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CORPORATE RESPONSIbILITY

STRATEGI OCH SYFTE
Kinneviks mål är att leverera långsiktigt värde till aktieägarna huvudsakligen genom substansvärdetillväxt och årliga utdelningar. som
aktiv ägare och investerare har Kinnevik ansvar för sina portföljbolag.

sätt, och att det i längden leder till bättre resultat än för jämförbara
företag. gRC-resultaten är beroende av tonen från ledningen, samt
ett engagemang från aktieägare, styrelse och ledning. Kinnevik kan
genom sunda investeringar och ett aktivt ägarskap ha en positiv
inverkan på samhället och på bolagets substansvärdestillväxt. För
att kunna redovisa en fortsatt god och långsiktig lönsamhet krävs
det att Kinnevik visar hänsyn gentemot intressenterna genom
att aktivt arbeta med gRC- och CR-relaterade frågor. Därför är
Kinneviks vision för portföljbolagen att integrera gRC-frågorna i
bolagens strategier och sträva efter högsta möjliga standarder i
verksamheten för att skapa långsiktigt värde på ett hållbart sätt.

Under 2011 antog Kinnevik formellt de tio principerna i Fns global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbets- och
anställningsförhållanden, miljöarbete samt korruptionsbekämpning. Denna rapport beskriver vilka åtgärder som har vidtagits
för att integrera global Compact och dess principer i Kinneviks
verksamhetsstrategi, affärskultur och löpande verksamhet.
För Kinnevik har företagets ansvar (Corporate Responsibility, ”CR”)
inklusive socialt och miljömässigt ansvar och affärsetik, en nära
koppling till strukturerna för bolagsstyrning, riskhantering och
efterlevnad av lagar och regler (governance, Risk, Compliance
”gRC”) hos Kinneviks portföljbolag. Kinnevik har uppfattningen
att företag med stabila gRC-strukturer också har förmågan att
säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarfullt och etiskt

som stöd för integrationen av gRC-arbetet inrättade Kinnevik
en särskild gRC-funktion 2014. syftet med funktionen är att följa
upp utvecklingen av gRC-miljön i Kinneviks investeringsportfölj.
Kinneviks gRC-team arbetar med fem fokusområden inom vart
och ett av portföljbolagen. nedan följer en beskrivning av de fem
fokusområdena.

FOKUSOMRÅDEN FÖR KINNEVIKS GRC-TEAM
Styrning
• styrelsens roll
• Riktlinjer och
processer

Riskhantering
• Riskpolicy och
ramverk
• Riskmedvetenhet

• intern kontroll och
internrevision

• Riskbaserat
Beslutsfattande

• Uppförandekod

• Riskrapportering

• Whistleblower
Hotline

Uppfyllande av lagar
och förordningar

Företagets ansvar (CR,
Corporate Responsibility)

• Följa lagar,
förordningar och
standarder

• CR-policy

• efterlevandestrukturer
• Rapportering om
efterlevnad av lagar
och regler

• Mänskliga rättigheter
och barns rättigheter

Cybersäkerhet
• strategi för informationssäkerhet
• Kontinuitetsplaner
för affärsverksamheten

• Affärsetik, arbete
mot mutor samt
korruptionsbekämpning • Cyberrisker
och övervakning
• Arbetstagares
rättigheter
• Rapportering
• Hälsa och säkerhet
• efterlevnad av krav i
leverantörskedjan

INTRESSENTER

Medarbetare

Förväntningarna på Kinnevik skiljer sig åt mellan olika intressentgrupper. För Kinnevik är det viktigt att förstå intressenternas olika
förväntningar, och bolaget strävar efter att ha en öppen och rak
dialog med dessa grupper. De främsta intressentgrupperna som
Kinnevik har identifierat är följande:

För att både Kinnevik och dess portföljbolag ska kunna locka till
sig de mest högpresterande ledarna och entreprenörerna samt de
bästa medarbetarna är Kinneviks uppfattning att det är viktigt att
visa att bolaget tar sitt samhällsansvar och får ett offentligt erkännande för sitt etiska och affärsmässiga förhållningssätt. Under årliga
personalmöten samt utvecklings- och planeringsdialoger med
ledningen och medarbetarna diskuteras gRC- och CR-relaterade
frågor. Kinnevik har exempelvis initierat ett strukturerat program
för att utbilda och uppdatera sitt investeringsteam inom gRC- och
CR-frågor och liknande frågor. Kinnevik har också infört gRC-mål
som en del av sitt kortsiktiga incitamentsprogram för större delen
av investeringsteamet.

