
Anmälan skickas till Lars Ekdahl senast den 6 augusti på lars@ytk.se, innehållande namn, mobilnummer, företag, antal samt 
vilka seminarier man önskar deltaga i. Lunch (dagligen kl 12.15) utlovas, vid rikligt deltagande får lunchupplevelsen hos Villa 
Strandvägen (cirka 40 platser) lottas. Vid tidig sign-on så erhålls fler andelar i dragningen. 

Varmt välkommen till supersommartourens seminarieserie i Ystad.

TORSDAG 17/8
 
08.00 Tennisens färdriktning och färdplan 
Christer Sjöö Generalsekreterare SvTF.

09.30 Coacning av lag och individer
Lars-Anders Wahlgren tidigare FED Cup-
kapten och tränare till världsettor.

11.00 Resor inom entreprenörskap
Mattias Nordin, erfaren affärsrådgivare 
Grant Thornton, tar pulsen på ett spän-
nande entreprenörsföretag. Mattias har 
själv “rest” som entreprenör med lyckade 
exits.

13.30 Entreprenörskap inom musik
Fredrik Andersson Cardiac Records delar 
med sig av sina spännande erfarenheter 
från musikens värld.

FREDAG 18/8

08.00 Kunden har alltid fel
Hasse Olsson, hyllad estradör och 
Ystadson numera även bokprofil, berör 
forum med en utmanande rubrik.

09.30 Resan fortsätter mot månen
Anders Nilsson YSB och Daniel Mullern 
Villa Strandvägen om resan, nuläget och 
framtiden. 

11.00 Lyxens betydelse
DI:s krönikör Henrik Mitelman moder-
erar Peder Lamm, känd TV profil, Marie 
Paulsson, VD Grand Hotel samt Anders 
Kullberg, som har startat en lyxfond.

13.30 Ett liv med bilen som följeslagare
Filip Larsson, Autoropa delar med sig av 
sin fantastiska resa.
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08.00 Private Banking ”- the 
Ålandsbanken way”
Representant Johan Samuelsson berättar 
om sitt private banking-koncept.

09.30 Resor inom entreprenörskap
Grant Thorntons affärsrådgivare Mattias 
Nordin tar pulsen på ett spännande 
entreprenörsföretag. Mattias har själv 
“rest” som entreprenör med lyckade 
exits.

11.00 Presentation av Coeli Wealth 
Management 
VD Pär Davidsson går igenom företagets 
koncept och presenterar några spän-
nande produkter med potenial.
Kapitalförvaltning på hög nivå.

13.30 Att bygga värden i företag
Profilen Carl-Fredrik Magnusson Grant 
Thornton bygger värden på ett lättsamt 
och trevligt sätt. Kecke, som han kallas 
har bred erfarenhet inom värdering och 
överlåtelser.
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13.30 Riskhantering för företag
Säkra och Gjensidige, verksamma inom 
försäkringsbranschen, ger sin syn på 
riskanalys.
Sak och egendomsförsäkringen ur ett 
riskperspektiv.
Passa på att skaffa värdefull kunskap 
inom ett område som ökar i betydelse.
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08.00 Bli rik på ditt företag
Advokatbyrån med betydande verksam-
het inom affärsjuridiken delar med sig 
och ger värdefulla tips.
Krister Hjelmstedt och David Berggren, 
advokater som representerar MAQS 
Advokatbyrå.
De fokuserar på värdeskapandet innan 
exiten samt själva transaktionen.

09.30 Exploatering inom fastighetsområ-
det, en spännande placering
Coeli berättar om en annorlunda spän-
nande placeringsform.

11.00 Ålandsbanken Premium Banking
“- Vi går vår egen väg”
Representanterna Jan Rydberg, Per 
Wieselgren och Malin Grotte berättar om 
vägen att bli premiumkund.

YTK KLUBBHUS YSB BOATHOUSE VILLA STRANDVÄGEN

YSTAD TENNISKLUBB
B r e d d  -  E l i t  -  T r i v s e l

råden i årets seminarieserie är resor. Oavsett om vi framhäver området, innehållet, aktörerna så kommer vi tillbaka 
till den gemensamma nämnaren, resan. Det kan vara en entreprenörsresa, en idrottskarriär, en ledarskapsstil och en 
ämnes/områdesresa. Förväntningarna på seminarierna och aktörerna skall vara höga, den pressen klarar de.

Vi hoppas att här skall vara något seminarie för alla och envar. Det fina samarbetet med samarbetspartners Grant Thornton 
(tillika huvudsponsor) och YSB med Anders Nilsson i spetsen har resulterat i en följande preliminära bruttouppställning.
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