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Agenda
• Er en investor rett for deg?
• Hva slags type investor skal du se etter?
• Hvor finner du en investor?
• Forslag til innhold i en investorpresentasjon
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Jan Wessel Bratterud
• Roller i MTI Startup AS
• Finne investeringskandidater, og gjennomføre prosess
• Oppfølging av investeringsportefølje
• Nettverk og markedsføring
• Investor
• M&A erfaring
• 17 år med M&A transaksjoner, hovedsakelig innen
teknologi / programvarevirksomheter
• Operasjonell og internasjonal erfaring
• 15+ år som leder innen produkt, markedsføring og salg i
ulike bedrifter – små og store
• Ansatt, investor og styremedlem i ulike oppstarts
virksomheter
• 7 år i Silicon Valley
• Startet opp USA kontor for norsk oppstartsselskap
• Global erfaring fra Fortune 100 selskap
• Direktør for strategiske allianser, teknologievangelist /
produktsjef / selger
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2005 ->

Managing Partner

2010 ->

Investor

2012 ->

Board member / investor

2015 ->

Investor

2017

CEO for hire

2013-2016

Board member/investor

2012-2014

Board member/investor

2003-2005

Business Broker

1999-2003
1987-1999
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VP sales USA, Alliance
director
Tech.evangelist, Alliance
director, Product mgr.++
Sales executive
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Er en investor rett for deg?
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Det første spørsmålet er kanskje litt rart. Hvorfor skulle man ikke ønske en investor?
Men det viser seg ofte at mange av de som tar kontakt med et investeringsselskap
ikke helt forstår hva det innebærer å ta med seg en profesjonell investor som
medeier.

De senere årene har det å være gründer blitt svært populært. Mange grunner til
dette. Ikke minst alle historiene i media om folk som har tjent fryktelig mye penger
på å være med i de rette selskapene.
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Dette er en skjematisk prosess som mange prøver å følge gjennom bygging av et
selskap som i løpet av relativt kort tid skal selges.
Men er det målet for deg når du søker finansiering?
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Erfaringer fra engelinvesteringer
• Finsk undersøkelse fra 2017 av 126 exits av 40 fulltids engelinvestorer
• Snitt avkastning 25 %
• Snitt investeringstid 5,5 år
• Investerer 200 TNOK per engel, typisk 2 MNOK per selskap
• 44% av investeringene er fullstendig tap, 54% delvis eller fullstendig tap
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Tenk gjennom…
• Hvor ambisiøs er du egentlig?
• Hva vil du selv investere i prosjektet?
• Hva er det investor skal eller kan bidra med utenom penger?
• En investor er ikke en bank!
• Er du klar for rapporteringskravene?
• Hva er dine (og eventuelle medeieres) visjoner og forventninger?

Hva er viktigste grunnen til at du søker investor?
Forstår du hvilke krav til verdistigning som forventes av deg?
Søker du profesjonelle investorer må du og eventuelt andre gründere være helt sikker
på at dere har samme mål! Blant annet om innsats og exit.
Hvis ikke kan det gå riktig galt.
Investorens mål er salg av aksjene i løpet av en gitt tid, samt en meget god
avkastning.
Og for å oppnå det må man ha en viss kontroll over de andre aksjonærene.
Så tenk nøye gjennom om hva du ønsker fra investorene.
Forstå hvordan de styres av sine mål.
For noen er det klart bedre å beholde kontrollen selv, og kanskje lånefinansiere
virksomheten inntil den går å bra at man får ordinær kreditt i bank.
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Hva slags type investor skal du se etter?
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Ikke gå på de største investorene med en gang
• De største investorene er som regel medlem av
venturekapitalforeningen – www.nvca.no
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Alliance Venture
Agder Energi Venture
Custos Equity
Energy Ventures
EQT Partners AS
Ferd Capital
FSN Capital Partners AS
Herkules Capital
HitecVision AS
Investinor AS
Katalysator
Longship
NC Advisory AS
Nord Kapitalforvaltning AS
NorgesInvestor Management AS
NorInnova Forvaltning AS
Northzone Ventures AS
Norvestor Equity
Proventure Management AS
Reiten & Co
Sarsia Seed Management AS
Skagerak Maturo
Statoil Technology Invest
Triton
Verdane Capital Advisors
Viking Management AS

