
Nu ska norra Sveriges främsta entreprenör utses

Onsdagen den 27 november har entreprenörer från tio framgångsrika företag i norra Sverige chansen att prisas vid
regionfinalen av EY Entrepreneur Of The Year i Luleå. Bland finalisterna som gör upp om årets priser finns bland andra Maud
Spencer från Svalson i Öjebyn, Harry van der Veen från Skellefteåbolaget NUITEQ och Anders Jonsson från familjeföretaget
Rototilt i Vindeln.

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 norra Sverige kommer göra upp om priserna i
regionsfinalen som går av stapeln den 27 november i Luleå. De entreprenörer som har chans att vinna och ta en plats i den nationella finalen
i Stockholm är:

Annika Högström, Läkarjouren i Norrland AB, Luleå, (www.lakarjouren.se)
Lars Martinson, Martinson Group AB, Bygdsiljum, (www.martinsons.se)
Anders Jonsson, Rototilt Invest AB, Vindeln, (www.rototilt.com)
Niklas Tiger, Hi5 (5 High Innovations AB), Umeå, (www.hi5.se)
Harry van der Veen, NUITEQ (Natural User Interface Technologies AB), Skellefteå, (www.nuiteq.com)
Christer Lundstedt, Fenix Holding AB, Sundsvall, (www.tfservice.se)
Maud Spencer, Svalson AB, Öjebyn, (www.svalson.com)
Jimmy Rönnblom, Konsultia AB, Umeå, (www.konsultia.se)
Niclas Lundell, Personalkollen Sverige AB, Umeå, (www.personalkollen.se)
Magnus Johansson, Bengt Johanssons Rör AB, Luleå, (http://www.johanssonsror.se/)

– Det är en mycket spännande samling entreprenörsbolag som är nominerade. Det handlar om väldigt framgångsrika företag där många är
helt unika i sin bransch. Vi ser också olika typer av bolag, från fina familjeföretag i mer traditionella branscher som Rototilt och Martinsson
Group, till spännande framtidsbolag som Hi5 och NUITEQ. Det alla nominerade har gemensamt är att samtliga är oerhört hårt arbetande,
uthålliga och drivna entreprenörer. De är ett tvärsnitt av alla fantastiska entreprenörer och företag som finns i regionen, säger Patric
Birgersson, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr.

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 Norr utses av en extern oberoende jury som består av juryordförande Angéla Ekman-Nätt, Esam AB, Ragnhild Backman,
J & R Backmans Fastighets- och Företagsutveckling AB, Tobias Andersson , Turborilla AB, Jonas Olert, Northbike och Petter Mikaelsson,
Kung Fu Invest AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Patric Birgersson, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr, 070-695 20 81, patric.birgersson@se.ey.com

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.



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 Luleå. På plats finns
möjlighet att intervjua vinnarna, övriga finalister, juryn samt talespersoner från EY.

Datum: Onsdag, 27 november
Tid: 17.00–21.30 
Plats: Elite Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå
Anmälan: patric.birgersson@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.


