
Fabian Bengtsson är Sveriges främsta entreprenör
Fabian Bengtsson från Netonnet Group AB i Göteborg utsågs ikväll till Sveriges främsta entreprenör vid den nationella finalen i EY:s
entreprenörsutmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under en galakväll i Blå hallen i Stockholms stadshus utsågs även Bästa kvinnliga
stjärnskott, Bästa manliga stjärnskott och Årets internationella tillväxt.

Under onsdagskvällen avgjordes den tjugonde upplagan av entreprenörsutmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i Blå hallen i Stockholms stadshus.
Huvudpriset gick till Fabian Bengtsson från Netonnet Group AB i Göteborg som i juni får representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo då världens
främsta entreprenör utses.

Fabian Bengtsson började sin bana i familjeföretaget SIBA redan som 13-åring. När han 2001 tog över vd-posten blev han tredje generationen att leda
detaljhandelsföretaget. År 2005 påbörjade han förvandlingsresan som tagit företaget från att vara en traditionell butikskedja till att bli en modern
”omnikanalkedja” med sömlös integration mellan e-handel och butikshandel. Målsättningen är att fortsätta denna transformation med fokus på digitalisering
och integration av alla försäljningskanaler. Under 2015 slogs SIBA ihop med Netonnet och bildade Netonnet Group AB.

Juryns motivering löd: Priskrig, förluster och konkurser har inte avskräckt Fabian Bengtsson. Han startade en imponerande förvandlingsresa där analogt
blev digitalt och röda siffror svarta. Fabian är energisk, kreativ och drivande och tycker att man ska vissla på väg till jobbet, inte från jobbet.

– Fabian är en inspirerande företagsledare med stor glöd, enastående innovationskraft och en inspirerande entreprenörsanda. Han en värdig vinnare och jag
har stora förhoppningar på Fabian i den internationella finalen till sommaren, han kommer att stå sig väl i konkurrensen, säger Carlos Esterling, partner på
EY och ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year.

Vinnaren utsågs av en oberoende jury som leddes av Peter Bronsman, vd och grundare av Kopparbergs Bryggeri och vinnare av EY Entrepreneur Of The
Year 2012. I juryn satt också Bo Lundquist (investerare, Anders Walls stiftelser), Katarina Martinson (Fidelio Capital, L E Lundbergföretagen AB, Indutrade),
Pär Nuder (Tredje AP-fonden, Albright Stonebridge Group), Richard Båge (Mediaplanet), Johan Andersson (Mellby Gård), Elisabeth Thand Ringqvist
(Svenska Riskkapitalföreningen, styrelseproffs), Jan Dinkelspiel (entreprenör), Günther Mårder (Företagarna) och Victor Jacobsson (Klarna AB, vinnare av
EY Entrepreneur Of The Year 2014).

Fler vinnare under kvällen 
Under kvällen delades även tre kategoripriser ut. Årets kvinnliga stjärnskott tilldelades Linda Sätterström från Elodie Details AB i Stockholm. Juryns
motivering löd:

Ett behov av produkter som inte fanns blev starten för Linda Sätterströms verksamhet. Steget från affärsidé till företag lyckades trots hård konkurrens.
Linda designar, tillverkar och säljer accessoarer som gör vardagen lite vackrare för småbarnsföräldrar från när och fjärran.

Årets manliga stjärnskott tilldelades Filip Tysander från Daniel Wellington AB i Uppsala. Juryns motivering löd:

”Helt omöjligt” och ”det sjukaste jag sett” är kommentarer som fällts om Filip Tysanders företag. Han har i rasande fart byggt upp en verksamhet som
förenar en urgammal produkt med ett nytänk vad gäller marknadsföring och distribution. Siffrorna talar sitt tydliga språk eller som man också kan säga –
tid är pengar.

Huvudsponsorn SEB delade ut Bästa internationella tillväxt till Tom Ericsson från Educatius Group i Alingsås. Juryns motivering löd:

Tom Ericsson har skapat en kraftigt växande företagsgrupp där internationalisering stod på schemat redan från början. Socialt ansvar är en viktig del av
verksamheten för denne vinnarskalle som ser utbildning som en väg till ett bättre liv.

I år delades dessutom hedersutmärkelsen ”Family Business Award of Excellence” ut för att uppmärksamma tävlingens svenska 20-årsjubileum.
Utmärkelsen, som syftar till hylla ett familjeföretags särskilda insatser inom näringslivet de senaste 20 åren, gick till Kirsten, Finn och Jörn Rausing från
Tetra Laval Group. Utmärkelsen mottogs av Finn Rausing inför de drygt 700 gästerna på galan.

Motiveringen från den internationella kommittén bakom hedersutmärkelsen löd: With a Swedish entrepreneurial origin but now with a presence in almost
every market in the world the Tetra Laval Group is a truly global player and one of the greatest Family Businesses of the world. In addition, the family has
managed to follow a successful, sustainable and long term oriented strategy for their company over three generations and serves as an unsurpassable
model to Swedish entrepreneurial families.

För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige, 070-3189197, carlos.esterling@se.ey.com  

Katarina Roslund, PR & Communications manager EY, 070-565 0278, katarina.roslund@se.ey.com

Information och pressrum: www.eoy.se 
För foton via Flickr: http://www.flickr.com/photos/eoy_sweden/

Finalister EY Entrepreneur Of The Year

Peter Rejler, Rejlers AB, Stockholm
Rickard Öste, Oatly AB, Malmö
Fabian Bengtsson, Netonnet Group, Göteborg
Lars-Göran Torpheimer, Torpheimergruppen AB, Linköping
Raja Thoren, ThorenGruppen AB, Umeå
Fredrik Berghel och Olle Hulteberg, Inission AB, Munkfors

Finalister Årets kvinnliga stjärnskott



Linda Sätterström, Elodie Details AB, Stockholm
Lina Rickardsson, Pappelina AB, Falun
Jessica Håkansson och Charlotta Grenter, Framtidskompassen AB, Vellinge
Maria Mattsson Mähl, AlphaCE, Kalmar
Maria Karlsson Jonsson, Maincourse i Umeå AB, Umeå
Sanna Ahrens, Marie Medström och Marie Lundin, Cuben Utbildning, Göteborg

Finalister Årets manliga stjärnskott

Filip Tysander, Daniel Wellington AB, Uppsala
Rickard Lyko, Lyko Online AB, Vansbro
Per Hidenius, Hypergene AB, Malmö
Peter Hellgren, Consid AB, Jönköping
Jimmie Wiklund, Nelab Invest AB, Piteå
John Eskilsson, SignMax AB, Partille

Finalister Bästa internationella tillväxt

Axel Kling, Snow Software AB, Stockholm
Marit Stjernberg och Johan Stjernberg, Stegia Aktiebolag, Västerås/Shanghai
Tom Ekström, Educatius Group, Alingsås
Tomas Ekström, Skillinge Fisk-Impex AB, Simrishamn
Christian Johansson, Ink Machines Sweden AB, Växjö
Tobias Andersson, Turborilla AB, Umeå

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. Oberoende jurygrupper
bedömer entreprenörerna efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande.
Utmärkelsen startade i USA 1986 och i Sverige började 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.


