Investeringer i Norrland
Indre Finnmark Utviklingsselskap ved meg, Veslemøy Dahl, som er daglig leder i selskapet og eneste ansatt har
nå vært to uker i Norrland og jobbet i et selskap som heter Partner Invest Norr AB. Partner Invest Norr AB er et
investeringsselskap som går inn med risikokapital i aksjeselskap i Norrland. Fondet var på 200 mill svenske kr da
de startet opp i 2010. Til i dag har de gjort 22 investeringer og skal prøve å bruke mest mulig av de 200 mill ut
2014.

Teamet på Partner Invest
Den tiden jeg har vært her, har jeg fått være med teamet på ulike oppdrag. Jeg har vært med på et kort
seminar for merkevareutvikling for et selskap som Partner Invest Norr AB er i ferd med på å investere i. En
veldig interessant øvelse som ga meg noen gode ideer om dette med bedriftsrådgivning knyttet til utvikling av
forretningsplaner.
Jeg har vært med på møter både med mulige investeringsobjekter, med porteføljebedrifter og med andre
utviklingsaktører i Partner Invest Norr AB sitt nettverk. Jeg har særlig blitt imponert over hvordan de jobber
med nettverket sitt og alle kontaktene de har i det regionale investormarkedet. De jobber blant annet tett opp
mot regionale «næringslivs engler» som er såkalte høy nettoformue individer som investerer i lønnsomme
bedrifter eller ideer, enten på egen hånd eller som en del av en investering selskap som de eier sammen med
andre. De gir ikke bare økonomisk støtte, men bidrar ofte også med sine egne ferdigheter, erfaringer og
forretningskontakter til deres valgte investeringer. Der har vi absolutt mye å lære.
Partner Invest Norr med sine ansatte Ola Rönnquist (VD), Monica Wikström‐Johansson, Senior Investment
Manager, Marcus Isaksson, Senior Investment Manager og Ingela Lindsröm, Senior Investment Manager har
alle vært helt fantastiske og delt sine erfaringer og tanker med meg. Jeg føler meg meget privilegert som har
fått jobbe her i disse to ukene.

