
 

 

Tillväxtföretag 

Bakgrund 
Tillväxt Helsingborg är en idéburen ideell stiftelse utan vinstintresse som har till syfte att 

minska utanförskapet och segregationen i Helsingborgs stad med omnejd. Stiftelsen är 

politiskt och religiöst obunden och har ett samarbete mellan investerare, rådgivande 

partners, Helsingborgs stad och Helsingborgs IF.  

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar 

segregation och utanförskap.  

Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfritt tillgång till kunskap, kontakter och möjligheter till 

kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att 

anställa fler. 

Tillväxt Helsingborg arbetar med företag som har: 

- sin bas i Helsingborg eller närliggande kommuner 

- 1-50 anställda 

- betalande kunder 

- en vilja att växa 

 

Som Tillväxtföretag öppnas nedanstående kostnadsfria möjligheter  
• Företaget får delta vid Tillväxt Helsingborg seminarier och event 

• Företaget får tillgång till Tillväxt Helsingborgs nätverk 

• Företaget får tillgång till rådgivning 

• Företaget ges möjlighet att få kontakt med vårt Investerarnätverk 

• Företaget blir en del av Tillväxt Helsingborgs nätverk och marknadsföring 

  



Företagets åtagande som Tillväxtföretag 
• Företaget skall arbeta tillsammans med Tillväxt Helsingborg med målsättning att utveckla 

verksamheten och anställa fler medarbetare. 

• Företaget skall vid förfrågan informera Tillväxt Helsingborg om antalet sysselsatta i 

Företaget. Denna uppgift kommer att ingå i Tillväxt Helsingborgs kommunikation av totalt 

antal nya arbetstillfällen bland Tillväxt Helsingborgs entreprenörsföretag. 

• Företaget ger Tillväxt Helsingborg rätt att informera om samarbetet med Företaget vid 

kontakt med media och i marknadsföring. 

• Företaget och entreprenören förbinder sig att hålla en hög etisk standard och följa 

tillämplig lagstiftning.  

 

 

Överenskommelse 

Genom att fylla i nedanstående uppgifter blir företaget ett s.k. Tillväxtföretag och accepterar 

åtagandet enligt föregående sida. 

Överenskommelsen är mellan Stiftelsen Tillväxt Helsingborg 802478 - 1406, Drottninggatan 7 

A, 252 21 Helsingborg och: 

 

Företaget.   ……………………………………………………………. 

Organisationsnummer  …………………………………………………….. 

Adress   ………………………………………………………. 

   ……………………………………………… 

Kontaktperson  ………………………………………….. 

Signatur   …………………………………….. 

Telefonnummer  ……………………………………………… 

Mailadress   ……………………………………………. 

 

Antal anställda   ……………………………………………… 

 
 

Datum   ……………………………………………. 

 