Det er klart fristende å kontakte de store og kjente investorene med en gang. De
fleste store, profesjonelle investorene finner du på nettsidene til
venturekapitalforeningen.
Etter min mening skal du ha kommet svært langt med prosjektet ditt før det er noen
vits i å kontakte noen av disse. Det er for tidlig for de aller fleste av dere. Snakker mer
om dette snart.
Men er det en investor som er spesielt aktiv innenfor ditt segment kan det være et
tips å heller kontakte ett av de selskapene som de allerede har investert i dersom det
er et potensial for synergier.
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Verdikjeden for entreprenørskap

Idéutvikling

Bevise
produkt

Etablering

Kommersialisering

Vekst

Modning

Kapitalverdikjeden
Første
finansiering

Såkornvirksomhet

Familie / egne
midler / venner

Engleinvestorer /
presåkorn

Venturefond
Såkorn

Tidlig fase

Senere fase

Private Equity

Børs/salg

«Buy &
Build»

Exit

Restrukturering

Forskningsmidler
Andre stipend- og støtteordninger
Egenkapital

Lånefinansiering
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Dette bildet viser sammenhengen mellom verdikjeden for entreprenørskap,
investorer og type finansiering.
MTI Startup er i tidlig fase såkornvirksomhet, såkalt presåkorn.
Jobber man med oss vil det på et eller annet tidspunkt være aktuelt å søke et
samarbeid med de 4 såkornfondene som får kapital fra Staten.
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Hvor finner du en investor?
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Noen tips…
LES MEDIA

INVESTORDATABASE

PRESENTER DIN BEDRIFT

12

12

ENGELNETTVERK

ENGELNETTVERK

RÅDGIVNING I FOLKEFINANSIERING

notionstory.no
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SØK I ANDRE STARTUPS

PRESÅKORN FORVALTERE
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Bruk økonomidatabaser som Proff.no til å søke etter hvem som er aksjonærer i andre
profilerte startups.
På nettsidene til Innovasjon Norge kan du søke på «Presåkornkapital», og få en god
oversikt over hvordan denne ordningen fungerer.
Og ikke minst oversikt over alle forvalterne i Norge. Det er hele 28 av dem, og de aller
fleste har et spesielt fokus eller kompetanse som skiller dem fra hverandre.
Det kan være geografisk, teknologisk eller for eksempel bransje.
Her vil dere også finne Microtech Innovation og vår inkubator Silicia.
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Kompetanse og nettverk innen:
IT/IKT (HW + SW)
Shipping / transport

Elektro-mekanisk produksjon
Detaljhandel
Kapitalforvaltning++

Medlemsbedrifter
FOU
(MNT/smarte systemer, AI,
3D, energi++)
Laboratorier
Doktorgradsprogram
Studentbedrifter
Internasjonale nettverk

Design
Utvikling
Produksjon
Team
Nettverk

Studentinkubator
Inkubator
Aksellerator
Samarbeidsmiljøer

Andre forvaltere av
presåkorn kapital
Kompetansemeglere
Konferanser

Andre kapitalmiljøer og
co-investorer
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MTI Startup er en del av et fantastisk økosystem for oppstartsvirksomheter.
Her er det tilgang på investeringsmuligheter fra egen inkubator, fra investorenes egne
nettverk, fra medlemmer av Electronic Coast klyngen, og Universitetet med all sin
forskning og studentbedrifter. I tillegg jobbes det tett med andre forvaltere av
presåkornkapital, kompetansemeglere, inkubatorer, investeringsmiljø med mer.
Gjennom MTI og inkubatoren Silicia har man i mange år hjulpet frem gode
oppstartsvirksomheter.
Men MTI har manglet et investeringsselskap med mulighet til å tilby kapital ut over
presåkornmidler og mindre tilskudd.
MTI Startup er deleid av MTI sammen med en rekke private investorer fra ulike
bransjer.
Formålet er ikke å bare investere i det som kommer ut av eget økosystem. Det kan
være en mulighet for rett bedrift i Silicia, men MTI Startup ser på teknologibedrifter i
henhold til en rekke kriteria.
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Spør investor om deres kriteria!

