
alltid på jakt efter bättre lösningar skapar 
entreprenörer banbrytande företag. De om-
vandlar visioner till framgångsrika företag 
och förverkligar sina drömmar. Med stark 
beslutsamhet, tro på sig själva och en okuvlig 
vilja att lyckas. De skapar arbetstillfällen och 
får ekonomier att växa. Genom att vara med 
och skapa framtiden är entreprenörer liv att 
bbbäxa. De är förebilder som ger inspiration 
till framgångsrika företag och förverkligar 
sina drömmar. Med stark beslutsamhet, tro 
på sig själva och en okuvlig vilja att lyckas. 
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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade 
vi för 27 år sedan det som i dag är en av världens mest 
prestigefyllda utmärkelser för entreprenörer: 
EY Entrepreneur Of The Year. De entreprenörer som har 
lyckats komma ända till final har skapat både tillväxt 
och historia – genom nyskapande visioner, tydliga 
värderingar och socialt ansvar. Nu har det blivit dags att 
hylla dessa förebilder.

Årets finalister representerar olika branscher och har 
alla valts ut av en oberoende jury som har granskat 
entreprenörerna utifrån utmärkelsens sex kriterier:

• Entreprenörsanda

• Ekonomisk utveckling

• Strategisk inriktning

• Inverkan på omvärlden

• Innovation

• Personlig integritet och inflytande

Samma kriterier gäller för samtliga priser; huvudpriset 
Entrepreneur Of The Year samt kategoripriserna Årets 
kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och 
Bästa internationella tillväxt.

Juryn för region Syd 2013:
• Bodil Rosvall Jönsson (Ordförande) – Näringslivschef, 

Region Skåne

• Rolf Elmér – Regionchef, Svenskt Näringsliv

• Peter Areskog – regionvinnare 2010, vd Areco Steel AB

• Elisabeth Brevenson – regionalt och nationellt stjärnskott 
2012, vd Beepsend AB

• Göran Bredinger – regionvinnare 2012, 
vd CeDe Group AB

• Ulf Strömqvist - Senior advisor

• Mats Hallkvist - Senior advisor

• Eva Ohlstenius – vd, Connect Skåne

Välkommen 
till regionfinal



Anders Nilssons entreprenörsresa 
började när han som 16-åring 
började arbeta som Jungman på 
ett fartyg och reste runt i världen. 
En idé och önskan om att starta 
eget fanns ständigt närvarande 

och utifrån sina erfarenheter och lärdomar från 
åren till sjöss startade Anders år 2000 sitt egna 
shippingföretag, AtoB@C Holding. Han startade 
med tomma fickor men har med tiden byggt upp 
ett effektivt transporteringsföretag. AtoB@C tog 
nyligen över short sea-delen av Transatlantic och 
fördubblade därmed omsättningen till drygt 800 
miljoner kronor. AtoB@C sysselsätter idag ca 300 
personer på sina fartyg.

Det råder stor konkurrens i branschen och kvalitet 
är mer avgörande än pris. Anders lägger därför 
stort fokus på att erbjuda bästa möjliga service. 
Genom att vara ett mindre transportföretag med 
korta beslutsvägar kan AtoB@C hitta snabba 
lösningar och samtidigt vara nära sina kunder. 
Närheten skapar stor tillit vilket bland annat ligger 
till grund för företagets starka ställning i Europa. 
Idag står Sverige för 25 procent av omsättningen 
och övriga Europa för resterande 75 procent.

Ort: Ystad

Grundades: 2000

Omsättning: 381 mkr

Antal anställda: 14 st

www.atobatc-shipping.com

Finalister
region Syd 

Anders Nilsson
AtoB@C Holding AB

ApQ EL startades 2000 av Andreas 
Qvarfort. Till en början var Andreas 
ensam elinstallatör men genom 
att knyta till sig strategiskt viktiga 
uppdrag kunde han skapa tillväxt 
i verksamheten. Idag har ApQ EL 

239 anställda och har tilldelats flertalet priser 
som Sveriges snabbast växande företag. Företaget 
arbetar i huvudsak med elinstallationer samt tele, 
- nätverk- och säkerhetsinstallationer. De verkar till 
största delen i Skåne och Stockholm men har även 
projekt i övriga Sverige. Omsättningen är drygt 300 
miljoner kronor. 

Andreas har skapat ett företag i ständig utveckling 
och han vill att ApQ EL, med sin spetskompetens 
och storlek, ska kunna ta sig an de mest komplexa 
uppdragen på marknaden. Förutom att fokusera på 
kärnverksamheten lägger han mycket kraft på att 
skapa effektiva it- och ekonomifunktioner för att 
underlätta processerna. Andreas vill att företaget 
ska växa och har därför öppnat kontor i Stockholm. 
Med expansionen hoppas han kunna utveckla 
verksamheten ytterligare och konkurrera om de 
största projekten.

