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SYNBART RESULT AT . Henryk Rubinstein och Rikard
Sigvardsons företag Textalk växer bland annat genom att
leverera dagstidningar som Di till synskadade. "Vi har

25 dagstidningar som kunder, men framförallt arbetar vi
med e-handelslösningar·: säger vd:n och delägare Rikard
Sigvardson.

ST ÄDAD TILL VÄXT. Sven-Olof Land besökte Gasell

galan tillsammans med sin hustru Hilly Land. Hans
städ-och serviceföretag Sesab har har haft en bra till

växt fram till finanskrisen. "Men konjunkturen har inte
kommit tillbaka. Vi står stil.I på samma volymer nu·: sä

ger Sven-Olof Land.

SPRIDER UT SMYCKEN. Sophie Gyllen
hammar är nästan lika expansionslysten
som sin far Pehr G Gyllenhammar.

Hennes tillverkning och försäljning av
smycken ska nu spridas internationellt.
"Vi lanserar dem nu i Norge och

Danmark. Inom två år ska vi ut i övriga

Europa': sägerhon.

HET DEBAT T . Di:s chefredaktörPeter Fellman grillade nya Centerledaren Annie Lööf på gårdagens Gasellträff i Göteborg.

FOTO: PETTER COHEN
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Rekordmånga besökare kom till Gasell
festen i Göteborg där det serverades
tillväxt i en krasslig konjunktur.
Näringsministern Annie Lööf grillades
i kärnkraftsfrågan, och näringslivslegenda
ren Percy Barnevik rev ned skratt och
spontana applåder i konserthallen.
"Jag har alltid strävat efter att
kombinera
storföretagets
resurser och kraft med ett
småföretags kultur", säger
Percy Barnevik.
Han berättar hur familjens
lilla tryckeri varit en ledsagare
genom karriären, i vilken
Percy Barnevik som mest diri
gerade 220 000 anställda på
ABB.
"På tryckeriet träffade man
kunderna, kände ansvar och
det fanns en gemenskap.
En arbetare på en stor fabrik
sa en gång att han hänger
mössan och huvudet på
samma spik när han ställer
sig vid maskinen. Tänk vilka
resurser den mannen hade
inom sig. Mitt liv har varit ett
ständigt organiserande och
jag har alltid försökt åter- skapa det lilla företaget i det

stora", säger Percy Barnevik.
Gasellfesten har växt ur
Elite Park Aveny Rotel och
flyttat in på konserthuset på
andra sidan av Göteborgs
paradgata. Över 600 personer
var där i går kväll för att bland
annat lyssna till en av Sveriges
internationellt sett mest fram
trädande företagsledare. När
konjunkturen nu haltar har
han ett tydligt råd att ?ela med
sig av.

"Det går inte att gnälla"
"Det går inte sitta och gnälla.
Mitt råd är att hänga på om
man är sent ute och komma
in i tillväxtländerna för att få
en bättre landmix och inte
vara så beroende av Europa
och USA'', säger Percy l,3arne
vik, som tillägger:
"GM var i konkurs för två

år sedan. Under de tolv år jag
satt i styrelsen drev jag på för
att företaget skulle ge sig in i
Kina. I dag har man mer för
säljning där än i USA"
Efter tiden som storbolags
chef har Percy Barnevik lagt
sin energi på att utrota fattig
domen, genom biståndsarbe
tet i Hand in Hand.
"Det ger en oerhörd tillfred
ställelse att se de fattiga kvin
norna resa sig. Jag vill verkli
gen få ut budskapet till före
detta företagare att detta är ett
bra sätt att använda livet på
äldre dagar", säger Percy Bar
nevik.

Raggade donatorer
Han tog tillfället i akt att ragga
donatorer och uppmanade
Gasellföretagare att investera
i bistånd när de har såk före
tagen.
"Få inom biståndsbran
schen har erfarenhet av att
leda ett företag. De flesta är
sociologer, antropologer och
alla andra ord som slutar på
loger. Inget illa om dem, men
vi måste få in folk med före
tagserfarenhet i biståndsarbe
tet", säger Percy Barnevik.

"Jag skulle gilla om en del
Gasellägare som tänker sälja
sina företag går in i detta. Jag
gjorde det när jag var 60 år,så
det är inte för sent. Hjälp till
självhjälp är en oerhörd kraft
och enda vägen att lyfta värl
dens fattiga ur fattigdomen
snabbt och billigt."
Percy Barnevik avslöjade
även att han senast röstade på
Centerpartiet och att förmod
ligen kommer att göra det
igen.

