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Chalmers Ventures

En unik och världsledande satsning på
entreprenörskap för framtida generationer
Chalmers Ventures venture creation verksamhet
finansieras dels utav Chalmers med uppdrag inom
nyttiggörande men även av Vinnova, Västra Götalandsregionen och Hans E Olssons stiftelse. Verksamheten
bedriver även löpande EU-projekt, aktuella projekt just
nu är VINK (erfarenhetsutbyte mellan inkubatorer i Väst)
samt Stödsystem för deep-tech i Västsverige.
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CHALMERS
ENTREPRENEURSHIP.

Välkommen till
ett världsledande
entreprenöriellt
ekosystem

Chalmers Ventures är rankade etta i Norden och
topp-tio i världen som universitetskopplad
inkubator samt en av Sveriges mesta
investerare i techbolag.
Positionen har möjliggjorts genom att
Chalmers under lång tid medvetet kopplat
entreprenörskap till forskning och utbildning
som en viktig del i högskolans strategi.
Inom Chalmers finns flertalet strategiska
satsningar och verksamheter med innovation
och entreprenörskap i fokus.
Tillsammans formar allt detta en unik
entreprenöriell styrka för vårt gemensamma
samhälle och omvärld.
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77

är med under hela
” Vitillväxtresan
och kan bygga

VD

Chalmers Ventures

Sara
Wallin

bolagen tillsammans med
forskare och entreprenörer.

Redo att
växla upp
Chalmers Ventures är redo att växla upp. Det
behövs fler techbolag som utifrån forskning
är lösningen på de utmaningar världen står
inför. Vi har en unik position och är väl rustade
att ta fler forskningresultat från labbet ut på
marknaden där de kan göra nytta.

När vi summerar 2021 så visar Chalmers
Ventures upp ett rekordresultat. 81 miljoner
kronor i vinst och över 100 startups i
portföljen - ett fantastiskt kvitto på att
våra bolag med sina entreprenörer och
innovatörer verkligen levererar.
När vi tar pulsen på omvärlden, både i
Sverige och globalt, så efterfrågas allt mer
komplicerad teknologi som ofta bygger på
avancerad forskning, så kallad deep tech.

Det här för att klara de samhällsbehov och
hållbarhetsutmaningar vi står inför.
Därför har vi på Chalmers Ventures bestämt
oss för att vara en aktiv del i att utveckla,
finansiera och skapa rätt förutsättningar för
dessa deep tech bolag. Detta är Chalmers
Ventures nya position under åren framöver.
Genom att bygga en starkare kassa och hitta
än mer externt kapital för saminvesteringar

så kan vi tillsammans, kanske med dig
som läser detta, växla upp och skapa rätt
förutsättningar. Målet är att ännu fler deep tech
bolag och teknikbolag med hållbarhetsprofil
snabbare kan nå marknaden.
Bygger bolag och utveckling
Varför då vi? Jo, Chalmers Ventures är en
del i ett unikt entreprenöriellt ekosystem på
Chalmers. När Chalmers Ventures formades
2015 sjösatte Chalmers samtidigt en helt ny

tanke kring hur skapandet av tech startups
och venture creation kan se ut. Hypotesen
var att samla inkubation, acceleration
och uppskalning av startups samt
investeringar i en och samma verksamhet
– det som idag är Chalmers Ventures.
Vi tillför kapital i de riktigt tidiga faserna
av teknikbolagens utveckling, en fas där
det ofta saknas kapital eftersom riskerna
är större. Vi utvärderar tekniken, skapar
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När de gör nytta på marknaden är målet för oss
att sälja vår andel till nya, och för den fasen mer
lämpliga ägare, en exit som genererar avkastning
att investera i nya idéer där vi tillsammans med
forskare och entreprenörer bygger nya bolag.

Strategin - växla upp tillsammans
Vi vet att framgångsstrategin stavas:
tillsammans. Vi kommer att växla upp genom
att attrahera fler externa investerare samt öka
samskapandet i partnerskap, hubbar, samhälle,
forskning, kapital och industri. Både nationellt
och internationellt. Och vi kommer fortsätta
jobba tillsammans med att skapa och utveckla
bolag genom det engagerade och professionella
Chalmers Ventures-teamet!

På så sätt har vi byggt ett nytt ekosystem som
gör att fler deep tech och teknikidéer kan skapa
samhällsnytta.

Sara Wallin
Vd/CEO, Chalmers Ventures

bolagen, matchar team med entreprenörer,
samt ger tid och expertis för att bolaget både
ska kunna bygga sin affärsmodell och hitta sin
marknad.
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Ett dealflow
på antal.
Vi är på en resa för att möjliggöra att
världen får ut mer nytta från forskning och
teknikinnovationer.
Vår modell bygger på att vi har ett stort och
högkvalitativt dealflow av idéer och bolag. Varje
år så utvärderar vi nära 200 teknikidéer. Av dessa
formas upp mot 15 nya startups.
En del bolags resa tar slut tidigt samtidigt
som en del bolag skapar långsiktig och hållbar
samhällsnytta.
En sak har alla idéer och bolag gemensamt:
drivna och hängivna människor som ger tid och
energi för att skapa en bättre framtid för oss
alla.

Chalmers Ventures
har arbetat med

680+

4900+ 5550+

PROJEKT &
STARTUPS

36

Vi har genomfört

EXITS

68%
69st

INNOVATÖRER &
ENTREPRENÖRER

IDÉER

242
Vi har investerat i

BOLAG

Överlevnadsgras hos bolagen från
Chalmers Venture //
Branschöverlevnadssnitt är 10%.

