INVITATION
EUhelp arrangerer i samarbejde med Deloitte

NETVÆRKS- OG INSPIRATIONSMØDE

EUhelp

TEMA

ADGANG TIL FINANSIERING
Få indblik I EU og nationale fonde.
Privat- og venturekapital. Salg og markedsføring.

PRIS

MÅLGRUPPE

Gratis for 1 deltager pr. virksomhed

CEO’s, CFO’s, forskere og andre besluningstagere i
forsknings-/udviklings- og innovationsvirksomheder. Fokus
på SMV behov. Det kan også være forskere der er i gang
med virksomhedsetablering eller som overvejer.

Men der vil blive opkrævet et no-show fee på 1500 kr.
Dette opkræves ikke såfremt man aflyser 1 uge inden
netværksmødet.

DATO
Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00 - 14.30
Registrering fra kl. 8.00 - 9.00
Der vil være vin og snack hos Deloitte fra kl. 14.30 - 17.00.
Fredagsbar (for egen regning) vil fortsætte fra kl. 17 - open
end. De fleste oplægsholdere vil deltage i fredagsbaren,
hvor det er muligt at netværke på et mere uformelt plan.

STED

Det forventes at deltagerne aktivt bidrager til løsning af
problemstillinger givet på dagen, og at man selv har gjort
sig nogle tanker om hvilke behov man selv har, og hvad man
ville kunne hjælpe andre med.
Alle oplægsholdere kommer ligeledes med denne indstilling,
og ønsker at hjælpe med deres ekspertviden.

TILMELDING
Christina Yoon Petersen
euhelp@euhelp.dk

Deloitte
Weidekampsgade 6, 2300 København S

Parkering
Der er ingen parkeringsmulighed i Deloittehuset. Der
henvises til Islands Brygge Metro station 800 meter fra
Deloittehuset, ligesom der er offentlig parkering på vejene
omkring Deloittehuset. Alternativt kan der parkeres på
Radisson Hotellet ved siden af Deloittehuset.

FORMÅL
Vidensiværksættere som forsknings- og
udviklingsvirksomheder har nogle større kapitalbehov
end almindelige virksomheder. Der er flere forskellige
muligheder for at opnå kapital. Fælles for dem alle er
adgang til et godt netværk. Netværksarrangementet går
derfor ud på at give adgang til forholdsvis lukkede netværk.

Ved tilmelding opgiv venligst
•
•
•
•
•
•
•

Navn på deltager
Virksomhedsnavn/institution
CVR nr.
Telefon
E-mail
Hvilke problemstillinger vil jeg gerne høre om.
Hvordan kan jeg hjælpe andre virksomheder.
– Fx. stort fagligt og privat netværk. Faglig ekspertise
inden for…

Viden generering
Der vil blive filmet på selve dagen, og foretaget enkelte
interviews af nogle af deltagerne. Ved tilmelding accepterer
man derfor at lade sig interviewe.
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CHRISTINA YOON PETERSEN
Stifter af EUhelp
Hør om EU’s nye rammeprogram Horizon2020, Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden.
Hvorfor spiller erhvervslivet en større og større rolle i disse fonde. Og hvad skal man i
stigende grad have fokus på for at få ansøgningerne igennem.

DELOITTE
Byder velkommen
Velkomst ved Brian Rønne Nielsen og Tinus Bang Christensen, Tinus, der er leder af
Deloitte’s Valuation & Financial Risk Management afdeling, vil herefter give en kort status på
markedssituationen for henholdsvis prisen og adgangen til kapital og vil i den forbindelse
give sit syn på hvorledes man som forsknings- og udviklingsvirksomhed kan agere hvis man
ønsker kapital – set fra investors synspunkt.

KIRSTEN DREJER

HENRIK DAHL

CEO og co-founder af Symphogen

Forfatter og sociolog

Symphogen blev stiftet i 2000, og med Kirsten Drejer i
spidsen er der rejst ialt 249 mio. EUR. i aktiekapital, og har
nu 100 ansatte. Hun vil fortælle om den lange vej til succes
når der arbejdes med forskning i nye lægemidler, og hvad
man skal være opmærksom på.
Symphogen udvikler banebrydende nye lægemidler til
behandling af kræft.

Henrik vil have fokus på virksomheders problemstillinger og
behov. Samtidig vil han fortælle om hvordan man får mest
ud af at netværke.

LARS THRANE
Stifter af Thrane og Thrane
Hør om hvordan Thrane og Thrane blev til stort set uden
funding. Hvordan går man fra at være en lille SMV til at
være en stor Børsnoteret virksomhed.

MICHAEL KASTRUPSEN
Serieiværksætter inden for blandt andet
IKT og Biotek
Hvordan er det lykkedes at stifte så mange virksomheder
med så stor succes.
Her er nogle af dem Michael har været involveret i: Ravn &
Rønne AS, BusinessCast AS, Saatchi & Saatchi X, SpilNu.
dk, LEDproof og Fairwood International. Hør Michael
fortælle om hvilken model han bruger for at få succes, og
hvilke værktøjer man kan bruge.

PETER THOMSEN
Stifter af BioModics
Kåret som Europas mest innovative virksomhed blandt 800
virksomheder (EEVC prisen). Hvordan er BioModics blevet
en attraktiv partner til verdens største medical device
virksomheder?
Hør Peter og Lars Thrane vende BioModics aktuelle
problemstillinger.

THEODOR NIELSEN
Stifter af NIL Technology
Succesfuld forsknings- og udviklingsvirksomhed. Har netop
udvidet til Sverige og er på nippet til at kommercialisere
flere års støttet forskning. Hvilke problemstillinger står NIL
Technology med nu. Hør Theodor og Kirsten Drejer vende
disse problemstillinger.

JOACHIM B. OLSEN
Erhvervsordfører Liberal Alliance
Hør Liberal Alliances erhvervspolitik. Byd ind med
spørgsmål og forslag til forbedringer for erhvervslivet.

TILBAGE TIL INVITATION OG TILMELDING 

EUhelp
Marts 2014

|

www.annheidemann.dk

