Susanne Olofsson, VD Mittkapital, skall investera 120
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Mittkapital har 120 MSEK att investera innan 2014-12-31. Bolagen man söker skall
vara väl etablerade och ha en tydlig tillväxtinriktning. Hittills har bolaget investerat
i Arctic Engineering och i Grönklittsgruppen. Intressanta små och nystartade bolag
hänvisas till de ”tillväxtkassor” som satts upp och som Mittkapital vill saminvestera
med, d.v.s. små lokala investmentbolag med privata investerare.

- Vi är på plats i Åre för att presentera vår verksamhet och inriktningen på våra gjorda och framtida
investeringar. Mittkapital har 120 MSEK att investera innan 2014-12-31, Susanne Olofsson, VD
Mittkapital.
- Ser framemot Mittkapitals närvaro i Åre och intressant att Mittkapital samarbetar med
lokala/regionala mindre investmentbolag för små och nystartade bolag. Några av de små
investmentbolagen kommer också till Åre, Jens Edlund, partner Deloitte, initiativtagare Åre
Kapitalmarknadsdagar.
Små investmentbolag:
Startkapital i Norr AB
Kontaktperson: Erik Sandberg, 070-639 70 50
Tillväxtkassan i Trångsviken
Kontaktperson: Hans Åsling, 0705-21 78 80
Såddgruppen i Sundsvall
Kontaktperson: Gunnar Svedbergh, 0709-24 26 97
LÄAB i Örnsköldsvik
Kontaktperson: Robert Karlsson, 0705-27 02 82
Vindpenningen AB i Hammerdal
Kontaktperson: Eva Stjernström, 0705-22 39 73

Åre Kapitalmarknadsdagar är ett arrangemang, som erbjuder en neutral arena och för samman utvalda företag
med de mest omfattande nätverk av passande potentiella investerare/finansiärer. Dessutom kommer ledande
företrädare för några av de intressantaste och mest aktuella noterade bolagen i Sverige presentera sina rapporter
och nyheter. På plats finns ägare och koncernledningar, viktiga svenska och norska aktörer och intressenter samt
några av de bästa tillväxtbolagen i Skandinavien. Årets arrangemang går av stapeln på Copperhill Mountain
Lodge. För tredje året arrangeras denna mötesplats, en unik möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk
utifrån temat Impact Investments. Noterade bolag rapporterar och intervjuas. Tillsammans med ett antal
intressanta skandinaviska aktörer, representanter från Sveriges departement, riskkapital, investerare och
finansiärer som genomför paneldebatter och diskussionsforum skapas två av de bästa kapitalmarknadsdagarna
2012. Moderatorer är Jenny Strömstedt, programledare TV4 och Gunther Mårder, VD för Aktiespararna i Sverige.

