Número 1, de 31 de gener de 2012
Premis Rey Jaime I

Premi a l’emprenedor que patrocina l’escola de negocis EDEM, Mercadona i
l'Associació valenciana d'Empresaris (AVE) dotat amb 100.000 €.
Perfil candidats
"El Premi Rei Jaume I a l'Emprenedor" es concedirà al jove emprenedor, que
destaqui per la realització d'un projecte empresarial creador d'ocupació i riquesa
en el seu entorn, amb el compromís que el premi es reinverteixi aplicant els
valors que sustenten aquest guardó. L'emprenedor sap veure oportunitats on
altres no veuen, assumir riscos i concentrar-se en satisfer les necessitats dels
clients.
A més, se li reconeixeran els següents valors:
1. Que no superi els 45 anys.
2. Que lideri el projecte empresarial de conformitat amb els següents criteris i per
l'ordre que segueix:
a. Control accionarial de l'empresa (51% o + de les accions / participacions
empresarials).
b. Soci de referència (sense tenir el 51%, se li reconeix públicament com
l'accionista de referència).
c. Participació relativa + lideratge del projecte empresarial (sense ser el soci
majoritari ni necessàriament el de referència, és el líder del projecte el "alma
mater").
3. Preferiblement empresari de 1a generació. No obstant això podrà ser valorat
l'empresari d'ulteriors generacions quan el desenvolupament empresarial dut a
terme durant la seva gestió hagi suposat una veritable revolució en l'empresa
(pràcticament una refundació).
4. Que el Premi Rei Jaume I a l'Emprenedor sigui el o dels primers
reconeixements que rebi.
5. Es valorarà el fet que siguin sectors d'activitat relacionats amb les noves
tecnologies, salut, indústria en general, i en especial tots aquells no relacionats
amb l'especulació.

6. Que l'empresa es mogui més o menys en els següents paràmetres:
a. Un mínim de 5 anys d'antiguitat
b. Entre de 5 i 100 M € de facturació
c. Entre 20 i 500 empleats
7. Es valorarà molt positivament l'activitat internacional de l'empresa:
exportacions i / o presència física en altres països.
8. Que hagi estat capaç de crear un procés / producte innovador.
9. Que sigui capaç de demostrar totes les dades reflectides (facturació,
empleats, etc ...)
La data de finalització per la presentació de candidatures és el dia 18 de març de
2012.
Més informació a la web: http://www.fvea.es/premios_home.html
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