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Första Entreprenörsfonden

www.forstaentreprenorsfonden.se

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

www.bayn.se

- Första Entreprenörsfondens senaste
investering
En ny mycket stor marknad inom livsmedelsindustrin öppnas nu upp i Europa,
efter EU-godkännandet i november 2011, av det nya naturliga, kalorifria
sötningsmedlet Stevia. Livsmedelsindustrin har länge sökt ersättare till de
omdiskuterade syntetiska sötningsmedel som finns i bl a light-produkter. Bayn
AB säljer Steviaprodukter till de största Food & Beverage bolagen i världen bl a
via en av europas största distributörer med över 200 säljare. Bayn
kontrollerar och kvalitetssäkrar hela värdekedjan från odlingar,
raffinaderier, forskning och formuleringar för olika produkter samt distribution.

www.shootitlive.com

Första Entreprenörsfonden
Vintage 2012
Första Entreprenörsfonden 2012
AB är nu öppet för investering med
teckningstid under nov/dec.

- En av europas hetaste startup!
I det senaste numret av den brittiska affärstidningen ”Wired” rankas vårt
portföljbolag Shootitlive som en av ”Europe’s hottest startups”.

Fonden erbjuder en unik möjlighet att
Shootitlive har också fått sitt genombrott i England med tidningen ”The
investera i en portfölj av bolag med
Times” som i samband med kronprinsbröllopet var den första brittiska
starka entreprenörsteam i tidig
webbtidningen som direktpublicerade bilder. The Times bildredaktör Paul
tillväxtfas.
Sanders säger följande: "This is ground-breaking technology and hasn´t been
used by any other british newspaper. I know this is is going to be the future of
Upplägget med årliga fonder och
web shooting."
ett svenskt AB är anpassat till tidig
tillväxtfas och ger 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 omgående istället för att
investeras under en längre tid. Det
ger även en bättre transparens
avseende vilka investeringar som
kommer att ingå i fonden eftersom
merparten är följdinvesteringar i
befintliga portföljbolag.
Första Entreprenörsfonden har
investerat i 15 entreprenörsledda
bolag i tre tidigare fonder.

www.speedment.com

- Lanserar ny produkt
Programvaran Speedment ACE är färdigställd och finns nu för nedladdning
på hemsidan. Speedment ACE är en databasaccelerator som möjliggör upp till
100.000 gånger snabbare SQL anrop. En sökning som normalt tar minuter kan
nu genomföras på nanosekunder. Med programvaran kan företag väsentligt
minska sina licens- och hårdvarukostnader.

med vänliga hälsningar
Peter Werme, Pelle Snårelid och Rune Nordlander
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