
  

 

 

MOONWALK ANGEL
Moonwalk Tomorrow er verdens første folkefinansierte og 
samskapende innovasjonsprogram. Nå kan du investere i 
programmets portefølje av oppstartsbedrifter.

Contact:  
Kenneth Winther, Moonwalk  
+47 900 70 900 | kenneth@moonwalk.me 

ER DU EN ENGEL? 
En tradisjonell engleinvestor bidrar med kapital til en 
oppstartsbedrift. På dette stadiet er risikoen ofte høyere enn 
med tradisjonelle investeringer, og det er vanskeligere å plukke 
vinnerne. Du vet ikke den reelle kostnaden, siden du stadig kan 
bli spurt om å skyte inn mer kapital for å holde bedriften i live. Å 
være investor kan være tidkrevende. 

En ‘Moonwalk Angel’ er en annerledes investor: Du er en passiv 
eier. Du trenger ikke delta på tidkrevende aksjonærmøter, og du 
trenger heller ikke skyte inn mer kapital (med mindre du ønsker). 
Siden en Moonwalk Angel investerer i en hel portefølje av 
bedrifter, er risikoen antagelig lavere og sjansen for utbytte 
sannsynligvis større. Siden formålet til Moonwalk-programmet er 
å selge porteføljen, kan du være sikker på at du en dag vil kunne 
komme deg ut av investeringen.  

Du trenger ikke være formuende for å bli en Moonwalk Angel. 
Investeringer starter på så lavt som 1000 kroner. 

FINANSIER EN VEKSTPORTEFØLJE 
Vi søker nå portefølje-finansiering på USD 125,000 (ca. 1 MNOK) 
per startup (totalt 7). Med mer finansiering kan vi sette i gang 
flere bedrifter, bevege oss raskere, og skape større verdier. 

Midlene brukes til å ansatte et team på fulltid, bestående av en 
kundeutvikler, en produktutvikler og en forretningsutvikler, samt 
å til å dekke driftskostnader. Kapitalkostnader dekkes av 
separate investeringsrunder etter den enkelte bedrifts behov.  

Som Moonwalk Angel vil du sammen med andre engler dele 20% 
av aksjene i Moonwalk Tomorrow AS – selskapet som eier 
porteføljen av oppstartsbedrifter. Neste investeringsrunde 
starter juni 2016, da for 16,67% av aksjene.  

Bli med å skape industrieventyr etter olje og gass, sammen med 
de 43 astronautene og innovatørene, NTNU og Moonwalk. 

Vi åpner for innskudd den 26. november 2015, og avslutter 
denne runden med investeringer den 24. desember kl. 17:00.

moonwalk.me/tomorrow

moonwalktomorrow
BEYOND OIL & GAS ADVENTURES

HVA NÅ, NORGE? 
Norge bygget sin rikdom og sine arbeidsplasser på olje og gass. Nå 
uteblir investeringene, og jobber i hopetall har forsvunnet over natten. 
I morgen vil vi bruke fortrinnene vi har som en olje- og gassnasjon til 
å skape nye industrier, nye jobber og ny rikdom. Og du kan bli med! 

ASTRONAUTER & INNOVATØRER TIL UNNSETNING 
Semester 1: Våren 2015, 45 mennesker forpliktet penger, tid og 
ekspertise for å skape nye industrieventyr etter olje og gass. De bega 
seg ut på et 100-dagers løp for å forstå problemet bedre enn noen 
andre. For å utvikle nye perspektiver, lage handlekraftig innsikt, og 
finne fengslende ‘Moonshots’. Disse ble til en portefølje med løsninger 
på utfordringen; Løsninger de med sikkerhet kunne si var de mest 
levedyktige. Løsninger i form av selvhjulpne oppstartsbedrifter. 

Semester 2: Høsten 2015, antall deltakere passerte 60. Sterkt 
motiverte team startet et nytt 100-dagers løp. De testet og minimerte 
risikoen for bedriftene i markedet: Vil kundene ha det? Kan vi levere? 
Vil det bli verdt det? Målet var å bevise at hver bedrift har en kunde, 
et market, og en forretningsmodell med vekstpotensiale. 

FAKTA OG BEREGNINGER 
Astronauter og Innovatører har arbeidet totalt 12 600 timer. 
Moonwalks støtteapparat har logget nesten 4 500 timer. Våre 
nettverk bidro med hundrevis av timer; Til sammen en verdi på over 
10 millioner kroner. Moonwalk Tomorrow AS eies idag av Moonwalk, 
NTNU Tech Transfer og 43 Moonwalk Astronauter og Innovatører. 

PLAN 
Semester 3: Vår 2016, minimalt levedyktige organisasjoner (MLO) 
begynner å jobbe fulltid med bedriftene. De går inn i et 100-dagers 
løp for å designe og testkjøre en perfekt driftsmodell, bevise vekst, og 
maksimere pengestrømmen. Støttet av eierne. 