Investeringskriteria MTI Startup

Teknologi

Produkt

Marked

Modell

Team

Fase

Struktur

SW generelt

Fortrinn

Vekstpotensial

Skalerbar

Erfaring

Presåkorn

0,2 -3 MNOK

Elektronikk

IOT/IIOT

Internasjonalt

Recurring

Lytter

Milepæler

Co-investor

Mikro/nano

Forståelig

Helst B2B, B2G

IPR

Kommersielle

Ide om exit

Konvertibel
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Ingen vits i å ta møtet dersom det er helt klart at ditt prosjekt ikke vil
møte investors kriteria.
MTI:
Teknologi
• Programvare generelt
• Elektronikk utvikling og produksjon; Sensorer, kretskort,
nettverkskomponenter m.m.
• Mikro- og nanoteknologi; vannrensing, materialteknologi m.m.
Produkt / tjeneste
• Selskapet skal vise teknologiske løsninger med identifiserte fortrinn
i sine markeder.
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•
•

Vi må forstå produktet, og selv kunne kommunisere hva det er.
Gjerne løsninger innen IoT (Internet of things) og IIot (Industrial
Internet of things), kunstig intelligens og smarte systemer

Marked
• Selskapet må ha en forretningsidé med betydelig vekstpotensial.
Gjerne mot internasjonale markeder.
• Fortrinnsvis B2B eller B2G.
Forretningsmodell
• Forretningsmodellen må være tydelig og skalerbar.
• Gjerne abonnementsmodeller (recurring).
• Vi ser også etter selskapets evne til å bygge barrierer både ift.
eksisterende og fremtidig konkurranse. Gjerne patent.
• Vi ser etter selskaper med et klart verdigrunnlag til kunder og miljø.
Management team

•

•

Vi ser etter dedikerte lederteam med betydelig erfaring og ambisjon
om å bringe selskapene frem til neste fase, og som også er
mottagelige for veiledning.
Kommersielle, ikke kun produktorienterte

Investeringsfase

•
•

Tidligfase / presåkorn. Tydelig vei for videre vekst.
Synlige milepæler, inkl. videre kapitalisering og exit.

Investeringsstruktur

•
•
•
•
•
•

Vi investerer normalt fra NOK 0,2 – 3 MNOK pr. selskap.
Konvertibelt lån kan vurderes.
Gjerne match med presåkorn eller lån fra Innovasjon Norge.
Ikke krav om styredeltagelse eller aktiv rolle.
Vi ønsker samarbeid med andre investeringsselskap.
Kan tilby rådgivning som en betalbar tjeneste, men ikke
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«management for hire».
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Innsalget til investor – «investor pitch»
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Når du endelig har bestemt deg for at en investor er rett for deg, og du har funnet en
aktuell kandidat, så gjelder det å være godt forberedt før du gir første presentasjon.
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Forslag til innhold i en investorpresentasjon
1. Hva er dette? Få leseren nysgjerrig!

7. Hva fokuserer du på?

2. Hva er markedsbehovet du skal møte?

8. Hvordan synliggjør du produktet eller
tjenesten?

3. Hvordan prøver folk å løse dette i dag?
Hvorfor fungerer det ikke?

9. Hvor stort kan dette bli?

4. Hvem er du? Hvorfor skal noen høre på deg?

10. Hvordan underbygger du markedsbehovet?

5. Hva lager eller leverer du?

11. Hvorfor nå? Hvorfor investere i deg?

6. Har du en gjennomtenkt forretningsmodell?

12. Hva trenger du? Når? Hva skal det medføre?
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Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er en god investorpresentasjon.
Her er en modell som tar utgangspunkt i noen basis spørsmål.
Jeg gir noen eksempler på hvert av spørsmålene
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KORT INTRO TIL SELSKAPET
OVERSENDES FØR INVESTORMØTE

Segment

PRO

MAR

MOD

MAN

www.xxxxx.no

TEK

Firmanavn

X

X

X

X

X

Forskning

• Ny eller unik idé? Posisjonering? Kan det brukes til andre behov/problem også?

Selskapets topp salgsargumenter
• Ut over det som er beskrevet ellers
• xxxx
• xxxx
• xxxx

• Sterk IPR? Patenterbart? Andre ting som skal hindre konkurranse på ett eller flere områder?

• xxxxx

Utfordring/markedsbehov
• Hvilken eller hvilke utfordring(er) prøver selskapet å løse?
Løsning/produkt/tjeneste

Produktutvikling

Pilot
kontrakt

Regulært
salg

• Hvor skalerbart er dette?
• Roadmap for ferdigstillelse eller videre utvikling?

Team / ledelse / økonomi / selskapet / aksjonærer / annet
• Team på plass? Erfarne? Lokasjon?

Markedet

• Ønske til investors involvering?

• Kan det dokumenteres at markedsbehovet er reelt?

• Penger i kassen i dag? Burn rate / når er det evt. tomt?

• Har man en indikator på markedets størrelse?

• Hvor mye er det investert totalt?

• Viktigste kundesegmenter? Nasjonalt/internasjonalt? B2B, B2C, B2G, D2C eller kombinasjoner?