Aktieägare
Dagens investerare väger i allt högre grad in hållbarhetsfrågor i sina
investeringsbeslut. Kinnevik har en pågående dialog med ägare
och potentiella investerare rörande hållbar utveckling.
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Portföljbolag

miljö och gRC-resultat. i den händelse ett potentiellt portföljbolag
inte följer relevanta standarder eller inte bedöms vara mottagligt
för nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik från investeringen.

För de flesta portföljbolagen är Kinnevik den största aktieägaren
eller bland de största aktieägarna. Kinnevik är en aktiv ägare som
genom sin representation i styrelserna påverkar strategiska beslut
och prioriteringar i portföljbolagen. som aktiv ägare påverkar Kinnevik i hög grad tonen från ledningen, som är viktig för att attrahera
både medarbetare och kunder. Kinnevik för en omfattande dialog
med portföljbolagen angående relevanta gRC- och CR-frågor.
Vidare leder Kinnevik CR-gruppen bland portföljbolagen, vilken
består av de största portföljbolagens CR-chefer. Kinnevik har också
etablerat underutskott i styrelserna i två av sina största privatägda
bolag (global Fashion group och Lazada) för att fokusera på och
driva CR-initiativ inom dessa bolag. Därtill har Kinnevik en process
för att introducera gRC- och CR-frågor som en stående punkt
på dagordningen under styrelsemöten/underutskottens möten
i portföljbolagen.

nya investeringar är vanligtvis små nystartade företag, som ännu
inte har formella CR-riktlinjer och -rutiner på plats. i sådana fall
stödjer Kinneviks gRC-team utvecklingen av lämpliga gRC- och
CR-strukturer som en del av utvecklingen av investeringen.
Kinneviks gRC Director deltar i investeringskommitténs möten och
alla väsentliga upptäckter från due diligence-processen rörande
gRC rapporteras till investeringskommittén.
HUR KINNEVIK ARbETAR MED PORTFÖLjbOLAGEN
Kinnevik har som mål att påverka portföljbolagen både genom
tydliga krav och riktlinjer och genom att aktivt stödja och övervaka
portföljbolagens arbete med att inrätta lämpliga verksamhetsstrukturer. Kinnevik är aktiv ägare i portföljbolagen och använder
därför en tvådelad metod för att utveckla gRC-frågorna inom
portföljbolagen genom representation i styrelserna och genom
Kinneviks gRC- och investeringsteam. De viktigaste delarna i Kinneviks metod för att utveckla och upprätthålla lämpliga strukturer
för gRC- och CR-frågor i portföljen omfattar att förstå väsentliga
CR-risker, definiera och kommunicera krav på portföljbolagen,
stödja utvecklingen av gRC-strukturer och följa upp framstegen.
Metoden illustreras nedan.

Myndigheter
För att Kinnevik och portföljbolagen ska kunna upprätthålla en
långsiktigt framgångsrik utveckling är det viktigt att följa tillämpliga
lagar, regler och standarder i olika länder. Kinnevik för en fortlöpande dialog med relevanta myndigheter för att övervaka utvecklingen av lagar och förordningar inom viktiga områden. Kinneviks
gRC-team arbetar även nära portföljbolagen för att hjälpa dem att
bygga en efterlevnads-, bevaknings- och rapporteringsrutin inom
respektive verksamhet.

1. Förstå väsentliga CR-risker i portföljen
GRC-FRÅGORNAS ROLL I NYA INVESTERINGAR

Huvuddelen av frågorna och utmaningarna inom CR-området härrör
från verksamheten i respektive portföljbolag. Riskerna som identifieras av portföljbolagen omfattar en rad olika riskområden, vilka alla
i någon grad kan påverka Kinnevik och bolagets intressenter. De

GRC-frågor har introducerats som ett separat arbetsflöde i due
diligence-processen för samtliga nya investeringar som Kinnevik
gör. Alla potentiella nya investeringar utvärderas utifrån deras CR-

väsentliga
1 Förstå
CR-risker i portföljen

• Bedöma CR i förhållande till verksamheten
och påverkan på denna
• Definiera och bedöma
väsentliga CR-risker

framstegen
4 Övervaka
för GRC-utvecklingen

• Följa upp och
dokumentera
framsteg

• Ta fram en CR-policy
• Ta fram riktlinjer
• Ta fram en
Uppförandekod för
leverantörer

