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Verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 

Sweden- Bangladesh Business Council, SBBC 

Den 13 maj 2020 meddelande SBBC via e-post samt via vår hemsida att vi skulle flytta fram 

årsmötet från den 21 maj 2020 till hösten 2020. Detta på grund av den rådande pandemin. 

 

Styrelsen består av: Mizanur Khan, MKC AB; Anders Tofte, Business Sweden; Maria Sandow, 

Svensk Handel; Bo Gunterberg, Base of Trade AB; Christer Dyrwoold, Scoreline Management 

AB;  Michael Sepehri, Utsikt Ekonomi; Nathalie Tranefelt, Hifab International AB och Inger 

Wijnbladh.  

 

2020 har varit ett mycket annorlunda år i vår tid. SBBC har trots detta fortsatt att upprätthålla sin 

verksamhet enligt sin strategi, genomfört sina aktiviteter enligt plan och utökat sitt nätverk. 

Verksamheten har flyttat till online och sociala media. SBBC har fortsatt att skicka ut Business 

Newsletter till sina medlemmar och nätverk.  

 

Pandemin har inte lämnat SBBC oberörd. Flera medlemmar har haft det svårt och fick avsluta 

sin verksamhet. SBBC:s styrelse har varit tillgänglig och har gått ut till sina medlemmar med 

information i ett tidigt stadium samt har satt upp en helpdesk för att lyssna och ge råd. Svenska 

ambassaden i Dhaka och Bangladesh ambassad i Stockholm har också ställt upp för att stödja 

medlemmarna.  

 

SBBC fortsätter att ha ett gott samarbete med Nordic Chamber of Commerce and Industry in 

Bangladesh (NCCI) i Dhaka - en relation som är mycket viktig för SBBC:s medlemmar och 

nätverk.  SBBC:s delegation besökte BASIS IT mässa i Dhaka i februari 2020 och träffade under 

sitt besök lokala företag och andra viktiga institutioner i landet.  

 

Våra medlemmar fortsätter att utveckla sina affärer. Flera företag har funderingar på att sätta upp 

sin egen produktion inom sjukvård. Båda ambassadörerna i Sverige och i Bangladesh fortsätter 

att ge stöd och visa intresse för att vidareutveckla affärsrelationerna mellan länderna och stötta 

SBBC:s aktiviteter. Svenska ambassaden har rekryterat en ny befattning och Business Sweden 

ökar sitt fokus i Bangladesh. 

 

Gröna affärer, IT, energi, infrastruktur, hälsa, läkemedel, miljöteknik, jordbruk, utbildning och 

tillverkning, är mycket intressanta områden för svenska företag och svensk industri. De 

viktigaste exportprodukterna till Bangladesh är maskiner, apparater, råmaterial, mineral, 

bränslen, kemikalier, papper, järn och stål. Vår uppfattning är att priserna i både Kina och Indien 

går upp och många företag söker sig till nya marknader. Landet utvecklas snabbt och positivt i 

många avseenden, vilket innebär att möjligheterna för våra företag är stora och deras närvaro 

ökar varje år. Bangladesh erbjuder stora förmåner till investerare. Omkring ett 50-tal svenska 

företag har sin verksamhet i Bangladesh och ännu fler beräknas finnas på plats men syns ännu 

inte i statistiken. 
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SBBC har en egen hemsida www.sbbc.se och delar aktivt information om viktiga händelser och 

affärsmöjligheter på LinkedIn med 505 följare idag. SBBC är också aktiv på Facebook med 

3.156 följare och på Twitter med 125 följare. Våra utskick skickas till 628 aktiva företagsledare 

och institutioner som prenumeranter. 

 

Styrelsen har haft sju (7) protokollförda möten under 2020. Inga arvoden har utgått till styrelse, 

revisor eller valberedning under verksamhetsåret. 

 

Medlemmar 
Antal medlemmar per 31 december 2020 är 55 företag och organisationer med två grundande 

medlemmar IKEA och H&M. 
 

