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PRESSMEDDELANDE 
Svenska Handelskammaren i Frankrike fyller 100 år 

Invigning den 6 januari 2015 på Opéra Garnier i Paris 

 

2015 firar Svenska Handelskammaren i Frankrike sitt 100-årsjubileum. Den är en av de äldsta svenska 

utlandshandelskamrarna i världen. HM Konungen Carl XVI Gustaf är dess högste beskyddare och 

Handelskammarens betydelse för handelsutvecklingen har varit stor genom tiderna. Aktiviteterna under 

jubileumsåret avser stärka samarbeten och utveckla de svensk-franska handelsförbindelserna i en alltmer 

konkurrensutsatt global värld. Året tillägnas de fransk-svenska affärsrelationerna och de svenska 

företagen i Frankrike.  

Jubileumsåret inleds den 6 januari 2015 på Opéra Garnier i Paris i samband med premiären av den 

Svenska Kungliga Balettens föreställning Julia & Romeo, en skapelse av den världsberömde svenske 

dansaren och koreografen Mats Ek, som speglar de svenska företagens kärnvärden, nytänkande, 

kreativitet och innovation. Invigningen sker av Sveriges ambassadör i Frankrike, Veronika Wand-

Danielsson, tillika hedersordförande för Svenska Handelskammaren, och Frankrikes ambassadör i Sverige, 

Jacques Lapouge, i närvaro av svenska, franska och andra europeiska personligheter  inom näringsliv, 

kultur och politik. 

Bland jubileumsårets höjdpunkter är: Utgivningen av en bok om svenska företag och svensk industri i 

Frankrike under det gångna århundradet, ett "French-Swedish Business Forum” på Grand Hôtel i 

Stockholm den 14 september, en stor Jubileumskonferens den 30 november i Paris om de europeiska 

företagens utmaningar för en hållbar ekonomisk utveckling i en global värld, följd av en galamiddag med 

utdelning av företagspriset ”Prix d’Excellence”. Kunglig medverkan är planerad.  

Svenska Handelskammaren i Frankrike (CCSF) bildades år 1915 och har som målsättning att främja de 

svensk-franska affärsförbindelserna samt att bidra till ökade investeringar mellan de båda länderna. 

Frankrike var det land i Europa som tog emot den största delen av svenska investeringar utomlands år 

2013*. 

*
Enligt Invest in France rapport för 2013 
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