• Rapportera till styrelsen
• Kommunicera (t.ex.
gRi-rapportering)

• Utse en CR-ansvarig

• Ta fram GRC-riktlinjer
• Utveckla GRC- och
CR-miljön
• Integrera i kärnverksamhetens strukturer

utvecklingen av
3 Stödja
GRC-strukturer
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CR-frågor som bedöms vara viktigast och som därmed har högst
relevans både för Kinnevik och bolagets intressenter är följande:

att begränsa miljöpåverkan från Kinnevik och dess portföljbolag,
är också viktiga men har inte lika hög prioritet som ovanstående,
givet den nuvarande portföljens sammansättning. Flera av Kinneviks portföljbolag bedriver verksamhet på tillväxtmarknader med
förhöjd risk för exempelvis mutor och korruption samt kränkningar
av de mänskliga rättigheterna.

• Förhindra mutor och korruption
• Upprätthålla etiska leverantörskedjor, däribland hänsynstagande
till mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
• Förhindra konkurrenshämmande aktiviteter

2. Definiera och kommunicera kraven på portföljbolagen

• Landsrisker som associeras med verksamhet på tillväxtmarknader

ett viktigt sätt att påverka portföljbolagen är tydliga förväntningar,
krav och riktlinjer inom relevanta områden. Kinneviks högsta ledning
har i samarbete med styrelsen formulerat och etablerat styrdokument för att hantera relevanta frågor hänförliga till gRC och CR,
huvudsakligen genom uppförandekoden (Code of Conduct), visselblåsarpolicyn samt CR-policyn. när Kinnevik har utformat dessa
riktlinjer har bolaget utgått från Fns global Compact och dess tio

• Följa lagar och förordningar
Viktiga frågor att ta ställning till vid bedömningen av relevanta
risker omfattar utveckling och trender inom viktiga branscher, förekomsten av verksamhet på tillväxtmarknader, nya risker eller en
ökad risk i leveranskedjan samt snabb tillväxt. Andra aspekter, som

CR-FOKUS 2015 INOM KINNEVIKS STÖRSTA BÖRSNOTERADE BOLAG
MILLICOM

TELE2

ZALANDO

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Millicom har i samarbete med UniCeF utveck-

Personlig integritet som en mänsklig rättighet

Zalando har förbättrat arbetsförhållandena vid

lat ett konsekvensbedömningsverktyg gäl-

har integrerats i Tele2s bolagsstrategi.

sina distributionscentraler. Lönerna har höjts

lande barns rättigheter. Det lanserade i mars
2016, och är tillgängligt för operatörer över
hela världen. Millicom genomförde pilotprojekt med detta verktyg i Tanzania och Rwanda
under 2015, och genomförde ytterligare ett i
Colombia i början av 2016.
Arbetsrätt
Millicom genomförde en granskning av sina
familjerelaterade policyer, och gjorde en undersökning av kvinnorna i hela organisationen
som en del av sitt program för att uppnå en
jämlik könsfördelning. Antalet kvinnor i Millicoms högsta ledning ökar i hela organisationen, men främst i Afrika där kvinnorna i slutet
av 2015 utgjorde 26 procent av de högsta
cheferna, jämfört med 7 procent 2013.

stadigt, baserat på respektive kollektivavtal

Arbetsrätt
Tele2 har genomfört en gap-analys i förhållande till det nyligen godkända eU-direktivet
avseende icke-finansiella upplysningar samt
rapportering som omfattar arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning, miljöfrågor och mångfald.
Miljö
Tele2 utforskar, i samarbete med global esustainability initiative (gesi), iCTs potential
för att minska koldioxidutsläppen. Under 2015
lanserades gesi sMARTer2030 Report, som
visar på iCTs möjligheter och potential för
att minska koldioxidutsläppen. slutsatsen i
rapporten är att det vid ett fullt utnyttjande
av potentialen hos iCT, genom exempelvis

för logistikbranschen. enhetliga, bindande
sociala standarder samt granskningar en
gång i halvåret av distributionscentralerna
och tjänsteleverantörernas logistikcenter sätter höga standarder för arbetsförhållandena.
Av de punkter som undersöktes under 2015
rankades samtliga som bra eller utmärkta.
Miljö
Zalando har fortlöpande ökat andelen återvunnet material, och använder pappförpackningar
som består av 98 procent återvunnet material.
Till och med det vita lagret ytterst på pappen
består av återvunnet tidningspapper. samtliga
tryckfärger som används är vattenbaserade
och därmed miljövänliga.