  

 

 

SBBC:s första Newsletter publicerades den 20 jan 2020 
Information om Helpdesk och Delegationsresa till Bangladesh 

 
 

Frukostseminarium den 26 februari 2020 –  

Bangladesh – Trender och intryck från en snabbt växande marknad 
 

Bangladesh kallas ofta ”The Tiger of Asia” med sin starka BNP-tillväxt. En utveckling mot att 

diversifiera landets industri pågår, och det satsas mycket på IT-sektorn. Men landet behöver 

också utveckla regelverk och administration.  

Till detta frukostseminarium var Kommerskollegium, SEK och EKN inbjudna att tala. 

Seminariet hölls på Svensk Handel i Stockholm. 
 

  
 

Anneli Wengelin från Kommerskollegium berättade om ett pågående regeringsuppdrag; 

Sverige ska på fyra år hjälpa Bangladesh handelsdepartement att bygga kunskap och kapacitet 

för att förhandla sig till nya frihandelsavtal, något som Bangladesh kommer att behöva när de 

2024 mister sin FN-status som ”minst-utvecklat-land” och (efter en övergångsperiod) alla de 

förmåner som hänger samman med det. 

http://www.sbbc.se/
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Joakim Tornberg från Svensk Exportkredit AB, SEK och Johan Fredriksson och Anna 

Pettersson från Exportkreditnämnden, EKN, förklarade hur svenska exportföretag kan minska 

risken i sina affärer med Bangladesh. Bangladesh räknas som ett högriskland och därför delas ofta 

lånet (och risken) 50/50 med en svensk bank. En intressant redogörelse för risker på olika 

marknader, hur dessa värderas och hur SEK och EKN arbetar, uppskattades av de ca 25 deltagarna 

som samlats till frukosten. 

 

                
 

 

 

 

SBBC:s andra Newsletter distribueras den 31mars. Information and Impact – 

Covid-19 issue, 31 March 2020 
 
 

 

Council Helpdesk introduceras i maj 2020.  
Pandemin har inte lämnat SBBC oberörd. Flera medlemmar har haft det svårt och fick avsluta 

sin verksamhet. SBBC:s styrelse har varit tillgänglig och har gått ut till sina medlemmar med 

information i ett tidigt stadium samt har satt upp en helpdesk för att lyssna och ge råd.  

 

https://www.sbbc.se/information-and-impact-covid-19-issue-31-march-2020/
https://www.sbbc.se/information-and-impact-covid-19-issue-31-march-2020/
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SBBC:s sommar Newsletter utkom den 20 juni 2020 med hälsningar  

från våra ambassadörer Charlotta Schlyter och Md. Nazmul Islam 

 

                   
 
Läs vidare på vår hemsida www.sbbc.se 
 

 

 

Online seminarium Meet and Greet den 16 september 2020 
 

Vårt första möte efter sommaren arrangerades som ett Meet & Greet seminarium online för att 

uppdatera och dela information om den post-corona affärssituationen i Bangladesh och dess väg 

framåt. 

 

Talare under mötet var H.E. Mr. Md. Nazmul Islam, Bangladesh ambassadör I Sverige. Gabriel Hjort, 

Second Secretary Political, Sveriges Ambassad i Dhaka och Anders Tofte, Trade Commissioner to 

India, Market Area Director South Asia – Business Sweden. 
 

     
 

26 personer deltog i mötet 

 

 

 

http://www.sbbc.se/
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Introduktion av Sveriges nya ambassadör i Dhaka - Alexandra Berg von 

Linde. Online seminarium den 27 oktober 2020 
 

 

Den 27 oktober arrangerades ett webbmöte med Sveriges nya ambassadör i Dhaka, Alexandra Berg 

von Linde. SBBC:s ordförande Mizanur Khan lyfte fram föreningens mål: att stärka relationer och 

öka utbytet av handel och investeringar mellan länderna. Medlemmar som presenterade sig på mötet 

gav en bild av vilka affärsområden som ryms inom SBBC, från textil och jordbruk till hälsa, IT, grön 

teknik och energi, vatten och olika tjänster.  

