
La oss vokse sammen!



Didrik Hersvik Jensen
Forretningsutvikler
Privanet og AROUND

Entreprenør, logistikk 
og ledelse



HVA ER CROWDFUNDING?

 Mindre beløp til flere
 «Ikke sett alt på en hest» - Diversifisering

BELØNNING DONASJON

AKSJER LÅN



HVA ER CROWDFUNDING?

Belønning Donasjon

LånAksjer



VEKST I NORGE

Norge er fortsatt et umodent marked innen Crowdfunding



«Egenkapital fra startup til børs»

Crowdfunding Andrehåndsmarkedet

 Analyse og utvelgelse 
 Screening og Due Diligence
 Rådgivning til kapitalinnhenting

 Rettet emisjon
 Crowdfunding

 Verdipapirforetak konsesjon

 Digital finansieringsplattform
 Nordisk Investorbase
 Investeringsbeløp; 

 SparkUp; 1-5 MNOK
 AROUND; 5-50 MNOK

 Autorisert megler
 Sertifisert rådgiver for listing
 Verdiøkende IR-løsninger
 Venture Fond 



HVA KAN AROUND TILBY?

 Digitalisering av investeringer
 Aksjebasert Crowdfunding-plattform
 Medeier i VEKSTSELSKAPER
 Vi har sjekket; Full Screening, både finansielt og juridisk
 7-10 investeringsrunder årlig
 Co-investerer
 Opererer på Finsk konsesjon



PLATTFORM PÅ 1-2-3

• Kampanjestørrelse 5-50 MNOK
• Investeringsbeløp fra kr 5000,-
• Markedsføring
• Delta og bygge fremtidens arbeidsplasser
• Tilbyr spennende investeringsmuligheter



TEAMET

• Dedikert og erfarent team



VÅRE PARTNERE

Partnere; Samarbeidspartnere;

Juridisk partnerNettverk for 
kvinnelige investorer

Eieradministrasjon

Søknadstjenester på
prosjektfinansiering

Alternative 
finansieringsløsninger

Vekstselskaper, investorer
og nettverk



VELLYKKEDE KAMPANJER – DET VIRKER!

 Selskap fra Arendal
 Har utviklet smarte automatisk delingsskap som enkelt 

styres fra mobilen
 Hentet inn 8,4 MNOK (Norgesrekord!) på 5 uker
 130+ har investert med snitt på over 50.000.-

 Selskap fra Trondheim 
 Kameratilbehør for en ny generasjon filmskapere 
 Hentet inn 5,7 MNOK på 5 uker
 140 investerte med snitt på 40.000.-



PÅGÅENDE KAMPANJE



 Har vokst jevnt og trutt siden oppstarten i 2011
 Verdsettes i dag til 36 MNOK (29MNOK i kampanjen)

 Har et sterkt team med høy salgskompetanse
 Er markedsledende i et sterkt voksende marked
 Har blitt kåret til Gasellebedrift 2 år på rad
 Selskapet er høyst sannsynlig solgt inne 3-4 år

«Vi gjør deg synlig i mengden»

PÅGÅENDE KAMPANJE



REGISTRER DEG!

Registrer deg på www.around.no!



Takk for meg!
didrik@around.no

...og husk; Registrer deg på www.around.no