Miljö

ioT, skulle vara möjligt att sänka de globala

Korruptionsbekämpning

Millicom har gjort väsentliga förbättringar av

koldioxidutsläppen med upp till 20 procent

Zalando förväntar sig att samtliga medarbe-

effektiviteten inom elförbrukningen vid sina

fram till 2030.

tare följer lagen och uppträder med integritet.

datacenter, antingen genom att bygga anläggningar i världsklass eller genom att modernisera befintliga anläggningar. Millicom genomförde en granskning av sin praxis för hantering
av e-avfall i Afrika och några av verksamheterna
i Latinamerika. Millicom uppdaterade även sitt
due diligence-ramverk avseende leverantörer
för att stödja verksamheterna när det gäller
att identifiera ansvarsfulla lokala och globala
återvinningslösningar.

Korruptionsbekämpning
Tele2 rankades som nummer ett i en studie
av transparensen i företagens rapportering i
en studie som genomfördes av Transparency
international sweden. studien anger vidare
att Tele2 rankas som nummer ett i det aggregerade indexet, både inom sverige och i ett
internationellt sammanhang. studien analyserar företagens rapportering i förhållande
till tre viktiga mått: korruptionsbekämpning,

Korruptionsbekämpning

transparens i organisationen samt redovis-

Millicom har utvecklat ett konsekvent ram-

ningen av väsentlig finansiell information för

verk för att hantera efterlevnadsfrågor som

varje enskilt land.

omfattar hela bolaget, inklusive en uppdaterad global policy mot korruption och mutor,
samt en uppförandekod. nyligen lanserades
policyer avseende arbetet mot penningtvätt
och bedrägerier.
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Riktlinjerna avseende uppfyllande av lagar och
regler samt Uppförandekoden som antogs
i slutet av 2015 tillhandahåller vägledning i
detta avseende. gRC-teamet och den juridiska avdelningen erbjuder seminarier både
om regelefterlevnad och andra relevanta frågor. Medarbetarna kan rapportera eventuella
överträdelser – även anonymt – med hjälp av
”Tell”-processen via mejl eller ett formulär på
intranätet.
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principer, samt oeCDs riktlinjer för multinationella företag. samtliga
medarbetare förväntas läsa och följa dessa riktlinjer. Utöver de
etablerade styrdokumenten främjar Kinnevik aktivt efterlevnaden
av samtliga lagar, regler och förordningar i de jurisdiktioner i vilka
bolaget bedriver verksamhet. samtliga medarbetare eller övriga
representanter för bolaget förväntas också följa lagarna i det land
där de bedriver verksamhet.

Vilka gRC- och CR-frågor och relaterade risker som är viktigast varierar mellan olika portföljbolag, branscher och länder. Ledningen
för portföljbolaget måste säkerställa att det finns lämpliga processer
på plats för att identifiera och hantera de CR-risker som betraktas
som mest väsentliga, mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs.
i noterade portföljbolag kan Kinnevik via styrelserepresentation
övervaka att bolagens verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och
etiskt sätt, och aktivt hjälpa portföljbolagen att utveckla sina egna
CR-policyer i linje med Kinneviks krav gällande socialt ansvar, etik
samt miljöfrågor.

