
PRESSMEDDELANDE Stockholm, 10 november 2021 

XO Foundation, som stöttar unga extraordinära talanger, utser stipendiater för 
2020 och 2021 

• Hani Madi, 19 år från Örebro, som med ett brinnande samhällsengagemang utvecklat en
plan som förebygger kriminalitet.

• Ali Taleb (19 år), Mohamed Ali Shire (24 år), Ade Farah (21 år), alla från Örebro, som
uppfunnit ett nytt, innovativt cykelställ som styrs digitalt och förhindrar cykelstölder.

• Lova Svensson och Amanda Mattsson, båda 22 år från Örebro, som uppfunnit en
dispenser för mensskydd, som ökar jämställdheten och jämlikheten i skolor och på
arbetsplatser.

XO Foundation grundades 2018 av Conni Jonsson tillsammans med Claes Dahlbäck, Sara 
Wimmercranz och Susanne Najafi. XO Foundation vänder sig till unga extraordinära talanger 
runtom i Sverige som har begränsade yttre förutsättningar såsom kapital eller nätverk, för att 
förverkliga sina drömmar. XO Foundation vill ge tillbaka och bygga broar mellan olika världar 
och visa att det är möjligt att skapa sin egen framtid oavsett var man kommer ifrån.  

De extraordinära talangerna erhåller stipendier samt ett nätverk av namnkunniga och välmeriterade 
mentorer. 

XO Foundation delade ut sina första stipendier 2019. De gick till Abenezer Yakob, Alireza Ahmadi, 
Jessica Nielsen och Sonja Nasehi. Nu är det dags igen efter ett uppehåll under pandemin.  

- Jag brinner för entreprenörskap och för att ge andra förutsättningar och möjligheter att förverkliga
sina visioner. Att förena dessa drivkrafter, och hjälpa våra stipendiater att växa är ett grundläggande
syfte. I årets stipendiater har vi hittat företrädare för vad redan nu är ypperliga exempel på
engagemang och affärsmannaskap, säger Conni Jonsson, XO Foundation.

- Sveriges framtida utveckling är helt beroende av vår förmåga att hitta, lyfta och underlätta för våra
entreprenörer. Det är så vi slår vakt om vårt fortsatta välstånd. Exceptionella talanger finns överallt.
Det är vår uppgift att hitta dem, säger Susanne Najafi, XO Foundation.

För att hitta kandidater jobbar juryn i XO Foundation även nära ett antal eldsjälar, dvs. personer med 
stora kontaktytor mot oväntade och extraordinära talanger. Några av dessa eldsjälar är: Selina 
Juopperi, Verksamhetsansvarig och utvecklare på Fryshuset, David Nzinga, Skådespelare och 
grundare till produktionsbolaget DNZ pictures, Wadood Suberu, projektledare för XO 2019 och 
grundare av WERZ, Sakariye Junni och Khalid Muhammed, engagerade i föreningen 
For.The.People. 

I juryn för XO Foundation sitter: Conni Jonsson, grundare och ordförande för EQT, Claes Dahlbäck, 
Wallenberg Investments, Sara Wimmercranz och Susanne Najafi, Backing Minds, Peter 
Wallenberg Jr, Wallenberg Foundations och Hjalmar Didrikson, Alfvén&Didrikson.  

Vem som helst, under 30 år, kan ansöka om ett stipendium via XO Foundations hemsida. 
Stipendierna kan ges till utbildningar, projektkostnader, för att starta ett bolag/förening eller göra en 
förstudie eller driva ett projekt. 

XO Foundation är en del av Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för entreprenörskap och 
affärsmannaskap (EPW) som grundades av Conni Jonsson 2016 till minne av Peter Wallenberg. 
Genom generösa donationer från privatpersoner och organisationer har EPW ett kapital om cirka 100 
miljoner kronor och den administreras av Wallenberg Foundations, läs mer om det här; 
https://epw.wallenberg.org/.   
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