
 
 

Pressmeddelande: 
Toppmöte i Sydostasien officiellt invigt  
 

Tisdag morgon, lokal tid, invigdes ”Sweden-Southeast Asia Business Summit” i Kuala Lumpur 
av närings-och innovationsminister Mikael Damberg och Business Swedens regionchef i Asien, 
Tobias Glitterstam. Med över 600 deltagare är arrangemanget det största av sitt slag i regionen 
och på agendan står bland annat hållbarhet och innovation.  
 
Länderna i Sydostasien beräknas, under det kommande årtiondet, nå en tillväxttakt på 5-6 procent 
årligen, vilket gör regionen till en potentiell global tillväxtmotor. Regionala handelsinitiativ och 
frihandelsavtal förändrar spelplanen för företagande i Sydostasien och en utmaning är hur framtida 
tillväxt ska skapas genom att främja innovation och hållbart företagande.  
 

- I Asien har vi ett team med 150 konsulter på 15 kontor. Sex av dessa är belägna i Sydostasien. 
Detta visar på vår starka tilltro till Sydostasien och är även ett svar på svenska företags växande 
intresse i regionen, säger Tobias Glitterstam, regionchef Asien, Business Sweden.  

 

- Världens tillväxt sker främst i Asien. Ett konkurrenskraftigt erbjudande bygger på en god och tydlig 
förståelse för utvecklingen på de här marknaderna, därför är årets toppmöte i Sydostasien så viktigt, 
fortsätter Tobias Glitterstam, regionchef Asien, Business Sweden.  

 
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och med en stark närvaro i 
Asien märker organisationen av det växande intresset för olika marknader i regionen. Under toppmötet i 
Malaysia kommer ledande politiker, näringslivsprofiler och företagare hålla anföranden och delta i 
rundabordssamtal. Därutöver arrangeras workshops och seminarier med följande teman:  
 

 Smart teknik inom transportutveckling 

 Anslutning och mobilitet 

 Hållbar stadsutveckling 

 Digital tillverkning - Industri 4.0 
 
Företagspartners: ABB, Atlas Copco, Ericsson, SAAB, Scania, Volvo, Anticimex, Alfa Laval, Arla, 
Beckers, BillerudKorsnäs, BAE Systems Bofors, Bromma, EQT, Handelsbanken, Husqvarna, Höganäs 
Bjuf, Ikea, Monitor ERP Systems, Quant, Roxtec, Sandvik, SEB, SKF, Tetra Pak, Volvo Trucks. 
 
___________________________________________________________________ 

För ytterligare information kontakta: 

Elisabeth Somp, presschef Business Sweden  
+46 70 594 82 00, elisabeth.somp@business-sweden.se  

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning och internationella 
företag att investera och expandera i Sverige. För svenska företag gör vi det genom att korta tid till 
marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk. För internationella företag gör vi det genom att hitta 
nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.  

 
Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 50 av världens 
mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av 
Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. 
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