
En riskkapitalsedel består av två delar – 1. ett riskkapitalbevis som delas ut till 
riskkapitalägaren och 2. en informationsdel som  avskiljs  vid försäljningen och 
förvaras i företagets bolagspärm.

Glöm  inte att skanna in informationsdelen och spara  ned bilden på din hård-
disk som du naturligtvis tar backup på en gång per vecka. Tyvärr inträffar det 
att information försvinner varje år. Datorer stjäls, går sönder och får virus.

Nummerföljd
Du ska  numrera företagets riskkapitalbevis i kronologisk  ordning [löpande 
nummerföljd] som du sedan för över till en riskkapitalförteckning. Varje med-
lem i ditt UF-företag måste äga riskkapital för minst 10 kr. 

Det innebär att varje  medlem måste  köpa riskkapital för minst 10 kr. dessa 
ska även synas i företagets bokföring. Ett företag på fem personer ska ha 
minst 50 kr under posten internt riskkapital i deras balansräkning [BR].

Min erfarenhet är att medlemmarna normalt köper riskkapital för 100 kr eller 
300 kr. 

Det maximala beloppet riskkapital som en enskild person får äga är 300 kr, 
det gäller även för UF-företagets medlemmar. Du får enbart sälja riskkapital 
till fysiska personer, inte företag eller andra organisationer.

Design
Företagets riskkapitalsedlar ska finnas i de valörer, 10 kr, 50 kr, 100 kr eller 
300 kr, som de beslutat om i deras bolagsordning. Min erfarenhet är att man 
normalt säljer riskkapital för 100 kr och 300 kr.

Se till att de är grafiskt tilltalande och följer företagets grafiska manual och 
att de  passar företagets image, d v s har en smakfull design. Ni kan även med 
fördel skriva ut dem på ett tjockare  papper för att skapa en mer kvalitativ 
känsla.

Argument
Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt. 
Detta var en visa som Ulf Peder Olrog en gång sjöng, någon gång på 40-talet. 

Den gäller i högsta grad idag. Det innebär att du ska  vässa dina  argument 
inför riskkapitalförsäljningen. Du ska inte bara sälja  din affärsidé utan du ska 
även sälja dig själv som entreprenör och UF-företagets framtida vinster.

Regler
Vi sammanfattar reglerna för riskkapital här nedan.

‣ Samtliga medlemmar ska teckna riskkapital för minst 10 kr per st.

‣ Varje person får teckna riskkapital för max 300 kr.

‣ UF-företaget får ta in maximalt 300 kr i riskkapital före registrering.

‣ UF-företaget får ta in riskkapital till ett maximalt värde av 15 000 kr.

Riskkapital, sid 1  [1]
vad innebär det egentligen .. www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se

