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www.EstBAN.ee
● Ingelvõrgustik 125 investoriga

● NordicBAN ja EBAN liige

● 2017: 11,2m€ 108 iduettevõtet

● Nordic Angel Program 



Kuidas investorid mõtlevad

● Investori risk on suurem kui ettevõtja oma

● Enamus tehingutest ei too kasu

● Kas see on parim võimalik saadaolev tehing

● Kas see klapib minu strateegiaga

● Idee / Meeskond / Turg



Distribution of Returns by Venture Investment

Average IRR: 27%
Overall multiple: 2.6X

Avg Holding Period: 3.5 years
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Finantside ettevalmistus

● Pead teadma kui palju raha on vaja 

järgmise 18 kuu jaoks

● Mis selle rahaga tehtud saab - 

verstapostid ja KPI-d

● Ettevõtte väärtus (20% rusikareegel)

● Järgmiste ringide jaoks peavad olema 

KPI-d täidetud



Esitluse ettevalmistus (pitch deck)

● Hea esitlus on arusaadav ka ilma täiendavate 

selgitusteta

● Saavutatud meetrikud on olulisem kui kõik muu

● Investorid otsivad seda, mida sa neile rääkinud pole

● Kõigepealt otsitakse põhjust, miks Ei öelda



Valmistu kohtuma 50 investoriga

● Üritused, võrgustikud, emailid, LinkedIn, tutvustused

● Tee esialgne filtreering (sektor, regioon, faas etc)

● Proovi kohtuda sama investoriga võimalikult palju kordi

● profiil 60s, pitch 3min, kohtumine 30-60min, DD 20h



Osalus vs konverteeritav laen

● Inglid eelistavad osalust

● Laen on siis kui sa ei tea ettevõtte väärtust 

või ei ole võimalik selles investoriga 

kokkuleppele jõuda

● Vahevoorud e. sildamised



Ringi sulgemine

● Jahtumise effekt

● Ühe kaupa, põhitingimused, konverteeritav laen

● Kõik korraga ühe lepinguga

● FOMO



Mida vältida

● Ära valeta investorite huvide kohta

● Tagant kiirustamine ei toimi

● Kaitseseisundist suhtlemine



Kuidas häkkida 

● Auditi (DD) ettevalmistus

● Uuri, kuidas investor sind aidata saab

● Mõtle, et sa töötad ajutiselt investori heaks

● Esitle ennast varasemas staadiumis kui sa tegelikult oled

● Alati tee viimane pöördumine ise



Tänan!

Cocoon - Founder Psychology Mentoring Program

www.contriber.com