Semester 4: Høst 2016, de perfekte driftsmodellene blir multiplisert 
og bedriften struktureres for et salg (selskapets ledelse kjøper 
selskapet, oppkjøp av en ekstern part, eller andre former for salg).
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PLAN 

Moonwalk, NTNU og deltagerne bygger opp nye industri-
bedrifter og overlater dem til andre når vekstgrunnlaget er 
bevist. Målet er minst 100 sysselsatte og betydelig 
verdiskaping innen 3 år fra oppstart.

Fullført: 100 dager på å forstå utfordringene bedre enn 
noen andre og lage portefølje av løsninger som kan stå 
på egne ben og vokse til nye industrier. Sluttleveranse er 
en omforent portefølje av oppstartsprosjekter.
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Neste: 100 dager for å bygge bedriftene. Bedriftene 
finansieres og ansetter ledelse og utviklingsteam (3-5 
ansatte). Deltagerne og investorer har førsterett på 
finansiering.
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Fullført: 100 dager på å bevise de nye bedriftenes 
kundebehov, marked og vekstpotensial. Sluttleveranse er 
opprettelse av bedrifter med bevist vekstgrunnlag.
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100 dager på å industrialisere bedriftene. Kontantstrøm og 
markedsutvidelse og +100 ansatte beviser rask vekst og 
gjør bedriftene interessante for nye eiere som kan ta 
bedriftene videre. Deltagerne og investorer har førsterett.
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Planlagt exit der ledelsen i bedriftene kan kjøpe ut de 
øvrige eiere, bedriftene kan overdras til industribedrifter 
eller finansielt motiverte kjøpere. Deltagere og investorer 
har førsterett.
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IT

BEDRIFTSPORTEFØLJE 

Dette er oppstartsbedriftene for våren 2016 i prior-
itert utrullingsrekkefølge (i påvente av finansiering). 

OCEANS’ FINEST  
Forenkle bærekraftig fiskeoppdrett til havs, ved å gå 
under vann, lage løsninger som minimerer avfall, 
dyrke lokale arter og redusere kapitalkostnader. 

TRIPLE POWER 
Bygge og drifte et økosystem som gjør strøm til en 
valuta, i områder med dårlig tilgang på elektrisitet. 

ATLANTIS 
Gjør om overflødige og ubrukte data til innsikt og 
analyse man kan handle på for å forbedre 
operasjoner under vann. 

WATERBIKE 
Utvikle og drifte et økosystem av bedrifter, hvor 
lokale gründere leverer rent vann til husholdninger i 
utviklingsland. 

FRESH HOMES 
Utvikle en bærekraftig verdikjede basert på et lukket 
kretsløp, hvor lokale gründere gjør menneskelig 
avføring til gjødsel og energi i slumområder.  

WATER FREEDOM 
Utvikle bærekraftige løsninger for å sikre tilgang på 
vann, i tett samarbeid med lokale landsbyer med 
behov, og fagpersoner over hele verden. Basert på 
crowdfunding, crowdsourcing og delt eierskap. 

BIGGER LIFE 
Hjelpe forbrukere å ta informerte avgjørelser om 
miljøfotavtrykk ved å vise personlige fordeler og 
påvirkning på planeten.

VIKTIG INFORMASJON 
Du finansierer en portefølje, ikke enkeltbedrifter. Du har rett på 
en andel av porteføljens aksjeutbytte, dersom det finnes, og 
overskuddet, dersom det finnes, når dine aksjer selges. 

Som med alle investeringer er ikke avkastning garantert. Du 
oppfordres til å gjøre egne undersøkelser og vurdere egen risiko. 

Moonwalk Tomorrow bedrifter styrer mot en exit, enten ved at 
ledelsen i selskapet kjøper det ut, bytte-salg eller oppkjøp. Du 
blir pålagt å selge aksjene dine dersom et fast bud aksepteres. 

Du kan selge aksjene dine når som helst ved å presentere et 
skriftlig tilbud til styret. Eksisterende eiere har rett til å matche 
tilbudet og benytte seg av sin forkjøpsrett.

Karl Klingsheim, NTNU  
+47 900 51 111 | karl.klingsheim@ntnu.no   

Kenneth Winther, Moonwalk  
+47 900 70 900 | kenneth@moonwalk.me  

Viktor Varan, Moonwalk Tomorrow  
+47 950 62 032 | viktor.varan@gmail.com

Moonwalk Tomorrow informasjon 
moonwalk.me/tomorrow 

Moonwalk Angel informasjon 
moonwalk.me/angel 

Bli med 
moonwalk.me/tomorrow/join

KONTAKTPERSONER RESSURSER
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