Aktiva
Alumnibolag
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Siffror 2021.

100
x10

Bolag i
portföljen

Under 2021 har
CV startat

nya bolag

&

906

PORTFÖLJBOLAGENS
TOTALA BOLAGSVÄRDE

PORTFÖLJBOLAGENS
TOTALA OMSÄTTNING

17

15,9

MDKR

108 31

PROJKET

ALUMNIBOLAGENS
TOTALA BOLAGSVÄRDE

139
STARTUPS

ANSTÄLLDA

ANTAL ANSTÄLLDA I
PORTFÖLJBOLAGEN

PORFÖLJ- OCH ALUMNIBOLAG

3,6

nya projekt

MNKR

852

BOLAGSVÄRDE
ALLA VÅRA BOLAG

MDKR

Under 2021 har
CV arbetat med

BOLAG

12,3
MDKR

För varje investerad krona av Chalmers Ventures
investerades 10 till av externa investerare
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Portföljbolag.

81
MNKR

Alumnibolag.

960
MNKR

ALUMNIBOLAGENS
TOTALA OMSÄTTNING

496
ANSTÄLLDA

ANTAL ANSTÄLLDA I
ALUMNIBOLAG

Årets resultat
Chalmers Ventures
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Unik tillväxtfabrik.

Vi är med på hela resan från att ta en
teknikidé till att bli ett globalt tillväxtbolag.
Under de år som vi arbetat med venture creation
och tillväxtbolag så har vi sett att tre grundbultar
alltid krävs för att kunna ta en tidig teknikidé hela
vägen till att bli ett globalt techbolag. Vi kallar
dessa för Competence, Capital & Community. Det
är när dessa tre områden får möjlighet samspela
som vi skapar tillväxtmagi.

Det första som behövs är den grundläggande
kunskapen om de olika processerna och faserna. I
början handlar det om vilka idéer eller forskning
som har potential att kunna kommersialiseras.
Sedan växlar fokus till kunskap om hur det ska
kommersialiseras. Vi behöver alltså ha kunskap
om vilka delar som behöver komma på plats och i
vilken fas av tillväxtresan. Vi skulle kunna kalla det
för kompetens om strukturkapital.
Del två handlar om kapital i form av tid och
pengar. Pengar och tid är ett problem för riktigt
tidiga teknikidéer, som exempelvis forskning,
eftersom denna ultratidiga fas också innebär en
extremt hög risk där få är villiga att investera.
Även om exempelvis ordet riskkapital låter som att
det finns där i tidiga faser så är det allt som oftast

så att riskkapitalet med tid och pengar först är
tillgängligt för startups när de är lite mer mogna
och kunnat bevisa sin modell. Därför har vi på CV
medvetet valt att gå in redan i de tidigaste faserna
med tid och pengar för att sedan kunna följa med
och investera under hela tillväxtresan.
Det tredje behovet vi sett handlar om relationer;
att nätverka, få ett sammanhang och lära sig av
varandra. Människor helt enkelt.
På Chalmers Ventures kallar vi dessa tre ben för
competence, capital och community. Vi har
till och med gått så pass långt att vi valt att ha
alla delar i en och samma organisation. Vi tror
nämligen att detta upplägg är framtiden för
venture creation.

Chalmers Ventures strategi att
samla alla competence, capital och
community under ett och samma
tak gör oss till det vi kallar för
en unik tillväxtfabrik.
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Impact.

Vi förändrar, förbättrar och förnyar
omvärlden genom hållbart
entreprenörskap.

Vi möjliggörs av Chalmers och
Sveriges satsningar på innovation
och entreprenörskap samt
den positiva avkastning våra
investeringar ger oss. En vinst
som återinvesteras i hållbara
teknikbolag.

hjälpa forskning och innovationer
att bli till framgångsrika
tillväxtbolag. Nyckeln är vi arbetar
med entreprenöriella människor
med innovativa idéer som genuint
vill se förändrad morgondag för
andra människor.

Vi vill skapa impact genom att

Tack till alla er!

55%

10 av 12

Av bolagen i portföljen är
baserade på forskning.

Av bolagen som startats 2021
kommer ur forskning vid Chalmers

Kommersialisering av
banbrytande forskning
Varje dag pågår banbrytande forskning på Chalmers
och universitet runt om i världen.
En stor del av Chalmers forskning ligger till grund
för de framgångsrika bolag som Chalmers Ventures
aktivt arbetat med genom att kommersialisera och
nyttiggöra kunskapstillgångar och forskningsresultat.
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3 st
Transport & Logistics tech

Nyckeln är entreprenöriella människor
med innovativa idéer som genuint vill se en
förändrad morgondag för andra människor.

11 st

1 st
Techsektorer 2021, antal
(Otherbolag
tech) Energy tech
5 st
Sports tech

3 st
Fin tech
3 st
Food tech

24 st
Lifescience & Health tech

5 st
HR & Communication tech

Antal
portföljbolag

100 st
14 st
ICT & Software tech

32 st
Industrial tech

OMSÄTTNING I PORTFÖLJBOLAG
OCH ALUMNIBOLAG TOTALT* (MNKR)

SYSSELSATTA I PORTFÖLJBOLAG
OCH ALUMNIBOLAG*

Våra bolag är med och förändrar världen genom att
1760

2015

2016

2017

2018

2019

1866
1030

2020

2015

2016

2017

* Portföljbolagens sammantagna omsättning för 2021 är ej sammanställd per Årskommunikéns datum.

