Syftet med Mincs verksamhet är att verka för att det skapas och etableras innovativa och
kunskapsintensiva bolag i Malmö med potential att utvecklas till tillväxtföretag.
Året har präglats av Corona och all verksamhet har anpassats och till största delen digitaliserats.
Minc har pga Corona fått ökad finansiering och delvis minskade kostnader.
Verksamheten har i det stora hela kunnat bedrivas enligt plan och målen har till största del uppnåtts.
Minc startade under hösten två nya projekt finansierade av Malmö Stad: dels innovation inom
besöksnäringen för att hjälpa näringsidkare att utvecklas under pandemin och dels tech lab för att nå fler
(kvinnliga) entreprenörer och minska tröskeln för att använda teknik för att lösa problem. Projekten är
över 12 månader och löper till största delen under 2021.
Corona pandemin har minskat aktivitetsnivån på Minc även om större events genomförts digitalt eller som
hybrider. Mincs medarbetare arbetar sedan i höstas huvudsakligen hemifrån och en stor del av Mincs
hyresgäster har valt att jobba på distans. I det stora hela har påverkan av Corona blivit mindre negativ än
befarat och riskaptiten för att investera in bolagen har i stort varit god även under 2020. Minc har aktivt
hjälpt bolag till bättre finansiering genom den nyemission som genomfördes i Fast Track Capital II AB
innan sommaren för att kunna följdinvestera i bolag som påverkats negativt av Corona.
Minc hyr sedan 1 september hela fastigheten av Stadsfastigheter och har ett tydligare ansvar för
fastighetens uthyrningsgrad och kostnadsnivå. Minc har anställt en vaktmästare på 50 % för att hålla
fastigheten i gott skick utan att göra större investeringar.
Den budget som Minc upprättade för 2020 var baserad på att Minc skulle ta över driften av fastigheten i
början av 2020. Minc tog över fastigheten den 1 sep 2020. Det innebär att intäkter och kostnader
relaterade till fastigheten är mindre än budgeterat. Minc stora positiva resultat 2020 beror främst på extra
bidrag från Malmö Stad samt att vi har fått 2 större ERUF-projekt. Givet den ökade finansiering och de
nya projekten under 2020 har organisationen ökats från 15 anställda till drygt 20 anställda vid utgången av
2020.

