Riskkapitalskolan 2014
Hur jag får tag i rätt kapital till mitt företag!
‐
‐
‐

Det finns idag allt fler företag som är i behov av finansiering för sin utveckling.
Det finns samtidigt allt fler personer, aktörer, företag och myndigheter som vill satsa pengar och
andra typer av resurser i utveckling av företagen
Varför är det då så svårt att få tag i kapital och då rätt sorts kapital?

Riskkapitalskolan är en utbildning, framtagen på uppdrag av Riskkapitalföreningen. Utbildningen
reder ut begreppen och ger dig tillgång till metoder, nätverk och verktyg att ordna den
finansiering du behöver, allt med ambition att fler företag får tag i rätt finansiering, av rätt anledning.
Kursens upplägg:
1. Baseras på respektive deltagares företag eller affärsidé.
2. Upplevelsebaserade pedagogik - korta föreläsningar på 5-15 min blandat med korta
gruppdiskussioner.
3. Innehållet bygger till stor del på deltagarnas erfarenheter och behov, både i att förstå kapitalets
drivkrafter och den enskildes motiv till att söka externt kapital.
4. Slutresultatet är en förfrågan, där deltagaren fått feedback från lärare, gästföreläsare och flera av
de andra kursdeltagarna
Utbildningen genomförs under en månad med 3 pass om ca 2 timmar med en halvtimmes fikarast för
diskussioner och möjlighet att knyta kontakter med likasinnade. Kursen vänder sig främst till mindre
företag som söker olika former av finansiering
Kostnad 2 495:- per deltagare. Detta första kurstillfälle är priset 895:-. I priset ingår kurslitteratur,
dokumentation och fika.

Utbildningen genomförs den 14/5, 19/5 och 26/5, Första och andra utbildningstillfället är i
Östersund i en möteslokal på Mid Sweden Science Park, med start kl 18. Det tredje
genomförs i Trångsvikenoch inleds med ett seminarium med bland annat Jens Spendrup,
ordförande i Svenskt näringsliv, Helene Olausson VD Ekonord och Maj-Britt Ringwall
NyföretagarCentrum 17.00 – 18.30 Ni inbjuds även till Trångsviksbolagets Öppna hus med
mingel 15.00 -17.00 Sjökontoret Trångsviken
Sista anmälningsdag är fredagen den 12/5
Riskkapitalföreningens ordförande Gabriel Urwits är med och vid 1:a kurstillfället och kommer bl.a att
berätta om hur han ser på förutsättningarna för små företag och deras förmåga att attrahera
kapital. Dessutom så deltar Jens Spendrup, ordförande Svenskt näringsliv, Bengt-Ove Palmgren,
ordförande Företagarna i Jämtland, och Helen Olausson, Ekonord, på olika sätt i undervisningen.

Frågor och anmälan till kursansvarig Lennart Mörtsell
lennart.mortsell@trangsviksbolaget.se och mobil 070-5501804

