
Nu ska Sveriges främsta entreprenör utses
Den 30 januari utses Sveriges främsta entreprenör vid den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year. Entreprenörer
från sex framgångsrika företag från hela Sverige tävlar om den åtråvärda titeln och att få representera Sverige i världsfinalen i
Monaco. Under galakvällen i Stockholms stadshus prisas även Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och Bästa
internationella tillväxt, samt hedersutmärkelserna Family Enterprise och Årets sociala entreprenör, vilket delas ut för första
gången.

Efter en omfattande nomineringsprocess och sex regionala finaler under hösten är det nu äntligen dags att utse Sveriges främsta entreprenör
i den 24:e upplagan av tävlingen. Sveriges mest framgångsrika entreprenörer gör upp om titeln när EY Entrepreneur Of The Year 2019
avgörs i Blå hallen i Stockholms stadshus. Moderatorparet för galakvällen är Julia Bendelin, varumärkesstrateg och moderator, samt Alexander
Pärleros, grundare av Framgångspodden, entreprenör och investerare. Vinnaren får representera Sverige vid den internationella finalen EY
World Entrepreneur Of The Year i Monaco i juni.  

– En tydlig trend vi ser bland årets finalistföretag, som vi sett bli allt viktigare de senaste åren, är att det finns ett hållbarhetsfokus. Det handlar
om företag som jobbar aktivt med hållbar innovation och produktutveckling, företag som med tydligt fokus på hållbarhet har skaffat sig en
konkurrensfördel. Men det är också företag som har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor generellt. I år uppmärksammar vi för första
gången också Årets sociala entreprenör. Priset går till entreprenörer bakom företag som verkar för ett bättre samhälle, säger Carlos Esterling,
ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year 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 där samtliga regionala kategoriprisvinnare är nominerade. Dessutom kommer hedersutmärkelsen
”Family Enterprise” att delas ut för femte året till en entreprenörsfamilj som drivit framgångsrik affärsverksamhet i minst tre generationer.

För första gången i Sverige delar EY också ut hedersutmärkelsen ”Årets sociala entreprenör”. Priset ska gå till entreprenörer som grundat ett
företag som har en kärnverksamhet som bidrar till ett bättre samhälle. För att vinna den nya hedersutmärkelsen ska entreprenören förutom att
uppfylla de generella bedömningskriterier som gäller för entreprenörsutmärkelsen även driva ett företag där de sociala vinsterna är lika viktiga
som de ekonomiska.

Den oberoende juryn som fått i uppdrag att utse årets vinnare leds av Günther Mårder, vd för Företagarna, Sveriges största
företagarorganisation. I juryn sitter också Fabian Bengtsson, vd för Siba fastigheter och vinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2015, Ida
Backlund, creative founder på Rapunzel of Sweden och vinnare av årets kvinnliga stjärnskott 2010, Maria A Grimaldi, vd för Bublar Group,
Urban Edenström, grundare och vd för Stronghold Invest och vinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2018, Lisa Rejler, styrelseledamot i
Rejlers,, Elisabeth Thand Ringqvist, entreprenör och investerare och tidigare VD för Företagarna, samt Lena Olving, tidigare koncernchef och
vd för Mycronic.

Galan kan följas under kvällen via Instagramkontot EOY_Sverige.

Finalister i EY Entrepreneur Of The Year 2019

EY Entrepreneur Of The Year



 Evelina Lindgren, aPak AB, Mölndal
 Christian Lenander och Christian Knutsson, Klaravik AB, Karlstad
 Henrik Hallgren, Parkster AB, Lund
 Peter Hellgren, Consid AB, Jönköping
 Pär Svärdson, Apotea AB, Stockholm
 Anders Jonsson, Rototilt Invest AB, Vindeln

Årets kvinnliga stjärnskott

 Karin Dahlin Gunterberg, DBKD Sweden AB, Vara
 Pauline Grindvall, My Perfect Day AB, Karlstad
 Karolin Jeppsson, DOFAB AB, Malmö
 Frida Alexandersson, Westal AB, Bankeryd
 Pernilla Ramslöv, NOX Consulting AB, Stockholm
 Maud Spencer, Svalson AB, Öjebyn

Årets manliga stjärnskott 

 Erik Gatenholm, CELLINK AB, Göteborg
 Johan Eriksson, Svenska Tungdykargruppen AB, Mora
 John Ekström och Nicklas Nordbergh, John Henric AB, Limhamn
 Henrik Fältmars, Ståthöga MA Teknik AB, Norrköping
 Johnny Warström och Niklas Ingvar, Mentimeter AB, Stockholm
 Niclas Lundell, Personalkollen Sverige AB, Umeå

Bästa internationella tillväxt 

 Hannes Wallin, Fractal Design AB, Göteborg
 Oskar Jorälv, Koppoms Maskin och Trä AB, Charlottenberg
 Nina Andersson, Blomdahl Medical AB, Halmstad
 Petter Törefors, Lukas Törefors, Jakob Törefors & Håkan Törefors, HangOn (Gnosjöpuls AB), Hillerstorp
 Anders E. Berg, Berg Group Holding AB, Stockholm
 Harry van der Veen, NUITEQ (Natural User Interface Technologies AB), Skellefteå

För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige, 070-318 91 97, carlos.esterling@se.ey.com

Stina Gustafsson, PR-chef för EY i Sverige, 073-355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF
För mer information: www.eoy.se
Bilder från finalen: https://www.flickr.com/photos/eoy_sweden/

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.

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.


