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Stockholm den 13 november 2008

Ett 50-tal affärsänglar går mot strömmen i den finansiella krisen:

”Vi håller dörrarna öppna för entreprenörer” 
Nya venturebolaget Coach & Capital planerar att investera i sex till åtta nya 
teknikbolag under de närmaste åren

Alltfler signaler tyder på att entreprenörer och småföretag i tidig fas riskerar att slås ut under 
den nuvarande finansiella krisen. Det är företag som precis ska gå ut i den s k 
kommersialiseringsfasen, som redan ligger sämst till att få tillgång till riskvilligt kapital.

I de tidigare faserna av idé- och produktutveckling finns det statliga aktörer som Almi och 
Innovationsbron som fortsätter att investera. Och i senare skeden finns det flera stora aktörer 
som kan gå in med kapital. Men de företag som just skall börja sälja sina produkter på 
marknaden har svårare att hitta finansiering, speciellt förödande i den nuvarande finansiella 
krisen.

Det relativt nystartade venturebolaget Coach & Capital går nu mot strömmen och 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 primärt av affärsänglar.

Bakom Coach & Capital står idag ett 50-tal personer med lång erfarenhet av 
entreprenörskap, intraprenörskap, företagsledning och investeringar från flera olika 
branscher i Sverige och internationellt. I ägarkretsen finns entreprenörer inom bl a IT, 
telekom, verkstad, service och media.

Coach & Capital har en unik coachingprocess. Utöver aktivt styrelsearbete tillsätts en 
projektledare som arbetar på operativ nivå i bolaget och stödjer entreprenörerna. Genom en 
aktiv coaching minskar riskerna, projektets framgång säkras och kapitalbehovet reduceras, 
vilket är extra viktigt i dessa turbulenta tider.

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

”Vi har under sommaren 2008 gjort våra första två investeringar. Vi planerar att fortsätta göra 
sex till åtta nya investeringar de närmaste åren i teknikbolag som har startat försäljningen av 
sina produkter”, säger Bengt-Åke Älgevik.



Lennart Hagegård, en av grundarna till Coach & Capital, har lång industriell internationell 
erfarenhet och över 13 års erfarenhet från USA av investeringar som affärsängel och genom 
riskkapitalbolag: 

”Nu är det egentligen en bra möjlighet att investera. Många missar poängen att det är just i 
utmanande tider som entreprenörer arbetar mer fokuserat och undviker att dra på sig för 
stora kostnadskostymer. Entreprenörer och aktiva investerare kan sedan få en riktigt bra 
resa tillsammans när det vänder”, säger Lennart Hagegård.

Utöver starka entreprenörer och intressanta teknikprojekt i kommersialiseringsfasen söker 
Coach & Capital även medinvesterare och fristående affärsänglar, som ser värdet av att ha 
en aktiv ”lead investor”.

Anders Gezelius, en annan av grundarna till Coach & Capital, har under senare år byggt 
upp IVA:s och Innovationsbrons välrenommerade mentorprogram Mentor4Research.

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

För ytterligare information, vänligen kontakta
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Bengt-Åke Älgevik, Styrelseordförande, +46 708 731 838 
Lennart Hagegård, Styrelseledamot och Management Team, +46 730 320 390

Coach & Capital är ett venturebolag, som kombinerar det bästa från riskkapitalbolag och 
affärsängelnätverk. Utöver riskkapital bidrar bolaget i sina projektbolag med sitt stora nätverk 
av över 50 privata investerare, bred entreprenörserfarenhet och aktiv coachingprocess. 
Coach & Capital fokuserar på kommersialiseringsfasen och engagerar sig primärt i bolag 
som har startat försäljningen av sina produkter/tjänster. Bolaget har redan idag tillgång till  
över 70 mkr och är fortfarande öppet för nya investerare.

Webb: www.coachandcapital.se
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