
Kapitalanskaffning
– onoterade bolag

Din partner vid kapitalanskaffning



1. Kontakt
När du är beredd att 

starta en dialog, börja 
med att kontakta oss 
genom att ringa eller 
skicka ett email (se 

kontaktuppgifter på 
baksidan).

2. Material
Dela med dig av bolagsma-

terial för att vi ska kunna göra 
en korrekt utvärdering av 

uppdraget och för att kunna 
bedöma hur starkt intresse 

det finns bland relevanta 
investerare i vårt nätverk.

3. Stjärnklart
Vår fem-stegsprocess 

påbörjas och fyra av de 
fem stegen fullföljs – en 
förutsättning för kapita-

lanskaffningen.

4. Presentation 
Vi arrangerar möten 
med utvalda investe-
rare och emissionen 

avslutas.

Utöver att leverera det önskade kapita-
let till sökande bolag så är det också vårt 
uppdrag att hitta de investerare som 
bolagen vill arbeta tillsammans med. Vi 
har ett stort och brett nätverk av inves-
terare som hittills investerat cirka 300 
MSEK i startups och tillväxtbolag. 

Kapital och investerare

Ditt behov, vårt uppdrag

Så här gör vi

och samma värderingar som dina egna.  
I många fall blir detta minst lika viktigt 
som kapitalet. 

Vårt uppdrag är att leverera kapital till 
sökande bolag och skapa rätt förut-
sättningar, både för entreprenören och 
investeraren. 
Invono arbetar uteslutande med 
startups och tillväxtbolag och kapitalan-

skaffningar där vi hanterar kapital 
mellan 1-30 MSEK per emission. 
Vi är inte branschspecifika utan 
lägger störst vikt vid bolagets 
affärsidé, skalbarhet samt teamets 
möjlighet att leverera i enlighet 
med sina prognoser. 

Vad krävs av entreprenören? Ett åtag-
ande om att ta investerarkapital på 
allvar och att arbeta strukturerat och 
transparent gentemot investeraren. 

Vi arbetar hårt för att hjälpa startups 
och tillväxtbolag men vi månar även om  

våra investerare. Därför kräver vi 
av de entreprenörer vi samarbetar 
med att de tar investerarkapital på 
allvar och att de arbetar struktu-
rerat och transparent gentemot 
investeraren.

Det spelar ingen roll hur bra affärsidén 
är – nästan alla startups behöver kapital 
någon gång för att hålla hela vägen fram 
till mål. Kapitalanskaffning är ofta en 
lång process som tar mycket onödig tid 
och energi från förverkligandet av dina 
drömmar. 

Det är kan dessutom vara svårt att hit-
ta rätt investerare med rätt kompetens 

 

Med Invono som partner får du hjälp genom hela processen.



Stjärnklart
Invonos process för kapitalanskaffning  
– Stjärnklart – skapar en tydlighet och 
transparens mellan entreprenörer och 
investerare. Allt för att underlätta kapi-
talanskaffningen för entreprenören och 
besluten för investeraren. 

Stjärnklart innebär att Invonos investe-
ringskommitté – externa konsulter med 
bred erfarenhet som företagsledare och 
investerare – bedömer och granskar 
bolaget utifrån fem kriterier.

När bolaget uppfyllt kriterierna för 
samtliga fem stjärnor har bolaget visat 
en seriös syn på riskkapital, skapat en 
bra struktur och är väl förberett inför en 
emissionsrunda.

Beroende på emissionens storlek ska 
en entreprenör i regel förbinda sig till 
processen Stjärnklart innan vi åtar oss 
ett kapitalanskaffningsuppdrag.

1. Etik-och-moral 
Åskådliggöra för investeraren vilka förutsätt-
ningar som gäller för bolagets kostnader 
och policyer etc.

2. Affärsidé
Bedömning av bolagets affärsidé för att säkerställa att den är förstå-
bar, genomförbar, skalbar och finansiellt hållbar. 

3. Finansiell information
Bedömning av bolagets finansiella information, prognoser och att 
bolagets värdering är rimlig.

4. Ordning-och-reda
Se till att relevanta bolagsdokument finns tillgängliga på Invonos 
 Portal. 

5. Kommunikation
Strukturerade kvartalsrapporter i rätt tid till alla aktieägare.

Portalen
För att skapa ordning-och-reda mellan 
entreprenörer, investerare och bolag, er-
bjuder vi en digital plattform – Portalen 
– där du delar information och doku-
ment. Logga in med BankID och du har 
möten, agenda, protokoll, aktiebok, 
investeringar, dokumentation och infor-
mation på en och samma plattform. 