Huvuddelen av frågorna och utmaningarna inom CR-området härrör från verksamheten i respektive portföljbolag. Flera av Kinneviks
portföljbolag bedriver verksamhet på tillväxtmarknader med förhöjd
risk för exempelvis mutor och korruption samt kränkningar av de
mänskliga rättigheterna. Mot bakgrund av detta är det av yttersta
vikt att Kinnevik har strikta riktlinjer och tydliga förväntningar på
portföljbolagen, gällande hur sådana risker ska motverkas. Kinnevik
är emellertid medvetet om betydelsen av att portföljbolag definierar
de mest betydande riskerna utifrån sin verksamhet. Kinnevik anger
genom sin CR-policy de krav som ställs på portföljbolag avseende
CR- och gRC-frågor.

i de större noterade portföljbolagen har styrelsen gett en styrelseledamot specifikt ansvar för att övervaka bolagets GRC- och
CR-aktiviteter. Dessutom måste det berörda portföljbolaget utse
en medarbetare eller ett team som ansvarar för bolagets löpande
gRC- och CR-arbete, inklusive integreringen av gRC- och CRaktiviteter i det dagliga arbetet.
gRC-miljön i börsnoterade bolag utvecklas och övervakas vanligtvis av utskotten i respektive styrelse (revisionskommittén, CRkommittén, osv). Vidare är ordföranden i revisionskommittén i de
flesta börsnoterade bolag i portföljen en oberoende styrelseledamot med stor erfarenhet av gRC-frågor och liknande frågor.
Därför fokuserar Kinneviks gRC-team i första hand på utvecklingen
av privatägda bolag. Under 2015 besökte gRC-teamet samtliga
väsentliga, privatägda portföljbolag för att göra en bedömning av
deras gRC-miljö och stödja dem i utvecklingen av gRC-riktlinjer.

i enlighet med CR-policyn måste samtliga portföljbolag utveckla
tydliga riktlinjer gällande hanteringen av frågor som rör affärsetik,
inklusive korruption. sådana riktlinjer är särskilt viktiga för bolag
som bedriver verksamhet i länder där korruption är vanligt förekommande. samtliga medarbetare måste känna till riktlinjerna,
och dessutom ska medarbetarna få regelbunden utbildning och
information om dessa riktlinjer.
Vidare måste portföljbolagen fortlöpande dokumentera och utvärdera efterlevnad av relevanta lagar, regler och internationella
konventioner, inklusive respekt för mänskliga rättigheter, säkra arbetsförhållanden, mötesfrihet, främjande av mångfald samt bekämpning av alla former av tvångsarbete eller barnarbete. Portföljbolag
måste utveckla en uppförandekod för leverantörer där bolagets
leverantörer förbinder sig att agera i enlighet med rekommendationerna i Fns global Compact. särskild uppmärksamhet riktas här
mot företag i tillväxtländer.

inom exempelvis global Fashion group (”gFg”) stödde Kinnevik
etableringen av en hållbarhetskommitté i form av ett styrelseutskott för att driva efterlevnadsfrågor i hela koncernen. Kinneviks
gRC-team fungerar som rådgivare till kommittén, och arbetar med
ledningsgruppen för att utveckla efterlevnad i hela koncernens
leveranskedja.
4. Övervaka framstegen för GRC-utvecklingen
För att säkerställa att portföljbolagen utvecklas i enlighet med Kinneviks förväntningar, följs framstegen upp regelbundet av Kinneviks
styrelserepresentanter och av investeringsteamen.

Dessutom ska enligt policyn samtliga portföljbolag som har någon
väsentlig miljöpåverkan etablera en miljöpolicy och fortlöpande
analysera vilken påverkan den egna verksamheten har på miljön,
samt säkerställa att åtgärder vidtas för att fortlöpande förbättra utfallet inom miljöområdet. Bolagen bör också bedöma leverantörernas
miljöpåverkan och uppmana dem till kontinuerliga förbättringar.
Kinnevik uppmuntrar portföljbolag att utveckla miljöledningssystem som kan certifieras, samt att tillhandahålla utbildning till
medarbetarna rörande miljöfrågor.

Framstegen för gRC-utvecklingen i Kinneviks portfölj övervakas
också av gRC-teamet, och rapporteras regelbundet till Kinneviks
styrelse. Vidare är gRC en fast punkt på Kinneviks dagordning på
de flesta möten där ledningen finns representerad, och det görs
en bedömning av framstegen i förhållande till portföljbolagens
gRC-riktlinjer.
gRC- och CR-initiativ hos portföljbolagen, inklusive hur väsentliga
CR-risker hanteras och vilka åtgärder som har vidtagits, följs upp
regelbundet och rapporteras till respektive styrelse. Vidare är gRCoch CR-området en återkommande punkt på dagordningen på
samtliga styrelsemöten, och samtliga portföljbolag måste årligen
följa upp sin CR-policy. i större börsnoterade bolag rapporterar
medarbetaren, eller teamet, med ansvar för CR-frågor regelbundet till den ansvarige styrelseledamoten om framsteg samt vilka
effekter arbetet har.

