
Ventyr Invest värvar 
erfaren företagare
Ventyr Invest får med sig företagaren Mikael Alm som delägare på resan mot att 
skapa förutsättningar till utveckling. 
– Jag vill ge tillbaka till företagandet, säger han.

Ventyr riktar sig till entreprenörer som vill vara med och starta bolag eller som vill ha 
en långsiktig stabil ägare med resurser att utveckla och trygga företags framtid. 
I augusti förvärvades kommunikationsbyrån Bolt och nu tar alltså Ventyr ett nytt steg 
då Mikael Alm går in som delägare i investmentbolaget. 
– Mikael har en enorm erfarenhet av att driva företag och utveckla människor, så vi är 
oerhört stolta och tacksamma över att han vill vara med och utveckla Ventyr. Han passar 
perfekt in i vår profil, säger Jesper Steén, VD för Ventyr.  

Mikael förklarar att han vill ge tillbaka till företagandet. När han var 23 år tog han 
McDonald’s till Jönköping och blev med det yngst i världen att köpa en  
McDonald’s-licens. 1995 fick Mikael och teamet ett av de finaste priserna man kan  
få inom McDonald’s - Golden Arch Award.
– Jag har startat och drivit företag sedan jag var 17 år, så jag tar förhoppningsvis med 
min erfarenhet in i Ventyr. Att vara egenföretagare är världens mest ensamma jobb,  
så att få vara med och hjälpa andra företagare känns väldigt inspirerande. 
 
Under åren har Mikael Alm varit med och byggt upp flera företag, stora som små. 
– Till exempel gjorde vi spännande resor med både Fredbergs Inredningar och Biltema, 
där företagen växte i snabb takt samtidigt som vi hade väldigt roligt på jobbet. Det tycks 
gänget på Ventyr också ha, vilket är en lite klyschig men ack så viktig ingrediens när man 
dessutom ska göra resultat, säger Mikael Alm.
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