Ta makten över
ditt eget kapital
Att värdera IP
Fördjupningsdag för diplomerade Asynjor: AWAs
experter på immateriella tillgångar ger oss en djupare
förståelse för det ekonomiska värdet av bland annat
patent, varumärkesrättigheter och företagshemligheter.
Syftet är att öka vår kunskap om var i bolagets
affärsplan immateriella rättigheter är en tillgång, och på
vilket sätt. Efter kursen förstår du vilka IP-frågor du
behöver ställa till bolag som söker nytt kapital.

asynjorinvest.se

Att värdera IP
Innehåll:

• Immaterialrätternas funktioner - när är immateriella
rättigheter en tillgång?
• Risker och fördelar med att bygga immateriella värden.
• Hur kan man koppla immateriella tillgångar till
affärsplanen?
• Hur värderar man immateriella rättigheter i pengar?

Datum och plats

Fördjupningsdag den 20 november 2018 kl 13-17 på
AWA Swedens kontor, Jakobsbergsgatan 36, Stockholm

Pris

4 900 kronor exklusive moms

Anmälningsavgift

Anmälan är bindande. När du har anmält dig skickar vi en
faktura.
AWA Sweden är ett ledande konsultföretag inom
immateriella tillgångar - intellectual properties, IP - med
närvaro i både Europa och Asien (under varumärket AWA
Asia). Med specialistkompetens inom juridik och teknik
hjälper de sina kunder att göra affärer av sina idéer och
innovationer. Med cirka 300 medarbetare, varav 180 IPkonsulter, kan AWA erbjuda mer specialistkompetens än
många andra europeiska IP-byråer. AWA arbetar i team
bestående av både patentkonsulter och jurister. Det är en
garanti för att de alltid ska kunna erbjuda sina kunder rätt
kombination av kunskap, erfarenhet och kompetens inom
IP.

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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