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Entreprenörer bildar nytt venturebolag
Det nybildade venturebolaget - Coach & Capital - utmanar de traditionella riskkapitalbolagen genom
en aktiv coachingprocess inspirerad från USA.

Coach & Capital investerar i entreprenörsledda bolag som befinner sig i inledningsfasen av
marknadsföring och försäljning av sina produkter eller tjänster. På den svenska riskkapitalmarknaden
är detta ett svagt utvecklat område och bearbetas endast av enstaka affärsänglar.

Bakom Coach & Capital står idag ett 30-tal personer med lång erfarenhet av entreprenörskap,
intraprenörskap, företagsledning och investeringar från fler olika branscher. I ägarkretsen finns
entreprenörer inom bl a IT, telekom, verkstad, service och media.

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande, har erfarenhet som entreprenör inom IT och är idag även VD
i börsnoterade Jeeves.

”Det som skiljer Coach & Capital från andra aktörer är att vi har fokus på en aktiv coachingprocess
samt vårt entreprenöriella arbetssätt”, säger Bengt-Åke Älgevik.

Lennart Hagegård, har lång industriell internationell erfarenhet och över 12 års erfarenhet från USA
av investeringar som affärsängel och genom riskkapitalbolag.

”Vår coaching, vårt nätverk och den samlade erfarenheten av entreprenörskap och investeringar
skapar unika förutsättningar att bygga framgångsrika projekt”, säger Lennart Hagegård.

Bland övriga personer i ledning och investerare, finns exempelvis:

Anders Ingeström som varit VD i flera telekombolag, bl a Across Wireless.

Henrik Frenkel, en av flera investerare från mediabranschen, som bl a framgångsrikt har utvecklat
tidningen Chef.

Anders Gezelius som under senare år byggt upp IVA:s och Innovationsbrons välrenommerade
mentorprogram Mentor4Research.

Christer Forsström, idag privatinvesterare tillväxtbolag, tidigare bl a ledningen på Electrolux och VD
på TV4.

Strategin är att på ett optimalt sätt utnyttja potentialen i kommersialiseringsfasen, den fas där den
snabbaste värdetillväxten kan ske med hjälp av den samlade erfarenheten och kompetensen i
Coach & Capital. 



Coach & Capital har idag ett kapital av drygt 50 mkr från ett 30-tal investerare och är fortfarande öppet
för nya investerare. Många investerare bidrar, förutom med kapital, även med kompetens i
utvärdering, coaching, kontaktförmedling eller styrelsearbete avseende Coach & Capitals projektbolag.
De mest aktiva i coachingprocessen, projektledarna, som mera operativt arbetar i Coach & Capitals
bolag, certifieras enligt Coach & Capitals coachingkoncept. 

- Coach & Capital har även ett högre syfte än kortsiktig vinstmaximering, Vi vill bidra till att skapa fler
framgångsrika entreprenörer och lyfta fram entreprenörskapet som något mycket värdefullt. Det
behöver Sverige, avslutar Anders Gezelius.

Webbsajt: www.coachandcapital.se

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Bengt-Åke Älgevik, Styrelseordförande, +46 708 731 838
Lennart Hagegård, Styrelsledamot och Management Team, +46 730 320 390
Anders Gezelius, Management Team, +46 70 729 6404


