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Stora insatser förtjänar stora hyllningar. Därför startade
vi för 31 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.
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
Bästa internationella tillväxt.

Niclas Jonsson
Böta Kvarn Bränslepellets AB

Ort: Ruda / Grundades: 2006 / Omsättning: 43 mkr /
Antal anställda: 7 st
www.botakvarn.se

Finalister region

Öst

Om Böta Kvarn Bränslepellets AB
När stormen Gudrun drog fram över södra Sverige
blåste det ner skog på Niclas Jonssons familjegård.
Virkespriserna föll i botten och Niclas bestämde sig
för att ta hand om virket själv. Hyvlingen av virket
resulterade i stora mängder kutterspån och Niclas
funderade: ”Vad kan man göra med det här?”.
Samtidigt kom ett statligt stöd för att installera
pelletsbrännare i villor och fastigheter. En ny marknad
uppstod och Niclas lånade pengar av banken för att
bygga en liten pelletsfabrik. Några år efter starten
av pelletsfabriken växte flera parallella verksamheter
fram.
I dag leder Niclas en koncern med åtta bolag som
erbjuder allt från pelletsproduktion, pelletstransport
och energiutredningar till effektiviseringar,
konverteringar från fossila bränslen och byggnation
av energianläggningar. Målet för 2020 är att
omsätta 1 miljard kronor och vara Sveriges ledande
företag på energikonverteringar. På sikt vill Niclas
energikonvertera hela världen!

Niclas Jonsson
Böta Kvarn Bränslepellets AB		

Anders Vingeborn
IMA Norscan AB		

Ort: Gnosjö / Grundades: 1985 / Omsättning: 61 mkr /
Antal anställda: 5 st
www.ima.se
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Öst

Om IMA Norscan AB		
Vad har Gnosjöandan med köksinredningar att
göra? Om du frågar Anders Vingeborn blir svaret
IMA Norscan. Anders köpte företaget av sin pappa
och hans kompanjon 2010. I dag är IMA Norscan
en av köksindustrins ledande underleverantörer av
bland annat inredning och förvaring till skåp och
lådor. Sedan Anders engagerade sig i verksamheten
har omsättningen ökat från cirka 18 till över 60
miljoner kronor. Anders har varit drivande när det
gäller företagets framgångar, dels genom att bredda
produktutbudet, dels genom att jobba med varumärket
och styra upp försäljningskanalerna.
Sortimentet omfattar egenutvecklade produkter och
kompletteras med agenturprodukter för den svenska
marknaden. IMA Norscan har också byggt upp ett eget
varumärke och är Skandinaviens största leverantör
av köksinredningar för källsortering. Exportandelen
ligger på cirka 50 procent och förväntas öka när andra
europeiska marknader rullar ut sina projekt för en mer
hållbar avfallshantering.

Anders Vingeborn
IMA Norscan AB

Tom Olander
JOOL Invest AB

Ort: Lessebo / Grundades: 2008 / Omsättning: 356 mkr /
Antal anställda: 97 st
www.joolinvest.se
www.joolcapital.se
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Om JOOL Invest AB
Tom bildade med sin partner och tillika mammas
man, Göran Johansson, JOOL Invest AB för snart
10 år sedan. Företagandet började med att förvärva
Ess Enn Timber AB som bedriver produktion av
limfog och hyvlade trävaror, bolaget hade kraftiga
finansiella och rörelsedrivande problem, tillträdet
skedde 2 månader innan finanskrisen 2008. Med den
utgångspunkten startade JOOL Invest AB, i kraftig
uppförsbacke.
Sommaren 2010 startades JOOL Capital Partner AB
som har vuxit fram till moderbolag i den finansiella
grenen, bolaget är ledande på den nordiska
obligationsmarknaden 30 – 200 MSEK och har
vuxit från 9 MSEK i omsättning till ca 300 MSEK
och varit Gasell företag de 2 senaste åren. I dag
omfattar koncernen en finansiell och en industriell
gren med en total omsättning om cirka 750 MSEK
med 270 duktiga medarbetare, inklusive
intressebolaget Lessebo Paper AB.

