
Investerarutbildning 2023
TRE TILLFÄLLEN DIGITALT I MARS

Äntligen är det dags för investerarut-
bildning. Teamet på Connect Uppsala 
har slagit ihop sina kloka huvuden med 
Ann-Charlotte Beckman och Magnus 
Klaesson från Life Science Invest och 
tagit fram en skräddarsydd investe-
ringsutbildning med starkt fokus på 
investeringar i tidiga onoterade bolag.

Utbildningen består av tre digitala 
tillfällen á 2,5h med en diplomering på 
Connects investerarmöte för de som 
kan ta sig till Uppsala. Utbildningen 
kommer att vara en möjlighet att få en 
grundkurs i att börja investera i tidiga 
bolag och vi kommer att ta upp allt från 
riskspridning, saminvesteringar, due 
diligence och värderingsstrategi. Vi 
kommer även att arbeta med ett skarpt 
bolagscase som ni kommer att utvär-
dera under kursen.

Information
Datum
Tisdag 7, 14 och 21 mars

Plats
Digitalt via Zoom.

Tid
16.00-18.30

Avslutande Diplomering i Uppsala
Onsdag 3 maj.

Kursledare
Ann-Charlotte Beckman & Magnus Klaesson med 
gäster.

Pris
För medlemmar i Uppsala Investerarnätverk eller 
Life Science Invest: 3 900 kr.
För övriga: 7 900kr. 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLNINGSSIDA

Eller besök connectsverige.se/event/ och filtrera på Uppsala

https://connectsverige.se/event/investeringsutbildning-2023/


Investerarutbildning 2022

Upplägg

Tillfälle 1:
• Utvärdera bolag

• Skapa effektivt dealflow

• Riskspridning

• Hitta medinvesterare/syndikering

• Skillnader att investera i t.ex Life Science vs 
Tech.

• Misstag/Framgång – En erfaren investerare 
berättar.

Tillfälle 2:
• Due Diligence

• Värdering

• Legala aspekter, avtal mm – Gästföreläsare.

• Genomgång av material för utvärdering av 
bolag X

Tillfälle 3:
• Pitch från bolag X

• Frågestund

• Diskussion kring bolaget

• Sammanfattning

• Utvärdering!

Kursledare

Ann-Charlotte Beckman
Ann-Charlotte är utbildad sjuk-
sköterska och marknadseko-
nom. Över 15 års erfarenhet av
entreprenörskap och styrelse-
arbete inom ägarledda tillväxt-
bolag samt över 5 års erfaren-
het av att vara affärsängel och 
extern ledamot i start-up och 

scale-up bolag inom life science och healthtech.
Ann-Charlotte var med och byggde upp Netdoktor 
i egenskap av vd och delägare till Sveriges ledan-
de patient och läkarnätverk. Efter försäljning till 
Bonnier var hon verksam som COO för Bonnier 
Healthcare Sweden med Netdoktor som ett av fem 
bolag. Hon har även över 10 års erfarenhet från 
läkemedelsindustrin inom olika roller inom sälj och 
marknadsföring. Senast som ansvarig för lansering-
en av Viagra i Sverige följt av en roll i det Europeiska 
teamet.

Magnus Klaesson
Magnus är utbildad apotekare 
och har mångårig erfarenhet 
av marknadsföring och för-
säljning, både nationellt och 
internationellt, från olika läke-
medelsbolag. Har bland annat 
arbetat som international
marketing manager för Pfi-

zer i New York. Är serieentreprenör och byggde 
bland annat upp Netdoktor.se tillsamman med 
Ann-Charlotte till Sveriges ledande hälsoportal. 
Bolaget såldes 2016 till Bonnier Healthcare AB. 
Magnus har startat och drivit flera bolag inom 
reklam och utbildning. Verkar idag i bland annat 
Meductus AB och IM Medical Education AB . Bolag 
verksamma inom marknadsföring och medicinska 
utbildningar.

Ett samarrangemang mellan Connect Sverige region Uppsala & Life Science Invest.


