Ta makten över
ditt eget kapital
Årets utbildningar
Vi ökar möjligheterna att skapa en ny samhällsstruktur med
bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt
hållbar. Utbildningen syftar till att lära sig investera, ta
makten över och använda det egna kapitalet. Kan kvinnligt
ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser? Du
blir diplomerad affärsgudinna och får en fördjupad kunskap
om hur du kan investera i tillväxtbolag. Oavsett om du är ny
eller erfaren investerare är du välkommen till utbildningen.

asynjorinvest.se

Välkommen till årets utbildningar där du som
kvinna blir diplomerad investerare
Våra lärare
Åsa Otterlund arbetar med investeringar
i onoterade tillväxtbolag i olika branscher
såsom ICT/media, life science och
industri. Hon är involverad i alla steg i
processen från identifiering av intressanta
bolag, due diligence, investeringsupplägg,
aktivt ägande och styrelsearbete under
innehavsperioden samt exit. De inledande
sex åren arbetade Åsa för Almi Investkoncernen, en statlig
riskkapitalfond med fokus på tidiga skeden där Åsa var
verksam både som investerare och CFO. Sedan slutet av
2016 arbetar Åsa i egen regi i sitt bolag Vocati AB. Innan
A l m i I n v e s t a r b e t a d e Å s a i o l i k a l e d a r ro l l e r i
entreprenörsdrivna bolag i diverse branscher - allt från
bryggeri till ICT, betalningar och industri - primärt har det
varit säljande och affärsutvecklande roller.
Kristina Fahl är juristen som skippat
fikonspråket och gillar att förklara
komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Hon
har lång erfarenhet av företagsutveckling
från start till börsnotering. Aktivt
styrelsearbete med fokus på
produktifiering, affärstänk och strategisk
finansiering blandas med internationellt
tänk. Kristina arbetar i dag som oberoende expert till EU
kommissionen och är utsedd som nominated advisor av
London Stock Exchange. Hon har arbetat som VD,
b a n k d i r e k t ö r, r å d g i v a r e , f o n d k o m m i s s i o n ä r,
styrelsearbetare och investerare i flera olika branscher.
Hon gillar att räkna på allt i alla lägen och har dragit igång
flera företag. Favoritinvesteringen är NetClean
Technologies vars produkter används för att motverka
spridning av barnpornografi och används i 180 länder.

Datum och plats
Utbildningarna hålls på Balingsholms kursgård utanför
Stockholm. Utbildningen börjar kl 9.00 dag 1 och avslutas
kl 15.00 dag 2.
Under 2017 finns det ett utbildningstillfälle kvar, den 16-17
november i Stockholm.
Diplomering genomförs den 9 november alt 14 december kl
13.00-21.00.

Pris
20.500 kr exklusive moms. I kostnaden ingår kursmaterial,
helpension under kursdagarna samt kaffe och middag vid
diplomeringen.

Anmälningsavgift
3.500 kr exklusive moms. Anmälan är bindande. När du har
anmält dig skickar vi en faktura.

Avbokningsvillkor
• 6 veckor före kursstart - 100% återbetalas (utom
anmälningsavgiften)
• 4 veckor före kursstart - 50% återbetalas (utom
anmälningsavgiften)
• Avbokning senare än 4 veckor före kursstart medger
ingen återbetalning

Asynjor Invest AB

Asynjor Invest vill öka möjligheterna för ett jämställt
samhälle och skapa en ny samhällsstruktur med bättre och
sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbart.
Tillsammans med andra kvinnor bygger vi en modern
investeringsmodell och spetsutbildar kvinnliga investerare.
Genom att skapa sammanhang och en plattform för kvinnor
som investerar, möjliggör vi för kvinnor att ta makten över
sitt eget liv och kapital.
Läs mer om Asynjor Invest och våra utbildningar på vår
hemsida asynjorinvest.se
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