2018

1121

2019

1348

2020

•

Motverka antibiotikaresistens

•

Filtrerara giftiga tungmetaller

•

Förbättra cancerdiagnostik

•

Förnya utbyggnation av vindkraft

•

Möjliggöra unik energiteknik

•

Rena vatten från mikroplast

•

Skapa hållbart resande

•

•

Säkra framtida energilösningar

Hitta snabbare vaccin genom digital
analys av DNA-sekvenser

•

Forma morgondagens AI

•

Upptäcker cancer i tidiga skeden

•

Påskynda läkemedelsframtagning

•

Motverkar kronisk ryggsmärta
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100%
Jämställda bolag
presterar bättre.
Forskningen såväl som vår egen erfarenhet talar sitt
tydliga språk: jämställda bolag presterar överlägset
bättre resultat över tid.
Samtidigt ser vi att CV och branschen är långt ifrån
att vara framme. Det är långt från ok. Detta är
ett arbete som vi önskat skulle kunna gett resultat
mycket snabbare. Men vi fortsätter att arbeta
långsiktigt och målmedvetet och
vi tänker inte ge oss.

Vi ser på jämställdhet som en
av våra främsta möjligheter och
konkurrensfördelar för att bygga hållbara
bolag. Det handlar om att arbeta med
och investera i bolag med mixade team av
kvinnor och män.

Vår ambition är att
100% av våra team ska
bestå av både män
och kvinnor

Chalmers Ventures kommer fortsatt
att satsa strategiskt på att attrahera
fler kvinnor som ledare, innovatörer,
entreprenörer, styrelseledamöter
och investerare i våra bolag. Detta är
en nödvändighet för att vi ska nå vår
målsättning och vision.
Vår målsättning med detta långsiktiga
arbete kring jämställda bolag är att
placera oss som en branschledande
investerare och venture creation aktör för
våra portföljbolag, ägare, entreprenörer
och vårt samhälle!
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Siffror

för jämställdhet.
STYRELSER I CHALMERS VENTURES PORTFÖLJBOLAG

49%

AV BOLAGEN HADE MIXADE
ELLER JÄMSTÄLLDA STYRELSER
INVESTERAT KAPITAL - LEDNINGSGRUPP

”

Vår målsättning med detta långsiktiga arbete
kring jämställda bolag är att placera oss som en
branschledande investerare och venture
creation aktör för våra portföljbolag, ägare,
innovatörer, entreprenörer och vårt samhälle!

65%

67%

CHALMERS VENTURES TOTALT INVESTERADE
KAPITAL GICK TILL BOLAG MED
JÄMSTÄLLDA ELLER MIXADE* LEDNINGSTEAM

AV TOTALT INVESTERAT KAPITAL I DE RUNDOR
DÄR CHALMERS VENTURES DELTOG, GICK TILL
BOLAG MED JÄMSTÄLLDA ELLER
MIXADE* LEDNINGSTEAM

INVESTERAT KAPITAL - STYRELSE

63%

45%

AV CHALMERS VENTURES TOTALT INVESTERADE
KAPITAL GICK TILL BOLAG MED
JÄMSTÄLLDA ELLER MIXADE* STYRELSER

AV TOTALT INVESTERAT KAPITAL I DE RUNDOR
DÄR CHALMERS VENTURES DELTOG
GICK TILL BOLAG MED JÄMSTÄLLDA
ELLER MIXADE* STYRELSER

PORTFÖLJEN

37%

AV PORTFÖLJBOLAGEN HAR
MIXADE* GRUNDARTEAM
* Mixade team innebär ett team med minst en kvinna och minst en man
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CFO

Berättar om 2021

Emma
Siljeäng

Unik position i Sverige

Chalmers Ventures gör ett rekordresultat om 81 MSEK,
vilket är ett kvitto på kraftig värdeutveckling bland våra
portföljbolag. Vinsterna återinvesteras i nya bolag och
är en förutsättning för att kunna fortsätta skapa och
växa nya samhällsförändrande bolag.
Trots pandemin så har vi totalt sett fortsatt att ha
en positiv utveckling i portföljen, både vad gäller
värdeutveckling, antal sysselsatta och omsättning
i bolagen. Det har funnits gott om kapital att tillgå
på marknaden både under 2020 och 2021. Under
2021 attraherade våra onoterade bolag 348 MSEK
i ägarkapital och 50 MSEK i mjuk finansiering. De
noterade bolagen genomförde nyemissioner om
totalt 439 MSEK.
Under året välkomnade vi in 12 nya startups
i portföljen baserade på forskning och
kunskap inom bland annat återvinning av
plastmaterial, behandling av levercancer,
hållbar energiutvinning och säkrare
radarkommunikation inom fordon. Utav årets
12 nya bolag var hela 10 bolag baserade på
Chalmersforskning. Vid årets slut välkomnades

även 16 noterade bolag till portföljen då det
under året beslutats att Chalmers Ventures skall
äga samtliga Chalmers sprungna bolag inom
Chalmerskoncernen och tog i samband med
detta över ägandet utav de noterade bolagen från
Chalmersstiftelsen.
Chalmers Ventures är en av Sveriges mest aktiva
tech-investerare och har en unik position där vi
är med från första krona till tillväxt. Under 2021
investerade vi i 33 onoterade bolag. Ett av bolagen
som vi följdinvesterade i är tillväxtbolaget Metry
som startade inom Chalmers Ventures 2012 med
målet att hjälpa världen bli mer energieffektiv
genom att göra fastigheter mer energieffektiva.
Idag använder mer än en tredjedel av de största
fastighetsbolagen i Sverige Metry, och siktet har
varit stadigt inställt på internationell expansion.

