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Svenska Riskkapitalföreningen arrangerar för andra året i rad Affärsängeldagen i sam

verkan med affärsängelnätverken runt om i landet.

Affärsängeldagen riktar sig till dig som är affärsängel eller venture capitalinvesterare 

och erbjuder ett unikt tillfälle för nätverkande och erfarenhetsutbyte investerare emellan. 

Ta tillfället i akt att lyssna till erfarna investerare, hitta nya syndikeringspartners och 

ta del av spännande investeringsmöjligheter. Programmet i år bjuder på såväl intressanta 

talare som möjlighet till interaktiva gruppdiskussioner. Under den festliga middagen delar 

vi ut SVCA Business Angel Awards.

En nyhet för i år är att deltagarna vid Affärsängeldagen under förmiddagen erbjuds att 

delta i ett Investeringsforum där åtta kapitalsökande tillväxtföretag utvalda av affärsängel

nätverk från norr till söder presenterar sig.

Väl mött på Grand Hotel Saltsjöbaden den 18 oktober!

Svenska Riskkapitalföreningen

Tom Berggren   Maria Nilsson
Vd    Affärsängelansvarig

DATUM: Torsdag 18 oktober 2007

PLATS: Grand Hotel Saltsjöbaden

INVESTERINGSFORUM: 09:30–11:30

KONFERENS: 13:00–18:00

MIDDAG: 19:30



pRoGRAm 
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INVESTERINGSFORUM

09:30   Åtta kapitalsökande tillväxtföretag utvalda av affärsängelnätverk  
från norr till söder presenterar sig för investerare

  Affärsängelnätverk som har nominerat bolag: ALMIBAN, Connect Skånes  
Affärsänglar, Connect Väst Affärsänglar, Connect Östra Sverige Privat
investerare, DalaBAN, IQube, STING Business Angels, Västerbottens Delfiner/ 
Connect Norr

11:30  Mingellunch med möjlighet till fördjupad dialog och diskussion  
mellan investerare och de entreprenörer som har presenterat sina företag

AFFäRSäNGELDAGEN  

12:30 Registrering och kaffe

13:00   Välkommen
 Svenska Riskkapitalföreningen och moderator Paula Lembke,  
 affärscoach på Connect Östra Sverige

13:15 Hur får man entreprenören och finansiären i samma båt?
 Hans Otterling, Northzone Ventures

13:45 Vägen till framgångsrika ängelinvesteringar
  Paneldiskussion under ledning av Paula Lembke 

 Medverkande: Nicklas Bergman, entreprenör & såddinvesterare,  
Lennart Hagegård, grundare av Coach & Capital,  
Pekka Seitola, vd på Radarbolaget, Jane Walerud, vd på Ellen

14:30 Kaffe

15:00 Parallella programspår (se program i kanten)

17:20  Status of the European Business Angel market
  Claire Munck, General Manager, European Business Angel Network

 Utvecklingen av den svenska affärsängelmarknaden 
 Nils Månsson, doktorand vid Lunds Universitet 

17:50  Uppsummering och avslutningsord
 Svenska Riskkapitalföreningen och Paula Lembke

18:00 Möjlighet till mer informellt nätverkande i baren på Grand Hotel 

19:00 Cocktail

19:30 Middag med utdelning av SVCA Business Angel Awards
 Middagstalare: Martin Hauge, Creandum

MINISEMINARIER

1.  Hur kvalitetssäkra din inves-
tering? Aktuella skattefrågor 
för affärsänglar. 
Öhrling Pricewater 
houseCoopers

2.  kapitalförsörjning – bank 
vs riskkapital och hur kan 
banken samverka med 
riskkapitalaktörer för att 
optimera kapitalstrukturen? 
SEB

3.  kan man bara investera  
i aktier? 
Advokatfirman Vinge

INTERAKTIVA  
ERFARENHETSUTByTEN

Gruppdiskussionsledare:  
Katarina Bonde, 
LarsOlof Bäckman,  
Lennart Hagegård,  
Martin Hauge, Eric Martin

•  Företag som blev väldigt bra 
och de som gick snett – vad 
har vi lärt oss?

•  Hur plockar vi ihop bra team 
till våra bolag?

•  vilka industrier går bäst?

•  värdering av bolag, vad har 
ni för erfarenheter?

•  är notering av bolag man 
investerat i en bra exitväg?

•  Samarbete med venture 

capital-aktörer.

PARALLELLA  
PROGRAMSPÅR



SPONSORER

SAMARBETS- 
PARTNERS

PRAKTISK INFORMATION

Avgift

Priset för hela evenemanget är 1 500 kr per person exklusive moms. 

Målgrupp

Affärsängeldagen är ett evenemang primärt för enskilda investerare/affärsänglar, represen

tanter för svenska venture capitalaktörer och nyckelpersoner på landets affärsängelnätverk 

och inkubatorer. 

Anmäl dig på:

www.svca.se/affarsangeldagen

Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn-principen gäller.  

Sista anmälningsdag är 4 oktober.

Logi

För de gäster som önskar logi på hotellet har vi reserverat ett antal rum till rabatterat pris. 

Logi bokas på: 0850 61 70 00, uppge kod Affärsängeldagen för att erhålla rabatt.

Mer information om hotellet hittar du på www.grandsaltsjobaden.se

Observera att rummen endast är reserverade till och med 18 september.

Mer information

Du finner mer information om Affärsängeldagen på www.svca.se/affarsangeldagen.  

Det går också bra att kontakta Maria Nilsson, Affärsängelansvarig på SVCA, på telefon 

070836 22 31 eller maria.nilsson@svca.se.
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