Insamlingsstiftelsen
SpinnaKKerfoundation
För framgångsrika entreprenörer
med höga ambitioner att skala upp

Ett “community” för tillväxtstarka entreprenörer, i första hand för
västra Sverige, med ett nordiskt dna och global potential och med ett
hållbart perspektiv- bakgrund
• Bakgrund Göteborg och västra Sverige har många framgångsrika och anrika tillverkningsindustrier som idag, för att säkerställa sin
egen framtida relevans bjuder in nya innovativa startups då innovationstakten är mycket snabbare och mer global än tidigare.
Denna region har också ett unikt innovationssystem i världsklass, bland de 60 främsta regioner/städer i världen.
• I regionen föds många innovativa företag men många har svårigheter att växla upp sin verksamhet tillräckligt snabbt och nå en
global tillväxt. Det talas ofta om att det saknas kapital för scaleup-bolagen, medan företagarna själva anser att det även gäller
talanger och rätt service providers i termer av samarbetspartners, leverantörer och kunder. Vi alla som bor, verkar och driver
företag i regionen vill se tillväxtmöjligheter för företagen och tror att vi kan genom att stifta en neutral plattform, ett så kallat
”community”, för och av framgångsrika entreprenörer som kan stötta initiativ som skapar bättre förutsättningar för bolag att skala
upp i västsverige. Detta för att lyckas skapa den kraft som behövs för att bygga ett ekosystem där bolagen kan skalas upp till nya
globala framgångsrika företag (unicorns) som säkerhetsställer jobb och en levande region i världsklass.
• Stiftelsen är som sagt till för att stötta initiativ och vid behov starta initiativ som tillför i detta ekosystem, av entreprenörer för
entreprenörer, men också med finansiellt stöd från andra stiftelser och sk family offices. Den viktigaste uppgiften stiftelsen har är
att stimulera till att fler synliggör framgångsrika företag, dess grundare och ledare och vara tillförande till det befintliga
innovationssystemet som redan är i världsklass
• Syfte; Stiftelsen kommer att möjliggöra och stimulera till ett tydligt plattfom/alt bas ett sk”community” för västra Sveriges
entreprenörer som har ett nordisk DNA och med global potential samt med hållbarhet och innovation i focus.
• Ändamål; Underlätta att dela erfarenhet och kunskap från framgångsrika entreprenörer att ge tillbaka till företagare som är på jakt
efter framgång och att förstärka aktörer inom innovationsekosystemet i västra Sverige.
• Stiftelsen är en neutral, opolitisk och icke vinstdrivande plattform till vilken resursinflödet konsolideras och anpassas till ett
gemensamt syfte.

Bakgrund
Det finns ett behov av en ny

plattform

där

framgågsrika entreprenörer

från

Västra Sverige och Norden kan mötas

SYFTE
Underlätta utbyten av erfarenhet och kunskap från framgångsrika entreprenörer tillbaka till de
företagare som fortfarande är på jakt efter framgång och förstärker innovationsekosystemet i västra
Sverige.

PLATTFORM UPPBYGGNAD
En neutral plattform till vilken resursinflödet konsolideras och anpassas till ett gemensamt syfte.
Plattformens format och innehåll är upp till de grundande entreprenörerna att definiera, baserat på
viktiga framgångsfaktorer, utmaningar och supportbehov som de identifierade under sin
skalningsresa.

Innovation i världsklass

SÄLJ
FART
TILLVÄXT
FINANSIERING
GLOBALISERING
SYNBARHET

Stiftelsen kommer att stödja ett innovationsekosystem i
världsklass med fokus på de som har förutsättningar att skala
upp. Genom att stötta de som tillför möjligheter och skapar
förutsättningar allt från kapital till talang och nya globala affärer
kan skalbara företag i västra Sverige producera framgångsrika

…skapa förutsättningar förfler effektiva nätverk, mötesplaster med
initieras med projekt och organisationer förenat med stiftelsens
syfte och ändamål
…öka synbarhet av framgångsrika tillväxtentreprenörer

…stödja innovation, forskning & utveckling

…förbättra investeringsklimatet I Västra Sverige

Stiftelsen kommer att…
…stimulera till ett att skapa ett nätverk, sk
“community” för Västra Sveriges
entreprenörer som har ett Nordiskt DNA
och med global potential samt med
hållbarhet och innovation i fokus