Syftet med Mincs verksamhet är att verka för att det skapas och etableras innovativa och
kunskapsintensiva bolag i Malmö med potential att utvecklas till tillväxtföretag.
Planen för 2020 var att fokusera på kärnverksamheten – tillväxtskapande program för unga bolag i olika
faser och att aktivt driva samverkan med andra näringslivsfrämjande aktörer i Malmö och i Skåne med
entreprenörerna i fokus. Agenda 2030, inkludering och jämlikhet är grundstenar som verksamheten vilar
på.
Minc arbetar mot en övergripande strategi för 2024 som ligger väl i linje med KF-målen. Vi följer upp ett
antal KPI både kopplade till KF-målen och till målen i vår strategi. Under 2020 har vi nått de flesta målen
med några undantag, främst har vi inte lyckats nå entreprenörer i hela Malmö vilket delvis kan förklaras av
Corona. Minc har tagit ett stort steg framåt i digitalisering och kan på ett effektivt driva stora delar av
verksamheten digitalt. Vi är dock en mötesplats för människor och vi har inte kunnat bygga detta under
2020 av kända skäl.
Totalt har nästan 100 bolag och projekt gått något av Mincs program under 2020. Bolagen ger överlag
goda betyg till Minc och alla bolagen i inkubatorn och acceleratorn rekommenderar Minc. Minc har under
året utvecklat investerarnätverket och har mer än 400 aktiva investerare. Den absoluta majoriteten av
bolag som sökt kapital har lyckats i sin kapitalanskaffning. Fast Track Capital har investerat ca 9 Mkr i
Minc relaterade bolag under 2020. De digitala eventen gjorde att vi nådde ett antal nya investerare i andra
länder. Inflödet av nya bolag har varit gott och något över 2019 för Startup Labs och inkubator. Vi har
inte tydligt märkt något ökat inflöde pga Covid - det har startats fler företag under 2020. Möjligen har
bolagen som startats varit mer försörjningsbolag än startups det har startats många nya konsultföretag.
Minc har haft god publicitet i media under året bla för entreprenörsskolan men även för Nordic Female
Investor Meetup, turism acceleratorn samt ”hugging station”.
Malmö har stärkt sin position både avseende riskkapitalinvesteringar och position som hub för
teknikföretag. Under 2020 låg Malmö på 15e plats i Europa vad gäller riskkapital investeringar, före bla
Wien och Barcelona. Tidigare Minc medarbetare var delaktiga i att sätta upp Malmös första riskkapitalfond
helt inriktad mot klimatinnovationer. Minc har en viktig roll i denna utveckling för att bygga ekosystemet
för finansiering av bolag i Malmö och Skåne.
Minc startade under hösten två nya projekt finansierade av Malmö Stad: dels innovation inom
besöksnäringen för att hjälpa näringsidkare att utvecklas under pandemin och dels tech lab för att nå fler
(kvinnliga) entreprenörer och minska tröskeln för att använda teknik för att lösa problem. Projekten är
över 12 månader och löper till största delen under 2021.
Minc har även fått två större ERUF-projekt under 2020: PreInk med Ideon Innovation och BBi samt
Spira med IUC. Sistnämnda är Region Skånes Corona-projekt.
Minc genomförde de större planerade större eventen under våren (Minc Capital Spring och Malmö Demo
Day) i helt digital form. Fördelen i detta upplägg är att vi når ut till ytterligare fler internationella
investerare för Malmö Demo Day men minskad interaktion skapar ett sämre resultat främst för Minc
Capital. Motsvarande större event under hösten (Nordic Female Investor Meetup och Minc Capital Fall)
genomfördes som mycket framgångsrika hybrid event där det bästa av digitala och fysiska möten
kombinerades.
Minc har haft fortsatt fokus på digitalisering, processutveckling samt att skapa dealflow till verksamheten.
Ett omfattande arbete har genomförts för att skapa ett digitalt stöd till affärsutvecklarna vilket minskar
administrationen och skapa mer tid att coacha och stödja bolag har genomförts och verktyget Notion
används av Startup Labs och inkubatorn.
Minc har fortsatt arbetet att engagera fler kvinnor som både investerare och entreprenörer och satsningen
på tech lab och tech coacher är en viktig del för att nå målet att fler kvinnor ska starta bolag och använda
tech för att lösa problem.
Minc har under året stärkt sin position som nav för innovationsaktörerna i Skåne och lyckats väl i att

utveckla samarbete och bygga förtroende mellan de olika aktörerna.
Största motgången under 2020 var utfallet av Vinnova finansiering där Minc fick 3 Mkr av 5 Mkr möjliga.
Vinnova fokuserar främst på bolag med patentmöjligheter och Lund har en fördel med det goda inflödet
från Lund Universitet. Malmö Universitet har ännu inte kommit igång med sin innovationsverksamhet
och genererar inget inflöde till Minc.
Givet den ökade finansiering och de nya projekten under 2020 har organisationen ökats från 15 anställda
till drygt 20 anställda vid utgången av 2020. Utvecklingen av bättre tydligare processer och struktur har
varit i fokus för att hantera en större och mer komplex organisation.
Målsättniningar för 2020 var att:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Utveckla våra program Startup Labs och inkubatorn för att öka dealflow, möjliggöra

byggandet av nya team, nå nya målgrupper samt ytterligare förbättra kvaliteten i programmen. Ett
antal aktiviteter har skett mot dessa mål, bla har vi anställt en tech-coach och förstärkt Startup
Labs.
Proaktivt söka nya entreprenörer för våra olika program och aktivt söka entreprenörer från
områden som är underrepresenterade på Minc. Försenat pga pandemin, första aktivitet
genomförd, resurs anställd. Mycket av arbetet bygger på personliga möten och Covid har
definitivt försvårat bla arbetet att nå fler entreprenörer från hela andra delar av Malmö
Entreprenörsskolan genomfördes två gånger under hösten 2020 och är ett utmärkt verktyg för att
nå nya entreprenörer. Minc har dock redan idag en stor andel entreprenörer som är tvåspråkiga.
Från sommaren 2020 förbereda uppsättandet av nästa ängelinvesteringsbolag (FTC3).
Dessa sätts upp vartannat år. Har förskjutits till Q2 2021 (för FTC2 var inte fullinvesterad) och
kommer sannolikt att sättas upp tillsammans med Ideon Innovation i Lund.

