Investerarprogram för kvinnor
Vill du lära dig mer om hur du kan investera i och äga onoterade bolag?
Programmet syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att utvärdera företag att
investera i. Både när det gäller affärsidé och möjlig värdeökning av ditt kapital. Programmet
vänder sig till dig som vill lära mer om att investera i onoterade tillväxtbolag och den passar
både dig som är ny som investerare och dig som vill uppdatera dina kunskaper. Det kan
också ge nya insikter om du har styrelseuppdrag.

Vad innehåller programmet?
Affärsetik och företagskultur
Investeringsprocess från ax till limpa, så här går det till
Ord och uttryck
Olika investeringsformer
Emissioner, lär dig hur du räknar
Företagens olika behov i olika faser
Entreprenörsteamets roll
Värdering av bolag
Finansiering
Vad bygger värden i din investering
Exit
Sista delen i programmet är en halvdags repetition och fördjupning som vässar oss
ytterligare i mötet med bolag som söker nytt kapital.
Efter diplomeringen, som sker under en halvdag, blir du diplomerad investerare.
Datum och plats
Datum: 20-21 september
Tid: 09:00-17:00 Dag 1 och 09:00-16:00 Dag 2 (internat)
Plats: Karlstad med omnejd
Diplomering sker 12 oktober
Fördjupat program den 8 november kl. 13-17
Pris 9 500 kronor exklusive moms. I kostnaden ingår kurs, kost, logi och diplomering.
Ordinarie pris 20 500 exklusive moms. Almi vill bidra till ökad tillväxt och långsiktig hållbarhet i bolag och vi vet att
ökad jämställdhet är bra för företagens utveckling och attraktionskraft. Därför subventionerar vi investerarprogram
med syfte att öka andelen kvinnor som investerare och som ägare

Fakta om kvinnors ägande
Stiftelsen Allbright släppte förra året en rapport som kartlade riskkapitalbranschen. Bara tre procent av alla
partners i branschen är kvinnor. För investerarteamen är siffran 14 procent. Hela 15 av 18 riskkapitalbolag är
totalt mansdominerade i toppen. Mindre än en procent av sammanlagt 11,4 miljarder investerade kronor går till
bolag med enbart kvinnliga grundare. Det innebär en särskilt stor utmaning för kvinnliga entreprenörer. Blir man
bedömd av en enkönad grupp minskar helt uppenbart chanserna till finansiering. Något som är helt nödvändigt för
att små och nybildade bolag med affärsidéer som är nytänkande ska kunna utvecklas.

Våra lärare
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 har arbetat som oberoende expert till EU kommissionen och är
utsedd som nominated advisor av London Stock Exchange. Hon har
arbetat som VD, bankdirektör, rådgivare, fondkommissionär, styrelsearbetare och
investerare i flera olika branscher. Hon gillar att räkna på allt i alla lägen och har dragit igång
flera företag. Favoritinvesteringen är Net Clean Technologies vars produkter används för att
motverka spridning av barnpornografi och används i 180 länder.
Henrik Larsson är en av 40 investeringsansvariga på Almi Invest i
Sverige. Han jobbar tillsammans med ett investeringsteam på 4
personer, för den fond som har fokusområde Värmland, Dalarna och
Gävleborg. Almi Invest är den mest aktiva riskkapitalaktören i området.
Henrik är aktiv inom alla delar av investeringsprocessen, från första möte
och analys av bolag till genomförande av investering, avtalsprocess och
slutligen exit. Innan han började på Almi Invest 2014, arbetade han för
en privat affärsängel med att hitta och investera i sådd-fas. Henrik brinner för investeringar,
och hur väl sammansatta entreprenörsteam kan skapa något som förändrar världen, i stor
eller liten skala. Det är kombinationen av pengar och människor som driver utveckling.
Asynjor Invest AB 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 spets
utbildar 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. Vill du veta mer om Asynjor
Invest http://asynjorinvest.se

Anmäl dig här!

Har du frågor? Kontakta
Anna Lundmark Lundbergh
anna.lundbergh@almi.se
0708-149377
Almi Företagspartner Värmland AB