Ort: Malmö

Grundades:  2000

Omsättning: 299 mkr

Antal anställda: 239 st

www.v4.apqel.nu

Andreas Qvarfort
ApQ EL AB 



Annette Lahti och 
Marie Eklund lämnade 
2009 sina dåvarande 
anställningar för att 
tillsammans starta 
eget. Med affärsidén att 

ansvara för företags kundkommunikation började K2C 
in Sweden ta form. Idag omsätter de 17 miljoner kronor 
och ska genom ständig bearbetning av marknaden växa 
med 25 procent per år.

K2C vill ta ansvar för all kommunikation åt sina kunder. 
De har därför valt att fokusera på tre affärsområden; 
contact center, utbildning och teknik. Både Annette 
och Marie är handlingskraftiga entreprenörer som tar 
snabba beslut och slutför uppgifter de tar sig an. De 
sätter på ett kostnadseffektivt sätt kunden i första hand 
och vill genom kunskap, tid och engagemang vara en 
lojal samarbetspartner. Annette och Marie är på ständig 
jakt efter nya lösningar för att utveckla företaget. Idag 
lägger de ett stort fokus på bolag inom e-handeln, som 
de tror är en marknad med stor tillväxtpotential. 

Ort: Helsingborg

Grundades: 2009

Omsättning: 17 mkr

Antal anställda: 37 st

www.k2c.se

Annette Lahti och 
Marie Eklund
K2C in Sweden AB

När Benedikte Holmberg besökte 
en McDonalds-restaurang 
på västkusten sökte de en 
franchisetagare till Mellbystrand. 
Ett år senare tog hon över sin 
första restaurang och har sedan 

dess utökat antalet till 16 st, där Benedikte delar 
det finansiella åtagandet med McDonalds. Idag är 
hon hamburgerkedjans största franchisetagare i 
Norden och står för 4,5 procent av den svenska 
omsättningen.

McDonalds och Benedikte är en av regionens 
största arbetsgivare för unga människor och 
sammanlagt representerar arbetsstyrkan 51 olika 
nationaliteter. Detta är, enligt Benedikte, företagets 
stora styrka då personalen speglar restaurangernas 
besökare och samhället i stort. Benedikte finner 
stor glädje i att se hur personal utvecklas inom 
företaget. Hon leder idag sina restauranger genom 
delegering och regionansvariga som rapporterar 
direkt till henne. Benedikte tycker det är viktigt 
att synas mycket ute på restaurangerna, något 
som möjliggörs genom att de ligger relativt nära 
varandra. Målet är att via förvärv och nyöppnade 
restauranger driva 25 restauranger inom fem år

Ort: Malmö

Grundades: 2008

Omsättning: 254 mkr

Antal anställda: 304 st

Benedikte Holmberg
Skåne Hamburgers & Co AB 
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Araslöv Invest har sitt ursprung i 
Sundsvall där Leif Ryds pappa 1947 
startade Ryds Glasmästeri. Efter 
avslutade studier på Stockholms 
Universitet började även Leif arbeta 
på glasmästeriet. Han tog sedan över 

tillsammans med sin bror. Medan brodern skötte det 
praktiska hanterade Leif det ekonomiska. I slutet på 
60-talet tog expansionen rejäl fart och Araslöv Invest 
förvärvade flera företag, främst glasmästerier. Under 
senare delen av 70-talet köpte Leif ut sin bror ur 
företaget och blev ensam ägare.

Företaget erbjuder glastjänster och produkter inom allt 
från uterum till inredningsglas. Inom området bilglas 
lagar de stenskott och byter glas på bilar. I dag bedrivs 
all verksamhet i Sverige men företaget har påbörjat en 
nordisk expansion. Som ett led i expansionsfasen köpte 
Inter IKEA Invest 40 procent av bilglasbolaget under 
2012. Leif har med en stor entusiasm och med en 
aldrig sinande övertygelse byggt upp en företagsgrupp 
som inom kort förväntas ha en samlad omsättning på 
närmare en miljard kronor.

Ort: Kristianstad

Grundades: 1947

Omsättning: 674 mkr

Antal anställda: 466 st

www.rydsglas.se 

Leif Ryd
Araslöv Invest AB

Pirkko T. Kyllönen
Språkservice Sverige AB 

Språkservice är ett familjeägt företag 
som erbjuder språktjänster till företag 
och myndigheter dygnet runt. Med 
hjälp av ett 60-tal anställda och drygt 
6000 tolkar är företaget idag Sveriges 
största tolk- och översättningsföretag 

samt sjätte största i norra Europa. Pirkko T. Kyllönen 
är vd och en av tre grundare till företaget och leder 
med stort engagemang och driv verksamheten i rätt 
riktning. Språkservice omsatte över 200 miljoner 
kronor år 2012.

Pirkko drivs av att skapa och tycker att tjänsterna 
som de erbjuder fyller en viktig funktion som 
brobyggare av kommunikation. Språkservice erbjuder 
idag expertis i ca 200 språk och kan täcka i stort 
sett alla språkbehov som företag, myndigheter och 
organisationer kan tänkas ha. Målet för Språkservice 
är att kommande år utveckla tekniska lösningar som 
kan förbättra kvalitet och leverans. Företaget verkar 
idag på den svenska marknaden men har planer 
på att expandera till övriga nordiska marknader. 
Språkservice motto är: känsla för kommunikation – 
och den uppriktiga viljan att möjliggöra den.

