Vill du vara med och göra
Österbotten livskraftigt?

”Utan stiftelsen skulle diplomingenjörs
utbildningen vid ÅA i Vasa helt enkelt
inte ha blivit av. Förutom det direkta
ekonomiska bidraget har stiftelsen också
drivit frågan på det politiska planet.”

Gör en donation till Högskolestiftelsen

Professor Margareta Björklund-Sänkiaho

möjlighet att bestämma vilket ändamål ditt bidrag går till – du kan donera till en viss

Högskolestiftelsen i Österbotten är en ung och aktiv stiftelse som vill utvidga sin verksamhet, och som gärna tar emot både stora och små donationer. Som donator har du
högskola eller till en viss utbildning, eller också kan du ge ditt bidrag till den allmänna
fonden.

Din donation är i goda händer
Under årens lopp har stiftelsen lyckats bra med att få sitt kapital att växa. År 2000 fick
vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som genom
åren avkastat närmare 15 miljoner euro i form av utdelade bidrag, samtidigt som kapitalet vuxit till sig till närmare 40 miljoner euro. Du lämnar ditt bidrag i goda händer.

DONATIONER
OCH TESTAMENTEN

FÖRETAGSDONATIONER

BEMÄRKELSEDAGAR

En stor del av våra tillgångar kommer
från donationer. Ta gärna kontakt
om du funderat på att göra upp ett
gåvobrev eller testamente till förmån
för stiftelsen.

Vi tar också emot donationer från
företag som vill stöda högre utbildning i Österbotten. Det finns bra möjligheter att öronmärka pengarna för
specifika ändamål och utbildningar.

Att önska sig donationer till stiftelsen
har på senare år blivit ett populärt
alternativ till födelsedagspresenter.
Det här är ett enkelt sätt att samla in
pengar för en sak man tror på.

Aktiv utvecklare

Effektiv förvaltning
Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt
kapital på ett transparent och effektivt sätt. Du kan alltså lita på
att ditt bidrag kommer att göra största möjliga nytta.

Intresserad av att göra en donation?
Ta kontakt med vd Katarina Heikius
0500 167 063 katarina.heikius@abo.fi
www.hogskolestiftelsen.fi

En ung stiftelse
Högskolestiftelsen
grundades 1990, och har
beslutsfattandet stadigt
förankrat i Österbotten.
Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för
att stöda forskning och
utbildning vid regionens
högskolor och yrkeshögskolor.

Tillstånd för penninginsamling RA/2020/1631.
Tilläggsinfo: www.hogskolestiftelsen.fi

Högskolestiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen. Stiftelsen ger
inte bara bidrag utan tar också initiativ till olika projekt. Vårt mål
är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten
så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

