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Wictor Family Office erbjuder via riskkapitalbolaget MOOR Capital en investeringsmöjlighet inom 

Venture Capital. Att investera i Venture Capital innebär en investering i onoterade bolag. 

INVESTERINGARNA PASSAR DIG SOM: 
Har goda likvida tillgångar, är villig att 

göra högriskinvesteringar och har en 

flerårig placeringshorisont. En 

investerare bör vara bekväm med att 

avkastningen inte genereras och 

redovisas i realtid och att investerat 

kapital är låst. Moor Capital sköter 

samtliga investeringsbeslut. Tala alltid 

med din rådgivare kring lämpligheten 

att investera i onoterade innehav med 

begränsad likviditet. Investeringen skall 

ses som en del av en väldiversifierad 

portfölj och inte som en enskild 

investering. Investeringar i Venture 

Capital innebär både en hög risk och en 

illikvid investering.  

 

Historisk avkastning är ingen garanti 

för framtida avkastning. Ditt kapital 

kan både öka och minska i värde och 

det finns ingen garanti att du får 

tillbaka det investerade beloppet. 

 

 

 

Wictor Family Office erbjuder sina kunder möjligheten att investera i Venture Capital-

bolaget MOOR Capital. Venture Capital är investeringar i onoterade bolags ägarkapital. Man 

gynnar genom denna placering små entreprenörsdrivna företag och deras möjlighet till 

utveckling och expansion. 

MOOR’s investeringserbjudande riktar sig mot privata investerare och family offices som 

delar MOOR's värderingar och vision om att stödja talangfulla entreprenörer. 

Detta möjliggör tillgång till attraktiva bolag inom startupsektorn och huvudsakligen 

teknologidrivna, snabbväxande och globalt skalbara affärer. Investerare tar del av en portfölj 

som uppvisar stark tillväxtpotential, vilket också öppnar upp för investerare i MOOR att 

delta direkt i finansieringsrundor hos portföljbolagen.  

Investeringserbjudandet 

Riskprofil 

Vid investeringar i finansiella tillgångar mäts risk i 

volatilitet, standardavvikelse eller storleken på 

kursrörelsen. Desto större rörelse en finansiell 

tillgångs kurs uppvisar desto mer volatil är den. 

Risken kan avvika med en mindre grad från angiven 

siffra under kortare tidsperioder vid förändrade 

marknadsförhållanden.  

Allmänt om Venture Capital 

Tillgång till kapital är avgörande för att små företag ska kunna växa, utvecklas och därmed 

skapa nya arbetstillfällen. Då nystartade och unga bolag normalt sett har negativa 

kassaflöden så behöver de nytt kapital för att kunna genomföra nödvändiga investeringar 

för tillväxt. Det som kategoriserar Venture Capital-investeringar är köp av 

minoritetspositioner i bolag med låg omsättning och få anställda men som har en hög 

möjlighet att i framtiden bli globala. Vanligen så investeras kapitalet i portföljbolag som har 

en hög skalbar affärsidé, som lätt kan implementeras över hela världen. Fokus har det 

senaste åren varit på teknik som har möjlighet att förändra och automatisera befintliga 

värdekedjor genom till exempel digitalisering eller robotisering.  

Men Venture Capital-fonder tillför inte bara externt kapital, fonderna drivs ofta av före 

detta entreprenörer, vilka har ett stort kunnande av unga och snabbväxande bolag samt 

nätverk som de kan dela med sig av, vilka är avgörande för bolagens framtida utveckling. 

Behovet av tillväxtkapital är särskilt viktigt då den svenska ekonomin är en liten öppen 

ekonomi vilket gör den mycket exportberoende och exponerad mot världsekonomin. 

Konkurrensen är numera global. Det räcker inte med att vara ledande i Sverige eller inom 

Europa. Företag som Spotify, Skype och iZettle måste konkurrera på världsmarknaden.  

Sverige är det ledande landet inom Europa sett till tillväxtkapital-investeringar som andel 

av BNP och av tidningens Wired’s lista över världens 100 hetaste startups 2012 är 10 

svenska bolag utvalda, en klar majoritet av dessa är i något skede finansierade med 

Venture Capital. 

