Keiretsu Forum Globala Investerarnätverk investerade i 314
företag under 2020
Affärsaktivitet ökar med 16% - Life Science, medicinska enheter, miljömedvetna /
medvetna material / enheter och lösningsdriven teknik lockar mest kapital
SAN FRANCISCO, CA—Keiretsu Forum, världens största nätverk av ängelinvesterare
som rankats #1 av Pitchbook inom kategorierna “Most active investors early-stage” och
“Most active investors late-stage”, meddelade idag att de åstadkommit ett rekordantal
investeringar inom seed, early-stage och late-stage bolag under 2020. Trots den
rådande pandemin, har Keiretsu Forum sett en affärsaktvitetsökning på 16% i
jämförelse med 2019, där Life Science, medicinska enheter, miljömedvetna / medvetna
material / enheter och lösningsdriven teknik lockar mest kapital.
“Keiretsu Forum fortsätter att utmärka sig som det främsta nätverket för
ängelinvesterare i nordamerika och globalt. Investerare och entreprenörer drar nytta av
vår omfattande och beprövade strategi för att skapa kvalitetsflöden och syndikera
investeringsmöjligheter både inom early-stage och late-stage investeringar”, säger
Randy Williams, Keiretsu Forums grundare och VD. ”Vi är också glada att välkomna
utökade partnerskap med alltmer aktiva family offices som söker tillgång till vårt
syndikerade transaktionsflöde för att ge efterföljande finansiering till late-stage företag.
Vi beräknar betydande tillväxt under 2021, fortsatte Williams.
Investeringarna som Keiretsu Forum gjort har varit på en global nivå, där
nordamerikanska bolag mottagit 80% av investeringarna, följt av europeiska bolag som
mottagit 15% samt Asien-Stillahavsregionen som mottagit 5%.

Om Keiretsu Forum
Keiretsu Forum är ett globalt investerarnätverk som består av ackrediterade private
equity-investerare, riskkapitalister och företags- / institutionella investerare. Keiretsu
Forum grundades 2000 av Randy Williams. Keiretsu Forum har sedan dess vuxit till att
idag vara ett världsomspännande nätverk av kapital, resurser och affärsflöde med 53
kapitel på tre kontinenter. Keiretsu Forums medlemmar investerar i högkvalitativa,
diversifierade investeringsmöjligheter. Hittills har nätverket investerat 950 miljoner USD i
över 1 500 företag. Gemenskapen stärks genom medlemmarnas engagemang i sociala
och välgörenhetsaktiviteter. www.kerietsuforum.com

