Entreprenörsförbindelse - AB Värmland
Bakgrund

Grunden för vårt samhälles utveckling och välstånd är ett dynamiskt näringsliv. En del i det är att det
kontinuerligt startas nya, kreativa och framtidsinriktade företag. Det går inte att sitta och vänta på att
det skall hända. Ju mer entreprenörsdriven utvecklingen är desto bättre.

AB Värmland
AB Värmland är ett entreprenörsdrivet initiativ där företagare skänker företag till blivande företagare.
Verksamheten sker helt utan bidrag och utan andra syften än att öka företagandet i Värmland.
Grunden är att vi satsar egna pengar för att utveckla näringslivet. Med AB Värmland hoppas vi att
människor med idéer, passion och mod får möjligheten att skapa nya företag och vara en del i en
positiv process som skapar ytterligare framtidstro i Värmland.

Startskottet för AB Värmland går nu och processen kommer sedan att pågå fram till oktober 2016 då
en prisutdelning kommer att hållas.

Deltagande entreprenörer

Hela tanken är att processen sker utan offentlig finansiering, att allt sker under ledning av och på
initiativ av näringslivet. För företagare av företagare. Det är en positiv process som sker på initiativ av
lokala entreprenörer med stöd av andra privata finansiärer. Att vara en del av AB Värmland är att vara
en positiv kraft i vårt samhälles utveckling.
Ni deltar genom att bidra med medel vilket går oavkortat till uppstart av nya aktiebolag.

Ni blir också ambassadörer för projektet och för som grundare till initiativet också en aktiepost i
Aktiebolaget AB Värmland under bildande. Aktieteckning sker i samband med bildandet av bolaget
vilket sker under inledningen av april.
Ni får möjlighet att aktivt delta i projektet som styrgrupp, jury, mentorer eller liknande utifrån era
egna förutsättningar och möjligheter.

Ni kommer att finnas med i allt presentationsmaterial, vid alla presentationer, synas vid olika
annonsinföranden i lokala tidningars pappers- och nätutgåvor, finnas med på den officiella hemsidan
och om möjligt finnas med i redaktionella sammanhang som TV, radio och artiklar i lokal och
nationella tidningars pappers- och nätutgåvor.

Ni kommer att få en plats per andel på den avslutande prisutdelningen/workshopen med de vinnande
nya företagarna.
Jag förbinder mig härmed till att bidra med:
1 andel om 17 500 kr

2 andelar om 35 000 kr
3 andelar om 52 500 kr
4 andelar om 70 000 kr
………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Företagsnamn/Privatperson
Firmatecknares namnteckning
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