…stimmulera affärsklimatet i Västra Sverige

…samarbeta med andra stiftelser globlat

…dela ut stipendier och bidrag

Uppfylla manifest
Återinvestera

Stiftelsen




Horisont Gothenburg

Entreprenörer och hjältar
Erfarenheter
Resurser






Ett nätverk och mötesplats
Accelererande processer
En fond delägd av stiftelsen
etc

Finansiering
Inriktning
Genom att skapa erbjudanden som direkt svarar på behov i manifestet får Horisont Göteborg finansiering från
stiftelsen för att förverkliga konceptet och i sin tur få stiftelsen att uppfylla sitt manifest

Finansiering av stiftelse och initiativ
Samverkanspartners och offentlig finansiering

ILLUSTRATIVT EXEMPEL
Definieras av manifestet
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FONDER

MÖTESPLATS
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SC. PARK/INKUBATOR

SPONSRING

STIPENDIUM

Fokus på scale-ups
som ska växa genom
internationalisering,
specifika nicher

Mötesplats, flexworking spaces, event
arena

Olika nätverk av aktörer
som bidrar till att
upfylla manifestet

Innovation, inkubation,
och bidrag till
framgångsrika science
parks

Till UF,
Venture Cup etc.

Årets…
Entreprenör
Finansprofil
Start-up
Scale-up

DÄ

DÄ

DÄ

B

B

B

Efter X år vid
fondens avslut

Stiftelsen
$

$

Donationer

Övriga källor
= Måluppfyllelse+finansiering

= Måluppfyllelse DÄ = Delägare

B = Bidrag

Vem stiftar, driver och finansierar
insamlingsstiftelsen SpinnaKKerfoundation
Donationer
/insamling från
andra stiftelser,
institut

Stiftare

$

$

fam Sager

ILLUSTRATIVT EXEMPEL
Definieras av manifestet

Övriga källor; företag
och privatpersoner

Förvaltare/styrelse
B
Christine Bjärkby , ordf
Mikael Von Dorrien
(Anna Nilsson Ehle)
(Entreprenör, Viktor Nord?)
Akademien
Staden/regionen?

Hedersledamöter/
Urvalskomitte
Joacim Hjerpe
(Staffan Truve)
(Magnus Emilson)
(Palle Stenberg)
Erik Gatenholm)
Martin Lorenzon)

Utdelning av stipendier och bidrag

B

B

Samverkanspartners och offentlig finansiering

Stiftelsen

Driver och koordinerar projekt

= Måluppfyllelse+finansiering

= Måluppfyllelse

B = Bidrag

Tack!

Finansiering av stiftelse och initiativ

ILLUSTRATIVT EXEMPEL
Definieras av manifestet

FONDER
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SPONSRING

STIPENDIUM

Fokus på scale-ups
som ska växa genom
internatio-nalisering,
specifika nicher

Mötesplats, flexworking spaces, event
arena

Olika nätverk av aktörer
som bidrar till att
upfylla manifestet

Innovation, inkubation,
och bidrag till
framgångsrika science
parks

Till UF,
Venture Cup etc.

Årets…
Entreprenör
Finansprofil
Start-up
Scale-up

DÄ

DÄ

DÄ

B

B

B

Efter X år vid
fondens avslut

Stiftelsen
$

$

$

Donationer

Publika medel

Övriga källor

= Måluppfyllelse+finansiering

= Måluppfyllelse DÄ = Delägare

B = Bidrag

Founders Foundation???

For and with entrepreneurial founders with high
ambitions to scale

THE ROADMAP
Week 21
Week 52 - week 4
Week 51
Gather entrepreneurs and define the
foundation’s manifesto, describing
how to improve the startup/scaleup
ecosystem in western Sweden

Week 50

Spreading the word among other
foundations, municipalities,
businesses etc. who want to
contribute with financial resources
to execute the manifesto

Distribute resources and/or grants
to initiatives contributing to the
manifesto fulfillment

Define organization with one
chairman, at least two
commissioners and an auditor

Week 6
Week 51
Week 51
Establish foundation and
define by-laws

Identify 5 ‘heroes’ being
successful entrepreneurs, who
were also part of defining the
manifesto

Build the concept by starting
up the operation which is
owned by the foundation