• Eierstruktur? Kun gründere, venner, familie? Evt. eksterne profesjonelle investorer?

• Forretningsmodell? Hvordan selger man/når man kundene?

• Hva er søkt på eller mottatt fra Innovasjon Norge (IN)?

• Modeller for gjentagende inntekter (recurring revenue)?
• Har selskapets ledelse en god forståelse av / oversikt over konkurrenter?

Kunder / Partnere
• Strategiske kunder eller partnere for selskapet som kan bidra til/sikre suksess?

• Trender?
• Største trusler / andre ting som kan hindre selskapets suksess?

Plass for mer tekst?
Eller link til video, presentasjon eller annet materiale?

Investeringsmuligheten
• x MNOK (evt. av totalt x MNOK) for opp til xx % andel av selskapet. Selskapsverdi før emisjon.
Eventuell tidsfrist for emisjon?
• Forventninger til videre investeringer? Forventet investeringshorisont, exit scenario?
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Vi gir alle investeringskandidater i oppgave å utarbeide en teaser til våre investorer
basert på denne malen. Her får vi svar på de fleste av spørsmålene på forrige slide.
Denne teaseren sendes til investorene sammen med annet materiale i forkant av et
møte, og danner grunnlag for våre månedlige investormøter der det stemmes over
hvilke selskap man vil se nærmere på.
En slik teaser kan dere også sende ut i forkant av et møte.
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Hva er dette? Få meg nysgjerrig!
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Det første lysbildet er en unik mulighet til å presentere deg selv, din bedrift og
merkevaren din på en overbevisende måte.
Mange leser ikke gjennom hele presentasjonen, men alle leser første lysbilde.

20

Hva er markedsbehovet?
To ulike tilnærminger;
Fokusere på «problemet»?

Eller belyse endringer i markedet som skaper muligheter?

vs.
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Skal du starte med å snakke om problemet eller utfordringen i markedet? Eller hva
som er i ferd med å skje i verden, landet, bransjen eller segmentet?
Når du hevder at dine potensielle kunder har et problem, blir de umiddelbart
defensive. De kan være uvitende om problemet, eller det er ubehagelig innrømme at
de har en utfordring.
Når du starter med å beskrive et større skifte i verden, bransjen eller teknologien, får
de mulighet til å åpne opp om hvordan det skiftet påvirker dem, hvordan det
skremmer dem, og hvor de ser muligheter. Viktigst, du tar tak i deres
oppmerksomhet.
Noen ganger kan det være lurt å gi en oversiktsbeskrivelse av behovet og problemet
som eksisterer - den megatrenden du drar inn i.
Det må være spennende nok til å få oppmerksomheten til publikum, samtidig som
det utfordrer et behov for å lære mer.
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Hvordan prøver folk å løse dette i dag? Hvorfor fungerer det ikke?
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Hjelp publikum med å forstå hvordan man kom til dette punktet og hvordan det blir
adressert i dag.
Du kan vise en versjon av et konkurransedyktig landskap eller en tidslinje av utdaterte
løsninger.
Det er viktig å markere hullene som nåværende løsninger ikke adresserer for å få
publikum til å forstå utfordringene som eksisterer.
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Hvem er du? Hvorfor skal noen høre på deg?
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Det vil alltid være diskusjon om hvor mye man skal snakke om teamet, og hvor dette
skal komme i presentasjonen.
Hvis du har et all-star-team kan det være avgjørende å få oppmerksomhet ved å
introdusere deg selv, teamet ditt og deres imponerende bakgrunn.