”

Chalmers Ventures är en
av Sveriges mest aktiva
tech-investerare och
har en unik position där vi
är med från första kronan
till tillväxt. Under 2021
investerade vi i hela 33
onoterade bolag.

Hittills har Chalmers Ventures framgångsrikt exiterat 33
bolag varav 16 börsnoteringar. Under året genomfördes tre
framgångsrika försäljningar och fem avyttringar.
Totalt erhöll Chalmers Ventures 29 MSEK i portföljkopplade
likvider. Portföljen bestod vid årets slut utav 100 bolag med
ett gemensamt portföljvärde om 415 MSEK. Chalmers
Ventures har en marknadsvärderad balansräkning
vilket innebär att utvecklingen i portföljbolagen och
marknadsläget speglas i verksamhetens resultat.
Portföljbolagens totala bolagsvärden uppgick till 12,3 MDR.
Chalmers Ventures arbetar aktivt med saminvesteringar
tillsammans med andra investerare och hjälper därigenom
till att växla upp finansieringen i våra portföljbolag. Under
2021 växlades varje krona Chalmers Ventures investerade
upp 10 gånger av ägarkapital från medinvesterare i den
onoterade portföljen.
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CHALMERS VENTURES

PORTFÖLJVÄRDE

Portföljen.
Långsiktighet
och tillväxt

415

MNKR

CHALMERS VENTURES

PORTFÖLJBOLAG

100

BOLAG

PORTFÖLJBOLAGENS

BOLAGSVÄRDE

12,3
Chalmers Ventures portfölj består utav techbolag
baserade på kunskap & forskning som löser
globala utmaningar och har en stor affärsmässig
potential. I portföljen återfinns bolag i alla
utvecklings- och investeringsfaser och inom en bredd
av branscher, domäner och applikationsområden.
Målsättning om hållbarhet, lönsamhet och
jämställdhet är gemensamt för samtliga.

MDKR

28

ktiga
om
gjort

Marknadsvärde
per tech-sektor

Portföljutveckling
Portföljutveckling
& realisera&t krealiserat
apital kapital

2 mnkr
Transport & Logistics tech

Tech sektor, marknadsvärde 2021
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101

115

135
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• Investerat kapital

Vid utgången av 2021 bestod portföljen av
100 bolag där CVs totala portföljvärde var 415
MSEK, varav 241 MSEK utgörs av investerat
kapital. Portföljen består av både onoterade
och noterade bolag och Chalmers Ventures
gör cirka 15 nyinvesteringar per år och har
målsättningen att avyttra lika många.

11 mnkr
Food tech

TOTALT

415
MNKR

39 mnkr
HR &
Communication tech

134 mnkr
Industrial tech

241

• Orealiserad värdetillväxt

För att bli en del av Chalmers Ventures
portfölj skall bolagen vara eller varit del av
våra venture creation program eller ha annan
tydlig koppling till Chalmers. Chalmers
Ventures investerar i tidiga skeden och
har som strategi att vara första finansiär
för bolagen. Chalmers Ventures är en
långsiktig ägare och en stabil partner med
på tillväxtresan med en framgångsrik och
bevisad plattform för bolag att skapas och
växa på.

174

106

147

2020

61 mnkr
Energy tech
18 mnkr
Fin tech

83

81
56

105

1 mnkr
Other

86 mnkr
Lifescience
& Health tech

131

350

värde

2 mnkr
Sports tech

545

500

kt värde.

g

2929

61 mnkr
ICT & Software tech

2021

• Ack. exitlikvid

Chalmers Ventures
totala portföljvärde

Värdeutveckling av portföljen över tid
Bolagen i Chalmers Ventures portfölj
utvecklas väl. Vid starten av Chalmers
Ventures 2015 var portföljbolagens totala
bolagsvärde 900 MSEK och vid utgången
av 2021 har det totala bolagsvärdet för
portföljen ökat till 12,3 MDR varav 8,3 MDR
utgörs av de 16 noterade bolagen som
tillkom i slutet av 2021.
Sedan starten 2015 har Chalmers Ventures
realiserat 131 MSEK i köpeskilling från
sålda bolag vilka återinvesteras genom vår
evergreen fond.

11 mnkr

Tech sektor,
bolagsvärden
Sports tech

5 mnkr
Other

1 625 mnkr
Lifescience
& Health tech

TOTALT

12,3
3 472 mnkr
Industrial tech

4

Värdeutvecklingen är ett bevis på att
Chalmers Ventures modell att skapa nya
tillväxtbolag fungerar samt att långsiktighet
ger resultat.

24 mnkr
Transport & Logistics tech

MDKR

3 261 mnkr
Energy tech

263 mnkr
Fin tech
120 mnkr
Food tech
491 mnkr
HR &
Communication tech
3 042 mnkr
ICT & Software tech

2 maj 2022 © Chalmers Ventures

Portföljbolagens
totala värde

30

3131

Antal bolag per sektor

Våra portföljbolag
per tech-sektor

I vår portfölj finns runt 100 portföljbolag. Genom att
coacha, utveckla och investera ser vi till att vara med
och bygga en portfölj som skapar långsiktig impact.

