
De kan utses till Stockholms främsta entreprenör

Måndagen den 25 november har entreprenörer från tio framgångsrika företag i Stockholm chansen att prisas vid regionfinalen
av EY Entrepreneur Of The Year i Nacka. Bland finalisterna som gör upp om årets priser finns bland andra konstnären och
smyckesdesignern Carolina Gynning från Gynning Design AB, Pär Svärdson från nätapoteksjätten Apotea, och Johnny Warström
och Niklas Ingvar från framtidsbolaget Mentimeter AB.

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 Stockholmsregionen kommer göra upp om
priserna i regionsfinalen som går av stapeln den 25 november i Nacka. De entreprenörer som har chans att vinna och ta en plats i den
nationella finalen är:

Pär Svärdson, Apotea AB, Stockholm, ( www.apotea.se)
Anders E. Berg, Berg Group Holding AB, Stockholm, (www.berggroup.se)
Ingrid Westman, Friendly Building AB, Stockholm, (www.friendlybuilding.se)
Carolina Gynning, Gynning Design AB, Stockholm, (www.gynningdesign.se)
Stefan Granqvist och Wictor Bonde, Interim Search Aktiebolag, Stockholm, (www.interimsearch.com)
Johnny Warström och Niklas Ingvar, Mentimeter AB, Stockholm, (www.mentimeter.com)
Pernilla Ramslöv, NOX Consulting AB, Stockholm, (www.noxconsulting.se)
Torbjörn Rehnström, Sigicom AB, Älvsjö, (www.sigicom.se)
Henrik Grundén, Joel Almqvist och Juri Gendelman, Stronger AB, Stockholm, ( www.stronger.se)
Ulf Jonsson, Zengun AB, Stockholm, (www.zengun.se)

– Det är en otroligt spännande grupp entreprenörer som är nominerade i Stockholmsregionen även i år. Man förvånas varje år över hur
många intressanta entreprenörer med spännande bolag som fortsätter komma fram i Stockholm. Den oberoende juryn tittar inte enbart på
tillväxt och andra ekonomiska kriterier, utan även på om entreprenören skapat något innovativt och banbrytande i sin bransch. Inte minst tittar
juryn på personen bakom företaget med sin egen entreprenörsresa. Något som vi också sett blivit allt viktigare de senaste åren är att de
nominerade entreprenörerna dessutom arbetar väldigt målmedvetet med att skapa ett samhällsvärde. Därför är de entreprenörer som tagit sig
hela vägen till regionsfinalen verkligen värdiga finalister, då de starkt bidrar till sitt egna företags framgångar, men också till samhället i stort,
säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Stockholm.

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 Stockholm utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Thomas Ek, grundare OBH Nordica, Kristina
Lindhe, grundare The Lexington Company AB, Patrik Andersson, Serneke, entreprenör och investerare, Saeid Esmaeilzadeh, (Ph.D.),
entreprenör och medgrundare av Serendipity Group, Andra Farhad, entreprenör och vd Börshajen, och Pingis Ingegerd Hadenius,



entreprenör och medgrundare av Serendipity Group, Andra Farhad, entreprenör och vd Börshajen, och Pingis Ingegerd Hadenius,
vd/medgrundare på Löwengrip, Flattered och Nordictechhouse.

För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Stockholm, 070-318 91 97, carlos.esterling@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 Hotel Marina Tower i Nacka. På plats finns
möjlighet att intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Måndag, 25 november
Tid: 17.00–21.30 
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25, Nacka
Anmälan: carlos.esterling@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.


