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Connect – nasjonal og internasjonal organisasjon
 Connect er en nøytral, non-profit organisasjon som kobler skalerbare gründer- og vekstselskaper, samt SMBsegmentet med relevant kompetanse og kapital

 Connect oppstod i USA ved University of California i San Diego i 1985. Etablert i Norge i 2001 og stiftet av bl.a.:
Forskningsparkene i Norge, IKT-Norge, Innovasjon Norge, NHO, SINTEF, SIVA, UiO, UiB, UiT, NTNU og
Handelshøyskolen BI
 Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor
bærekraftige rammer

 Connect finnes i dag over hele verden og Connect Vest har jobbet med innovasjon, gründere og vekstbedrifter
siden 2001. Vårt nedslagsfelt er Rogaland og Vestland fylker, hvor vi har 200 medlemsbedrifter og omtrent 85
tidligfaseinvestorer
 Connect er en slagkraftig aktør i innovasjonsmiljøet på Vestlandet med flere tjenester til både gründere- og
vekstbedrifter, samt små og mellomstore bedrifter i vekst og omstilling. Vårt overordnede mål er å legge til rette for
morgendagens næringsliv og å skape arbeidsplasser
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Investornettverket Connect BAN Rogaland
Investornettverket Connect BAN Rogaland har
allerede hatt virke i noen år med uformelle
investorsamlinger. Det har vært meget god
oppslutning på samlingene, og vi opplevde en økende
interesse for tidligfaseinvestering og et englenettverk i
vekst
Etablert som en formell forening i mars 2019 i
samarbeid med Validé, med eget styre, vedtekter og
medlemsavtale, tilsvarende formalisering som vårt
søsternettverk Connect BAN Bergen etablerte i 2017.
Foreningen ledes av et styre, og i den daglige drift av
regionleder i Connect
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Nettverk med solid og mangfoldig kompetanse
Connect BAN Rogaland er et medlemsstyrt
investornettverk innrettet mot å finne, finansiere og
rådgi lovende vekstselskaper fra innledende
presentasjon til suksessfull exit
Investorene i Connect BAN Rogaland har bred
bransjekunnskap, erfaring som seriegründere og
ledere i næringslivet. Her finner investorene
investeringspartnere, men nettverkene fungerer også
som en læringsarena der investorene deler
kompetanse og erfaring seg imellom og til gründer- og
vekstselskapene de investerer i. Våre investorer
utgjør i så måte en betydelig bank av kompetent
kapital
Dette er noe av suksessen bak våre englenettverk
Investeringene handler ikke bare om penger,
gründerselskapene får også nettverk og kompetanse
ved at investorgruppen gjerne tar en plass i styret og
samarbeider om oppfølging
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Connect Vest server og drifter investornettverkene og
sørger for en god dealflow av kvalitetssikrede
gründerselskaper. Medlemmene i Connect BAN
Rogaland møtes til omtrentlig månedlige
investorsamlinger hos vår samarbeidspartner, KPMG
Law Advokatfirma, der de får faglig påfyll, samt
presentert 2 investeringscaser som har vært gjennom
prosesser med Connect Vest. Vi ser at selskapene i
porteføljen har en betydelig høyere overlevelsesrate
enn det som er tilfelle for gründerselskaper generelt
Connect BAN Rogaland er ikke et fond og investerer
ikke som en samlet gruppe. Hvert enkelt medlem tar
egne beslutninger på bakgrunn av evaluering av
tilgjengelig informasjon og egne undersøkelser
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Medlemmene som investerer i et case samarbeider
om rådgivning for at selskapet skal vokse og nå
attraktive mål. Connect har ansvar for
investeringsprosessen, og benytter også virtuelle
verktøy for dokumentasjon og kommunikasjon. Det
gjør prosessen ryddig, transparent og oversiktlig
Connect er som nevnt nøytral og nonprofitt og tar
derfor ingen gevinst eller eierinteresse i selskapene
Våre investorer går vanligvis inn i selskaper med en
verdivurdering på inntil 20 millioner kroner og et
kapitalbehov på typisk 1-5 millioner. Investeringer fra
Connect BAN utløser også ofte kapital fra andre
aktører
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Investorene i nettverket investerer «smart kapital»,
dvs. at kapitalinvesteringene følges av kompetanse
og nettverk, gjennom styreposisjon og tilknyttet
arbeid. Investornettverket investerer typisk i
«såkorn»/tidligfaseselskaper, i en eller flere transjer,
alene eller sammen med utvalgte co-investorer
Investornettverket fungerer også som en
læringsarena hvor investorer deler sine erfaringer og
sin kompetanse. Gjennom investornettverket treffer
de andre investorer og kapitaleiere som er interessert
i å investere i selskaper som er i en tidlig fase for å
utveksle erfaringer og råd, øke kunnskap, samt finne
investeringspartnere
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Exit
Investorene ønsker å investere i attraktive
tidligfaseselskaper med vekstpotensial, for
derigjennom også å bidra til utvikling av
arbeidsplasser, næringsliv og samfunnsutvikling i
regionen. Foreningens primære virkeområde er
definert som Rogaland, og hvor selskaper fra samtlige
kommuner i fylket vil kunne komme i betraktning
Tidsperspektivet på investeringene varierer. Historisk
har tidshorisonten på tidligfaseinvesteringer vært
relativt lang, men i flere tilfeller ser vi nå at gevinsten
kan komme allerede etter 2-5 år. Aktive investorer kan
bidra til raskere vekst og utvikling av selskapene
Helsesektoren gir over tid en langt bedre avkastning
enn det brede markedet. Dette er en industri som
historisk sett generelt har høy inntjeningsvekst og god
avkastning på investert kapital

Connect BAN Rogaland

Litt nøkkeltall
 Connect BAN Rogaland og vårt søsternettverk
Connect BAN Bergen har over 80 medlemmer
 I Connect BAN Rogaland er det nå omtrent 25
aktive medlemmer etter etablering i mars 2019
 Samarbeider med Valdé og KPMG Law
Advokatfirma, samt andre investeringsmiljøer og
«family offices»
 Portefølje på over 35 selskaper, samt 2 exit
 Nettverkene har samlet investert direkte over 80
millioner, i tillegg utløst mer enn 100 millioner
kroner i co-investering, tilskudd og lån
 Porteføljen har skapt over 70 nye årsverk og
omtrent 150 millioner i økt omsetning fra
investeringene
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