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Inbjudan till styrelselunch på tema
"Effektivt styrelsearbete i startups samt
kapitalanskaffning"
GU Ventures vill välkomna till en seminarielunch som vi arrangerar
tillsammans med StyrelseAkademien Västsverige och GOKAP Invest. Du får
information om inkubatorn GU Ventures, kapitalanskaffning via GOKAP och
StyrelseAkademien Västsverige berättar om effektivt styrelsearbete. Du får
även möjlighet att träffa två bolag som beskriver sin resa, utmaningar på
vägen och vikten av bra styrelsearbete.
Ta fram innovation, stötta entreprenörer, kapitalanskaffning,
styrelserekrytering, bolagsstyrning och internationalisering. Mycket ska

fungera samtidigt, och detta semiarium ger dig viktig information som kan
hjälpa ditt bolag framåt.
GU Ventures:Topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta
universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat
150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är
noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala
hållbarhetsmålen som fastställts av FN. GU Ventures är helägt av svenska
staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och
utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet,
vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av
näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt.
GOKAP Invest: Ett unikt investmentbolag grundat med syfte att göra
framgångsrika investeringar i innovativa startups och därigenom tillföra mer
kapital till startups i första hand i Göteborg och Västsverige.
StyrelseAkademien Västsverige: Kommer presentera sina erfarenheter kring
styrelse utvärdering, valberedningsarbete och certifierad kunskap i
styrelsearbetet. Även frågor kring ägardirektiv, ansvarsfördelning
ägare/styrelse/vd, ersättning för styrelsearbete och mångfald i styrelsearbetet
är viktiga frågor som kommer belysas.
Du kommer även att få träffa två bolag från GU Ventures som berättar om sin
resa.
Datum: 17 oktober 2018
Tid: 11:15-13:15
Var: Gula Salongen Vasaparken, Universitetsplatsen 1
Anmäl dig redan idag via länken här! Varmt välkommen!
PROGRAM:
11.15 Förmingel
11.30 Välkomna och presentation av seminarium
11.40 GU Ventures om sin inkubator process, GOKAP Invest om sin
verksamhet samt StyrelseAkademien om styrelse utvärdering,
valberedningsarbete och certifierad kunskap i styrelsearbetet.
12.10 Två startups beskriver sin resa, utmaningar och styrelsearbete.
12.30 Frågor och diskussion

12.40 Lunch och efterföljande mingel
13.15 Avslutning

Om GU Ventures AB
GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre
morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20
ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya
innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av
norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa
innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens,
förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade
team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar
dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995
har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver
verksamhet idag och varav 14 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett
antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala
hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och
förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

About GU Ventures AB
GU Ventures builds businesses out of groundbreaking ideas that help shape a
better tomorrow and is top-ranked by UBI Global Index as one of the world's 20
leading university-run incubators. We finance and develop new innovative
business ideas with connections to the University of Gothenburg, which is one of
northern Europe's largest universities. Our mission is commercialize the
innovations, which leads to the utilization of research and skills, renewal of the
business community, job creation and sustainable growth. Our passionate team of
company builders, financial experts, IP and legal talent are dedicated supporters
of our companies and ensure their successes. Since our starting point in 1995, GU
Ventures has developed over 200 new business ideas of which 130 are in
business today and of which 14 are listed. Our portfolio consists of 70 holdings
and some projects. In the latest survey, 87% of companies match the global
sustainability goals set by the UN. GU Ventures is wholly owned by the Swedish
state and managed by the University of Gothenburg. Feel free to read more at:
www.guventures.com.
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