Grön energi i fokus
Centerpartiets nya ledare och
nanngsmm1ster
landets
Annie Lööf har landat i ett
uppdrag där hon måste balan
sera partiets självbild och
identitet med en industri som
ser utbyggd kärnkraft som en
viktig konkurrensfördel.
"Vi har sett sårbarheten i att
vara beroende av vatten och
kärnkraft. Vi behöver bygga ut
gröna förnyelsebara energi
källor. Samtidigt har vi en
sund inställning till kärnkraf
ten och vet att det inte går att
stänga av den på ett eller tio
år", säger Annie Lööf.
På frågan hur hon ser på

nya reaktorer svarade hon:
"Energiöverenskommel
sen innebär att energibolagen
f'ar byta ut befintliga reaktorer
och centerpartiet är en del av
överenskommelsen. Däremot
ska det inte ske med statliga
subventioner, utan på affärs
mässig grund."
Glädjande för Annie Lööf
var det vindkraftsbolaget Tri
ventus från Falkenberg som
för andra året tog hemGasell
förstaplatsen i Hallands län.
Förra året omsattevindkrafts
koncernen 518 miljoner kro
nor och gjorde ett resultat på
SMkr.
Företaget står fast vid pla
nen om en börsintroduktion
2014-2015, trots det minst
sagt darriga börsklimatet.
Semcons vd Kjell Nilsson
stämde in och sa att ett börs
lyft väntar.
"På tre års sikt är jag väldigt
optimistisk. Jag tror att vi får
ett halvår till där det blir
bökigt, men det är inte håll
bart i längden att svenska ban
ker ska vara värderade långt
under eget kapital. Man kan
ske inte ska gå fullt in på
lånade pengar, men jag är

övertygad om att vi kommer
upp igen",säger Kjell Nilsson.
I Västra Götaland var det
Göteborgsbaserade webbpu
bliceringsföretaget Imbridge
Nodeone som vann.

RICHARD BRÅSE
richard.brase@di.se
031-7015154
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FÄRRE PROJEKT . Arkitekten Gert
Wingårdh är inte orolig för lågkonjunktur

nästa år men betonar att han inte har lika
många stora projekt inför 2012 som
andra år. "Jag har ökat antalet anställda

från 120 till 180 den senaste femårs
perioden och tror att det blir hyfsat

också nästa år': säger han.

Högt i tak för snabbväxare
Snabbväxare , nyföretagare och veteraner möttes på gårdagens Gasell
fest i Göteborg - den största hittills. Därför har festen flyttat till nya och
Större lokaler, konserthuset.
Text: Gerhard Larsson Foto: Petter Cohen

Gasellfesten i Göteborg
•Plats: Konserthuset
• Deltagare: 625
• Gasellvinnare i Västra
Götalands län: lmbridge
Nodeone

• Gasellvinnare i Hallands
län: Triventus

•Talare: Percy Barnevik,
Annie Lööf. Kjell Nilsson,
S o phie Gyllenhammar
Mattsson. Gert Wingårdh.
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Alla vinnare
i Västra Götaland

NÄT VERKAR. Pa�I Björk siktar på att bii en stor aktör i Göteborgs
regionen med företaget Gullvinger Bygg, som växer med 100 procent

varje år. "Det är viktigt att växa och det behövs ett bra nätverk och
bra anställda': säger han. Arbetsledaren Cristian Skoglund, Fung Chu
Björk och Anita Birgersson är också med.

LYSSNARE. Katarina Kanth och Ulla Hedman Andren från
Gasellvinnaren Triventus förklarar hemligheten bakom den
starka tillväxten för transportföretaget Alingsås Bioenergi:

"Lyssna till marknaden och ändra företaget kraven som ställs':
sa Katarina Kanth till Anna Skarin och Christian Landegren.
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NY FÖRETAGARE. Helena Han son startade eget företag för
ett halvår sedan när hon fick lämna sitt jobb som ekonomic

hef. "Nu har jag två kunder. Jag är ekonomichef på det ena och
förbereder det andra för ett ägarskifte': säger hon. Medbesö

kare är Jeanette Kinding från Autodesk som köpte bolaget.

