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Nu utses årets främsta företagare med utländsk bakgrund i Region Norr
Framgångsrika entreprenörer har onsdagen den 19 september chansen att bli årets främsta företagare
med utländsk bakgrund i Region Norr och nomineras till den nationella finalen på Stockholms Slott där
Konungen delar ut H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare den 16 oktober.
Efter en omfattande urvalsprocess har det nu blivit dags för regionfinaler i H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris
Årets Nybyggare, ett av Sveriges mest hedervärda pris till företagare med utländsk bakgrund. I regionfinalen i
Norr den 19 september gör framgångsrika företagare från 5 företag upp om regiontiteln och en plats i den
nationella finalen:
Diaeddin Abdalrahman, Norr Entreprenörer AB, Boden. www.norrentreprenorer.se
Edel Puntonet, Jo Kommunikation AB, Umeå. www.jokommunikation.se
Alcides Viamontes Esquivel, ShimmerCat AB, Umeå. www.shimmercat.com

Nagla Negm El Din, Shamsen Assistant AB, Djurås. www.shamsen-assistans.se
Penikandjomon Kone, P. Solenergi & VVS Service AB, Avesta. www.psolenergiochvvsservice.se
– Årets finalister visar vilken innovationskraft och bredd det finns bland företagare med utländsk bakgrund i
region Norr. En rad olika branscher är representerade. Det kommer att bli tufft att utse en vinnare, men oavsett
vem som vinner så representerar de alla framgångsrikt företagande och utgör mycket goda förebilder. Jag är
övertygad om att de kommer att inspirera andra entreprenörer med utländsk bakgrund att starta företag i
regionen, säger Emanuel Dohi, ordförande i nomineringskommittén för H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris
Årets Nybyggare i region Norr.
Syftet med H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare är att hylla och synliggöra framgångsrika
företagare med utländska bakgrund samt att öka intresset för företagande bland denna grupp av
entreprenörer. Vinnarna i samtliga fem regionfinaler möts den 16 oktober i den nationella finalen på
Stockholms Slott då Konungen delar ut priset.
Vinnarna i region Norr utses av en extern oberoende nomineringskommitté som består av ordförande Emanuel
Dohi (Koncernchef Dohi Sweden AB), Mirjana Amovic (Rådgivare, Almi), Jane Axelsson (Kontorschef SEB
Umeå), Ida Backlund (Grundare Rapunzel of Sweden), Karin Bodin (Vd och delägare Polarbrödsgruppen),
Maria Hedlom (VD Sparbankstiftelsen Norrland), Jörgen Larsson (Vd Inlandsinnovation AB), Markus Olsson
(Vd och största ägare av Fort Knox Förvaring AB), Lars Stenlund (Koncernchef Vitec Software Group AB).
Regionfinaler i Sverige 2018
10 september – Syd
11 september – Väst
13 september – Stockholm
19 september – Norr
4 oktober – Öst
Läs mer på www.aretsnybyggare.se

För mer information, kontakta:
Emanuel Dohi, ordförande i nomineringskommittén för H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare i
region Norr, 0709-809531, emanuel.dohi@dohi.se
Rafael Bermejo, ordförande Stiftelsen IFS, 0706-399121, rafael.bermejo@ifs.a.se

För mer information om finalisterna, se bifogad PDF.

Pressinbjudan – Regionfinal Norr
Varmt välkommen att närvara vid Regionfinalen av H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare. På
plats finns möjlighet att intervjua vinnarna, övriga finalister, nomineringskommittén samt talespersoner från
Stiftelsen IFS.
Prisutdelningen sker under Greenhouse Scaleup Summit, ett evenemang arrangerat av SEB för företag med
tillväxtambitioner. Efter prisutdelningen har du även möjlighet att ta del av resterande program för dagen vilket
bland annat innefattar en inspirerande presentation av Paolo Roberto. Dagen avslutas klockan 17.00 med
mingel tillsammans med alla fantastiska företagare som är nominerade till årets pris.

Datum: Onsdag 19 september 2018
Tid: Prisutdelningen börjar 15.50, samling vid receptionen 15.30
Plats: P5 Väven, Storgatan 46, Umeå
Anmälan: Anmäl via länken www.an2018.se/press

Om H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare
Ett av Sveriges mest hedervärda pris till företagare med utländsk bakgrund. Utmärkelsen har delats ut sedan 1999 och H.M. Konung Carl
XVI Gustaf är beskyddare av priset. Tävlingen genomförs på regional och nationell nivå. En nomineringskommitté i fem regioner samt en
nationell kommitté bedömer företagare med utländsk bakgrund efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk
inriktning, inverkan på omvärlden, personligt inflytande och innovation. Vid de regionala finalerna och vid den nationella finalen utses även
vinnare i kategorierna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär. SEB är 2018 tillsammans med ALMI och Tillväxtverket huvudsponsorer.
www.aretsnybyggare.se
Om Stiftelsen IFS
Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländska bakgrund att starta,
driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar projekt för
att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige. www.ifs.a.se