Genomföra våra huvudevent Nordic Female Investor Meetup, Demoday samt 2 x Minc
Capital. Minc genomförde de större planerade större eventen under året med gott resultat.
Utveckla Startup Labs och dess innehåll i samverkan med bla Ideon Innovation och Blekinge

Business Inkubator. Startup Labs skall bli en mer aktiv process för selektering och verifiering med
ett tydligt och aktivt lärande. Startup Labs skall även verka för ökad innovationsgrad och
skapandet av nya team. Minc är projektledare i ERUF-projektet PreInk och har genomfört ett
antal projektaktiviteter under hösten för ökad samverkan. Minc fick även ERUF-projektet Spira,
delfinansierat av Region Skåne, där IUC är projektledare och Minc delprojektledare. Fokus
tillgängliggöra innovationssystemet för bolag i hela Skåne. Under slutat av 2020 ändrades
organisationen och det finns numera ett gemensamt team för Startup Labs och projekten ovan.
Genomföra Inkubator 2.0 där Mincs affärsutvecklare kompletteras med externa experter.
Genomfört. Mincs programbolag har tillgång till Mincs affärsutvecklare och ett omfattande
nätverk av externa experter.
Ökat fokus på internationalisering bland annat genom samverkan med Business Sweden.
Avvaktat under 2020 pga Corona, initialt fokus på närliggande marknader.
Tydliggöra Mincs varumärke som Startuphus och relaterat till de program och tjänster som vi
kan erbjuda. Ett viktigt arbete med ny varumärkesstrategi och ny webb under utveckling under
andra halvan av 2020 beräknas klart under Q1 2021.
Genomföra Agenda 2030 för Minc och Mincs programbolag. Minc tillsatte under slutet av
2020 en hållbarhetsansvarig på Minc. Hon kommer att arbeta med att ta fram och genomföra en
hållbarhetsstrategi för Minc och arbeta med programbolagen för att dessa skall bygga
konkurrensfördelar på hållbarhet.

Minc bedömer därmed att verksamheten till huvudsaklig del nått uppsatta mål.

Inga avvikelser noteras.

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Trend
Enligt planering
Avstämning
Minc bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och ekonomisk produktivitet genom diversifiering och teknisk
innovation. Verksamheten finns till för att skapa framgångsrika bolag, nya arbetstillfällen och ökad
företagsamhet. Mål 8 är kärnan i Mincs verksamhet där man som utförare ser till att omsätta mål och
ambitioner i realitet.
Minc mäter kontinuerligt måluppfyllande i form av KPI:er. Målbilderna fokuserar på inflöde av nya bolag
och entreprenörer och utveckling av befintliga bolag i programmen. När det gäller utvecklingen av
bolagen följer Minc upp förändring i antal anställda, omsättning samt hur väl bolaget har lyckats finansiera
sig.
Avseende ekonomisk tillväxt, diversifiering, teknisk utveckling och hållbara innovationer följer Mincs
kriterier för antagning till programmen: skalbarhet, innovation och hållbarhet dessa fokusområden

Avstämning
Syftet med projektet Preink och huvudorsaken till Mincs projektägarskap i detta är tvåfaldigt: Dels att öka
antalet tidiga idéer som väljer Minc för att testa dem och bygga företag, dels att förbättra möjligheterna för
entreprenörer att komma fram med nya innovativa lösningar. Preink har lagt grunden till detta genom att
tillgängliggöra metoder och verktyg som tillsammans med rådgivning utvecklar och testar idé till att bli
marknadsfärdig.

