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Zynka Group till final i tävlingen Årets VD
2019
Petter Bengtsson, VD på Zynka Group, är en av de fem finalisterna till Årets
Unga VD. På onsdag 6 november delas det prestigefulla priset ut för åttonde
året i rad av Motivation.se.
Zynka Groups VD Petter Bengtsson är 29 år och den enda av de fem
finalisterna som verkar i fastighetsbranschen. Att påverka
samhällsutvecklingen, revolutionera byggbranschen och att växa. Så skulle
man kunna sammanfatta den unge entreprenören Petter Bengtssons
drivkrafter. Och så har hans företag Zynka Group också haft en rakettillväxt

de senaste åren. Bolaget driver digitaliseringen av branschen och bland
kunderna finns några av Sveriges största bygg- och förvaltningsbolag, men
också industriföretag och myndigheter med stora fastighetsbestånd.
Priset i kategorin Årets Unga VD delas ut till en person som genom sitt
ledarskap fått människor att växa, som tar ansvar för hur företaget påverkar
samhället och som kan uppvisa god lönsamhet. I kategorin Årets Unga VD får
personen dessutom inte hunnit fylla mer än 30 år.
– Grundstenen i mitt ledarskap är att arbeta med en stark vision, som
tillsammans med en god kultur tillåter människor att förflytta både sig själva
och organisationen med en otrolig hastighet mot det gemensamma målet.
Har vi roligt tillsammans så gör vi bra leveranser till våra kunder, säger Petter
Bengtsson.
Zynka Group har vuxit organiskt och mer än fyrdubblat sin omsättning de
senaste fyra åren. På samma tid har man gått från 5 till 55 anställda.
Efterfrågan på Zynkas tjänster fortsätter att växa trots en viss avmattning i
branschens som helhet.
Utmärkelsen Årets VD instiftades 2012 för att uppmärksamma förebilder
bland Sveriges ledare. Genom det goda exemplets makt vill arrangören
påverka till ett värderingsdrivet ledarskap och en positiv utveckling av
svenskt näringsliv. Priset delas ut i fyra kategorier - små, mellanstora och
stora företag samt Årets Unga VD. Temat för i år är Walk the talk – dags att
agera nu för en hållbar framtid.
Årets prisutdelning hålls 6 november på Hotel At Six i Stockholm.

Zynka är BIM-experter, baserade i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi
levererar nytänkande digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper i
varje steg av din fastighetsaffär, från projektutveckling till förvaltning.
Vi går i frontlinjen för den digitala transformationen av bygg- och
fastighetsbranschen för att maximera våra kunders effektivitet, kvalitet och
lönsamhet. Vår nyfikenhet och passion för ny teknik, kombinerad med lång
erfarenhet, gör att vi kan utmana branschen. Vi ser alltid helheten och driver
utvecklingen framåt. Målet är att skapa fler och större bestående värden –

både för våra kunder och samhället i stort.
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