Kasra Haghighi

Årets finalister 2018

Uniquesec AB

Region Väst

Kasra Haghigi grundare av
UniqueSec. Ett innovativt
företag vars kärnkompetens
är utveckling av signalbehandling för kortdistansradar. Utveckling sker av
avancerade algoritmer så att
sensorer utför mätningar
under olika förhållanden och
radarsystem för avståndsmätning kan implementeras. Småskaliga kommersiella radar, designtest
och verifieringslösningar för radar i olika applikationer, särskilt inom bilindustrin. Dessa högteknologiska
produkter inom olika branscher har gett upphov till en
global expansion i Europa, USA och Sydkorea.
Attraktivt bl.a för unga kvinnliga talanger, kvinnliga
ingenjörer i gruppen Innovation och uppfinningar.

Assan Njie
NJIE Foods AB
Assan Njie, tidigare elitidrottare och rankad sjua i Europa i
kampsporten MMA, insåg att
det saknades en nyttig och
hälsosam dryck efter träning för
konsumenterna i Sverige. Njie
förverkligade då sin dröm om
ett eget företag genom att 2008
starta NJIE Foods. Företaget
utvecklar, producerar och marknadsför idag
innovativa och funktionella livsmedel som hjälper
hälsointresserade personer att lättare uppnå sina
mål. Under kort tid har det blivit succé på den
nordiska marknaden. Produkterna säljs hos de större
dagligvarukedjorna, inom servicehandeln, caféer,
hälsokostbutiker och idrottsanläggningar.
Ort: Göteborg
Omsättning: 401 mkr
www.njie.se

Grundades: 2013
Antal anställda: 2

Hector Martinez

Grundades: 2008
Antal anställda: 61

Cellink AB

Rebu Burubwa
Rutasoka Sweden AB
Rebu Burubwa tvingades fly
från krigets Kongo, levde
som barfotaflykting i
Tanzania men har nu hittat
hem i Sverige. Sina rötter
glömmer han aldrig utan
Burubwa startade företaget
Rutasoka som han driver
tillsammans med flickvännen.
Importerat ekologiskt kaffe från bönder i KongoKinshasa distribueras till svenska företag och butiker.
Delar av vinsten från företaget går till att finansiera
en medicinsk klinik för kvinnor och barn i hembyn
Uvira. Utan hårt arbete och målmetvenhet, som har
tagit Burubwa dit han är idag, hade han inte kunnat
hjälpa så många människor i Kongo. Burubwa vill
inspirera andra att oavsett vad man har gått igenom
så finns det hopp för framtiden. Man ska inte överge
sina drömmar trotts att man har flyttat till ett nytt land.
Ort: Göteborg
Omsättning: 359 tkr
www.rutasoka.se

Ort: Hovås
Omsättning: 2,9 msk
www.uniquesec.com

Grundades: 2017
Antal anställda: 1

Samarbetspartners:

Hector Martinez teknikchef
och medgrundare av Cellink.
Företaget utvecklar
bioprintteknik som gör det
möjligt för forskare att skriva
ut mänskliga organ och
vävnader för utveckling av
läkemedel och kosmetiska
produkter, och i framtiden för
kliniska tillämpningar. Cellinks innovativa biomaterial
gör det möjligt för mänskliga celler att växa och trivas
som de skulle i den naturliga människokroppsmiljön.
På 12 månader har produkter sålts till mer än 40
länder och hundratals, prestigefyllda laboratorium
runt om i världen som Harvard, MIT, Princeton och
FDA. Kulturen på Cellink präglas av uthålliga, hårt
arbetande medarbetare som strävar efter att göra en
skillnad i världen med mottot ”magi händer i att göra”.
Martinez vill att denna kultur och budskap ska nå fler,
att motivera speciellt grupper som kanske inte
stimuleras av en högre utbildning. Grupper som har
en stor potential att bidra till vårt samhälle på ett
ovärderligt sätt.
Ort: Göteborg
Omsättning: 13,1 mkr
www.cellink.com

Grundades: 2016
Antal anställda: 16

Amir Modifi

Batoul och Jara Raad

Glamma Nordic AB

KB Batts och Jara

Amir Modifi brinner för
företagande och har gjort det
sedan barnsben. Grundade
företaget Glamma med fokus
på små & medelstora företag
inom skönhetsbranschen.
Erbjuder digitala tjänster
som utvecklar kundernas
försäljning och minimerar
administrationen. Glamma.se är en skönhetssajt där
man enkelt kan hitta, jämföra och boka tid hos
skönhetssalonger, köpa produkter m.m. En stark
omsättningsutveckling har gjort det möjligt att
investera stort i bakomliggande plattform för att säkra
fortsatt tillväxt. Modifi vill visa att det går att vara
integrerad och ekonomiskt bidragande till samhället
om man får chansen, även som ensamkommande
flyktingbarn. Modifi vill även hjälpa andra på sin resa
att bygga en nutid och en framtid för sig själva och
sina nära. Är aktiv inom entreprenörskretsar,
föreläser för unga studenter och agerar bollplank för
de som söker den kompetens han besitter.

Systrarna Batoul och Jara
Raad har alltid varit
samhällsengagerade, vill
dela med sig och sprida
glädje till andra. De är
grundare av föreningen Ale
Pyssel- och Kulturförening
och den populära DIY (Do it
yourself) Youtube-kanalen
Batts and Jara. De ger företag, organisationer,
mässor, föreningar m.fl en chans att erbjuda ett
kreativt tillskott till sina event och affärer. Allt från
pyssel, workshops, event planering, marknadsföring
och mycket mer där till. Ett unikt affärskoncept som
har lyckats. Batoul och Jara vill inspirera unga som
kommer från samma bakgrund, en uppväxt i en förort
där inte mycket spelade stor roll. De ser genom sitt
arbete att kreativitet och skapande kan föra
människor samman.

Ort: Mölndal
Omsättning: 8,1 mkr
www.glamma.se

Grundades: 2011
Antal anställda: 9

Samarbetspartners:

Ort: Ale
Omsättning: www.battsochjara.com/

Grundades: 2017
Antal anställda: -