Trend
Enligt planering
Avstämning
•
•

•

Minc har ökat sitt fokus på hållbarhetsfrågor. Vi söker aktivt efter intressanta Startups som vill
vara med och bidra till en hållbar utveckling och har som långsiktigt mål att alla programbolag till
2024 ska bidra till en bättre värld.
Tillsammans med Ideon Innovation och ett antal andra innovationsfrämjande aktörer i
Malmöregionen driver Minc initiativet Energiboost syd med finansiering från Energimyndigheten.
Syftet med initiativet är att stötta startups som arbetar med affärsidéer som leder till CO2reducering.
Vi verkar för att minska Mincs egen klimatpåverkan genom att företrädesvis använda cykel eller
kollektivtrafik för lokala resor samt åka tåg på längre sträckor. I de fall tåg inte är ett alternativ ska
resorna klimatkompenseras.

Avstämning
•
•
•
•
•

Minc har tillsatt en hållbarhetsansvarig och ökat resurserna i hållbarhetsarbetet. Minc har tagit
fram en hållbarhetsstrategi som implementeras under 2021. Minc avser också att låta
hållbarhetscertifiera sig under 2021.
Resandet har av uppenbara skäl minskat under pandemin och i stor utsträckning ersatts av digitala
möten.
Minc arbetar aktivt med programbolagen för att dessa skall skapa konkurrenskraft baserat på
Agenda 2030 och detta arbete kommer att förstärkas under 2021.
Hållbarhetsutbildning har genomförts med delar av personalen och hela personalen skall utbildas i
Agenda 2030 under året.
Minc undersöker möjlighet till djupare samarbete med Sustainable Business Hub för att nå fler
företag med uttalat hållbarhetsfokus.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Mincs kärnverksamhet ligger i de tre programmen Startup Labs, Inkubator och Fast Track Malmö. För att
vi ska kunna driva dessa program behöver de anställda på Minc ha olika erfarenheter och olika
kompetenser för att kunna leverera värde till de startup bolag som genomgår våra olika program.

Alla medarbetare på Minc har möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av bolaget.
Strategin som gemensamt togs fram under hösten 2019 implementeras i verksamheten under
mandatperioden.
Minc eftersträvar att ha en jämn könsfördelning i teamet. Vi tror att mångfald bidrar till en positiv
utveckling av verksamheten. Organisationen består till 60 % av kvinnor. Ett antal av medarbetarna har
internationell bakgrund.
Personalens är Mincs viktigaste resurs och därför genomförs regelbundet medarbetarundersökningar för
att följa upp hur personalen mår och hur de uppfattar sin arbetssituation.
Kompetensutveckling är viktig i en organisation som arbetar med innovativa bolag. Under
mandatperioden kommer Minc att fokusera på att öka kunskapen om de globala målen och hur dessa kan
användas i vår affärsutveckling. Minc erbjuder även medarbetarna relevant vidareutbildning.
Minc arbetar mycket aktivt med att attrahera fler kvinnor som entreprenörer och investerare och har ett
antal måltal uppsatta för att mäta detta. Arbetet med Nordic Female Investor Meetup och Tech Lab är två
delar i denna strävan.
Avstämning
•
•

Medarbetarundersökningar utvecklas i rätt riktning, viss stressupplevelse för några medarbetare.
Målbilderna i Budgetskrivelse 2020 har nåtts med undantag för andel kvinnor som antagits till
startup labs och inkubator. Det är en utmaning för alla inkubatorer. Flertal aktiviteter sker för att
attrahera fler kvinnor som entreprenörer och uppföljningen har förbättrats ytterligare genom
användning av digitala verktyg.

Arbete framåt
•
•
•

Medvetet sökande efter personer som säkerställer att jämställt team och som attraherar
underrepresenterade målgrupper till Minc.
Budget avsatt för kompetensutveckling baserat på individuella behov såväl som organisationens
behov.
Under 2021 kommer ökat stöd ges till bolagen i att bla bygga jämställda team.

