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Carnegie stödjer Framtidens Entreprenörer  

I ett samarbete med Svenska Dagbladet bjuder Carnegie  in till Framtidens Entreprenörer – 
en tävling för näringslivets eldsjälar och en mötesplats för kapital och 
investeringsmöjligheter. 
 

– Carnegies roll i samhällsekonomin är att fungera som ett smörjmedel för tillväxt genom att slussa 
kapital till rätt investeringsmöjligheter. Det har vi gjort i nästan ett sekel nu. Med hänsyn till 
entreprenörers alla utmaningar tror vi att vi kan bidra med både tillgång till potentiella investerare 
och insikter i både marknader och branscher som vi dagligen analyserar, säger vd Thomas Eriksson. 
 
Under perioden 7 april till 12 juni kommer Carnegie och Svenska Dagbladet tillsammas underlätta 
resan för entreprenörer med en tillväxtambition och ett kapitalbehov. Dessa bjuds in att ansöka till 
en unik möjlighet att synliggöra sitt bolag för SvD:s läsare, få professionell pitchträning och tillfälle 
att presentera sig för ett fullsatt investerarkollegium på Carnegie.  
 
Ansökningsperioden för entreprenörer löper 7 april-2 maj. Därefter sker en urvalsprocess där de 20 
mest lovande företagen väljs ut. Dessa kommer att coachas och presenteras för SvD:s läsare, vilka 
ges möjlighet att tycka till om deltagarna. Den 12 juni får fem finalister möjlighet att övertyga en 
grupp utvalda investerare om sina affärsidéer. Och här börjar nästa steg i resan mot tillväxt, nytta 
och lönsamhet.  
 
Svenska Dagladet är avsändare till initiativet och Carnegie är huvudpartner i denna process.  
Anmälan för entreprenörer och mer information kommer tillgängliggöras den 7 april via www.svd.se. 
Intresserade investerare anmäler sitt intresse via Carnegie på telefon: 08-58 86 92 40.  
 
För mer information, kontakta gärna: 
 
Rickard Buch, Kommunikationschef, Carnegie 
E-post: rickard.buch@carnegie.se  
Telefon: 0734-17 91 01  
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