Första Entreprenörsfonden Nyhetsbrev april -2012

Sida 1 av 2

Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

Nyhetsbrev april – 2012

Första Entreprenörsfonden

www.forstaentreprenorsfonden.se

Nyhetsbrevet ges ut halvårsvis och
behandlar de senaste händelserna i
Första Entreprenörsfonden och
portföljbolagen.

www.tellusfonder.se

- Lansering av Tellus Eqvator
Första Entreprenörsfondens senaste investering, Tellus Fonder, bygger bl a på
den strukturförändring vi ser i fondmarknaden. Bankernas dominans med en
marknadsandel på runt 70 procent av fondmarknaden kan utmanas via
högkvalitativa fondprodukter med kundanpassade fondavgifter. Den förändring
som idag sker i branschen som går mot mer indexnära fonder hos bankerna gör
att många kompetenta förvaltare väljer att hitta fondbolag som satsar på kvalitativ
förvaltning där deras kompetens behövs. Därför attraherar Tellus Fonder duktiga
förvaltare med intressanta fondprodukter.

Första Entreprenörsfonden
Vintage 2012
Första Entreprenörsfonden 2012 AB
har sin sista stängning den 1 juni.
Fonden erbjuder en unik möjlighet att
investera i en portfölj av tillväxtbolag
med starka entreprenörsteam.
Upplägget med årliga fonder och
ett svenskt AB är anpassat till
tillväxtbolag med tydliga fördelar för
investeraren och entreprenören.
Fördelen för investeraren är en lägre
management-fee än i traditionella
fonder, en större valfrihet utan att
committa pengar långsiktigt samt
även en potentiellt hög skattefri
avkastning. I våra årsvisa fonder
investeras kapitalet under året istället
för att investeras under en längre
period. Det ger även en bättre
transparens avseende vilka
investeringar som kommer att ingå i
fonden, vilket blir en mix av nya
tillväxtbolag och de bästa befintliga
portföljbolagen.
Första Entreprenörsfonden har
investerat i 16 entreprenörsledda
bolag via tre tidigare fonder sedan
2006.

Tellus Eqvator blir nästa fond som lanseras, vilken förvaltas av Stefan Franzén,
tidigare aktiechef på Robur och Gabriel Gemmel, tidigare chef SEB Europafond.
Båda med lång erfarenhet och bra track-record. Tellus Eqvator är en
koncentrerad aktiehedgefond som investerar i företag främst i
tillväxtmarknaderna. Fonden kommer att långsiktigt bygga upp kunders kapital
genom investeringar i sunda företag med en stark affärsmodell, bra ledning och
goda tillväxtförutsättningar. Den 8 maj kommer vi att genomföra ett lunchmöte för
att närmare presentera fonden. Separat inbjudan kommer.

www.shootitlive.com

- Shootitlive släpper Webb-TV plattform
Shootitlives erbjudande handlar vanligtvis om att skicka oredigerade bilder, ljud
och videoklipp direkt från fotografens kamera till webbplatsen. Nu finns även
Shootitlives webb-tv-plattform som kan användas vid längre, redigerade videos.
Shootitlive driver webb-tv för kunder som exempelvis Dagens Media, NyTeknik
och Affärsvärlden.
"Vi har använt Shootitlive som vår webb-tv plattform sedan oktober och vi är
mycket nöjd med enkelhet, stabilitet och användarvänlighet"
Peter Edhäll, CTO på Talentum

www.speedment.com

-Fujitsu väljer X-serien från Speedment AB
Avtal har tecknats med Fujitsu som lanserade en ny produktportfölj under mars
2012, Fujitsu Database Appliance, där Speedments teknologi , Speedment X, är
en nyckelkomponent.
Genom helt nytt tänk och innovation tar Speedment existerande databaser och
gör dem flerfaldigt snabbare. Företaget har två innovativa lösningar:
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Speedment Ace - patentsökt mjukvarulösning som accelererar en
databasapplikation ca 100.000 gånger genom att i realtid automatiskt
skapa en speglad grafdatabas.
Speedment X - En hårdvarulösning för databasaccelerering.

"Vi kommer att satsa stort på Speedments lösning" säger Fredrik Hultqvist,
produktförsäljningschef på Fujitsu." Produkten passar till alla databaser oavsett
typ eller storlek, vilket gör den till en volymprodukt".

med vänliga hälsningar
Peter Werme, Rune Nordlander och Pelle Snårelid
www.forstaentreprenorsfonden.se
kontakta gärna
Peter.werme@forstaentreprenorsfonden.se
Rune.nordlander@forstaentreprenorsfonden.se
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