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1. Sak nr 29/2020 Protokoll fra styremøte 3 i 2020
1.1. Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes i neste styremøte.

1.2. Vedtak i styret

2. Sak nr 30/2020 Presentason av investeringsfond for styret i
Telemark Utviklingsfond
2.1. Forslag til vedtak
Styret tar presentasjonene om investeringsfond til orientering.

2.2. Vurdering fra daglig leder
Daglig leder er blitt forespurt av Skagerak Maturo og Proventia om å få presentere sine initiativ om
investeringsfond for Telemark Utviklingsfond.
Skagerak Maturo Fond V er et tidligfasefond som er etablert, og vil komme på plass ila q2-2020.
Espen Kjeldsen i Skagerak Maturo har forespurt om muligheten til en gjennomgang med Telemark
Utviklingsfond, og for se på muligheten for at TUF vill investere i dette fondet.
Proventia har arbeidet med å se på mulighetene for å etablere et investeringsinstrument og modeller
for et slikt instrument i vår region, de har tidligere presentert arbeidet sitt for styret. Dette prosjektet
er nå i en fase hvor det arbeides med en helt konkret modell, organisering osv. for et
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investeringsfond, og arbeidet er godt i gang. Prosjektet vil rapportere på hva de har gjort og
presentere den modellen de har landet på.

Daglig leder vil fremme egne styresaker hvis det gjøres forespørsel om investering fra Telemark
Utviklingsfond sin side.
I denne saken legges det tilrett for at Skagerak Maturo og Proventia skal få muligheten for å
presetere seg for Telemark Utviklingsfond.
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