Nuläget i Connects Investerarnätverk
För att få en bild av hur riskkapitalmarknaden för tidiga investeringar ser ut har vi frågat
våra investerare om hur de påverkas av det som sker i Sverige och resten av världen. De
205 svar vi fick in ger en ögonblicksbild av investeringsviljan i Sverige just nu.

//////////////////////// Investeringsviljan i nätverket
Hela 86% av investerarna i Connect visar fortsatt intresse
av att investera i onoterade bolag trots rådande
omständigheter.

86%

Vi märker ett fortsatt starkt intresse av att ta del av information om
bolag och träffa entreprenörer. Investerare i denna målgrupp är oftast
aktiva även på börsen och svängningarna där speglar, för flera av
investerarna, utvecklingen och möjligheten att investera även på
onoterad marknad. Men siktet på framtiden och inställningen att man
med innovation kan skapa en bättre morgondag gör att en stor del av
investerarna i Connects nätverk är fortsatt aktiva och vill investera.

”Hur ser din möjlighet/plan att investera i onoterade bolag ut i nu rådande läge?"
24%

Oförändrad - jag fortsätter investera som planerat

62%

Mer avvaktande men jag fortsätter titta på investeringscase

11%

Ingen möjlighet just nu
Annat

3%

////////////////////////

////////////////////////
Investeringsfas

Fortsatt intresse
”Är du intresserad av att följa bolag över
tid även om du idag inte har möjlighet att
investera?*”

”I vilken fas vill du investera?”

Tidig fas i bolagets
utveckling

*frågan ställdes till de som angav att de inte hade
möjlighet att investera (22 svar)

33%
51%

Senare fas i
bolagets utveckling

Ja

68%

Olika beroende på
situation

16%

32%

Nej

////////////////////////
Tidshorisont
”På hur lång sikt tror du att din investeringskapacitet påverkas framåt?”*
*frågan ställdes till de som angav att de inte hade möjlighet att investera (22 svar)

6 mån

6-12 mån

12 mån

Annat

Längre

19%
27%
14% rådande läge 22%
11% av de
svarande angav att18%
de har påverkats av förändringarna
och att de p.g.a
inte har
möjlighet att investera just nu. De flesta ser dock en viss tidshorisont och att de räknar med att vara igång
igen inom 6-12 månader. I perioden fram till dess vill de flesta fortsätta följa bolag och titta på nya
investeringscase.

////////////////////////
Handlingskraftiga bolag
”Hur tycker du att bolag som söker
kapital ska agera i dessa tider?”

41%
29%
21%
9%

Över 70%
av investerarna i Connects undersökning
uppmanar startups till ett aktivt förhållningssätt
för att säkra kapitalanskaffning i närtid.

29% - Fortsätt enligt tänkt plan
41% - Dela upp finansiering i milestones, bryggfinansiering,
konvertibler, etc
21% - Avvakta med att ta in pengar till läget är mer stabilt
9% - Annat

Connects investerarnätverk är Sveriges största aktiva
nätverk med ca 500 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.

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

