NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA)
NVCA i kortform:
•

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) er en uavhengig, ideell bransje- og interesseorganisasjon for
selskaper og personer i den norske private equity–bransjen.

•

Foreningen har fokus på myndighetskontakt, regulering og rammebetingelser, PR/omdømmebygging,
nettverksbygging, og profesjonalisering.

•

Etablert i mars 2001, har i dag nær 90 medlemsbedrifter.

•

Styret består av representanter fra de ledende private equity aktørene i Norge.

Som medlem får man:
•

Næringspolitisk innflytelse; NVCA har vist seg som en effektiv kanal for å ta opp saker som er viktige
bransjens medlemmer, deres porteføljebedrifter, så vel som rådgivere.

•

Aktuell informasjon: Oppdatert informasjon om hva som skjer i bransjen, hva som berører bransjen fra
myndighetens side eller internasjonalt, for eksempel nye EU-direktiver, verdsettelsesmetoder,
finansieringsløsninger, fundraising m.v.

•

Nettverk: Invitasjon til regelmessige medlems- og fagmøter med aktuelle temaer, konferanser som Nordic
Buy Out Forum, Norsk venturekonferanse, samt de faste sosiale samlingene årsmiddag og julebord. Møtene
fungerer som faglige møteplasser og et sosialt treffpunkt, hvor rammen er foredrag om temaer så som
strukturering av fond, forberedelse til børsnotering, internasjonal syndikering, skatt, M&A, øvrige rammebetingelser etc. Foreningen arrangerer også åpne møter hvor også porteføljebedriftene inviteres, eller
andre relevante samarbeidspartnere.

•

Rabatter ved deltagelse på internasjonale konferanser hvor Norsk Venturekapitalforening er partner.

•

Mulighet til eksponering på NVCAs hjemmeside www.nvca.no

Interessert i medlemskap?
•

Medlemskap i foreningen koster kr. 65.000 per år for primærmedlemmer og kr. 30.000 per år for
assosierte medlemmer. Kontingenten faktureres to ganger per år, og betales kun f.o.m.
innmeldingstidspunktet.

•

Primærmedlemskap er åpent for selvstendige profesjonelle forvaltningsselskaper og ventureenheter i
konsernstruktur, såkalt Corporate Venture, med venture-, vekst eller restruktureringsinvesteringer som en
vesentlig del av sin virksomhet, og som forvalter en kapitalbase på minimum 100 MNOK, og hvis
investeringsvirksomhet i Norge utgjør en viktig del av den samlede virksomheten.

•

Assosiert medlemskap er åpent for andre fondsforvaltere, fondsstrukturer, investorer og
tjenesteleverandører til bransjen, som konsulenter og advokatselskaper, samt andre virksomheter
og/eller enkeltpersoner som er engasjert innenfor eller har interesse for private equity. Assosiert
medlemskap gir rett til foreningens møter og arrangementer, men ikke stemmerett på
generalforsamlingen.

•

For begge kategorier innvilges medlemskap av styret etter behandling av en skriftlig henvendelse.
Denne bør inneholde beskrivelse av virksomheten, nøkkelpersoner og evt. investeringsfokus.
Medlemmer av foreningen forplikter seg til å rette seg etter bransjens etiske retningslinjer (se
hjemmesiden under punktet ”Om foreningen”).

•

Søknad kan sendes på e-post til adm. direktør Knut T. Traaseth, ktt@nvca.no og vil bli behandlet på
første styremøte etter at søknaden er mottatt.

