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Om Seedcap
Seedcap bistår innovativa och skalbara startupbolag med att bygga förtroende hos kunder, samarbetspartners
och investerare.
Vi agerar som rådgivare och bollplank, arbetar i styrelsen, eller agerar interim manager.
Vårt huvudsakliga fokus är att göra bolaget attraktivt för investerare och hjälpa management att resa kapital.
Därmed får även företagsledningen mer tid över till produktutveckling, säljaktiviteter och att bygga
värdekedjan.
Resan från affärsidé till en första extern finansiering är ofta en lång och svår mognadsprocess. Då kan det vara
bra att ha en kompetenspartner med erfarenhet av processen och som kan hjälpa bolagsledningen att undvika
de värsta fallgroparna.

Mognadsprocessen
Följande illustrerar ett exempel på hur ett bolags mognadsprocess under startup-perioden kan se ut och
exempel på de tjänster som Seedcap erbjuder i varje fas.
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Seedcap bistår företagsledningen med att:

- testa affärsstrategin och
affärsmodellen

- agera rådgivare i
bolagsstyrningsfrågor

- agera rådgivare i
bolagsstyrningsfrågor

- förbereda investerarpitchen

- ta fram 'Investment Memo',
'Executive/Flyer' och 'Pitch'.

- ta fram IM eller
Prospekt (krävs när
bolaget vill resa > € 1m)

- ta fram affärsplan
(strategi, affärsmodell,
marknadsplan, kassaflöde, etc)

- attrahera kompetens och
samarbeten
- agera rådgivare i
kapitalisering- och
värderingsfrågor

- attrahera kompetens och
samarbeten
- agera bollplank till VD

- söka finansiering via
bidrag, villkorslån och
affärsänglar
- agera bollplank till VD
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- agera rådgivare vid förhandling av term-sheet
- resa kapital via lån,
riskkapitalbolag och
publika nyemissioner
- agera rådgivare i
samband med en
aktienotering, t ex
på AktieTorget
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Vårt team

Andy Cars, MBA (f. 1971) har en bakgrund som entreprenör, investment
manager på riskkapitalbolaget PreVentura AB, strategisk rådgivare på
fondbolaget Invesco och marknadsförare på Bertelsmann Music Group
(numera SONY/BMG), ett multinationellt skivbolag.
Sedan 2006 arbetar Cars med verksamhetsutveckling och kapitalanskaffning
för innovativa startupbolag. Som affärscoach för affärsängelsnätverket
Connect Östra Sverige, leverantör till Energimyndigheten, ALMI och
Stockholms Innovatörskrets och som jurymedlem i Venture Cup har
Cars utvärderat och rådgett över hundra startups.
Cars har en MBA i International Finance and Marketing från European
University i Lissabon och en kandidatexamen i International Business
and Change Management från Open University Business School (OUBS)
i Milton Keynes i England.
Mobil: +46-(0)768-600 477
E-post: andy.cars(at)seedcap.se

Kent Thorén, PhD (f. 1972) har en bakgrund som affärsutvecklingskonsult
för BearingPoint, business development manager för eBay, och som analytiker
för Glocalnet och ABB Alstom Power. Thorén har även varit interim program
director för TeliaSonera ansvarig för att utveckla deras IT/IP business
competence development program.
Thorén har en Master of Science i Industrial Engineering & Management
från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och en doktorsexamen i
Industrial Management från KTH, där Thorén även varit kursansvarig för
kurserna strategic management och international management.
Titeln för Thoréns avhandling är Corporate Entrepreneurship as
a Business Development Strategy.
Thorén är program manager på KTH Education och affilierad
managementkonsult på Growthstrategies i Stockholm.
Mobil: +46-(0)709-81 67 46

Erik Winqvist, M. Sc. (f. 1977) har gedigen erfarenhet från investeringar i
tidiga skeden. Sedan 2006 är Winqvist VD för Sandstone Management, där
han ansvarar för en portfölj med investeringar inom webbtjänster, trådlös
kommunikation, byggmaterial och nya tekniklösningar i säkerhetsbranschen.
Sedan 2007 är Winqvist även affärscoach för affärsängelsnätverket Connect
Östra Sverige där han hjälper företag att utforma sin kommunikation
gentemot investerare.
Winqvist har utvärderat hundratals företag, agerat panelist för STING och
Stockholm School of Entrepreneurship, och har även erfarenhet av
ägarstyrning från flertalet styrelseuppdrag.
Winqvist har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Mobil: +46-(0)73-980 38 86
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Vad tycker våra kunder?

“ Andy hjälpte oss i hög grad med kapitalanskaffningen för vår nya affärsverksamhet. Han var djupt
engagerad i processen och gav råd gällande vår verksamhet samt hur man framgångsrikt presenterar en
affärsidé till potentiella investerare. Andy’s engagemang och kunskap har definitivt visat vårt företag
den rätta riktningen för finansiering. ”
Mattias Molander, ägare
Reklammarknaden AB

“ Genom vårt nära samarbete med Seedcap undvek vi onödiga missar vilket sparade tid och även bidrog
till att vi fick vår låneansökan beviljad av ALMI Företagspartners. Seedcap gjorde ett toppenjobb med
professionellt bemötande från början till slut. ”
Anne von Hofsten, VD
3D Dentomed AB
“ Andy Cars hjälpte oss att förbättra vår investerarpitch. Ibland blir man lite hemmablind. Då är det
perfekt att ha en utomstående som sett hundratals affärsidéer och pitchar genom åren och som vet vad
som fungerar. Andy är en mycket skicklig kommunikatör och det var ett rent nöje att samarbeta med
honom. ”
Sorosh Tavakoli, VD
Videoplaza AB
“ Andy visar en djup förståelse för de utmaningar som tillväxtbolag möter i tidiga skeden. Han gav oss
mycket värdefulla råd under de första månaderna av vår verksamhet. ”
Thor Olof Philogène, VD
Enemy Unknown AB
“ Vi möttes av mycket energi och samarbetsvilja i mötet med Andy Cars. Nästan overkligt att någon kan
bry sig så mycket om hur vår affär skall utvecklas till det bästa utan att det finns några tjyvtricks
längs vägen. Andy ställde upp på många samtal och granskande av siffror och presentationsteknik. Trots
att både jag och min kollega har varit egna företagare hela våra liv var det
mycket
nyttigt
att
få
vässa sin idé och presentation med specialister. ”
Tony Ryman, VD och marknadsansvarig
Troja Communication AB
“ Andy är mycket grundlig och analytisk och var en superb investeringscoach med klara målsättningar
och en professionell uppföljning. Han är också mycket kompetent inom sitt område och rolig att arbeta
med. ”
Clas Dahlén, VD
VivaVille AB
“ Allt arbete professionellt utfört med såväl stor seriositet som kreativitet! ”
Örjan Strandberg, VD
GeniMator AB
“ Andy bistod oss otroligt mycket under de tidiga skeden av affärsutvecklingen för FileRide projektet. En
genuin och kompetent person med gedigen affärskunskap och som går att lita på.”
Patrik Hedmalm, ägare
FileRide

“ Med hjälp av Andy Cars tog vi fram ytterligare en dimension av affärsmöjligheter för FocusFacility, när
vi nu lanserar vårt verktyg för smartare internkommunikation.”
Peter Sundwall, affärsutveckling
Focus Facility AB

“ Vi har fått mycket bra hjälp av Andy Cars med att precisera, konkretisera och formulera vår affärsplan.
Kan varmt rekommenderas.”
Jonas Saeed, VD
Cave Music AB
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