Trend
Enligt planering
Avstämning
I en verksamhet som Mincs där medarbetarna arbetar nära innovativa bolag är verksamheten i ständig
utveckling. Kunskaper och erfarenheter som var relevanta idag kan vara icke relevanta imorgon beroende
på de behov som finns i hos de bolag som antas till våra program.
Avstämning
•
•
•
•

Minc tar löpande in praktikanter från olika utbildningsprogram. Vi har anställt en
långtidsarbetslös person som vaktmästare mha av Arbetsförmedlingen.
Budget avsatt för kompetensutveckling baserat på individuella behov såväl som organisationens
behov.
Under 2021 kommer ökat stöd ges till bolagen i att bla bygga jämställda team.
Tagit delprojektledarskap i projekt Spira för ökad samverkan mellan innovationsaktörerna i Skåne

•

•

– för bolagens bästa värde.
Minc har under 2020 fått beviljat projektet Preink tillsammans med Ideon Innovation och
Blekinge Business Inkubator. Denna verksamhet fokuserar på tidiga entreprenörer och på att lära
ut och dela med av kunskap kring entreprenörskap och vad som krävs för att starta bolag. Vi är
övertygade om att en bredare tillgång till "entreprenöriellt kunnande" stärker individen och att fler
tar steget för att prova på företagande. Studier som bland annat UF (Ung företagsamhet) gjort
över flera decennier visar att individer som blivit exponerade för entreprenörskap i större
utsträckning än andra startar företag eller på något vis bedriver entreprenöriell verksamhet någon
gång under livets gång.
Entreprenörskapsskolan på Minc är ett event som syftar till att attrahera den grupp människor
som är nyfikna på att prova på företagande, men som ännu inte har kunskapen kring hur de kan
göra detta. Första entreprenörsskolan i mars ställdes in pga Corona men genomfördes vid två
tillfällen efter sommaren för mindre grupper tvåspråkiga unga (potentiella) entreprenörer.

Trend
Enligt planering
Avstämning
•
•

Under mandatperioden initieras arbetet med att skapa ett s.k. Startup District i Malmö.
Initialtkommer det innebära att Minc kontaktar ett antal aktörer inom innovationssystemet med
målsättningen att dessa etablerar sina verksamheten i Mincs befintliga lokaler.
Minc skapar event och mötesplatser för startups, storbolag och offentliga verksamheter med
relevant innehåll vilket gör att Minc uppfattas som en tillväxtmotor såväl lokalt, regionalt och
nationellt.

Avstämning
•

•

I uppsatta mål för Bolagsbudget 2020 fanns KPI:n "att nå entreprenörer från hela Malmö".
Denna KPI tillfördes 2020 och hittas tillsammans med KPIer för programmet för tidiga
entreprenörer (Startup Labs). Denna återfinns på hållbarhetsområdet i Mincs strategi under mål
10 och 11. Startup Labs fick i mars 2020 möjlighet att på ett systematiskt sätt börja samla
information på postnummernivå från ansökningar till programmet.
Under 2020 har en analys av dessa gjorts (totalt 115 entreprenörer har ansökt till programmet).
Utifrån dessa har Minc fått en baseline, dvs en utgångspunkt för hur målet "entreprenörer från
hela Malmö" ska kunna mätas, baserat på geografisk hemvist. Denna kommer att följas upp under
kommande år för att mäta effekten av satsningar på större mångfald och ansökningar från andra
målgrupper.

Mincs resultat efter avskrivningar på 2,1 Mkr 2020, innebär en stor avvikelse från budgeterat resultat på
75 tkr. Minc stora positiva resultat 2020 beror främst på extra bidrag från Malmö Stad samt att vi har fått
2 större ERUF-projekt som tillkommit under 2020. Organisationen har ökat till drygt 20 anställda och den
personalkostnader har planenligt ökat till 11,7 Mkr (9,1).
Den budget som Minc upprättade för 2020 var baserad på att Minc skulle ta över driften av fastigheten i
början av 2020. Minc tog över fastigheten den 1 sep 2020. Det innebär att intäkter och kostnader
relaterade till fastigheten är mindre än budgeterat.
Övriga kostnader ökar främst beroende på fastighetsrelaterade kostnader eftersom Minc tagit över
fastigheten från Stadsfastigheter (och delar av dessa kostnader låg budgetmässigt felaktigt under
Lokalkostnader) och ökade kostnader på ca 500 tkr mot budget i andra kostnadsslag. Under 2020 har
kostnaden för programvaror dubblats pga ökad digitalisering och större organisation. Även inventarier
ökade väsentligt 2020 pga fler anställda och kostnader relaterade till fastighet. Resor och marknadsföring
ligger väsentligt under budget 2020. Administration/IT ligger ca 16 % över budget 2020 främst beroende
IT/internetrelaterad utveckling. Konsultkostnader översteg budget väsentligt - bla konsulttjänster för att
anpassa plattformen Podio. Minc köper i större utsträckning in experttjänster till bolagen och erbjuder
utbildningar med externa företag. Minc har även investerat i rörligt material och filmer för att bättre kunna
beskriva Mincs erbjudande.
Kostnaderna har tillåtits öka över budget eftersom Minc ökat intäkterna med nya projekt och deras
genomförande kräver ökade insatser.
Minc har ett ingående skattemässigt underskottet på närmare 1,3 mkr, så det skattemässiga resultatet innan
avsättning till p-fond gjorts är ca 1 030 tkr.
Utmaningen är att Minc inte har samma goda finansiella situation 2021 – Minc hade planerat att använda
500 tkr av de 2 Mkr 2020 och 1,5 Mkr 2021. Detta för att på ett bra och långsiktigt givande sätt kunna
genomföra bla Innovation inom besöksnäringen. Minc kommer därför att behöva koncernbidrag från
Malmö Stad på ca 1,3-1,4 Mkr under 2021 och kommer att kunna ge koncernbidrag för 2020.

