
Svante Andersson från Stenhaga Invest är årets entreprenör i region Väst
Svante Andersson från Stenhaga Invest i Vara utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Väst i EY:s (tidigare Ernst & Young)
entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms
Stadshus i januari.

Svante Andersson var entreprenör redan som ung, då han tidigt började sälja bilar och möbler. 2008 påbörjades arbetet med vad som idag är Stenhaga
Invest, där Svante är ensam ägare. Företaget investerar i bolag där man ser stor utvecklingspotential och de har samlat sitt ägande i bolag inom framförallt
fastigheter, industri, programvaruutveckling, konsultverksamhet och vindkraft. Företaget driver även ungdomar.se, en av Sveriges största
informationshemsidor för ungdomar.

Utnämningen skedde i samband med en galakväll på Elite Park Avenue i Göteborg. Den oberoende juryn som korade vinnaren bestod av Sara Wallin (ALMI
Företagspartner Väst AB), Hans Ljungkvist (styrelseproffs), Ingvar Andersson (Chalmersinvest) och Erik Selin (Fastighets AB Balder). Motiveringen löd:

Årets vinnare är en utpräglad entreprenörsprofil som började sin karriär i tidig ålder med två tomma händer. Med ett starkt affärsdriv och en förmåga att se
möjligheter då andra ser problem har han skapat en ekonomiskt stark bolagsgrupp med flera olika affärsben. Med ödmjukhet, god timing i affärerna, hårt
arbete och ett mycket stort socialt ansvarstagande har denna kandidat avgått med segern. 

– Svante har inte bara lyckats skapa en oerhört framgångsrik bolagsgrupp, han ger även tillbaka till samhället i form av sitt engagemang för ungdomar inom
områden som psykisk hälsa, hållbar utveckling, jobb och integration. Svante är verkligen en förebild för andra svenska entreprenörer, säger Ingvar
Andersson, juryordförande.

Sverigefinal i Stockholms Stadshus
Svante 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. Förutsättningarna för näringslivet ser olika ut i olika delar av regionen,
men det märks att regionen vilar på en tung handelstradition och att entreprenörsandan är väldigt stark. Det har varit tydligt här ikväll, säger Stefan
Kylebäck, Managing Partner Göteborg.

Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. Årets kvinnliga stjärnskott blev Teea Lehtinen från Loipart AB i Alingsås och årets manliga stjärnskott blev
Josef Lind från Lin Education AB i Göteborg. Huvudsponsorn SEB:s pris Bästa internationella tillväxt gick till Marcus Bjurklint från HAFI Hallands
Fruktindustri i Brännarp.

Kontaktperson: Oskar Knubbe, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Väst: oskar.knubbe@se.ey.com, 031-63 77 13

Information och pressrum: http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year

För foton 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.