6 st

5 st

4 st

32 st

3 st

24 st

14 st

3 st

11 st

Industrial tech

HR & Communication
tech

Lifescience &
helth tech

Oterlu AI
Digital Grammars
Kluero
Winningtemp
YouPic
Salesbyte

Envue/nanofluid
Stealth Labels Biotech
Aquammodate
Vitroprobe Analytics
Beat Vascular Health
Kneedly
Promimic
Cline Scientific
Navari
Lucero
Atley Solutions
Amferia
In Singulo Solutions
Elypta
Simplexia
1928 Diagnostics
Tummy Lab
Stayble Therapeutics
Monivent
Nyctea
Fluicell
Micropos Medical
NUTRIE
Mevia

Energy tech
Smena Catalysis
Eneryield
Solartes
Enairon
ReVibe Energy
Minesto
SootTech
Biofrigas
Mimbly
Modvion
Parans Solar Lighting

Food tech
Aquafood
Micvac
Melt & Marble

Fin tech
Sigmastocks
Evispot
Trine

Transport &
Logistics tech
RadChat
Eilogistik
Heapster

Nocoli
Intended Future
Wavi
Vividye
Respace
Compular
Repli5
LumenRadio
Insplorion
Swedish Algae Factory
Acosense
Gapwaves
Atium
BasedOn
Sinom
Minalyze
Lamera
Oxeon
LC-Tec Holding
Smoltek
Smart High-Tech
Higate Technology
Scaffcalc
Aluwave
Parakey
Northfork
rDot
Brinja
Lumeo Technology
Gomero Group
Simplex Motion
Aqua Robur Technologies

Sustain tech | Deep tech
ICT & Software
tech
Nirna
Irisity (publ)
Yolean
ZeroPoint Technologies
Metry
Detecht
Industrial Path Solutions
Safer Society Group
Int3 Software
EmbeDL
RaceOne
Dialogtrail
Event Logic
Eperoto

antal bolag per sektor

4|3
21 | 21
5|9
1|1
2|3
1|2
1|1

Sport tech
Glenntex
Equilly
Ophena
Skisens
Guinea Pig Health

18 | 22
9|8

32

3333

Venture Creation
& Investeringar
för alla tillväxtfaser

Chalmers Ventures ska med sin kompetens vara med och
skapa de förutsättningar som krävs för att ett tillväxtbolag
ska kunna starta på rätt sätt och med rätt strukturkapital.
CV ska sedan vara med under bolagens uppstart, utveckling
och tillväxt fram till dess att CV avyttrar bolagen.

1 /// Identifiera

2 /// Skapa & starta

I den tidigaste fasen attraherar, uppsöker och
utvärdera vi forskning och teknikidéer. Den
teknik som har störst potential matchas med
entreprenörer. Det skapar en unik möjlighet för
att nyttiggöra de forskningsinnovationer som
saknar egen genomförandekapacitet.

Chalmers Ventures är redan med i fasen innan
bolagsstarten. Här skapar vi rätt grundförutsättningar så att bolagen formas på rätt sätt. Det
innebär att vi tillsammans med bolagen bygger
strukturkapital. Chalmers Ventures är sedan
också med och startar upp bolagen och ger extra
förutsättningar under den första kritiska tiden.

3 /// Validera & verifiera

4 /// Skala upp

Här stöttar CV bolagen med att validera bolagens affär, arbeta för betalande kunder samt
låsa affärsmodell. CV hjälpa bolagen hitta rätt
bevispunkter för att validera och verifiera det
bolagets unika idé både mot marknaden och
investerare.

I uppskalningen går bolagen från att vara startups till att bli hållbara tillväxtbolag med målet
att nå ut på en internationell marknad. I denna
fasen verkar CV med kompetens som aktiva
ägare, proffessionellt styrelsearbete och syndikerar rätt tillväxtkapital.

5 /// Exit & avyttra
Chalmers Ventures driver ett positivt exitarbete
när det bedöms som optimalt. Vinsten används
sedan för att investera i de tidiga faserna där det
saknas riskkapital. Innehav som inte utvecklas
väl avyttras så att resurserna läggs på de bolag
med störst potential och positiv inverkan på
portföljen.

34

3535

Venture Creation

Venture Creation

Genom våra tracks kan vi utvärdera och utveckla tenikidéen
och/eller forskningen. Målet är bolagisering, bli ett portföljbolag
samt tas in i vårt Venture Creation Program.

Som etta i Norden, trea i Europa och topp-tio i världen av
universitetskopplade program kan vi ge din tech startup de bästa
förutsättningarna för att starta upp i venture creation processen.

Tracks

Tech Transfer.

Chalmers Ventures hjälper dig som forskare
att nyttiggöra dina forskningsresultat genom
kommersialisering. Teknikdéen görs redo för
bolagisering och intag i vårt Venture Creation
Program.
•
•
•
•
•

Kommersialisera forskning och
intellektuella tillgångar
Skydda IP genom ex patent
Äffärscoachning & Community
Komplettera teamet med
entreprenöriellt driven person
Mål: portföljbolag & intag i Venture
Creation Program

Tech Matching
En unik process där forskare och
innovatörer matchar teknikidéer och
forskning med entreprenörer från
Chalmers Entreprenörskola.
•
•

•
•
•
•

Customer
Technology
Business model
IPR

•
•
•

Team
Funding
Sustainability

Finansiering
& Investering
•
•
•
•

Community
& Partners

Om du redan har ett startup men inte hunnit
validera din affärsmodell så kan du ansöka om
intag till vårt Venture Creation Program via Startup
Camp. Under en period så utvärderar vi mognaden
i ditt bolag och ser till att komplettera med
kompetens för att försöka nå målet med intag.

För bolag med en redan etablerad
affärsmodell, team på plats och/eller som
leds av serieentreprenör kan intag ske direkt
till Venture Creation Program. Vid ansökan
så utvärderar vi moganden i bolaget och kan
sedan göra ett direktintag till vårt Venture
Creation Program.

•

Tillsammans arbetar vi med våra bolag
för att utveckla följande områden:

Världsledande Tech Matching
mellan innovatör och entreprenör
Mål: portföljbolag & intag i
Venture Creation Program

CV Direct Apply.

