Tillväxtkapital
utvecklar investerare och tillväxtföretag

Connect sammanför tillväxtföretag med kapital och avgörande
kompetens och kontakter. Vårt nätverk av drygt 400 investerare
är spridda över hela Sverige och drivkraften är ofta en stark
vilja att utveckla företag kombinerat med ekonomisk vinning.
På Connect arbetar vi aktivt för att utveckla vårt
investerarnätverk: Det finns regionalt, nationellt
och internationellt. Nätverket ger svenska tillväxtföretag unika möjligheter till finansiering, även
från andra länder. Tillsammans med våra nordiska
systerorganisationer har vi också byggt en digital
plattform där investerare och kapitalsökande bolag kan mötas. Connect är också aktiv i European
Business Angel Network – EBAN.
För att underlätta investeringar, även i branscher
som är nya för investeraren, har vi tagit fram en
mall för syndikeringsavtal. Kombinationen av
tidiga investeringar och t.ex. crowdfunding är en
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Språngbrädan®
FöretagsAcceleratorn®

annan spännande möjlighet, som vi tillämpat vid
många tillfällen.
Vem vänder vi oss till?
Connect arbetar både med utbildning för investerare och för tillväxtföretag som söker kapital.
Vi anordnar möten som ger ypperliga kontakter
inför t ex syndikeringar, och vi har dessa träffar
över hela landet och i Norden.
För våra entreprenörer är tillväxtkapital en fortsättning på någon av Connects processer Språngbrädan
eller FöretagsAcceleratorn. Närmare 30 % av de
företag i Connects nätverk som söker kapital når
investeringen via Connects nätverk.
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Bedömning

Urval

Presentation
inför investerare

Uppföljning

”Jag drivs av att se människor och företag utvecklas! Genom
Connects nätverk träffar jag många duktiga och inspirerande
entreprenörer och får ofta lära mig nya spännande saker.
Jag möter även andra med intresse av att engagera sig i
spirande tillväxtföretag. Vi söker de som vill, kan och vågar
växa – till dessa försöker vi bidra med kunskap och kompetens. I bästa fall resulterar några också i framgångsrika och
mer långsiktiga investeringar.”
Sofia Ekström, Ekström Invest i Umeå

Vi skapar tillväxt
Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens
och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi vägen till
verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt.

Genom Connects processer och mötesplatser får
dessa företag unika tillfällen att presentera och
testa sina idéer på marknaden, få värdefulla råd
och kontakter som också ger möjlighet att söka
kapital.
En naturlig aktör i det svenska
innovationssystemet
Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse.
Verksamheten bygger på frivilliga insatser från
engagerade människor från näringsliv, universitet
och andra organisationer vilka bidrar med kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter.

Tack vare partnerskapet kan partner effektivt
bygga givande relationer med nya och befintliga
kunder och samtidigt öka sina medarbetares professionella nätverk.
Regionalt men gränsöverskridande
Modellen startade vid University of California i San
Diego och finns idag över hela världen, vilket gör
att vi kan erbjuda internationella kontaktvägar. I
Sverige har vi funnits sedan 1999 och har regionala
kontor med verksamhet i stora delar av landet. Du
hittar kontaktuppgifter till ditt närmaste kontor
på connectsverige.se

Connect Sverige under ett år …

Norr

• Antal företag i Språngbrädan®

ca 300 st

• Företag in i FöretagsAcceleratorn®

ca 100 st

• Investerarmöten
• Företagspresentationer för investerare
• Rest tillväxtkapital

ca 50 st
ca 170 st
ca 80 MKR

• Mentorer/affärscoacher

ca 350 pers

• Partnerföretag

ca 350 st

• Aktiviteter och evenemang

ca 500 st

• Deltagare vid aktiviteter och evenemang
• Ideella professionella timmar förmedlade*

ca 1 700 pers
ca 30 000 tim

Uppsala
Öst

Väst
Sydost

*) vilket motsvarar värde över 40 MKR årligen

Skåne

