
CURS AVANÇAT PER A INVERSORS PRIVATS

Des de l’Idi Investors Club realitzam un nou curs avançat per a inversors privats, 
amb la col·laboració de Keiretsu Forum.

En aquest curs, els alumnes tendran l’oportunitat de conèixer en profunditat con-
ceptes relacionats amb les mètriques de les startups, la due diligence i el pacte de 
socis, tots relacionats amb la negociació i la inversió en empreses emergents.

PROGRAMA DEL CURS

Dijous, 12 de desembre:
 
 15.00 h Recepció i benvinguda.
 15.10 h Presentació del programa i proposta de valor per a inversors.    
  Presentació dels assistents que ho desitgin.
 15.30 h Valoració d’empreses: què val una pime?
 16.30 h Valoració d’empreses que facturen poc o res.
 17.45 h Due Diligence: concepte i necessitat. Check List.
 20.00 h Finalització de la primera jornada.

Divendres, 13 de desembre:

 10.00 h Cas pràctic de valoració d’empreses.
 10.45 h Pacte de socis: importància i negociació.
 13.45 h Resum i conclusions.
 14.00 h Dinar networking (no inclòs. Preu aproximat 15€).
 16.00 h Finalització del curs.

El curs és gratuït i tendrà lloc a Palma els dies 12 i 13 de desembre 
a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius 
(Plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma). 



INFORMACIÓ SOBRE ELS PONENTS

Miquel Costa i Planas – President i CEO de Keiretsu Forum Spain

Llicenciat en ciències empresarials i MBA per ESADE (1986), i per la Universitat Ramon 
Llull (2016), PADE per IESE- Universitat de Navarra (2007). Destacat empresari català 
amb més de 25 anys d'experiència en la gestió executiva de les empreses del grup 
familiar i empreses participades, ha exercit els càrrecs de gerent, director o conseller 
delegat. Cofundador i president de “fòrum capital pimes”, ha invertit en diverses star-
tups i en empreses en creixement, i és conseller de diverses empreses en diferents 
sectors. Miquel és conferenciant habitual en els principals esdeveniments d'emprene-
doria que se celebren a Espanya i en la impartició de cursos per a emprenedors.

Antonio Guerrero – Advocat àrea dret mercantil a Rosaud Costas Duran

Llicenciat en dret per la Universitat de Granada, màster en pràctica jurídica, UIB-ICAB i 
màster en dret internacional dels negocis, ESADE, Antonio també és postgrau en 
finances corporatives per la Universitat Pompeu Fabra.
Antonio té una àmplia experiència en l'àmbit del dret societari, fusions i adquisicions 
(M&A), reestructuracions empresarials, govern corporatiu, “private equity”, “venture 
capital” i dret contractual. Ha participat en operacions de rellevància per a tota mena 
d'organitzacions nacionals i internacionals i compta amb gran experiència en l'assesso-
rament a startups.
 

Oriol Solé – Audria Auditoría y Consultoría.

Llicenciat en economia i llicenciat en administració i direcció d'empreses per la Univer-
sitat de Barcelona. Màster en direcció financera a la UPF Barcelona School of Manage-
ment i Executive MBA a ESADE. Auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d'Au-
ditors de Comptes (ROAC). Té experiència, entre altres, en la confecció de reports de 
valoració i Due Diligence. És expert en elaboració d'informes financers i plans de nego-
ciació, dictàmens pericials i actuacions judicials, valoració i consultoria en processos de 
compravenda d'empreses.
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