Connects Investerarundersökning
Nuläget i Connects Investerarnätverk våren 2021

Connects investerarnätverk av privata investerare är det största av sitt slag i Sverige.
För att få en bild av hur riskkapitalmarknaden för tidiga investeringar ser ut just nu har vi frågat våra
investerare om hur de påverkas av det som sker i Sverige och resten av världen – både avseende hur
deras investeringsvilja påverkades av COVID-19 och även när det gäller framtidsspaningar och trender. De
131 svar vi fick in ger en ögonblicksbild av hur dessa investerare tänkt och agerat under pandemiåret.
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Hur har investeringsviljan sett ut?

Hela 106 av de 131 tillfrågade investerarna, 81%, säger
att de planerade att investera i onoterade bolag under
2020 trots ett osäkert omvärldsläge.

81%

Detta stämmer väl överens med förra årets mätning vid samma tid då
86% av investerarnätverket sa sig fortfarande vara intresserade av att
investera i onoterade bolag framåt – COVID-19 till trots.

71%

Totalt har 71% av investerare som svarade faktiskt
investerat under året, antingen en eller flera gånger.
Bara 12% av respondenterna valde att aktivt avvakta med att investera och
för övriga blev det inte av av andra skäl.

Belopp investerat per investerare 2020

Både små och stora investerare gör
affärer genom Connect
Investerade belopp per investerare under 2020
spänner från 60 tkr upp till 20 MSEK. Drygt hälften
av respondenterna har investerat mindre än 1
MSEK under 2020 medan 13% har investerat mer
än 5 MSEK.
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Tillsammans har 93 investerare
investerat 270 MSEK.

40%
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Investeringsfas

Fortsatt intresse för onoterat?

”I vilken fas vill du investera?”

”Letar du idag aktivt efter nya bolag att
investera i?”

Investerarna är intresserade av bolag som är…
Väletablerade
på marknaden

Nej

I utvecklingsfas

Etablerade på
marknaden

20%
I kommersialiseringsfas

80%
I tillväxtfas innan
uppskalning

Ja
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Tidshorisont
”När tror du att du kommer investera aktivt igen?”*
*frågan ställdes till de som angav att de inte aktivt söker nya bolag att investera i just nu (27 svar)

10 investerare avvaktar
med att investera av
andra anledningar än
tidshorisont

2021

2022

2023

2024 <

22 av dessa 27 investerare svarade dock att de fortfarande är intresserade av att följa bolag över tid
även om de väljer att inte investera just nu.
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Framtidsspaning
”Inom vilka sektorer tror du det
kommer finnas en hög potential för
tillväxt kommande året?”
Även food tech, green tech och hållbarhet ligger
högt i kurs bland investerarna, men topp tre
sektorer i tillväxtligan blir enligt investerarnas
trendspaning Medtech, Digitalisering och
LifeScience. Hålllbarhet lyfter många investerare
som viktigt oavsett bransch.

Connects investerarnätverk är Sveriges största aktiva
nätverk med 450 privata investerare från Luleå i norr
till Malmö i syd.
Investerarna får genom möten och digital plattform tillgång
till ett stort flöde av kvalificerade tillväxtföretag som söker
riskkapital. Investerarna gör investeringar i innovativa
startups och scaleups som söker kapital i
storleksordningen 2-10 MSEK. Syndikeringar är vanliga
och de har en investeringskapacitet på minimum 0,5
MSEK per investerare. De är ofta aktiva i sina investeringar
och bidrar med, förutom kapital, kompetens, kontakter
och erfarenheter för att bolagen ska växa.

41%
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Medtech / Healthtech

29%

21%

9%
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Digitalisering

3

LifeScience

För frågor rörande rapporten och
Connects investerarnätverk, kontakta
Therese Folkesson
therese.folkesson@connectsverige.se
0739 – 83 72 34

connectsverige.se