Tom Olander
JOOL Invest AB

Magnus Johansson
Kalmar Motor Aktiebolag

Ort: Kalmar / Grundades: 1969 / Omsättning: 138 mkr /
Antal anställda: 38 st
www.kalmarmotor.com
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Om Kalmar Motor Aktiebolag
När Boeing Dreamliner presenterades vid världseventet
i Seattle var det Kalmar Motors flygplansdragare
som drog planet. Det är en händelse som satte
Kalmar på världskartan – i alla fall om du frågar
Magnus Johansson. Magnus började arbeta på Kalmar
Motor som mekaniker 1987. I dag är han företagets
ägare och vd.
Kalmar Motor tillverkar dragfordon som bogserar
flygplan till gaten eller hangaren på flygplatser runt
om i världen. Medan flygindustrin har kantats av
diverse ekonomiska kriser har Kalmar Motor stått
stabilt. Under perioder med mindre tillverkning har
bolaget satsat på teknikutveckling – senaste inom el
och hybriddrift. Tyska Lufthansa kontaktade Magnus
när de ville minska sina bränslekostnader och markera
en grön profil. Resultatet blev en elhybrid som kan
bogsera de allra tyngsta jumbojetplanen. Satsningen
ligger helt rätt i tiden och trots att konkurrenterna
är mycket större är det Kalmar Motor som är
världsledande inom hybridteknik.

Magnus Johansson
Kalmar Motor Aktiebolag		

Rune Andersson
Ljungby Maskin AB

Ort: Ljungby / Grundades: 1993 / Omsättning: 352 mkr /
Antal anställda: 111 st
www.ljungbymaskin.se
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Om Ljungby Maskin AB
Redan under militärtjänsten fick Rune Andersson
upp ögonen för hjullastare. Drömmen om att
tillverka denna produkt kom dock att förverkligas
långt senare. Först skulle Rune gå en omväg via
gaffeltruckarna. 1983 byggde Rune sin första
egenkonstruerade hjullastare på gården utanför
Ljungby. Och på den vägen har det fortsatt.
I dag bygger drygt 100 medarbetare ungefär
200 maskiner per år i fabriken på
12 000 kvadratmeter vid E4:an i Ljungby.
Även om Runes bransch domineras av stora
multinationella tillverkare, så är det i hög grad
Ljungby Maskin som leder utvecklingen och hittar
nya lösningar. Många kunder har specifika önskemål
och vill ha en maskin som är anpassad till deras
behov. Det allra senaste är en spårgående
hjullastare som är helt unik i sitt slag.

Rune Andersson
Ljungby Maskin AB

Jan Möllefors
Sjöbergs Workbenches AB			

Ort: Stockaryd / Grundades: 1922 / Omsättning: 48 mkr /
Antal anställda: 23 st
www.sjobergs.se
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Om Sjöbergs Workbenches AB			
Som 20-åring började Jan Möllefors arbeta på
Bröderna Sjöbergs Industrier – då ett familjeägt
företag. Företaget såldes så småningom till ett
investmentbolag, vilket ledde till att Jan sa upp sig
och startade eget snickeri. Men 2006 fick Jan
möjlighet att köpa Sjöbergs tillsammans med
Johan Sjöberg, barnbarn till företagets grundare.
Verksamheten renodlades och med Jan som vd
inleddes en satsning på inredning till trä- och
textilslöjdsalar med hyvelbänkar som största
produktionsdel. I dag exporteras hyvelbänkarna
till cirka 20 länder.
Jan såg även över affärsmodellen och kapade
mellanled. Numera erbjuds också helhetslösningar
där företaget monterar upp eller ner hela slöjdsalar
och levererar allt innehåll. På fem år har företagets
omsättning ökat med cirka 90 procent. Frågar man
Jan om hemligheten bakom företagets framgångar
lyfter han gärna fram personalen. De är engagerade,
intresserade och kommer alltid med egna idéer.

Jan Möllefors
Sjöbergs Workbenches AB			

Sture Andersson
SwePart Transmission AB

Ort: Liatorp / Grundades: 1964 / Omsättning: 422 mkr /
Antal anställda: 250 st
www.swepart.se
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Om SwePart Transmission AB
Tillsammans med sina bröder har Sture Andersson
placerat Ljungby på världskartan som ett centrum
för tillverkning av de tunga gaffeltruckar som i dag
dominerar världsmarknaden. Men 2014 började ett
nytt kapitel i Stures liv. Han fick då möjligheten att
köpa Swepart Transmission, ett företag som bland
annat tillverkar kugghjul och växellådor till tunga
fordon. Sture såg företagets potential och gjorde
vissa omstruktureringar och organisationsförändringar.
Sedan Sture kom in i bolaget har så väl vinst som
omsättningen ökat varje år. Målet framöver är att
växa 10 procent om året med en lönsamhet på 10−12
procent. Skräddarsydda lösningar är företagets modell.
Swepart Transmission har en egen konstruktions- och
utvecklingsavdelning som tar ett helhetsansvar, från
idé till färdig produkt och serietillverkning. I dag har
Swepart Transmission två fabriker, cirka 200 anställda
och en omsättning på ca 500 miljoner kronor.