Utvärdering och validering av din
startup
Mål: portföljbolag & intag i Venture
Creation Program

Strategisk
Affärscoachning

for Encubation.

Startup Camp.

•

Program

•
•

Utvärdering och validering av ditt
startup
Portföljbolag & intag i Venture Creation
Program

•

•
•

Entreprenörer, innovatörer och
industri med unik erfarenhet av att
bygga och utveckla techbolag
Event, seminarier & workshops
Partnerskap, nätverk och hubbar

Offers
& Deals
•
•
•

Erbjudanden och rabatter
Kontorspartner
mm

Stöd i finansieringsprocessen
CVs investerarnätverk
Möjlig total investering på 20 mnkr
Bidragsfinansiering

PR &
Kommunikation
•
•
•

Synlighet och marknadsföring
genom CVs kanaler
Hjälp i pressreleaser och PR
Ta del av CV-brand
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Investeringar.
Vi finansierar
morgondagens techbolag

Chalmers Ventures är en evergreenstruktur
som investerar i techbolag som löser globala
utmaningar och har en stor affärsmässig potential.
Chalmers Ventures investerar

Chalmers Ventures investerar i

i tidiga skeden med kapacitet

teknikbaserade och innovativa bolag

att i utvalda bolag gå in med

med tillväxtpotential . Bolagen

tillväxtkapital. Chalmers Ventures

ska ha en internationellt skalbar

söker alltid syndikering med andra

tillväxtpotential och entreprenöriellt

investerare och har ett stort nätverk

drivna team samt skall vara, eller

av aktiva aktörer, från de allra

ha varit, del i något av Chalmers

tidigaste faserna till de senare, vilka

Ventures tracks och program eller

växlar upp kapitalet som investeras i

ha en annan tydlig koppling till

bolagen.

Chalmers.

x10

För varje investerad krona av Chalmers Ventures
investerades 10 till av externa investerare

Investerat 2021
INVESTERAT AV
CHALMERS VENTURES

MJUK FINANSIERING
IN I BOLAG
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MNKR

(BIDRAG OCH VILLKORSLÅN)

MNKR

ÄGARKAPITAL
INVESTERAT I
ONOTERADE BOLAG

ÄGARKAPITAL
INVESTERAT I
NOTERADE BOLAG

MNKR

MNKR
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Kriterier när vi investerar.

Våra investeringssteg.

Vi tittar på flera olika punkter och kriterier när vi
avgör om vi ska investera. Några av dessa är:

Vi har möjlighet att följa med från ax till
limpa genom vår evergreenmodell.

•

En unik och innovativ kunskapsoch/eller forskningsbaserad teknik

•

Internationellt skalbar och
affärsmässig tillväxtpotential

•

Entreprenöriellt drivet team

•

Bolaget verkar för ett eller flera
av de globala hållbarhetsmålen

Detta kan vi hjälpa er med
Göra ert bolag investeringsredo och
mer attraktivt för investerare och investeringsnätverk
Investerarnätverk
Pitchträning samt förbereda er inför att
träffa andra investerare
Rådge kring finansieringsplan
Visa hur du går tillväga för att ta in rätt
ägarkapital
Vara en trovärdig, långsiktig och hållbar investeringspartner
Vara aktiva ägare och utveckla ert
styrelsearbete
Sätta upp KPI:er osm kan ta ert bolag
till nästa steg
Guida dig kring mjuk finansiering inom
innovationssystemet

•

Bolaget är eller har varit en del i våra
venture creation tracks och program,
eller har annan tydlig koppling till Chalmers

•

Följdinvesteringar kräver en
mixad styrelse av män och kvinnor

PRE-SEED

Maximal investering per
bolag är 25 mnkr

Investeringsexempel

2021

Under året har portföljbolagen tagit in
över 787 MSEK i ägarkapital, inkusive
kapital från Chalmers Ventures.
Elypta // 47 MNKR
Chalmers Ventures, Industrifonden,
Norrsken, Ruasset, m.fl.
Metry // 32 MNKR
Chalmers Ventures, Fairpoint Capital
Aqua Robur // 11 MNKR
Chalmers Ventures, Latour Future
Solutions, Almi Invest m.fl.
Mevia // 10 MNKR
Chalmers Ventures, Almi Invest, Marinvest,
Hans Andersson Holding m.fl.
Modvion // ZPT // Sigmastocks // Embdl
//Melt&Marble
Ytterligare bolag som under året tagit in
kapital. Utan inbördes ordning.

GROWTH

SEED

Kapital till förfogande
Ägarkapital

//

Investeras från de allra bolagsbildning fram
till exit.
Investeringarna sker i utvalda bolag som
uppfyller CV:s investeringskriterier.
Investeringarna sker på marknadsmässiga villkor och i syndikat med
andra finansiärer.