Lägre risk  
lägre möjlig avkastning 

Högre risk  
högre möjlig avkastning 

 

Varför är denna investering 

klassificerad 7?  

Innehav i onoterade bolag 

klassificeras som 7 enligt en s.k. UCIT-

skala. 
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Portföljvärde 

MOOR Capital 

 

Portföljbolag 

MOOR Capital bildades år 2013. Vid lanseringsåret 

genomfördes tre investeringar och man fokuserade på 

varumärkesbyggande samt upprättandet av ett 

transaktionsflöde. Året därpå, 2014, genomfördes fyra 

transaktioner, en diversifiering av transaktionsflödet och ett 

nätverk av medinvesterare skapades. I 2015 gjordes fyra 

investeringar och bolagets varumärke noterades starkt, 

värdeökningen kraftig och organisationen såväl som nätverket 

av investeringspartners mycket stabilt. I 2016 expanderas 

kapitalbasen och en ny modell har skapats för tidiga 

investeringar genom en likvid struktur.   

 

Historia  

MOOR Capital är ett riskkapitalbolag som investerar i entreprenörer med passionen att göra djärva idéer verkliga. 

Primärt investeringsfokus ligger vid unga och lovande digitala företag, ofta med idéer som utmanar vårt sätt att se 

världen i dag. 

Som ett privat investmentbolag finansierat av en mycket framgångsrik serieentreprenör kan MOOR agera annorlunda 

och mer flexibelt än en majoritet av Venture Capital-bolagen. 

MOOR Capital investerar på samma villkor som entreprenörerna. 

Investeringsstrategin ligger vid nystartade företag. Ibland så nya att de bara är en lysande idé på en whiteboard-tavla. 

Uppstartningsfasen är utmanande; det faller generellt fler företag än vad det växer fram stora. Framgång kommer 

från team som arbetar tillsammans genom de utmaningar som de oundvikligen kommer att ställas inför. MOOR har 

en erfaren organisation som hjälper duktiga entreprenörer att övervinna tidigt uppstådda hinder och säkerställer att 

bolagen kan växa – på en global marknad. 

Vid en investeringsbedömning tar MOOR 

Capital hänsyn till i huvudsak fyra faktorer: 

 Team 

Detta ska innefatta en stark driv- 

kraft, mognadsgrad, ha en god kemi 

och långsiktigt hållbar relation såväl  

som en trovärdig CEO och förmåga 

att rekrytera. 

 

 Potential 

Bolaget ska ha en potential att  

förändra en industri, möjlighet till marginal och avkastning samt ha en skalbar affärsmodell. 

 

 Marknad 

Bolagets produkt och/eller idé ska ha en stor möjlig och global marknad, redo för förnyelse och med låg 

konkurrens.  

 

 Teknologi 

Samtliga bolag idag berörs av digital teknik. Bolagets organisation ska ha en passion för produkten och 

användning av moderna verktyg och tjänster är fundamentalt vid en investeringsbedömning. 

Transaktionsflöde 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Hed 

Founder & Chairman 

 
Kaj Hed är grundare och ordförande i MOOR. Det är han som bistår med den strategiska 

visionen, taktiska vägledningen och de finansiella möjligheterna till MOOR-portföljen. Som en 

framgångsrik entreprenör med en mer än 30 år lång meritlista har Kaj utvecklat företag och 

byggt globalt digitala företag inom allt från Fintech (Grundare av Trema) till digital 

underhållning (ordförande och majoritetsägare av Rovio; som äger Angry Birds) med en global 

räckvidd och 250 miljoner användare i månaden och över 3 miljarder nedladdningar. Kaj 

bidrar med en unik blandning av passion, expertis, energi och strategisk vision. 