 

Det blev ett dynamiskt möte där Ambassadör Berg von Linde inledde med att konstatera att hon ser 

en stor potential att stärka de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Bangladesh. Att öka 

exporten av ren och energieffektiv teknologi till Bangladesh är ett projekt som ambassaden och 

Business Sweden arbetar med, berättade hon. Ambassadören framhöll att Sverige ses som 

föregångare vad gäller innovation, hållbarhet och inkludering och menade att det finns en naturlig 

roll för svenska företag i den gröna återhämtningen av landets ekonomi. Hon såg fram emot att ta 

dialogen vidare med landets myndigheter för att underlätta affärskontakter och förbättra 

affärsklimatet för SBBC:s medlemmar och verksamhet. Hon uppmuntrade företag som redan är i 

Bangladesh att hålla kontakt med ambassaden och såg fram emot ett fortsatt utbyte med SBBC och 

svenska företag som vill etablera sig i landet. 
 

SBBC:s årsstämma den 5 november via mail 
Det genomfördes inte något fysiskt årsmöte 2020 för verksamhetsåret 2019 med anledning av 

den pågående pandemin. Vi skickade endast ut Verksamhetsberättelse, Årsbokslut, 

Revisionsberättelse för 2019 och meddelande om att alla styrelsens ledamöter kvarstod även 

under år 2020 och att det även gällde för revisorer och valberedning. Ett årsmötesprotokoll 

sändes ut och om någon hade invändningar mot detta fick medlemmen höra av sig.  
 

      
 

Året avslutades med 

december Newsletter och 

SBBC:s önskan om en God 

Jul och ett Gott Nytt År 2021 
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SBBC har deltagit i följande möten, seminarier och event under 

verksamhetsåret: 
 

 

SBBC:s delegation till Basis Soft Expo, 6 – 9 februari 2020 i Dhaka 
 

Under februari månad arrangerade SBBC en IT delegationsresa till Basis Soft Expo 2020 i Dhaka.  

Syftet var att besöka expot, träffa IT, ICT och ITES företag på plats för att lära sig om 

utvecklingen av IT sektorn där. Delegationen ska också dela med sig av sin erfarenhet till SBBCs 

medlemmar och nätverk. Besöket var ett sätt att utveckla relationer mellan Sverige och 

Bangladesh samt SBBCs samarbetspartners. 

 

Delegationens aktiviteter började med ett introduktionsmöte på Svenska Ambassaden med 

nätverkande av representanter från svenska och lokala företag i regionen inkl Nordic Chamber of 

Commerse and Industris, NCCI. Inbjuden som talare var även Sirazul Islam, Exec. Chairman 

BIDA Bangladesh Investment Development Authority 
 

     
 

Dagen efter följde invigningen av det tre dagar långa expot följt av gemensamma besök till olika 

utställningar. Delegationens medlemsföretag deltog i ett B2B möte med 28 lokala IT företag. 

Dessa möten blev väldigt uppskattade. Bangladeshiska företag har visat mycket positivt intresse 

för Sverige. SBBCs deltagare fick förmedla sina tjänster och möjlighet att investera i Sverige.   
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Bangladesh satser enormt mycket inom IT sektorn, de vill även vara med att investera i 5G. Här 

är bilder från ett seminarium som handlade om 5G satsningar. Bangladesh Digital Government 

diskuterar Road to Journey of 5 billion USD export. Ett annat seminarium handlar om 

Opportunities and Challenges for Women Entrepreneurs in ICT Industry. 