Minc har fått ökade intäkter under 2020 bla pga Corona-relaterade projekt och förändrade kostnader totalt sett ökande.
Minc har under 2020 beviljats två större samverkansprojekt som påverkar Mincs ekonomi positivt under
2021-2023. Projekt PreInk löper över tre år och projekt Spira till början av 2022. Båda projekten stöttar
entreprenörer, stimulerar entreprenörskap och driver inflöde till Minc. Minc fick 2 Mkr finansiering från
Malmö Stad 2020 för två projekt som till stor del genomförs under 2021: innovation inom
besöksnäringen, som uppenbart är mycket hårt drabbad av Corona, samt för att öka användningen av
teknik för främst kvinnliga entreprenörer.
Vissa kostnader har minskat främst reskostnader och kostnader för vissa events såsom Mincs frukost.
Sänkning av arbetsgivaravgifter och sjuklön dag 2-24 minskade Mincs kostnader med 470 tkr. Kostnader
för personal i projketen har ökat då vi anställt fler personer. Även kostnader för programvaror har ökat
väsentligt som en kombination av fler medarbete och ökad digitalisering i Coronans spår.

Minc har en tydlig målbild att utvecklas mot mer hållbarhet och mer jämställdhet med tydliga
målbilder för 2024 och delmål för vägen dit.
Det är en tydlig trend att riskkapitalet i större utsträckning letar efter bolag som löser riktiga problem och
hållbarhet och impact blir allt viktigare. Mincs tidigare medarbetare Joel och Heidi satte tillsammans med
Hampus Jakobsson upp Malmös första riktiga riskkapitalfond helt fokuserad på klimatinnovationer.
Samverkan med lärosätena i Lund och Malmö och med organisationer som arbetar med klimat- och
hållbarhetslösningar blir allt mer viktigt för Minc.
Minc har tagit en tydlig position i att driva ett mer jämställt näringsliv och har genom Nordic Female
Investor Meetup blivit en viktig aktör inom området. Målet att nå 50/50 2024, lika många bolag som drivs
av män såväl som kvinnor i Mincs program, är utmanande och gör sig inte av sig självt. Det finns de facto
betydligt färre kvinnor som är ingenjörer och det finns betydligt färre bolag som drivs av kvinnor. Många
vill se en förändring men ingen sitter inne på en bra lösning.
Mincs kommer under 2021 att anamma modellen The Yes Way som har verktyg och modeller för ett mer
jämställt innovationsfrämjande.
Ett av huvudsyftena med Tech Lab är just att sänka tröskeln för kvinnliga entreprenörer att använda
teknik för att lösa problem. Vi har stora förhoppningar på att vi kan skapa och stötta några nya
tillväxtbolag under 2021 som drivs av kvinnor.
Finansiering 2021 förutsätter ett extra koncernbidrag på 1,4 Mkr från Malmö Stad. Bidraget på 2 Mkr från
Malmö Stad 2020 används till stor del 2021 men resultatförs 2020.
Det finns ett mer långsiktigt finansieringsbehov 2022 då det är önskvärt att kunna permanenta Tech Lab
och satsningen på besöksnäringen, förutsatt att pilotprojekten faller väl ut under 2021.
Speciellt Tech Lab kan ha stor bärighet på fler företag i Malmö och med mer långsiktig finansiering kan
den värdefulla hjälpen ges till Malmöföretag utanför Minc sfären. Tech Lab skulle kunna vara ett viktigt
nav kring vilket vi kan samla innovativa tillväxtföretag i Malmö med omnejd. En långsiktig finansiering av
Tech lab kräver ca 1,5 Mkr per år.
Mincs strävan att göra Minc och Malmö till nav för riskkapital i Skåne har utvecklats väl och fortsatt
aktiviteter under 2021 stöder denna utveckling. Minc har i flera avseende tagit ledartröjan för samverkan
mellan olika aktörer och kommer att fortsätta att göra så under 2021.
Minc har en verksamhetsplan och ett antal målbilder/KPI:er för 2021. Fokus 2021 kan sammanfattas
enligt nedan:
•
•
•
•
•
•