Kerstin Cooley 

Partner & Managing Director 

Innan Kerstin var med och grundade MOOR så arbetade hon i diverse investeringsteam på 

SEB i Sverige och USA, med fokus på start-up hedgefonder och försäljning av alternativa 

investeringsprodukter åt institutionella kunder. Kerstin har 20 års erfarenhet av finans- och 

IT-branschen och började sin karriär i det Silicon Valley-baserade bolaget Echelon. Hon har 

bildat den globala kommunikationsbyrån Cognito och arbetat på Trema. Kerstin har en 

master från Umeå School of Business and Economics. 

MOOR – team  

För mer information om MOOR 

Capital, besök moorcap.com. 

Katja Bergman 

Partner 

 
Katja har lång erfarenhet av att bygga globala telecom- och internetbaserade verksamheter. 

Som medgrundare av Pipebeach lyckades hon omvandla en digital start-up från en idé till att 

bli världsledande i sin bransch, innan det blev uppköpt av HP. Katja har haft ledande positioner 

inom affärsutveckling på Nokia och Ericsson. Hon har en civilingenjörsexamen och MBA från 

University of Technology, Helsinki. 

Andy Johnston 

Partner 

 
Andy Johnston har över 20 års erfarenhet av bemanning, byggande och drivandet av 

internationella utvecklingsteam på olika kontinenter och i olika affärssegment. Innan 

han kom till MOOR arbetade Andy på Ericsson, där han hjälpte till att etablera och driva 

tekniska team i Tyskland, Hong Kong, Kina, Spanien, Australien och Storbritannien. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer för presentationsmaterial – Wictor Family Office AB 

Den presenterade informationen är framtagen av Wictor Family 

Office AB (”Bolaget”). Informationen är av allmän karaktär och ska 

inte ses som en oberoende investeringsanalys eller rådgivning och 

utgör därmed inte ett personligt investeringsråd eller 

rekommendation.  

Bolaget innehar upphovsrätten och äganderätten till informationen i 

detta material. Ingen del av informationen får kopieras, 

vidarebefordras eller på annat sätt distribueras eller offentliggöras 

till någon annan part utan Bolagets skriftliga medgivande. Bolaget 

ansvarar inte för att informationen används i strid mot denna 

bestämmelse. Även om innehållet är baserat på källor som Bolaget 

har bedömt som tillförlitliga ansvarar Bolaget inte för fel eller brister 

i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå 

med anledning därav. 

Materialet riktar sig endast till fysisk och juridisk person med 

hemvist i Sverige. Således riktar sig inte materialet till fysisk eller 

juridisk person vars medverkan kräver ytterligare prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. 

Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte 

distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda 

åtgärder, särskilt tillstånd eller strider mot regelverket i sådant land. 

Materialet riktar sig således inte till fysisk eller juridisk person 

hemmahörande i USA, Storbritannien eller i något annat land där 

publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller i 

övrigt står i strid mot vid var tid gällande lagstiftning och regelverk.  

För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning 

ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar och 

andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte 

säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond 

investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, 

kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du 

ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför 

alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en 

investering.  

Vänligen kontakta bolaget via info@wictorfamilyoffice.com eller på 

035-299 50 00 för att få tillgång till mer information. Därutöver 

återfinns ytterligare information på www.wictorfamilyoffice.com.  

 

Här kommer vi att specificera arvoden: 

Årligt arvode ----  

Prestationsbaserad / High Watermark1  ----  

Underliggande kostnader2 ----  

1 High Watermark innebär att ingen 

prestationsbaserad avgift tas ut innan 

värdet överstigare portföljens högsta 

värde. Arvodet beräknas individuellt. 
2 Ytterligare implicita externa avgifter 

såsom courtage samt kostnad för handel i 

underliggande ETF:er 

 

 

 

Arvoden och avgifter 

WICTOR FAMILY OFFICE AB Org.nr. 556984-3567 
KAPTENSGATAN 6, 302 45 HALMSTAD | Östergatan 27, 211 25 MALMÖ | GREV TUREGATAN 3-5, 114 46 STOCKHOLM 

VÄXEL 035 – 299 50 00 |FAX 035- 299 50 09| INFO@WICTORFAMILYOFFICE.COM | 

WWW.WICTORFAMILYOFFICE.COM 
 


