
KOMPETANSEPROGRAM FOR 
FORRETNINGSENGLER

LÆR HVORDAN DU FÅR KONTAKT MED  
OPPSTARTSBEDRIFTER, OG HVORDAN DU KAN GJØRE 

INVESTERINGER



VI HAR LÆRT OPP OVER +230 
FORRETNINGSENGLER SOM HAR INVESTERT 
+15 MNOK I OPPSTARTSEBDRIFTER DE SISTE 
TRE ÅRENE

Gjør din første investering i en 
oppstartsbedrift, eller bare lære enda 
mer, gjennom deltakelse i Business 
Angel Norways opplæringsprogram for 
Nord-Norge.

Bli med på det digitale programmet som 
starter 22. april 🚀



HVA FÅR DU TILGANG PÅ?

Deltakelse i programmet gir deg 

følgende fordeler:

• Bygg nettverk med andre investorer

• Få tilgang på de beste investeringscasene i 

Nord-Norge og Norge

• Et skreddersydd program som øker din 

investeringskompetanse

• Evaluer og koinvester sammen med 

ledende forretningsengler som Åsmund 

Mandal og Jørn Lein Mathisen

• Tilgang på digitale plattformer og verktøy 

som muliggjør kommunikasjon og 

investeringer i hele Skandinavia

Styreleder Åsmund Mandal og daglig leder Jørn Lein-Mathisen frå Business 

Angels Norway. To av landets mest erfarne tidligfaseinvestorer.



BAN ble etablert i 2016 som den nasjonale 
paraplyorganisasjonen for forretningsengler..
Medlemmene våre er regionale nettverk av 

investorer.
BAN kan også ta inn medlemsforeninger uten 

geogragisk begrensning, f. eks. bransjespesialiserte 
nettverk. Individuelle medlemmer kan tas opp I de 
tilfellene hvor det ikke finnes et regionalt nettverk. 

Hver av disse regionale nettverkene refereres ofte til 
som “BAN”; Business Angel Network.

BAN er den norske avdelingen av BAN Nordic, den 
Nordisk-Baltiske foreningen for forretningsengler. Vi 
har også relasjoner med lignende nettverk over hele 

verden. 
BAN bruker nå Crowdworks som får 

kommunikasjonsplattform i investeringsprosessen.

507 FORRETNINGSENGLER

10 GRUPPER   

25 NASJONALITETER

14 FELLES INVESTERINGER



PRAKTISK OM PROGRAMMET

KOSTNADSFRITT

Programmet finansieres av 
Sparebank1 Nord-Norge, fordi 

det er viktig for samfunnet! 
Ingen deltakeravgift. Eventuell 

investering i bedrifter er 
valgfritt og opp til hver enkelt.

NETTBASERT

Vi legger til rette for at alle skal 
kunne delta, fra hele 

landsdelen. Om det er nok 
deltakere fra en region, kan 
disse eventuelt samles for 

felles deltakelse.

KVELD OG SAMLING

Programmet gjennomføres 
med til sammen fem samlinger. 

De fire første samlingene 
foregår på kveldstid, 1830-

2030.



I programmet møter deltakerne 

10 prekvalifiserte 

oppstartsbedrifter som vi skal 

gjennomføre 

evalueringsprosessen på.

Gruppen av deltakere 

kommer i fellesskap frem til 

om man skal investere, og 

evt. i hvilke av bedriftene. 

Investering er frivillig for 

deltakerne.

EVALUERING AV DE 

DELTAKENDE 

BEDRIFTENE

INVESTERING I 

GRUPPE (FOR 

INTERESSERTE)

PÅMELDINGER FOREGÅR 

LØPENDE, FREM TIL 

PROGRAMMET ER FULLT. 

FIRST COME, FIRST SERVED.

INVESTERINGSPROSESSEN

Opplæringen ledes av Business 

Angels Norway, og 

gjennomføres basert på deres 

omfattende erfaring med 

lignende programmer.

REGISTRER DEG FOR 

PROGRAMMET I DAG

OPPLÆRING I 

INVESTERINGER

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXx1OR8Tt0GMSz-WW0bkEmWQ6qhxMN1EpFcKJ7Y5RU9UNUFEMDMzNDdZSkJBMjlJVlNMTlhLQk1IVy4u


PROGRAM
OG INNHOLD

FØRSTE SAMLING

ABC for 

engleinvesteringer, samt 

verktøy man kan bruke.

1830-2030

TORSDAG 

22. APRIL

TORSDAG

29. APRIL

TORSDAG 

6. MAI

TORSDAG 

20. mai

FJERDE SAMLING

Om ”due dilligence”, 

kontrakter, skatt samt 

oppfølging av investeringer

1830-2030

TREDJE SAMLING

Om gruppeinvesteringer, 

avkastning, 

verdifastsetting og avtaler

1830-2030

ANDRE SAMLING

Vi møter 10 startups fra 

Arctic Accelerator. 

Spørsmål, review og 

screening

1830-2030



SISTE SAMLING

DEMO DAY

Vi møter de deltakende 

oppstartsbedriftene for siste gang, og 

stemmer frem én vinner som gruppen kan 

gå videre med en investering i – om 

gruppen ønsker det. 

TORSDAG 

3. JUNI

Programmet gjennomføres i 

samarbeid med Arctic 

Accelerator, den nordnorske 

akseleratoren for industri og 

teknologi. Arctic Accelerator har 

sin avsluttende samling og 

demo day 3. juni. 



KONTAKT OSS

Kristian Solaas

+47 417 64 819

kristian@kupa.no

Åsmund J. Mandal

+47 98259744

aajmandal@gmail.com

Rita Anson

+47 93021709
rita@oslointl.com

SØK HER

mailto:aajmandal@gmail.com
mailto:rita@oslointl.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXx1OR8Tt0GMSz-WW0bkEmWQ6qhxMN1EpFcKJ7Y5RU9UNUFEMDMzNDdZSkJBMjlJVlNMTlhLQk1IVy4u