Sture Andersson
SwePart Transmission AB

Linda Petersson &
Terese Smålander Carlstedt
Telin Rekrytering & Konsult Syd AB		

Ort: Kalmar / Grundades: 2011 / Omsättning: 28 mkr /
Antal anställda: 39 st
www.telinrekrytering.se
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Om Telin Rekrytering & Konsult Syd AB		
”Hur många månader klarar du att vara utan lön?”.
Den frågan ställde Linda Petersson till Terése
Smålander Carlstedt 2011 och det blev startskottet
för ett mycket lyckosamt samarbete. Då visste varken
Linda eller Terése att deras nystartade företag Telin
Rekrytering och Konsult skulle omsätta nästan 30
miljoner kronor sex år senare.
2011 hade Linda och Terése stabil ekonomi och
nyckelroller inom ett stort bemanningsföretag. Men de
ville kunna påverka mer och utmana det traditionella
sättet att se på rekrytering och konsulttjänster.
De gav sig själva och sitt nystartade företag sex
månader. De inredde ett kontor med gamla möbler
från föräldrars tidigare verksamhet och kompletterade
upp med begagnade möbler från kommunens återbruk.
När tidsfristen löpte ut stod det klart att kunderna
uppskattade Lindas och Teréses tjänster. De vågade
satsa och resultatet blev över förväntan. 2017 har
Telin Rekrytering och Konsult sju anställda i bolaget
och ett 40-tal konsulter.

Linda Petersson & Terese Smålander Carlstedt
Telin Rekrytering & Konsult Syd AB		

Jessica Goodwin
T H K i Sandsbro AB		

Ort: Växjö / Grundades: 1993 / Omsättning: 20 mkr /
Antal anställda: 26 st
www.villavik.se
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Om T H K i Sandsbro AB		
När Jessica Goodwin var 20 år startade hon caféoch hotellverksamhet tillsammans med sin pappa.
Hotellverksamheten var från början ytterst blygsam
med endast några få rum. När grannfastigheten Villa
Vik blev till salu kom möjligheten att utvidga. Huset,
som tidigare tillhört operasångerskan Christina Nilsson,
byggdes om från privatbostad till restaurang- och
konferensanläggning. Detta blev Villa Viks matsalar.
Under de senaste åren har Jessica gjort stora
investeringar för att utveckla Toftastrand hotell och
konditori med fler hotellrum, större bagerilokaler, ny
frukostdel, entré och reception. Snart öppnar Jessica
Växjös första drive-through bageri med ekologiskt
kaffe samt smörgåsar, bullar och kakor som är bakade
på ekologiskt mjöl och närproducerade ägg och
mejeriprodukter. Under åren har verksamheten vuxit
sakta men säkert. Grundtanken är dock densamma,
att erbjuda god mat som är tillagad från grunden av
traktens råvaror.

Jessica Goodwin
T H K i Sandsbro AB			

Carin Magg
TUC Sweden AB		

Ort: Tranås / Grundades: 2010 / Omsättning: 37 mkr /
Antal anställda: 31 st
www.tucsweden.se
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Om TUC Sweden AB		
Utveckling är ett ord som ständigt dyker upp när Carin
Maggs namn kommer på tal. Det är något som hon
brinner för personligen och som genomsyrarar hela
TUC Sweden – en av Sveriges största privata aktörer
inom yrkeshögskoleutbildningar. Det var 2010, när
verksamheten knoppades av från Tranås kommun, som
tillväxten tog fart på allvar. Sedan dess har antalet
utbildningar och antalet utexaminerade ökat drastiskt.
Omsättning och personalstyrka har mångdubblats och
TUC Sweden finns i dag på sex orter.
Alla yrkesutbildningar tas fram i samarbete
med näringslivet och finns inom många olika
branschområden, från ekonomi till tandvård. Carin
arbetar målinriktat med att höja studenternas värde
på arbetsmarknaden och lika hårt för att tillgodose
samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Tack vare
Carins passion för utveckling, får både arbetsgivare
och studenter exakt den kompetens de behöver med
kortast möjliga startsträcka.

Carin Magg
TUC Sweden AB		