I Portalen lagras all dokumentation 
i krypterad miljö och du har tillgång 
till all data under dygnets alla timmar. 
Kommunicera och dela konfidentiellt 
material på ett säkert sätt. 

Vi arbetar dagligen med att utveckla 
Portalen och vår målsättning är att vara 
marknadsledande vad gäller digitala 
verktyg för styrelse, ledning, ägare och 
investerare. En första version finns nu 
tillgänglig och innehåller ett basutbud i 
form av:

Kontrollpanel
Översiktsvy som visar personlig 
information om dina möten, 
meddelanden mm.

Mina investeringar
En vy som visar de bolag du är ak-
tieägare i. Förutsätter att bolagen 
har ett bolagskonto hos Invono.

Mina konton
Under denna vy ser du de bolag 
du är kopplad till. Antingen som 
aktieägare, kontoägare, admi-
nistratör, styrelse- eller lednings-
gruppmedlem. Eller om du är 
temporärt inbjuden.

Bolagsrum 
aktiebok – Skapa, se och hantera 
bolagets digitala aktiebok. 
dokument – Ladda upp, se och 
dela bolagsdokument.

Styrelserum 
Skapa och dela kallelser,  
agenda, mötesmaterial, mötesan-
teckningar och protokoll.

Ledningsrum 
Skapa och dela kallelser, agenda, 
mötesmaterial, mötesanteckning-
ar och protokoll.

Administration 
Ställ in behörigheter och hantera 
ditt konto.



För att investerare ska få ta del av bättre 
material och för att entreprenörer ska 
kunna fokusera på bolagets utveckling 
erbjuder vi konsulttjänster inom fyra 
olika områden.

Ekonomi
Förutom vår kapitalanskaffningstjänst 
som erbjuds som en separat tjänst åtar 
vi oss bokföringstjänster, lönehante-
ring, deklarationer och upprättande av 
årsredovisningar. Vi kan även ta fram 
anpassade rapporter för investerare, 
vid sidan av de traditionella års- och 
kvartalsrapporterna. 

Om Invono
Vår vision är att hjälpa entreprenörer 
och uppstartsbolag att agera på ett 
sätt som möjliggör för uppstartsbolag 
att orka hela resan fram till ett stabilt 
bolag med stabila kassaflöden. Invono 
ska hjälpa entreprenörer att undvika 
felaktigt bolagsbyggande. Vi vill även 
skapa en transparent miljö mellan 

Marknadsföring
Inom marknadsföring och kommuni-
kation kan vi erbjuda tjänster både på 
bredden och djupet. Vi producerar bl.a. 
informationsmemorandum (IM) och 
introduktionsfilmer inför en emission. Vi 
författar även executive summary i text 
och ljudformat samt nyhetsutskick och 
pressreleaser. 

Teknik (IT)
Invonos team kan spjutspetstek-
nologi och erbjuder därför tjäns-
ter över hela området, från design 
och strategi för hemsidor till breda 
IT-lösningar.

Juridik
Vi erbjuder affärsjuridiska tjänster, 
bland annat de flesta avtalsty-
per ett bolag behöver i ett tidigt 
skede, inklusive sekretessavtal, 
aktieägaravtal, optionsavtal och 
partneravtal. Dessutom hjälper 
vi till med patent-, mönster- och 
varumärkesansökningar.

entreprenörer och investerare och se till 
att investerarna får en god överblick och 
får ta del av grundläggande informa-
tion som bör finnas tillgänglig innan en 
investering görs i ett bolag.

Bolaget grundades 2015 och har idag 
två kontor med bas i Helsingborg. Vi 

är en snabbt växande organi-
sation – idag 9 anställda – som 
tillsammans skall bygga Invono till 
en marknadsledande aktör inom 
kapitalanskaffning och digitala 
tjänster för startups, tillväxtbolag 
och investerare.

Konsulttjänster

Drottninggatan 13 • 252 21 Helsingborg • 070-893 84 20
info@invono.se • invono.se

Intresserad av ett möte?  

Vänligen kontakta

Jacob Frick
CSO & Partner
0708-520214

jacob.frick@invono.se
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