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Välkommen till

Regionfinal
Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade
vi för 34 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 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.

Följ oss på Instagram och Twitter
eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige

Årets finalister har 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.
Kriterierna gäller för samtliga priser: huvudpriset
Entrepreneur Of The Year samt kategoripriserna
Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott
och SEB:s pris Bästa internationella tillväxt.
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Christer Andersson & Magnus Wahlgren

Erik Andersson

Texrep AB

Our studio

Den lilla byn Överlida brukar
beskrivas som textilbandens
Mecka. Byn är starkt förknippad
med företaget Texrep som
tillverkar textila band till
många olika branscher.
Entreprenörerna Christer Andersson och Magnus Wahlgren
har lång erfarenhet från såväl textilbranschen som Texrep.
Båda har i omgångar arbetat på Texrep och båda har varit egna
företagare i branschen. 2017 fick de möjlighet att köpa Texrep
och sedan dess har bolaget haft en stark utveckling.

Idén till företaget Our studio kläckte Erik
Andersson när han praktiserade på en
reklambyrå i Göteborg. Erik hade studerat
datateknik på Chalmers och identifierade
snabbt brister hos byrån inom de tekniska
delarna. Till att börja med var reklambyrån
Eriks enda kund, men så småningom fick Our Studio in allt fler
och allt större kunder.

Christer och Magnus har effektiviserat och förfinat
produkter, men även jobbat med företagets digitalisering
och kundrelationer. Texrep har en stor mix av kunder, till
exempel inom handikapphjälpmedel, hygien, filter-, bil- och
militärindustrin. Konkurrenterna är många, men få kan matcha
Texreps spetskompetens, hantverksskicklighet och breda
sortiment med cirka 3 000 produkter. Målet är fortsatt tillväxt,
i första hand på den nordiska marknaden. Christer och Magnus
vill ta fram nya produktgrupper och samtidigt bygga ett stabilt
bolag och ett framgångsrikt varumärke.
Ort: Svenljunga / Grundades: 1948
Omsättning: 88 mkr / Antal anställda: 48
www.texrep.se

Idag är Our Studio ett renodlat teknikbolag som skapar
och utvecklar lösningar för marknadsplatser och komplexa
affärsproblem. Bolagets främsta kompetenser finns inom
machine learning och e-handel. Our Studio utmärker sig genom
att vara oberoende i förhållande till andra mjukvaruleverantörer.
Eriks vision för framtiden är att lösa problem andra ser som
omöjliga. Han vill fortsätta växa, men för att klara av att
hantera större och svårare problem.
Ort: Göteborg / Grundades: 2009
Omsättning: 29 mkr / Antal anställda: 23
www.ourstudio.se
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Gabriel Kamienny & André Hegge

Johan Lind

Adfenix AB

Vertiseit AB

Med företaget Adfenix vill
entreprenörsduon Gabriel
Kamienny och André Hegge
förändra mäklarvärlden. Och
de har redan hunnit en bra bit
på väg. Sedan starten 2014
har deras företag utvecklats till en tillväxtraket med potential
att erövra världsmarknaden. Adfenix erbjuder en tjänst som
hjälper mäklare att på ett smart sätt rikta sina bostadsannonser
på sociala medier. Med riktad annonsering kan mäklarna hitta
köpare utanför de traditionella försäljningsportalerna. Adfenix
erbjuder även en digital plattform där mäklare kan hantera sitt
försäljnings- och marknadsarbete.

För Johan Lind handlar entreprenörskap om
ständig utveckling. Det är också vad företaget
Vertiseit hjälper sina kunder med. Hur förhöjer
man kundupplevelsen i butik? Vilka möjligheter
skapar digitaliseringen? Hur skapar man en
sammanhållen kundresa där digitala och fysiska
kanaler samverkar?

Redan i ett tidigt skede riktade Gabriel och André sina blickar
utanför Sveriges gränser. I dag finns Adfenix på fyra marknader:
Norden, USA, Storbritannien och Australien. Den svenska
marknaden står för cirka 25 procent av omsättningen och den
siffran förväntas minska kraftigt under kommande år. Fortsatt
expansion står på agendan för denna entreprenörsduo som
byggt sitt företag på en vänskap som startade på gymnasiet
och ett brinnande intresse för teknik.
Ort: Göteborg / Grundades: 2014
Omsättning: 89 mkr / Antal anställda: 55
www.adfenix.com

