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Mötesdatum:  2018-03-08, kl. 08.30 – 10:30 

 
Plats:  Svensk Handel – Stockholm 
 
Närvarande: Företag och organisationer med intresse för projektet  
   
  
 
1. Mötets öppnande och introduktion – Mizanur Kahn (MK) – SBBC 

 
MK började mötet med att hälsa de närvarande välkomna. 
Därefter berättade MK om Bangladesh som exportmarknad och varför denna  
marknad kan vara av stort intresse för svenska företag.  
Ekonomin är på uppåtgående och potentialen att lyckas med att göra affärer  
i Bangladesh är stor. 
 
Bangladesh är ett förhållandevis litet land på ytan, med många innevånare  
och således mer greppbart.  
Jämfört med t.ex. Indien, är denna marknad dock betydligt mer greppbar  
för svenska företag. Det händer också väldigt mycket i landet just nu,  
med stort fokus på uppbyggnad av infrastruktur m.m. 
  
Sverige importerar betydligt mer från Bangladesh idag, än vi exporterar. 
Detta kan emellertid bl.a. bero på dålig kunskap om Bangladesh som marknad. 
 
Därför har SBBC som mission, att göra Bangladesh till ett exportland för svenska företag.  
Detta första exportprojekt, är en målstyrd aktivitet, samt också drivet som ett pilotprojekt,  
för att i en målsättning från SBBC, genomföra ett kundfokuserat exportprojekt för svenska 
företag, som vill etablera affärsrelationer i Bangladesh. 
 
MK presenterade också de nätverk, som stöttar SBBC i detta projekt: 
Business Sweden, Svenska ambassaden i Dhaka, NCCI (Nordic Chamber of Commerce  
and Industry in Bangladesh), samt Bangladesh ambassad i Stockholm.   
Scoreline Management AB, med Christer Dyrwoold (CD) som Projektledare,  
ansvarar för driften av projektet. 
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2. Presentation Bangladeshprojektet – målsättning och affärsmöjligheter  

– Christer Dyrwoold Scoreline Management AB  
 

CD presenterade projektets upplägg, dess mål och syfte och att vi vill nå ut 
till svenska SME – företag, som verkar inom följande affärsområden: 
 

! Återvinningsbar och effektiv energi/besparing/hantering 
! Vattenhantering och vattenrening 
! IT-mjukvaror och systemutveckling 
 

Inom dessa områden finns uttalade tydliga behov, som våra kontakter i Bangladesh  
har förmedlat till oss i projektledningen. 
 
Detta projekt, skall mot en rimlig kostnad för företagen, ge de deltagande företagen 
möjligheter att öppna dörrar till rätt affärskontakter, samt därmed skapa goda grunder för att 
kunna teckna affärsavtal under besöksresan, alternativt i omedelbar anslutning till projektet, 
snarast efter hemkomsten till Sverige. 
 
Projektledningen kommer att stötta företagen innan resan med enskilda förberedelser,  
under resan med detaljerat och kvalificerat program, samt efter resan med noggrann 
uppföljning och direkt affärsstöd. 
 
För att vi skall kunna genomföra projektet, hålla en hög kvalitet för de deltagande företagen 
och möta de förväntningar som varje företag specifikt har,  
vill vi ha minst 7 och högst 12 företag, som deltar i detta projekt.  
 
CD informerade också särskilt om det planerade besöket i mötesprogrammet hos BIDA, 
Bangladesh Investeringsutvecklingsmyndighet, som är en serviceavdelning dit de svenska 
företagen kan vända sig och få användbar och nödvändig affärs-  
och administrativ information, inför starten av sin affärsverksamhet i Bangladesh. 
 
CD påminde också om hålltiderna I projektet enligt följande: 
 
Hålltider i projektet: 
     
Anmälan till projektet,  
samt inbetalning av anmälningsavgift:   Senast den 23 mars, 2018. 
 
Inbetalning av slutlig deltagaravgift:  Senast den 16 april, 2018. 
 
Förberedelsearbete med deltagande företag:  Under tiden mars – april 2018 
 
Projektets genomförande:    Den 9 – 14 maj, 2018 
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3. Exportfinansstöd  – Staffan Ahl, (SA) Swedfund 
 

SA informerade om att Bangladesh är ett prioriterat land för Swedfund.  
Detta på grund av att tillväxtmarknader är i fokus specifikt just nu.  
Swedfund erbjuder olika alternativ till riskkapital för etablering i Bangladesh.  
Se bifogad bilaga (Swedfund SBBC 2018-03-08)  

 
4. Affärsutvecklingscheckar via Länsstyrelsen och Tillväxtverket  

– Sandra Linde (SL) –  Länsstyrelsen i Stockholm 
 

SL presenterade de olika alternativen till stöd, som kan sökas av 
företag i storleksordningen 2 – 49 anställda.  
Bidraget ska vara 50% av satsningen, varvid 50% av kostnaden får företaget själv stå för.  
Det finns i t.ex. Stockholms län, SEK 6 Mkr att fördela och företagen kan söka detta bidrag 
på mellan SEK 50.000:- till 250.000:-.  
Bidraget är uppdelat regionalt, så om man har sitt säte i andra delar av landet,  
söker man stödet hos sin ”egen” länsstyrelse.  
(Se bifogad bilaga Presentation AC 180308). 
SL hänvisade också till länkarna: 
https://tilvaxtverket.se/english/demo-environment-program.html och till: 
http://www.lanstyrelsen.se/Stockholm/Sv/naringsliv-och-
foreningar/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar-2017-2018/Pages/default.aspx 
 

5. Organisation av resor till Bangladesh – Momenul Islam, (MI) Indcen Resor 
 

MI informerade om vilken hjälp och vilket stöd resebyrån kan ge i samband med resan till 
Dhaka, Bangladesh.  
 

6. Kompletterande projektinformation/mingel 
 

Mer information om projektet finns i den kompletta projektinbjudan,  
som kan erhållas från christer.dyrwoold@scoreline.se eller via telefon: 070- 575 65 11 

 
 Mötet avslutades med mingel och enskilda diskussioner mellan mötesdeltagarna. 
 

Mötesanteckningar förda av: 
 

Lena Stridsberg,  
Scoreline Management AB  


