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Årets finalister 2018 
Region Norr 
  
 

Diaeddin Abdalrahman 
Norr Entreprenörer AB 
 

Diaeddin Abdalrahman 
är grundare av företaget 
Norr Entreprenörer, ett 
företag inom bygg-
branschen. Man utför alla 
typer av byggtjänster, 
nybyggnation, renove-
ringar, anläggningar samt 
rivning och betonghåltag-

ning. Abdalrahman arbetar efter en djupt rotad 
strategi som bygger på att alltid ge från sitt hjärta. 
Är uppväxt med en lära om att inte fastna i små 
detaljer utan alltid sträva efter att arbeta ur ett brett 
perspektiv och att skapa relationer baserat på 
ärlighet. Motto: att förenkla och leverera resultat 
över förväntan till alla, vilket uppskattas mycket av 
kunder och anställda. 
 
Ort: Boden Grundades: 2014 
Omsättning: 15 mkr Antal anställda: 15 
www.norrentreprenorer.se  
 

 
Edel Puntonet 
Jo Kommunikation AB 
 

Edel Puntonet grundare av 
företaget Jo Kommunika-
tion, en nytänkande 
kommunikationsbyrå. Tan-
ken är att kunden inte ska 
behöva kontakta andra 
byråer oavsett behov. 
Med stort hjärta och mycket 
passion har Putonet på kort 

tid byggt ett framgångsrikt team i en utmanande 
bransch. Från att vara ett nystartsföretag till att vara 
Umeås lönsammaste byrå. Med moderna digitala 
verktyg och arbetssätt förändrar man kommunika-
tionsbranschen för att kunden ska få mer för 
pengarna. Man jobbar med varumärke, foto, film, 
webb, sociala medier, PR, dataanalys, 3D, strategi, 
reklamkampanjer och allt som behövs för 
framgångsrik kommunikation. Levererar helhets-
lösningen som gör det enklare för kunderna att 
växa och fokusera på det de är bäst på.  

 
Ort: Umeå Grundades: 2015 
Omsättning: 8,4 mkr Antal anställda: 6 
www.jokommunikation.se  

 

 
 
 
 
 
 

Alcides Viamontes Esquivel 
ShimmerCat AB 
 

Alcides Viamontes Esquivels 
ShimmerCat, en mjukvara som 
hjälper e-handlare att skapa 
snabbare laddningstider för olika 
kanaler, över hela världen. I 
samband med att en ny teknologi 
för webben lanserades i slutet av 
2015 kunde Alcides använda sin 
forskarbakgrund i kombination med 

sina kunskaper om marknadens behov och därigenom 
skapa en banbrytande mjukvara. Idag bygger hela 
företagets verksamhet kring mjukvaruprodukten 
ShimmerCat. En mjukvara som e-handlare abonnerar på 
och som placeras ovanpå e-handlares befintliga IT-
infrastruktur. Genom den banbrytande teknologin som 
använder AI och maskininlärning samlar programmet data 
från besökarna, analyserar datan, och optimerar för att 
minska laddningstiderna med 30-60%. Via datainsamling 
optimeras hela sajter automatiskt och sparar därigenom en 
mängd manuellt konfigurationsarbete, som normalt utgör 
huvudvärk för många utvecklingsteam. 
 
Ort: Umeå  Grundades: 2014 
Omsättning: 741 tkr Antal anställda: 2 
www.shimmercat.com 
 

 
Nagla Negm El Din 
Shamsen Assistant AB 

 
Nagla Negm El Din grundare av 
Shamsen assistans, ett personligt 
och färgstarkt företag som har sitt 
kontor i Gagnef och erbjuder sina 
tjänster till brukare runt om i 
Sverige. Företaget tillhandahåller 
personlig assistans till personer 
med funktionsnedsättning, allt efter 
kundens önskemål. Nagla brinner 

för integration och är medlem i flera olika föreningar. Har 
bland annat varit ordförande i egyptiska föreningen i 
Sverige. Är medlem i Lions och Företagarna Gagnef.   
 
Ort: Djurås  Grundades: 2006 
Omsättning: 28,2 mkr Antal anställda: 41 
www.shamsen-assistans.se  
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Penikandjomon Kone 
P. Solenergi & VVS Service AB 
 

Utifrån sina studier på 
Charlmes ville Kone göra 
något för att utnyttja 
solenergin och förbättra 
VVS arbeten. Företaget P. 
Solenergi & VVS Service 
i Sverige grundades och 
sedan gjordes det även på 

Elfenbenskusten. Man säljer 

och installerar solpaneler, solfångare, soltankar, 
toaletter, duschblandare, köksblandare samt allt 
inom VVS-produkter. Idag bygger företaget en 
svensk VVS skola på Elfenbenskusten. Kone gläds 
åt att överföra sin kompetens till sitt hemland och 
bidra till samhället. Utbildning är det Afrika behöver, 
och anställda på P.Solenergi är glada för vad de 
kan bidra med. Företaget har stora ambitioner både 
i Sverige och på Elfenbenskusten och kommer att 
utveckla mer och mer i båda länder. 
 
Ort: Avesta Grundades: 2014 
Omsättning: 9,8 mkr  Antal anställda: 6 
www.psolenergiochvvsservice.se  
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