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Välkommen till publiceringen av
bolagen bakom näringslivets  
Uppförandekod för betaltider

VI BETALAR I TID OCH STÖDJER 
SUNDA AFFÄRSRELATIONER

Frågan om rimliga betaltider mellan företag har varit en hjärte fråga för de initiativtagande 
organisationerna bakom Föreningen för effektiva affärstransaktioner i många år, och vi 
är därför väldigt glada över att äntligen kunna presentera de företag som ställt sig 
bakom näringslivets Uppförandekod för betaltider. Anders Persson och Anna Winblad 
von Walter, som representerar Föreningen för effektiva affärstransaktioner, kommer att 
presentera föreningens arbete för att korta betaltiderna i Sverige samt de bolag som 
står bakom den Uppförandekod som näringslivet själva tagit fram.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättar om regeringens arbete 
under den gångna mandatperioden - till stöd för främjandet av hållbara affärsrelationer, 
ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Program Tisdag 13 november 2018, kl. 09.30-11.00

Praktiska detaljer
Datum: 13 november 2018
Frukost serveras från kl. 09.30 
och presentationen startar  
kl. 10.00. Vi avslutar ca kl. 
11.00 med utrymme för frågor.
Adress: World Trade Center 
(ingång från huvudentrén 
Klarabergsviadukten 70 alt 
Kungsbron 1), Stockholm

09.30
10.00

10:15

10.40
10.50

Registrering och frukost
Anders Persson och Anna Winblad von Walter, Föreningen för effektiva 
affärstransaktioner, hälsar välkomna och berättar om föreningens arbete 
samt vilka bolag som anslutit sig till näringslivets Uppförandekod om 
betaltider. Vilket arbete pågår inom EU för att komma åt problematiken 
med sena betalningar och varför har betaltider en så stark koppling till 
hållbarhet?
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, berättar om 
regeringens arbete och kommenterar anslutningen till Uppförandekoden 
samt svarar på frågor.
Möjlighet för kort intervju och pressbilder
Frågor och avslutning

Kom och ta del av presentationen och diskussioner på World Trade Center i centrala 
Stockholm. Anmäl dig/er, senast kl. 10:00 den 12 november till info@betaltider.se. 
I ämnesra den skriver ni ”Publicering av bolagen bakom näringslivets Uppförandekod 
för betaltider” och i mejlet namnen på er som kommer. Ett begränsat antal platser 
finns.
 
Varmt välkommen!

Anders Persson    Anna Winblad von Walter 
Ordförande    Generalsekreterare  

Mikael Damberg

Initiativtagare