Dette er din mulighet til å markere ekspertise og unike opplevelser som gjør deg eller
dere til et vinnende team.
Dette er også en sjanse til å fortelle opprinnelseshistorien din og sette opp din egen
forbindelse til problemet.
Investorer vil høre din lidenskap og vet at du vil jobbe hardt for å løse dette
problemet.
Andre mener at presentasjon av teamet skal komme til sist.
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Hva lager eller leverer du?
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Når du introduserer produktet, hold det enkelt, men spennende!
Vis et fantastisk skjermbilde, din skreddersydde tagline eller kort merkevarevideo.
Viktigst, dette lysbildet må raskt formidle hva produktet eller tjenesten er. En app? En
markedsplass? Et stykke maskinvare?
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Har du en gjennomtenkt forretningsmodell?
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Her har et selskap brukt Osterwalder-modellen til å illustrere at de har en
gjennomtenkt forretningsmodell totalt sett.
Uansett bør presentasjonen inneholde en Go-to-Market (GTM) strategi og oversikt.
Beskriv enten strategien din om hvem du retter deg mot og hvordan. Eller
momentumet du har hatt til dato.
Beskrivelsen kan omfatte strategiske partnerskap, dine målpersoner eller ideell
kundeprofil, eller en unik salgsprosess.
Vis frem til din ARR-fart, ny logo vekst, viktige produktutgivelser, eller når du har lagt
til nye nøkkelpersoner i teamet.
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Hva fokuserer du på?
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Ikke bare fokuser på spesifikke funksjoner, men kom med dine unike salgspunkter på
hva de løser – USP.
Disse argumentene skal illustrere den store visjonen om hva som kan oppnås med
produktet.
Prøv å unngå for mange moteord uten å forklare hvorfor dette er viktig for dine
kunder.
Eksempel; hvorfor er kundene interessert i et skybasert pasientsystem?
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Hvordan synliggjør du produktet eller tjenesten?
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Dette avhenger av hvor langt du er kommet. Det beste er selvsagt om du har mulighet
til å vise en produktdemo, men det er ofte at dette ikke er mulig i praksis.
Kanskje noen skjermbilder som viser nøkkelfunksjonene som som illustrerer hvordan
du leverer verdi til dine kunder.
Pass på å vise noen unike sider av produktet eller topp moderne teknologi.
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Hvor stort kan dette bli?

28

Under en presentasjon vil investorer begynne å gjøre matte i hodet - de vil vite "hvor
stor kan denne virksomheten bli?" Du må visualisere ditt totale adresserbare marked
og tilstøtende mulige utvidelser for produkt- og målmarkedet. Men siden du ikke kan
gjøre alt på dag en, må du også identifisere din "beachhead" - den spesifikke delen av
det enorme markedet du har valgt å adressere først. Vis litt enkel matte på
priskalkylen din og hvor lang tid det tar deg å oppnå din neste milepæl (enten inntekt
eller finansiering milepæl).
Sørg for å markere eksisterende kunder eller logoer.
(Hold dine fulle økonomiske prognoser og tidsseriekart i bilaget til å bruke under
diskusjonen.)
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Hvordan underbygger du markedsbehovet?
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Underbygg det store behovet med ytterligere statistikk og forskning om bransjens
tilstand og problem. Dette kan også være en mulighet til å inkludere sitater fra
bransjeeksperter som har uttrykt alvorlighetsgraden av problemet. Det er viktig å vise
frem at dette er et stort og voksende problem.
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Hva trenger du? Når? Hva skal det medføre?
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Hva er det egentlig du spør om? Kun kapital? Et partnerskap? Hjelp til styrearbeid og
bygge ny organisasjon?
Dette må være veldig klart. I tillegg til det du ber om, bør du beskrive hva pengene
skal bli brukt til, eller hvilke fordeler som skal komme fra det partnerskapet.
Hvordan vil denne finansieringen bringe deg til din neste milepæl eller neste
finansieringsrunde?
Forhåpentligvis gir denne malen deg et godt utgangspunkt for presentasjonen din og
en strukturert måte å tenke på historien du forteller!
Ikke vent til du har et investormøte for å komme i gang - lag din presentasjon nå og
begynn å øv for å perfeksjonere historien.
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Hvorfor nå? Hvorfor investere i deg?

31

Oppsummer gjerne til slutt! Dette lysbildet burde virkelig hamre hjem en følelse av at
det haster, og den unike verdien teamet ditt representerer for å løse dette problemet.
Investorer trenger å føle det haster og at hvis de ikke investerer nå, vil de gå glipp av
en stor mulighet.
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Til slutt …
• Ikke kom med «hockey stick» budsjetter!
• Hva er «worst case» scenario dersom ting ikke går som planlagt?
• Ikke snakk for mye om internasjonalt salg før du har bevist at du får det til hjemme!
• Vær edruelig med tanke på verdien av prosjektet ditt
• Skriv og presenter på norsk
• Ikke kom med en taushetserklæring (NDA) i første møte
• Benytt enhver anledning til å trene på presentasjonen!
• Sjekk investoren før du tar i mot pengene!
• Ta plass i en inkubator!

Jo høyere verdi du ber om, jo høyere blir prisforventningene for exit og til din
leveranse
Ikke kom med verdivurderinger som er basert på fremtidig inntjening

Bakgrunnssjekken går begge veier
Viktig kriteria for mange investorer er hvem andre som har investert!
Ikke vær desperat!
Ikke ta med hvem som helst!
Sjansen for at du får en utenlandsk investor i denne fasen er svært liten
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Spørsmål?

33

33

