
Karin Bodin och Anna Borgeryd från Polarbröd AB är årets entreprenörer i region Norr
Karin Bodin och Anna Borgeryd, Polarbröd AB, utnämndes ikväll till de främsta entreprenörerna i region Norr i EY:s (tidigare Ernst & Young)
entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus
i januari.

Utnämningen skedde i samband med en galakväll på Skellefteå Stadshotell. Motiveringen från den oberoende juryn, som bestod av Maria Wallin Wållberg
(Likvor AB), Martin Morin (Stimor Invest AB) och Ove Sigvardsson (TM Progress AB), löd:

Polarbröd AB sticker ut med tillväxt på bredden och hållbara relationer till medarbetare och samhälle. Klimatsmart produkt med miljardomsättning i sikt(e)!

– Polarbröd har under Annas och Karins ledning utvecklats till ett modernt företag som driver utvecklingen inom bland annat hållbarhets- och
jämställdhetsfrågor, samtidigt som företaget ökat i både omsättning och lönsamhet, säger Maria Wallin Wållberg, juryordförande.

De två systrarna tog år 2005 över företaget som grundades av deras morfar 1972. Tillsammans bildar de ett framgångsrikt entreprenörsteam och idag har
Polarbröd AB en omsättning på över en miljard kronor och sysselsätter 420 personer.

Sverigefinal i Stockholms Stadshus
Karin och Anna kommer nu att möta sex andra regionvinnare i Sverigefinalen i EY Entrepreneur Of The Year i Stockholms Stadshus den 30 januari. Den
svenska vinnaren får sedan representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo under våren 2014. Entreprenörer från fler än 50 länder samlas då för att
nätverka och tävla om titeln World Entrepreneur Of The Year.

– På EY möter vi ett stort antal entreprenörer, både i vår vardag och genom tävlingen. I regionen märker vi att det är många företag som just nu genomgår
generationsskiften och vi hjälper många entreprenörer med strukturfrågor när den yngre generationen ska ta över från den äldre. Polarbröd är ett lysande
exempel på ett lyckat generationsskifte. Anna och Karin förvaltar sitt arv samtidigt som företaget fortsätter att utvecklas, säger Ludwig Stendahl, ansvarig
för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr.

Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. Årets kvinnliga stjärnskott blev Anna Strandgren från Vision 2002 AB och årets manliga stjärnskott blev
Jonas Olert från Olert Holding AB. Huvudsponsorn SEB:s pris Bästa internationella tillväxt gick till entreprenörerna bakom Toontrack Music AB – Peter
Knutsson, Henrik Kjellberg, Erik Phersson, Olof Westman, Mattias Eklund och Fredrik Thordendal.

Kontaktperson: Ludwig Stendahl, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Norr: 0702-97 97 51, ludwig.stendahl@se.ey.com

Region Norr innefattar Jämtlands län, Västernorrlands län, Norrbottens län och Västerbottens län.
Information och pressrum: http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year

Foton från kvällen kan hämtas via Flickr: http://www.flickr.com/photos/eoy_sweden/
Följ utmärkelsen på Twitter: https://twitter.com/EOY_Sverige och #EOYSverige

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 50 länder. En extern jury bedömer
entreprenörerna efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande. Tävlingen
startade i USA 1986. 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. SEB delar också ut priset Bästa internationella tillväxt i egenskap av huvudsponsor för EY Entrepreneur Of The Year. Läs mer på www.eoy.se

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.


