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Pressmeddelande 2018-03-14 

CHAS UTNÄMNS TILL NATIONAL WINNER - ENTREPRENEUR OF THE YEAR I 

EUROPEAN BUSINESS AWARDS 

CHAS REPRESENTERAR DÄRMED SVERIGE FÖR ANDRA ÅRET I RAD VID EUROPEAN BUSINESS AWARDS 

Ännu en gång har Chas utsetts av RSM European Business Awards till att representera 

Sverige vid galan som arrangeras i Polen i maj. Den här gången har Chas som enda land i 

Skandinavien och Finland utsetts till National Winner of the Entrepreneur of the Year 

2017/18. Detta redan året efter den stora succén då Chas som Sveriges representant utsågs 

till Employer of the Year i hela Europa. 

– Det är oerhört roligt att juryn uppmärksammat hur vi på Chas lyckas skapa så stark konkurrenskraft 

genom den kompetens vi har och bygger samt de synergier vi skapar inom koncernen. Genom 

djupanalys i vårt affärssystem Oden Business Intelligence och stort medarbetarinflytande lyckas vi 

skapa innovativa lösningar för att uppnå målet att i slutändan skapa värde för företaget, 

medarbetarna, kunderna och samhället, säger Charlie Hansson, grundare och vd, Chas Visual 

Management AB. 

Chas är en av 11 vinnare som EBA-juryn utsett till National Winner bland de 88 företag som 

kvalificerat sig till att finnas med på listan Ones to Watch. I juryn ingår seniora ledare inom 

näringslivet, politiker och akademiker. Totalt i Europa har 112 000 företag granskats av European 

Business Awards i år. 

European Business Awards sponsras av RSM* och går av stapeln för 11:e året i rad. Utöver EU-

länderna representerades också Turkiet, Norge, Schweiz, Serbien och Makedonien. 

Chas är idag en koncern bestående av fyra bolag; Chas Visual Management AB, Oden Business 

Intelligence, Chas Real Estate och den senaste satsningen Chas Academy. Chas har som ambition att 

skapa en ”Skandinavisk Silicon Valley-koncern” där målet är att skapa konkurrensfördelar i 

synergierna som skapas tack vare de olika verksamheterna. När marknaden skriker efter IT-

kompetens har Chas till exempel valt att starta en egen IT-skola, Chas Academy, för att nämna en av 

alla de synergisatsningarna som koncernen arbetar med. 

–We are very proud over our Swedish winners. The European Business Award’s event shows in a 

great way what successful companies we have in our country with business leaders who believe in 

and dare to invest in their ideas, which create job opportunities and drive Swedish business 

community forward. It is great to see them being recognized for their excellence and success and we 

wish these dynamic companies great luck in the international final, said Robert Hasslund, Partner 

RSM Sweden. 
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Chas har idag ett hundratal medarbetare och erbjuder konsulttjänster, specialistkompetens och 

helhetslösningar inom IT med kunder inom såväl offentlig som privat sektor. Dessutom har Chas 

startat YH-skolan Chas Academy som från och med hösten 2017 utbildar nya webbutvecklare inom 

frontend- och backendprogrammering. 

Chas vd, Charlie Hansson, har tidigare uppmärksammats för utnämningarna till bland annat Årets 

entreprenör, Europas Bästa Arbetsgivare vid European Business Awards 2017, Framtidens ledare och 

som en av de tre finalisterna till Årets vd för sitt arbete med Chas. 

*Huvudsponsorn RSM är världens sjätte största revisorsnätverk. European Business Awards verkar 

för att främja samarbetet mellan Europeiska entreprenörer. entreprenörgemenskap. Andra 

sponsorer är UK Trade and Investment, ELITE och PR Newswire. 

 

Länkar: 

Länk till pressmeddelande och PR-kit med bilder: 

Chas media tool kit: http://chas.se/press  

European Business Awards: http://www.businessawardseurope.com/ 

RSM: http://www.rsmi.com  

European business demography: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Business_demography_statistics 

Foto från prisutdelningen: https://chas.se/wp-content/uploads/2018/03/dsc0607__large.jpg  
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Charlie Hansson, VD och grundare, Chas 
+46 8 744 55 49 
  
Aurora Gullberg, Head of Communication, Chas 
aurora.gullberg@chas.se, +46 70 7227900 
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