           
 

 
 

Delegationen besökte även Sustainable yours kontor och blev upplysta om deras verksamhet och 

framtidsutsikter i Bangladesh.  
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Delegationen inbjöds av ordförande i NCCI till en trevlig middag på Gulshan Club 
 

 
 

 

SBBC:s ordförande Mizanur Khan har deltagit i följande möten  

-  SBBC introduktion till Skaraborg Business Region den 4 januari 2020 

 

-  Tisdag den 21 januari 2020 IT Professionals Afterwork organiserat av Meetup 

 

-  Den 4 mars 2020 Ett event om Indien på Vinnova, på Mäster Samuelsgatan. 

 Informerade om Bangladesh som en möjlighet. SBBC fick en ny medlem från det mötet.  

 

-  Introduktion av SBBC till Teknikföretagen på Clarion Hotell tisdagen den 7 juli 2020. 

 

-  Den 8 juli 2020. Workshop with Team Sweden and Swedish companies on recovery from  

 COVID-19  – the way forward 

 

-  Möte med Bangladesh ambassadör i Dhaka och intressanta företag i Bangladesh den 8 juli 2020 

 

-  Den 19 augusti introduktionsmöte med Sveriges nya ambassadör Alexandra Berg von Linde. 

 

-  Möte om samarbete med Asia-Pacific Business Association (OAV) den 7 september 2020 

 

-  Deltagit i ett seminarium – SIBC: ”Experiences of establishing in India” den 9 oktober 2020 

 

-   Den 13 november 2020 möte med Svenska Miljöinstitutet IVL - SBBC ”waste to energy sector”  

 

-  Den 1 december 2020 Team Sweden in Bangladesh. Företagsbesök. 

 

-  Aktiva nätverk med en internationell konsultförening Sweden On the Go och ett flertal möten  

 med rekrytering av nya medlemmar samt råd och samtal med befintliga medlemmar 
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Förslag till vinstdisposition 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 

 Balanserat resultat 250 976 

 Årets vinst   12 034 

 

Disponeras så att 

 i ny räkning överföres  262 510 

 

 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

 

Stockholm den                        2021 

 

 

 

………………………… …………………………               …………………………                 

Mizanur Khan       Inger Wijnbladh         Business Sweden/ 

              Anders Tofte 

 

 

 

………………………… …………………………               …………………………  

Svensk Handel/ 

Maria Sandow               Christer Dyrwoold                          Bo Gunterberg 

 

 

 

…………………………   …………………………. 

Nathalie Tranefelt      Michael Sepehri 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits den                    

 

 

………………………….. 

Amirul Huda 
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  Ekonomisk rapport kalenderåret 2020  
  

Resultaträkning  2020 2019 2018 2017 
 

      
 

Intäkter      
 

Medlemsavgifter  59 500 65 000 58 510 58 505  

Deltagaravgifter   2 700 1 800 4 150  

Ränteintäkter  1 472 1 533 1 351 1 316  

Summa intäkter  60 972 69 233 61 661 63 971 
 

      
 

Kostnader      
 

Administration  -21 309 -17 649 -5 654 -7 117  

Kontorsmateriel 873     
 

Programvaror 1 812     
 

Övriga kostnader 18 624     
 

Webbkostnader:  -4 655 -2 646 -3 585 -2 855  

Webbhotell 2 267     
 

Mobilt bredband 2 388     
 

Medlemsvård  -22 974 -40 387 -21 145 -19 813  

Resor 20 961     
 

Möteskostnader 2 013     
 

Summa kostnader  -48 938 -60 682 -30 384 -29 785 
 

      
 

Rörelseresultat  12 034 8 551 31 277 34 186  

      
 

Balansräkning  2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
 

      
 

Tillgångar      
 

Övriga fordringar  0 0 1 350 0  

Bankkonto  57 706 47 145 40 127 10 201  

Collector sparkonto  204 804 203 331 200 448 200 447  

Summa tillgångar  262 510 250 476 241 925 210 648  

      
 

Eget kapital och skulder      
 

Eget kapital      
 

Balanserat resultat  250 476 241 925 210 648 176 462  

Årets resultat  12 034 8 551 31 277 34 186  

Summa eget kapital och skulder 262 510 250 476 241 925 210 648  
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