3. Stödja utvecklingen av GRC-strukturer
en annan viktig del i att påverka portföljbolagen är genom aktivt
ägande, både genom representation i styrelserna och genom att
aktivt stödja och följa upp portföljbolagen.
Kinneviks gRC-team har ett nära samarbete med investeringsteamet, Kinneviks styrelserepresentanter samt portföljbolagens
ledningsgrupper för att utveckla dessa bolags gRC-miljöer. ett
exempel på aktiviteter från gRC-teamet och investeringsteamen
är att stödja portföljbolagen genom besök på plats på bolagen för
att underlätta utvecklingen av en gRC-plan som drar upp riktlinjerna för relevanta utvecklingsinitiativ inom portföljbolaget. gRCteamet bedömer även om de CR-frågor och -risker som har störst
betydelse för branschens och verksamhetens art har identifierats
och rapporterats till respektive portföljbolags styrelse, inklusive de
åtgärder som har vidtagits.

Portföljbolagen uppmuntras att offentligt informera om vilken effekt deras CR-arbete har. För att hitta ett gemensamt verktyg för att
rapportera om framsteg på CR-området har många av Kinneviks
portföljbolag valt att rapportera enligt global Reporting initiative
(gRi). gRis främsta mål är att harmonisera rapporteringen inom
områden såsom miljö, samhällsansvar och styrning.
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REACH FOR CHANGE 2015
Under året fortsatte Reach for Change att stötta sociala
entreprenörer som förbättrar livet för barn. Här är några
av de saker som uppnåddes.

REACH FOR CHANGE
Är en ideell organisation som 2010 bildades
av Kinnevik och Sara Damber för att bidra till
en bättre värld för barn. Reach for Change
hittar passionerade lokala entreprenörer
med innovativa idéer som kan lösa problem
för utsatta barn. Entreprenörerna får sedan
stöd i att utveckla sina idéer genom ett
acceleratorprogram.

SELEKTION

3.408

personer ansökte om stöd för
att utveckla sina idéer som
förbättrar livet för barn

De med allra störst potential bjuds också in i
Reach for Change inkubator, där de erbjuds
finansiering, nätverk och rådgivning för att
utveckla idéerna till hållbara verksamheter
som gör verklig skillnad. Sedan starten i
Sverige har organisationen växt till 17 länder
och stöttat hundratals sociala entreprenörer
som i sin tur hjälpt hundratusentals barn.

1,9%

ACCELERATOR

306
sociala entreprenörer fick stöd
genom vårt acceleratorprogram

1,9 % av dessa valdes ut till
vårt inkubatorprogram

SKILLNAD FÖR BARN
Med vårt stöd bidrar de sociala entreprenörerna till att lösa problem för
utsatta barn inom flera områden – från
utbildning till hälsa och utanförskap.

SKILLNAD FÖR ENTREPENÖRER

66%

Av entreprenörerna i vår inkubator
ökade antalet barn som de
hjälper, i genomsnitt med x3,2

Av entreprenörerna i vår
inkubator ökade sina intäkter,
i genomsnitt med x2

66%

Drunkning är den vanligaste orsaken till dödsolyckor bland barn i Ghana. För att ändra på den
saken har entreprenören Felix Uzor utvecklat en
metod för att lära barn att bli säkrare runt vatten.

31.120

Under 2015 fick mer än
barn hjälp
genom Felix verksamhet, och nu håller
metoden på att införas på skolor runtom i
landet som en del av den nationella läroplanen.
Barn med mentala funktionsnedsättningar
är särskilt utsatta för risker att bli utnyttjade
eller utstötta. Flera av våra sociala entreprenörer
– från Kazakstan till Tchad – jobbar därför för
att stödja just denna grupp. Under 2015 bidrog
de till att göra situationen bättre
för
barn.

2.990

En av entreprenörerna är Adoumkidjim Naiban
som har byggt upp den första skolan i Tchad
som specifikt stöttar barn med mentala
funktionsnedsättningar.

INKUBATOR

133

enastående entreprenörer fick hjälp
att skapa en bättre värld för barn
genom vårt inkubatorprogram