Ort: Malmö

Grundades: 1995

Omsättning: 201 mkr

Antal anställda: 60 st

www.sprakservice.se



Vid 21 års ålder kom Hossein Sadr till 
Sverige som politisk flykting från Iran 
och började studera på Lunds Tekniska 
Högskola. Han sysslade med affärer 
vid mycket ung ålder och har alltid haft 
drivkraften att skapa någonting eget. 

Efter att tidigare ha drivit flera olika företag startade 
Hossein Carpetvista år 2005. Företaget är idag världens 
största mattbutik med en omsättning på 97 miljoner 
kronor. De erbjuder 23 000 produkter till kunder i fler 
än 100 länder.

Hossein brinner för Carpetvista då hans tekniska 
bakgrund kommer till användning samtidigt som 
han får möjligheten att etablera sig i den snabbt 
växande e-handeln. Flera faktorer ligger bakom 
företagets framgång. De satsade bland annat tidigt 
på internationell expansion och idag sker 85 procent 
av försäljningen utomlands. Carpetvista valde även 
att satsa på en egen avancerad teknisk plattform som 
automatiserar mycket av rutinarbetet och de arbetar 
mycket med produktutveckling. Enligt Hossein är 
nyckeln till framgång inom e-handel att överträffa 
kundens förväntningar, något som kräver perfektion 
genom hela kedjan.

Ort: Malmö

Grundades: 1994

Omsättning: 97 mkr

Antal anställda: 26 st

www.carpetvista.com

Hossein Sadr
Carpetvista AB

Deniz Yildirim kom till Sverige år 2001 
utan kunskaper i det svenska språket. 
Blott fyra år senare tog han över som vd 
och huvudägare för ett konsultföretag. 
På kort tid fick han bolaget att visa 
stark tillväxt innan det såldes vidare till 

en internationell koncern. Deniz förenade sig därefter 
med två tidigare kollegor i nystartade tretton37 AB 
där han axlar rollen som vd och huvudägare. Idag 
utvecklar företaget mjukvara, främst på Microsofts 
.NET-plattform, inom tre huvudområden; Applications, 
Collaboration & Mobility. De väntas enligt prognos för 
2013 omsätta 63 miljoner kronor.

tretton37 har valt att initialt växa i Sverige för att på 
sikt expandera till övriga världen och i första hand inom 
EU. Företaget har sedan uppstart haft ambitionen att 
utmana den, enligt honom, rostiga konsultbranschen. 
De vill vara trendsättare samt skapa en arbetsplats 
där de mest talangfulla och passionerade vill jobba. 
Företaget fokuserar på att skapa värde genom att dela 
kunskap och strävar efter att bli det mest beundrade 
bolaget både som arbetsgivare och som leverantör.

Ort: Lund

Grundades: 2010

Omsättning: 2010

Antal anställda: 75 st

www.tretton37.com

Deniz Yildirim
tretton37 AB

Finalister
region Syd



CT Food är ett familjeföretag 
som Van Huy Ma tillsammans 
med syskonen och föräldrarna 
har utvecklat från en lokal butik i 
Malmö till en av nordens största 
importör av autentiska och välkända 

matvaror från Sydostasien. Tillsammans leder 
de CT Food med ödmjukhet, generositet och en 
familjär kultur och vill med god lönsamhet bli en 
ledande distributör i Norden. 

Samverkan mellan två generationer är tydlig i 
dagens verksamhet där Van Huys föräldrar står 
för erfarenhet och syskonen för nytänkande och 
innovation. Drivkraften ligger i att via arvet de fått 
driva och utveckla CT Food. Genom att importera 
ett brett produktsortiment har Van Huy och 
syskonen skapat en stor konkurrenskraft gentemot 
de större dagligvarumärkena. Syskonen arbetar 
med kvalitetsprodukter till ett konkurrenskraftigt 
pris och vill arbeta sig in hos de större aktörerna 
runt om i Norden.

Ort: Malmö  

Grundades: 1987

Omsättning: 85 mkr

Antal anställda: 14 st

www.ctfood.se

Van Huy Ma 
CT Food AB

Sponsorer
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alltid på jakt efter bättre lösningar skapar 
entreprenörer banbrytande företag. De om-
vandlar visioner till framgångsrika företag 
och förverkligar sina drömmar. Med stark 
beslutsamhet, tro på sig själva och en okuvlig 
vilja att lyckas. De skapar arbetstillfällen och 
får ekonomier att växa. Genom att vara med 
och skapa framtiden är entreprenörer liv att 
bbbäxa. De är förebilder som ger inspiration 
till framgångsrika företag och förverkligar 
sina drömmar. Med stark beslutsamhet, tro 
på sig själva och en okuvlig vilja att lyckas. 

EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

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.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young 
Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. 

© 2013 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved.

ey.com/se


