
Bedre opbakning til business angels skubber vækstlaget frem 

Danmark er bagud. Det står klart efter, at seminaret ”Society and Business Angels – a partnership made in 

heaven?” i slutningen af september satte fokus på, hvordan bedre støtte til europæiske business angels vil 

betyde, at vækstlagets mange innovative iværksættere hjælpes frem og skaber vækst. Bag seminaret stod 

Business Angels Copenhagen (BAC), DVCA – den danske venture- og kapitalfondsforening og EBAN, der er 

det europæiske business angels netværk.  

”Seminaret gav et bredt indblik i de mange initiativer, der findes i Europa, og her stod det helt klart, at 

Danmark halter bagefter. Vi er langt fra ligeså innovative og kreative i vores opbakning til business angels,” 

siger Jesper Jarlbæk, der er for formand for BAC. 

Storbritannien i front 

Han peger især på Storbritannien som frontløber, når det gælder nye initiativer og støtteordninger, der 

giver business angels de rette incitamenter til at investere i det spirende vækstlag.  

”Vi blev præsenteret for de mange ordninger, som England tilbyder, og det uhyggelige faktum er, at når vi i 

Danmark og andre europæiske lande ikke følger trop, taber vi investeringerne til London,” siger Jesper 

Jarlbæk, der peger på, at London er det sted, hvor hele to ud af hver tredje investering i start up it-

selskaber foretages.   

Samtidig peger han på, at der i flere europæiske lande med stor succes er etableret en matching fond for 

business angels i samarbejde med den Europæiske Investeringsbank (EIF). Her skabes en fond med midler 

fra både EIF og business angels, der skaber større investeringskraft i landet. En lignende matching fond 

håber Jesper Jarlbæk, at den danske regering vil tage initiativ til. 

Politisk debat 

En af de tungtvejende grunde til, at danske business angels ikke i samme grad har investeret i de unge, 

innovative selskaber, er den ødelæggende iværksætterskat, der i en årrække har dræbt 

investeringsenergien. 

”Der findes intet andet eksempel i Europa på en så tåbelig lovgivning som iværksætterskatten vedtagelse i 

2009. Det tog tre års intensiv indsats at få ophævet dele af denne lov, så vi er uden tvivl kommet tre år 

bagud på den konto,” forklarer Jesper Jarlbæk. 

Iværksætterskatten på avancer er i dag fjernet, men skatten findes fortsat på udbytter, hvilket ifølge en 

undersøgelse fra DVCA og BAC fortsat mindsker investeringslysten i iværksættermiljøet. 

Iværksætterskatten var da også et af dagens helt store emner i en paneldebat mellem fire af 

Christiansborgs politikere; Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne, Andreas Steenberg fra de Radikale, 

Brian Mikkelsen fra de Konservative og endelig Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. 

De var langt fra enige om, hvor mange offentlige støtteordninger, man skal have, og hvor stor statslig 

involvering, der skal til for at skubbe vækstlaget frem. Men én positiv ting, mener Jesper Jarlbæk, man 

kunne tage med fra paneldebatten . 



”Vi skal fortsat arbejde hårdt for, at man fra politisk hold støtter op om de konkrete initiativer, som vi 

blandt andet har præsenteret i vores vækstkatalog, men det er meget positivt, er, at vi i dag er nået så 

langt, at man på tværs af det politiske spektrum nu ved, hvad en forretningsengel er, og hvordan vi 

arbejder. Så vi er langt med forståelsen, nu skal vi endnu længere med at få skabt et investeringsklima for 

vækstlaget, hvor der er ordentlig adgang til risikovillig kapital,” siger Jesper Jarlbæk.  