Johan, som är företagets vd, startade Vertiseit tillsammans
med två kompanjoner. Ambitionen var att bli en del av den
digitala transformationen och skapa produkter och lösningar
för digital kommunikation. Initialt fokuserade företaget på
digital kommunikation och marknadsföring i publik miljö. I dag
är Vertiseit en ledande helhetsleverantör av digitala lösningar
till kunder inom retail. Bolagets tjänster och produkter bidrar
till att stärka upplevelsen av varumärket och skapa en sömlös
kundresa mellan digitala och fysiska kanaler. Bland kunderna
finns många välkända varumärken som exempelvis Volvo,
Skistar och Tre. Vertiseit siktar på fortsatt global tillväxt för att
bli det världsledande plattformsbolaget inom sin nisch.
Ort: Varberg / Grundades: 2008
Omsättning: 77 mkr / Antal anställda: 62
www.vertiseit.se
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Lars Bonander

Linda Backström Gabrielsson
& Martina Henningsson

PR Home of Scandinavia AB

I/Store (Information & Trademark-Store Sweden AB)

Lars Bonander har en lång och gedigen
erfarenhet från ledande befattningar i olika
detalj- och e-handelsbolag. Efter att ha agerat
som mentor åt PR Home fick han 2017
möjligheten att gå in som delägare och vd.
Sedan dess har Lars spelat en avgörande roll i
bolagets tillväxtresa. Inte minst genom satsningen på ett utökat
sortiment och tilliten till medarbetarnas starka kompetens.

Paketering, profilprodukter och
personlig skyddsutrustning.
Kombinationen kan tyckas
udda, men är ett bevis på två
entreprenörers förmåga att
ställa om verksamheten för att
hjälpa till. Detta blev aktuellt när coronapandemin bröt ut och
bristen på skyddsutrustning i vården var stor. Entreprenörerna
bakom företaget med detta sortiment heter Linda Backström
Gabrielson och Martina Henningsson. Tillsammans driver de
design- och produktionsbyrån I/Store.

PR Home designar, tillverkar och säljer hembelysning i Europa
genom återförsäljare, agenter och egen e-handel. Konkurrensen
på marknaden är hård, men PR Home har nischat in sig som
ett företag som säljer produkter med hög designgrad till ett
rimligt pris. Den största marknaden efter Sverige är Norge, följt
av Finland, Polen och Tyskland. Lars har ett stort intresse för
sortiment, sortimentsuppbyggnad, marknad och sälj. Utveckling
och innovation är motorn i PR Home som också jobbar mycket
med hållbarhet, bland annat genom materialval, certifieringar
och emballage. Visionen framöver är att fortsätta växa i Europa
och utveckla företagets marknad och säljkanaler.
Ort: Borås / Grundades: 2007
Omsättning: 83 / Antal anställda: 23
www.prhome.se

I/Store utformar och producerar designkoncept inom allt från
förpackningar och profilprodukter till branding och webb.
Framöver kommer I/Store också att fortsätta med satsningen
på skyddsutrustning. I slutändan blev satsningen inte bara ett
hjälpande initiativ, utan även en bra affär. Speciell kompetens
inom skyddsutrustning är avgörande, så Linda och Martina har
skapat ett nätverk av kompetenta samarbetspartner och gjort
nyrekryteringar. Som entreprenörer kompletterar Linda och
Martina varandra väl. De är orädda, gillar nya saker och när den
ena gasar, bromsar den andra.
Ort: Mölndal / Grundades: 2008
Omsättning: 63 mkr / Antal anställda: 6
www.i-store.se
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Märta Jansdotter Aguirre

Magnus Vansvik

Gröna Gårdar AB

Nordiska kök (Platsbyggda kök i Norden AB)

Märta Jansdotter Aguirre är uppvuxen på
Bjällansås gård utanför Uddevalla. Hennes
pappa var med och startade Gröna gårdar
som jobbar med naturens kretslopp i stället
för emot. I dag är Märta vd i företaget vars
vision är att lämna över ett rikare ekosystem
till nästa generation.

Platsbyggda premiumkök som anpassas
efter kundernas önskemål, men i samma
prisklass som massproducerade standardkök
– går den ekvationen att lösa? Svaret är ja.
2017 startade Magnus Vansvik Nordiska Kök
tillsammans med två kompanjoner. Företaget
tillverkar måttanpassade kök med stor flexibilitet kring färg,
design- och materialval. Redan dag ett satte Magnus upp
ett utmanande mål: Nordiska Kök ska bli marknadsledande
i Europa inom sin nisch. De är redan i dag ett av världens
främsta köksföretag på sociala medier med en hög
efterfrågan.