•

Utveckla våra program Startup Labs och inkubatorn för att öka dealflow, möjliggöra byggandet av
nya team, nå nya målgrupper samt ytterligare förbättra kvaliteten i programmen.
Mer proaktivt söka nya entreprenörer av hög kvalitet för våra olika program - tex via
innovationstävling.
Utveckla Mincs positionering och budskapsplattform samt utveckla webben för större tydlighet
och starkare kundresa.
Sätta upp Fast Track Capital III AB med lärdom av de erfarenheterna som gjorts av FTC2. Plan
investering från ca juni 2021. Utvärdera möjligheten att sätta upp FTC3 i samverkan med Ideon
Innovation.
Genomföra våra huvudevent NFIM, Demo Day samt 2 x Minc Capital. Eventen kommer att vara
hybrider med fysisk närvaro (om möjligt) och live-stream.
Fortsatt utveckla Startup Labs program inom projektet PreInk. Startup Labs skall bli en mer aktiv
process för selektering och verifiering med ett tydligt och aktivt lärande och tydliga
avstämningspunkter. Startup Labs skall även verka för ökad innovationsgrad och skapandet av
nya team samt vara en viktig generator av inflöde till inkubatorn.
Tydligare identifiera och arbeta med bolag i Startup Labs som har potential att komma in i

•
•
•
•
•
•
•

•
•

inkubatorn. Vara mer närvarande för bolagen och Startup Labs och skapa en bättre kännedom
om bolagen och deras behov.
Aktivt arbeta med att finns bolag som uppfyller Vinnovas kriterier i inkubatorn.
Fortsatta samarbetet med Ignite och Energimyndigheten för att stärka bolagens samverkan med
etablerade företag.
Ökat fokus på internationalisering - utveckla samverkan med Business Sweden och Invest in
Skåne.
Utveckla Mincs hållbarhetsarbete. Genomföra första steg mot Agenda 2030 för Minc och Mincs
programbolag.
Fortsatt fokus och aktiviteter för att nå entreprenörer från fler områden i Malmö och med andra
bakgrunder.
Genomföra piloten Tech Lab och tech coacher med mål att hjälpa bolag att snabbare och enklare
kunna verifiera sin lösning. Om framgångsrikt söka finansiering för mer permanent Tech Lab
med önskan att i ett senare steg utöka till att även kunna hjälpa Malmöbolag utanför Minc.
Genomföra en innovationstävling tillsammans med Malmö Stad/Malmö Civic lab och Malmö
Universitet för att söka projekt som skapar hållbarhet och samhällsnytta. Aktiviteter främst från
ftmo för att etablera Minc som skånsk hub för riskkapital. Bla arbeta med skånska inkubatorer
och ge en VC-Bootcamp under hösten.
Genomföra och utvärdera MTA - Malmö Tourism Accelerator med mål att skapa en playbook
för annan aktör att kunna driva programmet mot bolagen i branschen. Genomföra en accelerator
med startups som utvecklar besöksnäringen.
Driva samarbetet i Skåne och möjliggöra för bolag i hela Skåne att ta del av bla Mincs erbjudande
med mål att man ska kunna bygga startups i hela Skåne.

