
“Business Angels”

En nødvendig utløsende faktor



Birk Venture –
Porteføljeselskaper

• 2007-2013 (Exit)
Algeta

• 2010 – IPO, clinical phase 1/2 
Nordic Nanovector

• 2010 – research collaboration Johnson & Johnson in 2015
Nextera

• 2011 – clinical phase 1b
BerGenBio

• 2011 – clinical Phase 1 ready
APIM Therapeutics

• 2012 – clinical phase 2
Targovax

• 2013 – clinical phase 3 (partial exit)
Strongbridge (Cortendo)



Etablering og utvikling av nye teknologier og
selskaper er avhengig av samspill mellom

offentlig og privat kapital

Offentlig 
kapital

Privat 
kapital 



Kilder til privat kapital

Partnering

• Clinical stage/late 
pre-clinical

VCs

• Clinical stage/late 
pre-clinical

IPO/private 
placements

• Clinical (phase 1-2)

Business angels/Seed

• Discovery/preclinical



Noen utfordringer ved etablering og utvikling av
nye selskaper i norsk biotech sektor

Langsiktig finansiering

Strategi – forståelse av verdikjeden

Sektor kompetanse

Internasjonal ”attention” fra pharma og VCs

Rammebetingelser



Hvilken rolle spiller “Business Angels”

• Tilgang på kapital i tidlig fase

• “Crossover investors”
– “Bridge” i forhold til VCs og partnering 

• Sektor kompetanse

• Strategi og prioritering

• Kostnadseffektivitet

• Nettverk

• Validering av teknologi og business case



Fordeler med “Business Angels”

• Raske beslutninger

• Lite byråkrati

• Kan følge investeringene over tid (Crossover 
investors)

• Ofte kompetente – kjenner verdikjeden

• Villige til å ta stor risiko

– De beste prosjektene har ofte størst risiko



Hva er viktig for “Business Angels”?

• Teknologi med stor innovasjonshøyde som
retter seg mot klare medisinske behov

• Rammebetingelser

– IP, avtaleverk, forskere/TTO, offentlig finansiering

• Investeringskonsortium med sektor forståelse

• Rett strategi og fokus

– Industrielt

– Finansielt



Kjennetegn på en god Business Angel

• Sterk sektor kompetanse

– Track record fra tidligere investeringer

– Felles plattform for utvikling av selskapet

• Langsiktighet og tålmodighet

– Vilje og evne til å investere over tid

• Godt verdigrunnlag

– Forretningsutvikling møter mange verdimessige
problemstillinger




