Göteborg, (www.studentvikarie.se)
Joel Rozada, The Techno Creatives AB, Göteborg, (www.technocreatives.com)
Irene och Christofer Gimmersta, Rebel Walls AB, Borås, (www.rebelwalls.com)
Hannes Wallin, Fractal Design AB, Göteborg, (www.fractal-design.com)
Erik Gatenholm, CELLINK AB, Göteborg, (www.cellink.com)
Joakim Rosén, ImBox AB, Göteborg, (www.imbox.se)
Tony Qvist, Axkid AB, Göteborg, ( www.axkid.com)
Lars Rosell, Vilokan AB, Strömstad, (www.vilokan.com)
Evelina Lindgren, aPak AB, Mölndal, (www.apak.se)
Karin Dahlin Gunterberg, DBKD Sweden AB, Vara, (www.dbkd.se)

– Det är otroligt roligt att se den fantastiska spridningen bland årets nominerade, både geografiskt och branschmässigt. Bland de nominerade
har vi allt från traditionella industribolag till moderna design- och tjänsteföretag, och innovativa medtech-bolag. Årets tävlande ger med andra
ord en bild av näringslivet i Västsverige. Vi har en solid grund för entreprenörskap och nyföretagande där den tillverkande industrin stimulerar
till innovation och utveckling. Det är också lite extra kul att flera, innovativa, digitala bolag är på gång i regionen, säger Malin Höij, ansvarig för
EY Entrepreneur Of The Year i region Väst.

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 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 Väst utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Eva Moen Adolfsson , vd Resia Travel Group,
Magnus Larsson, vd Pincho Nation, Malin Persson, Styrelseproffs, Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Assan Njie, vd
Njie, Elin Stark, kontorschef Almi Väst, Magnus Emilson, grundare Visit Group, och Magnus Dafgård, vice vd Gunnar Dafgård AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Höij, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Väst, 070-543 82 33, malin.hoij@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 Park Avenue Hotel i Göteborg. På plats
finns möjlighet att intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Tisdag 5 november
Tid: 17.00–21.30 
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 26-28, Göteborg
Anmälan: malin.hoij@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.


