Ta makten över
ditt eget kapital
Att värdera bolag
Fördjupningsdag för diplomerade Asynjor:
Tillsammans med Kristina Fahl ägnar vi en
eftermiddag åt att fördjupa vår kunskap om
investeringar i entreprenörsföretag. En påbyggnadskurs om hur det fungerar i praktiken, som vässar oss i
mötet med bolag som söker kapital.

asynjorinvest.se

Att värdera bolag
Innehåll: Ha koll på din investering
•
•
•
•
•

Vad köper jag? Vi tittar på olika erbjudanden
Skaffa dig en egen räknesnurra
Vad ska företaget göra med pengarna?
Värdera bolaget - Affärsmodellen styr värdet
Trender och nya villkor i företagsvärlden

Datum och plats
Fördjupningsdag i centrala Stockholm 24/4 2019 kl. 13-17

Pris
4 900 kronor exklusive moms

Anmälningsavgift
Anmälan är bindande. När du har anmält dig skickar vi en
faktura.

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 NetClean
Technologies vars produkter används för att motverka
spridning av barnpornografi och används i 180 länder.

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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