Bidragsfinansiering

//

Verifieringsmedel till startups inom vår portfölj
Som en del av vår venture creation process har
Chalmers Ventures ett flertal medel tillgängliga
för de allra tidigaste bolagen i syftar i att möjliggöra initiala verifieringar av marknad, patent och
affär.
•

Verifieringsmedel - Vinnova

•

Idébanksmedel - Utbildningdepartementet

•

Innovationscheckar – Vinnova, via SISP

•

Verifieringsmedel - Deeptech-projekt via
Tillväxtverket & Västra Götalandsregionen
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Slå dig ner vid runda bordet. Där sitter redan Anand Kumar
Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson från Amferia.
– Det här plåstret är bara vår första produkt. Om 10 år är vi ett
globalt företag och vi finns i länder där behovet är som störst.
Vi hoppas bli en del av lösningen som gör att vi kan spara in på
antibiotika. Vi vill bidra till att det här inte är ett världsproblem år
2050.
Läs hela på chalmersventures.com/startupstories

Tänk dig en tvättmaskin. På ett hotell. Varje år körs den 2 000 gånger,
och varje gång behövs det hundratals liter vatten. Oavsett om
vattnet är smutsigt eller rent skickar maskinen ut det. Det slöseriet
tänker teamet bakom Mimbly få stopp på.
– Vi känner ett ansvar och ser att vi gör skillnad, säger Isabella.
Ingenting av det som finns hade funnits om vi inte jobbat för det.
Och pengarna hade inte funnits om vi inte hittat kunder, så det vi
gör har betydelse. Vi skapar våra jobb. Det gör det kul och givande
att vara entreprenör.
Läs hela på chalmersventures.com/startupstories
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Promimic är mitt inne i sin genombrottsfas på den internationella
implantatmarknaden. Hemligheten är ett nano-tunt lager av
benkristaller och en patenterad trestegsraket. Vd:n Magnus Larsson
förklarar:
– Vi startade en framgångsrik satsning på den amerikanska
marknaden för drygt 3 år sedan och nu är vi mitt upp i en spännande
tillväxtfas. Vår ytmodifieringsteknik för ortopediska och dentala
implantat halverar inläkningstiden med benet och skapar fler
lyckade operationer.
Läs hela på chalmersventures.com/startupstories

Ni har utvecklat en app som gör att folk kan öppna dörrar, och
slipper ha en fysisk nyckel. Vad är det för fel med nycklar?
Jonas: Jag skulle säga att tre grejer är problemet med nycklar:
kostnad, säkerhet och att du är utelåst från nya affärsmodeller. Jag
utvecklar: ur ett kostnadsperspektiv är det jättedyrt att till exempel
tappa bort en huvudnyckel, eftersom du då måste byta alla lås och
cylindrar. Ur ett säkerhetsperspektiv kan du inte säkert veta vem
som har den här nyckeln, och därmed kan komma in.
Läs hela på chalmersventures.com/startupstories
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Gastrofy

Monivent

Handla mat på recept? Jäpp! I USA spås 70
procent av konsumenterna år 2022 handla mat
online för 100 miljarder kronor (enligt Food
Marketing Institute). Genom sitt samarbete
med jätten Walmart finns Gastrofy redan
på den amerikanska marknaden – med
en teknik som matchar ingredienser och
produkter. Möt grundare och vd Robin
Rendahl, som själv var usel på att laga vettig,
nyttig mat.

Tänk dig in i det här: ditt efterlängtade barn
föds, men andas inte. Nu gäller det att få luft i
lungorna. Men hur mycket luft är för mycket,
och hur lite är för lite? Går det att kontrollera
mängden för att undvika hjärnskador,
lungskador och hjärnblödning? Möt
grundaren Maria Lindqvist och vd:n Karin
Dahllöf på Monivent.
®

1928 Diagnostics

Möt Kristina Lagerstedt och Susanne Staaf. 2014
grundade de bolaget 1928 Diagnostics tillsammans
med Erik Kristiansson, professor vid Chalmers
och Olof Sköld, serieentreprenör. Kristina
och Susanne har mycket gemensamt; de är
båda forskare och bästa vänner sedan 20 år
tillbaka. Deras professionella vägar korsades
på Astra Zeneca. Båda valde att fördjupa
sin forskning i varsin doktorsavhandling –
Kristina på Sahlgrenska i Göteborg och Susanne
på Karolinska i Stockholm – och de disputerade på
precis samma dag.

Elypta

Avinode

– Jag är absolut en entreprenör, det sitter i
blodet. Det kliar i fingrarna när jag ser saker
som inte fungerar, och då vill jag förändra
och skapar någonting bättre. För mig
handlar det inte OM du ska lyckas, utan
om HUR du ska lyckas. Jag har insett att
entreprenörskap än mer handlar om att
skapa ett värde, förändra folks beteende
och ta fram något som andra vill använda.

Atium

Berätta, vad är det ni gör?

Deras uppdrag: att paketera tekniken för att
rena vatten från tungmetaller. Målet: att rädda
hjärnor och Moder Jord.

– Vi utvecklar en ny typ av urinprov för
att upptäcka om cancern har kommit
tillbaka hos patienter som har behandlats
för njurcancer. 1 av 5 patienter drabbas av
återkommande cancer inom 5 år, och då vill
vi såklart upptäcka den så tidigt som möjligt
för att kunna agera på nytt. Vi vill fånga cancern på
uppstuds, och bidra till att minska dödligheten i den
här cancerformen.

– Vi utvecklar en ny och hållbar teknik för
att rena vatten från giftiga tungmetaller,
berättar Emma. Fördelen med vår teknik
är att den är effektiv på att rena låga
koncentrationer av tungmetaller, vilket är
avgörande eftersom dessa metaller är giftiga
också i små mängder.
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Vi är ett team
som genuint älskar entreprenröskap och
innovation. Och att få vara med och göra
skillnad. På riktigt.

