
Skolons VD en av finalisterna som gör upp om titeln Sydsveriges främsta
entreprenör

Oliver Lundgren, vd för edtech-bolaget Skolon, är en av de utvalda finalisterna till
Entrepreneur of the Year 2022. Nästa steg för finalisterna sker via regionsfinal i Malmö 15
november, som därefter följs av nationell final och slutligen världsfinal i Monte Carlo.

EY Entrepreneur Of The Year, även kallat EOY, arrangeras av EY i ca 60 länder och är en av världens

största och mest prestigefulla utmärkelser för entreprenörer. Nu står det klart att Skolons vd Oliver

Lundgren är en av de utvalda finalisterna till årets upplaga av EOY Region Syd.

– Det är givetvis både hedrande och roligt att vi uppmärksammas i ett sånt här sammanhang, särskilt

med tanke på vilka andra etablerade och väl valda namn som står som nominerade. Jag ser detta som en

hyllning till hela vårt team, för vi hade inte varit där vi är idag om det inte vore för engagemanget från

alla i Team Skolon. Även om vi visat en kraftig tillväxt de senaste åren, så är vi bara i starten av vår resa,

säger Oliver Lundgren, vd för Skolon.

Juryn granskar entreprenörerna med utgångspunkt i fyra kriterier, såsom inflytande, entreprenörsanda,

syfte och tillväxt. Entreprenörer som nomineras till utmärkelsen ska ha grundat ett företag som varit

aktivt i minst fem år, har en omsättning på 10 miljoner alternativt har 10 anställda.

Alla nominerade i Region Syd:
Örjan Johansson, Spiideo AB

Charlotta Lannerheim, Bluebox AB

Christian Ask, 247Group AB (Fitness24Seven)

Joakim Jansson, Xtrfy Gaming AB

Kent Olsson, Hemmakväll AB

Marie Clark, JAYMJAY AB

Oliver Lundgren, Skolon AB (publ)

Stefan Engelson, Engelsons Holding AB (Engelsons)

Torbjörn Peltonen, Scanbox Thermoproducts Aktiebolag

Regionfinalen för syd äger rum den 15 november på Malmö Opera. Därefter följer nationell final i

Stockholm och internationell final i Monte Carlo, där vinnaren av hela Entrepreneur of the Year utses.

För mer information, fakta, bakgrund och tidigare tidigare vinnare, besök gärna hemsidan för EO:

www.eoy.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

Om Skolon
Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och

som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala

skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta

digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

http://www.eoy.se


Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.


