
Riskkapitalsedel 50 kr
Får ej överlåtas. Maximal investering 300 kr per person.

Information om ägaren av riskkapitalsedeln
Bäste riskkapitalägare. När du erhåller detta kort har UF-företaget 
likviderats. Er del av tillgångarna samt eventuell utdelning har skick-
ats till er via Swish eller på annat överenskommet sätt.

Härmed intygas att:

är delägare till en UF-riskkapitalsedel med ett nominellt värde av 50 kronor i  UF företaget:

Ort och datumSignerat av UF-företagets representant

UF-företag

Risktagare

Riskkapitalägare

Underskrifter:
Swishnummer till risktagare

UF-företagets representantKonto för utdelning/postgiro/bankgiro/bankkonto (om Swish ej finns)

Riskkapitalsedeln ger inte rösträtt i företaget. 
Riskkapitalägaren är inte garanterad sina sat-
sade pengar tillbaka om inte verksamheten är 
lönsam. Beslut om eventuell vinstutdelning tas 
av UF-företagets styrelse. Innehavarens ansvar 
är begränsat till investerat kapital.

Nr.

Nr.
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Vad är UF-företagande?
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbild-
ningsorganisation och är en del av den globala organisa-
tionen Junior Achievement. Sedan 1980 har organisa-
tionen utbildat gymnasieelever i Sverige i entreprenörskap 
genom utbildningen UF-företagande. Utbildningen ger 
eleverna möjlighet att under ett läsår starta, driva och 
avveckla ett eget företag. I arbetet får de stöd från sin UF-
lärare, rådgivare samt Ung Företagsamhets medarbetare.

Vad är en UF-riskkapitalsedel?
Genom att satsa riskkapital möjliggör du för ett UF-företag 
att komma igång med sin verksamhet. UF-riskkapitalse-

deln medför ingen äganderätt eller rösträtt i företaget. Du 
åtar dig inte några förpliktelser för UF-företagets räkning 
utöver din kapitalinsats. 
 
Du får investera maximalt 300 kronor. Observera att hela 
eller delar av beloppet kan gå förlorat om företaget inte 
går med vinst. Du kan få tillbaka det satsade beloppet om 
företaget går med vinst. UF-företagets styrelse beslutar 
om eventuell vinstutdelning. Ditt stöd till ett UF-företag 
är ett viktigt bidrag för att ge ungdomar en ökad tilltro till 
sina entreprenöriella förmågor och sin egen företagsam-
het.
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