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inQvation, Synch og TechBBQ præsenterer nyt initiativ:
TalkBBQ - The Nordic Investment Culture
Hvad vil det egentligt sige at have en ‘founder friendly’ start-up-kultur?
inQvation, Synch og TechBBQ har indgået et partnerskab, som skal være med
til at svare på dette spørgsmål. Det har resulteret i tilblivelsen af et event under
navnet: TalkBBQ – The Nordic Investment Culture.
Lets talk about it!
inQvation, Synch & TechBBQ sætter rammen omkring TalkBBQ den 27. juni 2019. Her
inviteres hele start-up økosystemet indenfor til en diskussion om investeringskulturen i
Norden, og hvorvidt den kan siges at være ‘founder friendly’ - og hvad det egentligt vil
sige, at have en ‘founder friendly’ investeringskultur. Her vil et ekspertpanel bestående af
både investorer og iværksættere diskutere en række dilemmaer fra nordiske founders.
Efter debatten afholdes en festlig sommer-BBQ med lækker mad, drinks, musik og rig
mulighed for at netværke.
Til daglig har de tre arrangører bag initiativet berøring med en lang række start-ups i
både Danmark, Norden og resten af verden. De har opdaget, at mange af disse start-ups
mener, at Danmark og Norden generelt ikke er ’founder friendly’. Så selvom der er
masser af kapital og mange muligheder for at få investeringer, så virker det ikke til, at
iværksætterne selv synes, at det er specielt ‘founder friendly’.
Det har også ført til spørgsmålet omkring, hvad ‘founder friendly’ egentligt dækker over.
Med udgangspunkt i disse observationer har inQvation, TechBBQ og Synch derfor slået
pjalterne sammen og skabt TalkBBQ for at finde ud af, hvordan man indbyrdes kan
skabe en mere attraktiv investeringskultur i Norden, hvor vi også kan holde på talenterne
i længere tid.
inQvation, Synch & TechBBQ mener alle tre, at man i Danmark og Norden er nødt til at
stå sammen om at danne de bedste vilkår for talenter og iværksættere. TalkBBQ skal
være med til at italesætte, hvordan vi sammen skaber et iværksættermiljø med de bedst
mulige vækstvilkår.
Få svar på dine dilemmaer
Inden selve arrangementet inviteres alle fra start-up økosystemet til at bidrage med
dilemmaer, synspunkter, oplevelser mm. i forhold til investeringskulturen i Norden. Disse
input vil danne ramme om de dilemmaer, som ekspertpanelet skal tage stilling til på
selve dagen. Herudover vil publikum også få mulighed for at stille spørgsmål under selve
debatten.
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Citat - inQvation
“Jeg er sikker på, at der er forskellige definitioner af ‘founder friendly’ - især når vi
snakker investeringer. Men jeg mener, at når alt kommer til alt, så ønsker vi at fremme
danske iværksættere bedst muligt. Vi ved, at det kommer det danske samfund til gode
igen på både den korte og lange bane. Iværksætterne etablerer og udvikler
virksomheder med danske hovedsæder, skaber arbejdspladser og senere giver de
tilbage vha. mentoring, bestyrelser eller investeringer. Så vi vil kun iværksætterne det
bedste. Derfor tror jeg også, at det er vigtigt at sætte fokus på området, så vi sammen
kan være med til at skabe de bedste vilkår for iværksættere og deres vækstmuligheder.
inQvation er sat i verden for at hjælpe med at skabe succes for iværksætterne. Vi
påtager os derfor også en mere aktiv rolle, når vi investerer, hvor vi ikke kun kommer
med kapital, men også ’manpower’, da vi tror på, at det skaber bedre vækstgrundlag for
iværksætterne.” - Claus Zibrandtsen, CEO hos inQvation.
Citat - Synch
”Som juridiske rådgivere i både store og små tech-investeringer ser vi både forsiden og
bagsiden af medaljen. Og vores råd er næsten undtagelsesfrit at skabe juridiske rammer,
som motiverer iværksætterne og derved har fokus på at være founder-friendly. Der er
helt bestemt et behov for at beskytte investorerne, men det sker bedst i en kontekst af
motivation. Guleroden er mere effektiv end pisken - særligt inden for tech start-ups. Vi
har set det som et oplagt match, at vi sammen med inQvation og TechBBQ kan sætte
fokus på budskabet om at skabe founder-friendly funding af start-ups.” - Michael Brandt,
advokat hos Synch.
Citat - TechBBQ
”Danmark og resten af Norden består af enormt attraktive økosystemer på mange
punkter. TechBBQ er en event, der eksisterer for at fremhæve de danske og nordiske
værdier og kvalifikationer, som gør vores økosystemer unikke og konkurrencedygtige.
Med TalkBBQ vil vi kickstarte et fokus på, hvordan man skaber endnu bedre rammer for
en ‘founder friendly’ start-up kultur, som vil genoptages på TechBBQ i Øksnehallen til
september. Vi mener, at det er på tide, at vi stopper med at kigge på Silicon Valley og
kopiere og sammenligne os med dem – vi skal i stedet begynde at fremhæve de
karaktertræk, der gør de nordiske og europæiske økosystemer attraktive. Vi skal finde ud
af, hvordan vi kan forbedre disse og herigennem skabe grundlag for en mere ‘founder
friendly’ start-up kultur.” - Avnit Singh, CEO TechBBQ
Tid og sted:
Arrangementet afholdes torsdag den 27. kl. 15:00-20:00 på Matrikel1, Højbro Plads 8,
1200 København. Efter paneldebatten inviteres alle deltagere på BBQ, musik og
netværk.
Det er muligt at tilmelde sig arrangementet her.
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Mediekontakter:
inQvation: Pernille S. Christensen, Marketing Manager
Mobil: +45 2251 5754
Mail: psc@inqvation.dk

TechBBQ: Katrine Arevad, Head of PR and Communication
Mobil: +45 5353 4331
Mail: kar@techbbq.org

Synch: Sue Beresford, Marketing Manager
Mobil: +45 4277 8234
Mail: sue.do@synchlaw.dk
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