Årets investerarutbildningar

Asynjor Invest
Be the wave

TA MAKTEN ÖVER

“Kursen har gjort mig modig,
jag har lärt mig konkreta saker
för att komma igång och börja
investera.”

Vi ökar möjligheterna för att skapa en ny

/Maria, kursdeltagare 2019

DITT KAPITAL
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.

Vi spetsutbildar
kvinnliga
investerare

Våra lärare
Kristina Fahl

Anna Söderholm

Kristina Fahl är juristen som skippat fikon-

Anna Söderholm är en av 40 investering-

språket och gillar att förklara komplicerade

sansvariga på Almi Invest. Hon är den mest

frågor på ett enkelt sätt. Hon har lång er-

aktiva aktören inom tidig såddinvestering i

farenhet av företagsutveckling från start till

Sverige, med 45 nya investeringar per år, med

börsnotering. Aktivt styrelsearbete med fokus

fokus på investeringar över ett flertal sektorer

på produktifiering, affärstänk och strategisk

men med huvudfokus på teknikinvesteringar.

finansiering blandas med internationellt tänk.

Anna är aktiv inom alla delar av investering-

Kristina har arbetat som oberoende expert till

sprocessen, från avtal till exit. Med en bred

EU kommissionen och är utsedd som nom-

mix av företag i investerarportföljen finns

inated advisor av London Stock Exchange.

adtech, fintech, IT-säkerhet, IoT, såväl inom

Hon har arbetat som VD, bankdirektör, rådg-

B2B som B2C för både hårdvara och mjuk-

ivare, fondkommissionär, styrelsearbetare och

vara. Innan hon kom till Almi Invest för åtta

investerare i flera olika branscher. Hon gillar

år sedan, arbetade hon på Venture Cup som

att räkna på allt i alla lägen och har dragit ig-

driver Sveriges största tävling för morgonda-

ång flera företag. Favoritinvesteringen är Net-

gens entreprenörer. Anna har ett passionerat

Clean Technologies vars produkter används

intresse av väl sammansatta entreprenörsteam

för att motverka spridning av barnpornografi

som bygger briljanta produkter samtidigt som

och används i 180 länder.

de är fantastiska på att lansera produkterna
på marknaden.

Praktisk information

Datum och plats

Anmälningsavgift

22-23/4 Åkeshovs Slott, Stockholm,

3.500 kr exklusive moms. Anmälan är

diplomering 14/5.

bindande. När du har anmält dig skickar
vi en faktura.

Utbildningen är ett internat och börjar
kl 9.00 dag 1 och avslutas kl 16.00 dag 2.

Avbokningsvillkor

Diplomering sker kl 13.00-21.00

• 6 veckor före kursstart - 100%
återbetalas (utom anmälningsavgiften)

Pris

• 4 veckor före kursstart - 50%

20.500 kr exklusive moms. I kostnaden

återbetalas (utom anmälningsavgiften)

ingår kursmaterial, helpension under

• Avbokning senare än 4 veckor före

kursdagarna samt kaffe och middag vid

kursstart medger ingen återbetalning

diplomeringen.

Vår idé
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.

Frågor och anmälan:
Monica Hedberg
070-491 38 65 monicahedberg.
uppsala@gmail.com

Margareta Neld
0708-402 921
margareta@neld.se

Ann-Sofie Olsson
0763-164094
ann-sofie.olsson@ipk.se

www.asynjorinvest.se
facebook.com/asynjorinvest

