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Bakgrund

Partner i Theia Investment AB, 2006 -

Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984

Entreprenör Exit Marketing AB som såldes till amerikanskt
börsbolag 1984-1999

VD Kimoda 1999 – 2001, såldes till Retail and Brands 2001

Affärsutvecklare kvinnligt entreprenörskapsprogram 2001 - 2002

Kartläggning kvinnliga affärsänglar 2003 - 2004

Affärsutvecklare och privat investerare 2001 -

Styrelseledamot Nyréns Arkitektkontor, Preera AB, Silentium AB,
Theia, Workey AB, PIE-P

Gift med Manni, 2 barn



Agenda

Entreprenör i Exit Marketing AB

Privatinvesterare

Theia

Lärdomar



Entreprenör, jag?

Varför starta företag?

INTE-tesen

Självförtroende

Låg risk

Miljö



EXIT

Första affärsidén

Systematisk metod för att 
hjälpa svenska företag att 
exportera till tysktalande länder

Resultat: Ideell verksamhet



EXIT

Andra affärsidén

Genom telemarketing som
metod öka våra kunders 
konkurrenskraft



LÄRDOM

Se till att vara flera

Kundfokus

Överträffa förväntningarna

Var beredd att ändra/korrigera din affärsidé



Är detta allt?

Det rullar på men..

Sent i marknaden 

Ville lära oss mer

Kontakter



Vi säljer

Ny relation

Mentorskap 

Större sammanhang

Planer, budget 

Benchmark



3 K
Kul Kunskap Kapital
Självförtroende – Kan själv
Använd bästa experterna

Köper tillbaka - LÄRDOM



Nu ska vi växa o tjäna pengar!

Ny strategi

Från kampanj till outsourcing

Fördjupade samarbeten

Storskalighet tvingade fram
systematik

Eget datasystem, Flexit

Utmärkelser



Bygga tar låååång tid

     0      3  4                   8                14 år

EXIT ser
 dagens

ljus

EXIT anställer 
sin första 

medarbetare

EXIT säljs 
första gången

Strategibyte
från kampanj
till långsiktiga 
integrerade 

uppdrag

EXIT blir
 helägt

 dotterbolag
 i Convergys
 koncernen

Tid

Omsättning



LÄRDOMAR

Lita på ditt sunda förnuft

Kommunikation; öppenhet, värderingar, kultur

Bygga företag tar lång tid

Affärer görs mellan människor som litar på
varandra

Teamet är allt

WIN – WIN, dela med dig

Ha kul och fira ibland!



Vad hände sen?

Kimoda
riskkapital

Kvinnligt
Entreprenör-
skapsprogram

Kartläggning
Kv affärsänglar

Affärs-
ängel

Theia 
Fond 1



Vad är en affärsängel?

Definition

En affärsängel (privatinvesterare) är
en person som med eget kapital och
sin kompetens och nätverk investerar
i idéer, projekt och onoterade företag
som inte är familjenära.



          Varför är det viktigt med kvinnliga affärsänglar?

Identifikation – kvinnor har lättare att närma sig kvinnor

Erfarenhet av andra branscher

Allas kompetens behövs, nu går 98% av riskkapitalet till män!

Ökad tillväxt - Lyckosamma företagare leder till fler som kan
investera i nya företag

Ekonomisk frihet



Riskkapital skapar tillväxt och ökat antal anställda

Bolagen i tillväxtfaserna (venture) har haft en årlig genomsnittlig tillväxt på
31,1 % i omsättning och 10,8 % i antal anställda. (Källa SVCA Portföljbolagsstudie 2006)





– Gudinnan som vaktar över guldet

Theia Fond 1 är en affärsängelsfond som investerar 1-2,5 mkr per
investering i mindre tillväxtbolag.

Anna-Carin Månsson Entreprenör, privatinvesterare, FÖRSÄLJNING

Ulrika Strömberg Entreprenör, privatinvesterare, FINANS

Leila Swärd Entreprenör, privatinvesterare, JURIST

Theia Investment AB
Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm



– Gudinnan som vaktar över guldet

Anna-Carin Månsson
Civ Ek Internationell ekonomi vid Linköpings Universitet,
grundare av Exit Marketing AB; flertal VD-uppdrag;
privatinvesterare; flertal styrelseuppdrag.

Leila Swärd Ramberg
Jur Kand, strategisk inköpschef på Ericsson; affärsutvecklare;
privatinvesterare; flertal styrelseuppdrag.

Ulrika Strömberg
Civ Ek. Handelshögskolan i Sthlm, aktieanalys och corporate
finance på Alfred Berg och Carnegie, flertal VD-uppdrag;
privatinvesterare; flertal styrelseuppdrag.



Investeringspolicy

Theia investerar branschoberoende med kapital och aktiv rådgivning i
mindre tillväxtföretag som har:

! Kunnig och drivande ledning

! Skalbar affärsidé

! Bevisat produktens/tjänstens säljbarhet

! Timing i marknaden



NÄTVERK

Nätverk av privatinvesterare

Syndikering Kompetensutbyte

Deal flow
Styrelsepool



Utmärkelse 19 oktober 2007

Affärsänglar som utvecklar näringslivet hyllas
Igår på Affärsängeldagen 2007 uppmärksammades affärsänglarnas viktiga arbete för
utvecklingen av nya företag. Affärsängelfonden Theia, företaget Episerver och affärsängeln
Jorma Mobrin mottog ”SVCA Business Angel Awards 2007” i kategorierna Årets
affärsängelnätverk, Årets Kapitalanskaffning och Årets Exit.

SVCA Business Angel Awards delades igår ut vid Svenska Riskkapitalföreningens årliga
mötesplats för affärsänglar och venture capital-aktörer, Affärsängeldagen.

Utmärkelsen ”Årets Affärsängelnätverk” tilldelades Theia med motiveringen; ”för skapandet
av en innovativ hybrid av affärsängelnätverk och fond som också är unik i det att
investerarbasen till största delen består av kvinnor, av vilka ett flertal inte tidigare har engagerat
sig som affärsänglar”. Med en strategi som bygger på samarbeten med olika parter skapar
Theia ett kvalitativt inflöde av investeringspropåer och en stor resursbank för sina portföljbolag.
Theia har fått en flygande start och har redan genomfört ett antal investeringar samtidigt som
nätverket kontinuerligt förstärks genom sociala aktiviteter och erfarenhetsutbyte investerarna
emellan.



Varför Theia

Teknikhöjd

= Lönsamhet

+ Effektiv apparat

Smart affär

Tillväxthöjd



Kassaflöde

Tid

Olika faser – olika investerare

Affärsänglar & Venture Buyout

Expansion

Riskkapitalbolag

Bank

Mognad

Riskkapitalbolag

Bank

Sådd &
Start-up

FFF, Almi, IB

Affärsänglar

THEIA



Rollen som investment manager

Styrelsepost

Bollplank

Coach

Nätverk

(men gör aldrig jobbet)



SLUTORD

Nätverka

Säg att du kan

Team

Dela med dig

Fokusera

Var uthållig

HA KUL



Tack för uppmärksamheten!


