OM THOR INVEST
Thor Invest formidler investorressourcer til lokale og andre virksomheder, gerne i samarbejde med banker og
andre långivere, revisorer, advokater og lign. Ressourcerne består typisk af:
• Kapital til vækst, generationsskifte, turn-around, rekonstruktion og køb af virksomhed
• Kompetence til bestyrelse, ledelse og strategisk udvikling
Thor Invest består af en gruppe ledende erhvervsfolk, der har en fælles vision om at støtte op om og udvikle
erhvervspotentialer i Randers og omegn.

HVEM GØR VI DET FOR?
Virksomhederne søges primært i Randers og omegn indenfor en radius af 50 km.
De har mindst 5 medarbejdere og en omsætning mellem 5 og 500 mio. kr.
Vi repræsenterer investorer med vidt forskellig faglig og økonomisk baggrund. Derfor er vi fleksible i forhold til
virksomhedernes branche og størrelse.
En henvendelse er relevant, hvis virksomheden behøver tilførsel af både kapital og kompetencer/ledelse for at
sikre overlevelse eller for at realisere et vækstpotentiale.
Vi tilbyder ”kloge penge”, og derfor skal virksomhedens ejer og ledelse være indstillet på at følge råd og
anvisninger, der løfter virksomheden ved at drive forretningen anderledes. I nogle tilfælde skal ejeren afgive
ledelsen eller majoriteten - eller helt træde ud af virksomheden.

HVORDAN GØR VI DET?
Vi holder en tæt kontakt til lokale rådgivere og finansieringsselskaber, så vi er klar, når en virksomhed har et behov.
Vi er åbne for direkte henvendelser fra virksomheder.
Når vi modtager en relevant henvendelse, tager vi en indledende dialog for at få et overordnet indblik i
virksomhedens og ejerens situation.
Herefter aftales det, om henvendelsen viderebehandles i styregruppen. Der udarbejdes en kort case-beskrivelse,
og styregruppen beslutter, om der skal arbejdes videre med sagen. Beslutningen vil afhænge af, om styregruppen
finder casen interessant, og om der forventes at kunne dannes et team af lokale investorer til at drive en
due diligence proces.
Henvendelsen besvares hurtigst muligt, enten med et afslag eller med en aftale om, hvordan det videre forløb
tilrettelægges. Herefter vil hver case have sit særlige forløb.

HVEM ER VI?
Thor Invests styregruppe har 6 medlemmer:
- Jesper Aggerholm, ex Dandomain (formand)
- Henrik R. Rasmussen, HRR Invest (koordinator)
- Jan Hørby, SR Foods
- Søren Mark Andersen, Toppac
- Steen Fransen, Quickpot
- Allan Korsgaard, ex WWI
Koordinator og formand er de primære kontakter, men henvendelse kan rettes til alle i styregruppen og
behandles altid strengt fortroligt.
KONTAKT: mail@thorinvest.dk | JA/51240455 | HR/42500966

SE MERE PÅ: www.erhvervranders.dk/thor-invest

