PRESSMEDDELANDE 19.11.2015

Handelskammaren i Frankrike 100 år
Svenska Handelskammaren i Frankrike fyller 100 år, ett tillfälle som högtidlighålls den 30 november
med konferens och en svensk-fransk näringslivskväll i närvaro av Kungaparet och en lång rad svenska
näringslivsprofiler.
Bland deltagarna återfinns, bland andra, Investors ordförande Jacob Wallenberg, iZettle-grundaren
Jacob de Geer och Leif Johansson, ordförande i Ericsson tillika medlem/fd ordförande i European Round
Table of Industrialists.
- Svenska Handelskamrar, och i synnerhet Handelskammaren i Paris, är verkliga hörnstenar för
svenska företagsframgångar och tillväxt i utlandet. De utgör en fantastisk källa till information och
förser svenska företag med goda möjligheter att utveckla och realisera nya idéer och affärer. Slutligen
borgar de för en närhet och lokal förankring som är helt nödvändig för varje hållbar lokal utveckling,
säger Leif Johansson.
Programmet inleds med en konferens där entreprenörer, industrialister och politiker från flera länder
samtalar och debatterar hållbara affärer, och Europas konkurrenskraft i digitaliseringens tidevarv, med
nya hotbilder och krav. Därefter följer en näringslivskväll med utdelning av Årets företagspris i närvaro
av Kungen och Drottningen. Statsminister Stefan Löfven väntas också delta.
- Kärnan i vår verksamhet, i går som i dag, är att bidra till en ökad förståelse mellan våra olika
kulturer, och att stärka affärsrelationerna med fransmännen. Mot bakgrund av händelserna i Paris får
vår sammankomst den 30 november en extra dimension genom att vi ges tillfälle att gemensamt stå upp
för våra värderingar om ett fritt och öppet samhälle, säger Gîta Paterson, ordförande i
Handelskammaren.
Fullständigt program
http://ccsf.fr/wp-content/uploads/2015/03/Preliminary-Program-CCSFCentenaryConf-30-nov-2015-16-112015.pdf
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