
 

 

 
  

 

 

 

Ønsker du at blive bedre til at finde guldet? 

Business Angels Syddanmark er en gruppe private investorer og familiefonde med fokus på 

investeringer i unoterede virksomheder med potentiale til vækst. Vi inviterer hermed medlemmer af 

foreningen samt udvalgte gæster til denne eksklusive Masterclass med Søren Hougaard som 

underviser.  Søren Hougaard er en af landets mest erfarne og professionelle engle med en længere 

række af investeringer og exits bag sig. 

 





 

• Cand.merc. og MBA fra INSEAD  

• Entrepreneur og virksomhedsejer  

• Investor og bestyrelsesmedlem  

• Adjungeret professor 
 

Søren er stifter af investeringsvirksomheden AMS Group A/S og er aktiv 

investor i business angel- og venture regi. Søren har i mange år været 

en nøgleperson i det danske business angel-økosystem. På denne 

masterclass deler Søren ud af sine erfaringer som investor. Søren er 

adjungeret professor i Entrepreneurship på CBS og står bag en række 

bøger om venture kapital, iværksætteri og innovation. 

 

Hvornår 

Masterclassen finder sted onsdag den 15. november 2017 kl. 09:00 – 19:30.  

 
 

Program  

Masterclassen vil dække temaer som professionen som engel, planen for entréen i Business Angels 

branchen, investeringsprocessen (deal flow, screening, værdifastsættelse, Due diligence, 

investeringsaftalen, modning og exit), samarbejde og resultater. Undervejs vil Søren Hougaards dele 

ud af erfaringen opnået i virket som engel over et 25 årigt langt forløb. 

 

 09:00 – 09:30: Ankomst og registrering 

 09:30 – 12:30: Masterclass del I 

 12:30 – 13:00:  Frokost 

 13:00 – 14:30: Masterclass del II 

14:30 – 15:00:  Kaffe 

15:00 – 15:45:  Indlæg fra Nordea v/Michael Frisch, Head of Business 

Banking Danmark 

15:45 – 18:15: Masterclass del III: On the job Training - Pitches fra kapital-

søgende virksomheder med spørgsmål fra investorpanel 

bestående af Søren Hougaard og to erfarne engle fra 

Business Angels Syddanmark samt afsluttende opsamling 

omkring læringspunkter 

 18:15 – 19:30: Afsluttende networking understøttet af lettere traktement  

Vil du blive endnu bedre til at finde guldet? 
 

Business Angels Syddanmark inviterer til 

Masterclass for nye investorer 

 



      

 

Mere om arrangementet  

Arrangementet afholdes i tæt samarbejde med Invest in Odense og Nordea samt en række andre 

organisationer centreret omkring de nye erhvervsklynger indenfor robot- og droneteknologi samt 

sundhedsteknologi. Således vil Invest in Odense parallelt med Masterclassen afvikle Odense 

Investor Summit, hvor et 2-cifret antal opstartsvirksomheder inden for nævnte områder vil være til 

stede med stand og et udvalg heraf vil pitche deres case for investorer.       

 

Om Business Angels Syddanmark  

Siden foreningens start i 2010 har mere end 135 kapitalsøgende virksomheder pitchet deres 

vækstpotentiale på vores 5-6 årlige investormøder og 45 har tiltrukket kapital i forlængelse af pitch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding 

Ønsker du at drage fordel af dette meget spændende arrangement tilmelder du dig venligst bindende 

pr. e-mail hos vores forretningsfører Klaus Holmsberg klaus.holmsberg@mail.dk, der også kan give 

yderligere information på telefon 2330 9120 ved behov herfor. Mere generel information kan tilgås på 

vores hjemmeside www.businessangelssyd.com   

 

Deltagelse i Masterclassen er gratis for medlemmer af Business Angels Syddanmark og koster kr. 

1.500 plus moms for ikke medlemmer. Ved efterfølgende indmeldelse i foreningen refunderes 

deltagergebyret. Der er et stærkt begrænset antal gæstepladser, som derfor vil blive prioriteret til 

gæster, der vil kunne kvalificeres som medlemmer af foreningen. Kontakt venligst vores forretnings-

fører Klaus Holmsberg på telefon 2330 9120 for nærmere information. 

 

Vi ser frem til at se dig den 15. november i Odense. 

 

Med venlig hilsen 

Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen 

Formand Business Angels Syddanmark 

 

 

 

Masterclassen er medfinansieret af: 

 

    Den Faberske Fond   

 

  

Fakta om Business Angels Syddanmark 

▪ Vi er 47 medlemmer og vækster med 10-12 nye medlemmer årligt 

▪ Vi afholder 5-6 investormøder om året suppleret med særlige lejlighedsvise arrangementer 

▪ På hvert møde præsenteres 4+ (oftest 5-6) kapitalsøgende virksomheder ”live”   

▪ En Angel Investor investerer typisk 0,5 - 3 mio. kr. og forventer en ejerandel på 15-50 pct.  

▪ Alle virksomheder screenes og kvalitetssikres forud for præsentation 

▪ En tredjedel af virksomhederne opnår finansiering og heraf får mere end 2 ud 3 tilført kapital direkte 

via Business Angels Syddanmarks investorer 

▪ Vi er medfinansieret af KRAKS Fond frem til udgangen af 2017 

▪ Inviterede gæster kan deltage i investormøde kvit og frit første gang for at afdække relevansen 

mailto:klaus.holmsberg@mail.dk
http://www.businessangelssyd.com/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvL7elvzVAhWmNJoKHdMZBzEQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordea.svg&psig=AFQjCNG5RkF_xLQ5hZUSCch7EmEeVU72kA&ust=1504086970877784
http://investinodense.dk/

