MOONWALK ENGEL
Moonwalk Tomorrow er verdens første folkefinansierte og
samskapende innovasjonsprogram. Nå kan du bli medeier
i programmets portefølje av oppstartsbedrifter.

HVA NÅ, NORGE?

ER DU EN ENGEL?

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 være med.

En Moonwalk Engel blir medeier i oppstartsbedriftene. Du
trenger ikke delta på tidkrevende aksjonærmøter, og du trenger
heller ikke skyte inn mer kapital (med mindre du ønsker det).
Siden formålet til Moonwalk-programmet er å selge bedriftsporteføljen, kan du være sikker på at du en dag vil få tilbake noe
for det du legger inn.

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.
Semester 3: Våren 2016 ble det ansatt 15 personer i minimum
levedyktige organisasjoner (MLO). De gikk inn i et 100-dagers løp for
å designe og teste produkter og tjenestene i markedet. Støttet av
eierne.

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 og
149 Moonwalk Engler.

PLAN

Du trenger ikke være formuende for å bli en Moonwalk Engel. Du
kan bli medeier for så lite som 5.000 kroner.
Du finansierer en portefølje, ikke enkeltbedrifter. Du har rett på
en andel av porteføljens aksjeutbytte, dersom det deles ut. Og et
eventuelt overskudd når dine aksjer selges.
Som med alle investeringer, er ikke avkastning garantert. Du
oppfordres til å gjøre egne undersøkelser og vurdere egen risiko.

FINANSIER EN VEKSTPORTEFØLJE
Vi søker nå portefølje-finansiering på NOK 650.000 per startup
(totalt 5). Med mer finansiering kan vi sette i gang flere bedrifter,
bevege oss raskere, og skape større verdier.
Midlene brukes til å lønne et fulltids team som jobber i selskapet,
investeringer i utstyr og operasjonskostnader. Kapitalkostnader
dekkes av separate investeringsrunder etter den enkelte bedrifts
behov.
Som Moonwalk Angel vil du sammen med andre engler denne
runden dele 16,7% av aksjene i Moonwalk Tomorrow AS –
selskapet som eier porteføljen av oppstartsbedrifter.
Bli medeier og skap industrieventyr etter olje og gass, sammen
med de 43 astronautene og innovatørene, de 149 Moonwalk
Englene, NTNU og Moonwalk.
Vi åpner finansieringsrunden 01 juni 2016, og lukker 30 juni kl.
12:00. Vi har kun plass til 149 nye eiere.

Semester 4: Høsten 2016 bygger vi bedriftene i markedet og
maksimerer salg, leveranseevne og beviser vekstevne.
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