Gröna gårdar säljer ekologiskt nöt- och lammkött från
djur helt uppfödda på gräs och örter. Resultatet blir ett
saftigt och mört kött, friskare djur och ökad biologisk
mångfald. Köttet köps in direkt från ett 40-tal gårdar runt
om i Västsverige. Bland företagets kunder finns storkök,
restauranger och butiker. Gröna gårdar säljer även direkt
till privatpersoner via den egna webbutiken. Märta är inte
bara engagerad i sitt företag, utan driver även frågor om
hållbar matproduktion. Hon föreläser ofta om livsmedel
och matsystem och förespråkar regenerativt lantbruk, det
vill säga jordbruksmetoder som återuppbygger jorden,
binder koldioxid och minskar utsläppen. Märta är en stark
personlighet som genom sitt företag vill göra skillnad i den
bransch hon verkar i.
Ort: Uddevalla / Grundades: 2001
Omsättning: 29 mkr / Antal anställda: 10
www.gronagardar.se

Köksbranschen är relativt traditionell med en affärsmodell
som grundar sig på det fysiska mötet. Nordiska Kök bygger
i stället på ett koncept där all kontakt sker digitalt, hela
vägen från inspiration till beställning. De har medvetet valt
bort återförsäljare, hembesök och bemannade showrooms.
I dag sker 50 procent av försäljning till Sverige och 50
procent till Norge och Danmark. Expansionen till fler EUländer ska snart påbörjas och Nordiska Kök investerar
löpande för att uppnå en produktionskapacitet om 3 000
skräddarsydda kök per år.
Ort: Göteborg / Grundades: 2017
Omsättning: 45 mkr / Antal anställda: 24
www.nordiskakok.se
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Niklas Hedin

Salman Eskandari & Arta Mandegari

Centiro Group AB

Albert (eEducationAlbert AB)

När Niklas för över 20 år sedan skulle
distribuera filmer för bland annat Disney,
upptäckte han behovet av smidigare
transporter. Många transporter hamnade fel
vilket medförde dåliga eller uteblivna leveranser
och ökade kostnader. Lösningen hittade Niklas i
en egenutvecklad programvara som kopplade ihop hela kedjan.
Idéen utvecklades och lade grunden till det som idag är Centiro,
en världsledande innovatör av molntjänster för varuflöden inom
e-handel, logistik och industri. Företagets lösningar används
dygnet runt av kunder i fler än 125 länder.

Historien om Albert började
när barndomsvännerna
Arta Mandegari och Salman
Eskandari studerade på
Chalmers i Göteborg. Samtidigt
arbetade de ideellt genom att
på kvällar och helger hjälpa högstadie- och gymnasielever med
matten. Efter examen jobbade Arta och Salman på olika håll
under några år. Men 2015 sa de upp sig för att skapa det som
skulle bli Albert – en utbildningsapp för barn mellan 3 och 16 år.
Hittills har över 275 000 familjer valt Albert som digital lärare,
något som Arta och Salman är mycket stolta över.

Redan från start hade Niklas en tydlig vision: att skapa
det bästa företaget för såväl medarbetare som kund. En
organisation utan onödig hierarki och med självstyrande team
som själva fattar viktiga beslut, kommunicerar med kunderna
och utvecklar alla lösningar. Centiro har lyckats nå topplacering
på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser
tolv år i rad. Niklas anser att långsiktigt arbete med tillit och
gemenskap hos medarbetare går hand i hand med tillväxt och
lönsamhet.

Arta och Salman startade Albert med ett tydligt mål – att
demokratisera kunskap genom teknik. I dag finns företaget i
Sverige, Norge, Danmark, Polen och Storbritannien, och den
fortsatta tillväxtresan är fokuserad på Europa. Albert skiljer
sig från sina konkurrenter genom att övningarna i appen
anpassas till varje lands läroplan. Företaget arbetar aktivt med
produktutveckling och har förutom matematik skapat program
för geografi, läskunskap och programmering.

Ort: Borås / Grundades: 1998
Omsättning: 401 mkr / Antal anställda: 346

Ort: Göteborg / Grundades: 2015
Omsättning: 24 mkr / Antal anställda: 19

www.centiro.com

www.hejalbert.se

EY | Building a better working world
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte “Building a better
working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare
och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende
på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas.
Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning,
affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner, så att vi kan ställa
bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som
världen står inför i dag.
EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller
flera av medlemsföretagen till Ernst & Young Global Limited som vart
och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited,
ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till
kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och
en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen
finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte
juridiska tjänster där detFölj
inte är
förenligt
lokal lagstiftning.
oss
på med
Instagram
ochFör
Twitter
mer information om vår organisation, besök gärna ey.com.

eoy.se / @EOY_Sverige / #EOYSverige

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.

© 2021 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.
ey.com/se

