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Stipendium på 15 000 kr till en ung entreprenör
Sparbanken Ekens stipendium till en ung entreprenör delades ut under arrangemanget Next Level
Network. Tillställningen arrangerades av Ung Företagsamhet och Sparbanken Eken på Elite Stadshotellet
i Växjö den 3 december. Arrangemanget samlar UF-alumner från Kronoberg, Kalmar och Blekinge län som
under kvällen även fick inspiration av årets UF-företag i Sverige 2018 som idag drivs vidare som
MerchSweden AB.
Motivering av årets stipendiat
“Årets stipendiat menar att det är tack vare året som UF-företagare som han lärt sig företagande - hur man skapar
kontakter, marknadsföring, bokföring och mycket mer. Efter UF-året har han drivit vidare sitt UF-företag och är idag en
stor förebild för unga nyanlända som söker sin plats i det svenska samhället. Ingen blir opåverkad av stipendiatens
outsinliga energi och engagemang för entreprenöriellt lärande och Ung Företagsamhet. Det är ingen slump att denna
unga entreprenör blivit inbjuden till kunglig middag på slottet, sålt lampor till både Prins Daniel och näringsminister
Mikael Damberg, samt vunnit två andraplatser på SM i Ung Företagsamhet med sitt UF-företag Trälampor UF.”
Sparbanken Ekens stipendium till en ung entreprenör tilldelas 2018 Azad Ali från Nybro.
Om Stipendiet
Med detta stipendium vill Sparbanken Eken uppmuntra unga driftiga människor som vågar ta steget och satsa på eget
företagande och entreprenörskap – det är en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt i vårt område. Stipendiet är
aktuellt för tidigare UF-företagare som är registrerade UF-alumner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län och är 25 år eller
yngre under nomineringsåret.
Om Sparbanken Eken
Sparbanken Eken är en fristående och lokal sparbank som ägs av sex lokala stiftelser, vars syfte är att ge tillbaka en del
av vinsten till bl.a. utbildning, föreningsliv och kultur. Detta gör vi för att stimulera en god samhällsutveckling och en
tillväxt i vårt verksamhetsområde som innefattar Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Idag har vi över 26 000 kunder,
en affärsvolym på 15 miljarder kronor samt drygt 70 medarbetare fördelade på våra kontor i Ryd, Delary, Grimslöv, Åryd,
Älmeboda och Långasjö.
För mer information om stipendiet kontakta:
Sofie Örnvinsson
Marknadsansvarig, Sparbanken Eken
Telefon: 0459 - 388 01
E-post: sofie.ornvinsson@sparbankeneken.se
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