Ta makten över
ditt eget kapital
Utbildning Uppsala
26-27/8 2020
En utbildning för kvinnor där vi ökar möjligheterna för 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 investerare
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.

Kristina Fahl är huvudlärare med lång erfarenhet av företagsutveckling från
start till aktivt styrelsearbete. Kristina har arbetat som oberoende expert till EUkommissionen och är utsedd som nominated advisor av London Stock
Exchange. Hon har arbetat som VD, bankdirektör, rådgivare, fondkommissionär,
styrelse-arbetare och investerare i flera olika branscher. Kristina är grundare och
styrelseordfrande i NetClean Technologies vars produkter används för att
motverka spridning av barnpornografi och används i 180 länder.
Datum och plats
Vi börjar kl. 9.00 den 26 augusti och avslutar kl. 16.00 den 27 augusti 2020 i
centrala Uppsala. Diplomering sker på eftermiddagen den 15 september i
Uppsala.
Pris
12 500 kr exklusive moms. I kostnaden ingår kurs, kaffe, lunch och diplomering.
Middag och övernattning ingå inte i priset, men vill du ha förslag på hotell hjälper
vi gärna till.
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
Efter ubildningen erbjuds du plats i investerarnätverk
Läs mer om Linnea Capital https://uic.se/linnea-capital/

Läs mer om Connect Uppsalas investeringsnätverk
connectuppsala.se
Läs mer om Asynjor Invest asynjorinvest.se
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