Vi har tillsammans över 20-års erfarenhet av att starta upp och utveckla
techbolag. Något vi har förmånen att göra tillsammans med forskare
och entreprenörer. I denna process följer vi en teknikidé och ser den
växa till att bli ett framgångsrikt bolag.
Hos oss finns en djup och unik förståelse för det entreprenöriella.
För vi är med längs hela resan tillsammans med innovatörerna och
entreprenörerna.
LEDNINGSGRUPP för 2021

STYRELSE för 2021

Sara Wallin - Vd
Viktor Brunnegård - Strategic Developer
Charlotte Emlind Vahul - Head of Venture Creation
Pontus Ottosson - Head of Investments
Jonas Sandwall - Head of Communications & Marketing
Emma Siljeäng - CFO

Johan Inden (ordförande) - Volvo Penta
Anna Lundgren (vice ordförande) Chalmers Tekniska Högskola
Caroline Krensler – Vinngroup
Lennart Johansson – Patricia Industries
Sophia Litsne – Västra Götalandsregionen
Elisabeth Björk – Astra Zeneca
Amanda Lindenmeyer Asadi –
Studentrepresentant, Chalmers Tekniska
Högskola
Fredrik Sanell - Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
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Ett entreprenöriellt ekosystem
Chalmers Ventures uppdrag är att vara en ledande
resurs i att kommersialisera forskningsresultat och
teknikidéer. Chalmers Ventures hjälper forskare och
innovatörer att bygga en hållbar affärsmodell, team och
bolagsstruktur kring deras teknikidéer.

Sedan 2021 ligger ägandet av Chalmers Ventures
hos Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
-Vi har under de senaste åren medvetet och strategiskt
varit med och format en verksamhet som bygger en
affärsmodell för framtiden, säger Martin Nilsson
Jacobi, vd för Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola. Årets resultat för 2021 talar sitt tydliga språk.
Vi ser nu fram mot en utveckling där alltmer forskning
och teknikidéer kan skapa hållbara strukturer i vår
omvärld genom Chalmers Ventures verksamhet
.

__
Målet är att vara en möjlig väg för
forskningsresultat att komma till nytta i
samhället. En utveckling och tillgång som blir
allt viktigare för att nå ut med forskning och
ny teknik.
-Vi ser att världens hållbarhetsutmaningar kräver
alltmer komplexa lösningar som ofta behöver
byggas på stabil och långsiktig forskning,
säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för
Chalmers tekniska högskola. Kommersialisering
av forskningsidéer och resultat är en möjlighet
för att skapa en ökad nytta för de innovationer
som forskare och universitet bidrar med. Här fyller
Chalmers Ventures en viktig funktion.

Entreprenörskap är en del av
Chalmerskoncernens strategi.
-Samverkan inom Chalmerskoncernen är en
avgörande faktor för nyttiggörandet, menar Stefan
Bengtsson och fortsätter. Vi ser hur viktigt det är att
erbjuda entreprenörskap som en möjlighet för våra
studenter och forskare så att fler idéer kan nå ut i
samhället.

Nyttiggörandet är en viktig möjliggörare för att
forskning ska nå ut i samhället och möta de behov
som finns. Inte minst inom hållbarhet.
-Chalmers har alltid varit i framkant när det kommer till
nyttiggörande säger Mats Lundquist, vicerektor för
nyttiggörande, professor i entreprenörskap vid
Chalmers. Detta möjliggörs genom våra världsledande
processer för att starta och utveckla hållbara teknikbolag
samt formera och coacha entreprenöriella team.

__
Chalmers Ventures affär innebär att
investera och bli aktiv delägare i de bolag
som går in i programmet. Vidare sådd- och
tillväxtinvesteringar sker genom saminvesteringar
där Chalmers Ventures är med och attraherar
externt kapital.
-Affärsmodellen är bevisad och nu går vi in i en ny fas
där vi vill växla upp ytterligare, säger Sara Wallin, vd
Chalmers Ventures. Allt för att kunna vara med och
skapa fler och större bolag där Chalmersforskning
och nya teknikidéer kan nå ut och positivt påverka vår
omvärld.
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VISION.

Chalmers Ventures ska vara världsledande på att skapa och
utveckla forsknings- och kunskapsbaserade tillväxtföretag
som bidrar till ett hållbart samhälle.

MISSION.

Chalmers Ventures bygger framtidens nya tillväxtbolag inom
tech. Genom att skapa livskraftiga och hållbara teknikbaserade
tillväxtbolag baserade på forskning och kunskap bidrar CV
till lösningar på samhällsutmaningar och stärker Sveriges
konkurrenskraft.

Våra värdeord
& statements

AFFÄR.

Chalmers Ventures affär är att skapa, utveckla och med vinst
framgångsrikt avyttra hållbara, teknikbaserade tillväxtbolag
genom aktivt ägarskap, kompetens och marknadsmässiga
investeringar från start till tillväxt

STATEMENTS
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Vi vill vara en organisation som är delaktig i
att förändra vår omvärld till det bättre.
Samtidigt vet vi att förändring och
utveckling kan ta tid. Därför har vi format
värdeord, en vision och mission som hjälper
oss behålla riktningen under resans gång.

VÄRDEORD
COMMITMENT.

COURAGE.

CO-CREATION.

Vi är inställda på att kunna
följa en idé hela vägen från
uppstart till tillväxt.

Vi har modet att ta
beslut och nya vägar som
inte alltid tagits förut.

Vi vet att hållbar tillväxt
skapas genom att samverka
tillsammans med andra.

Chalmers Ventures utmärkelser

Best VC 2022
by Nordic Startup
Awards

World Top Ten
University Businesss
Incubators 19/20
UBI Global

Most Promising Women
Founder 19/20
UBI Global

Partners & finansiärer

AstraZeneca | CEVT | Stena Center | TietoEvry
#greenups | West Swedish Incubators
Nordia | Fondia | Delphi | NORMA Advokater
BDO | RSM | Moore Lassarev

