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Ansvarlige investeringer der udvikler Danmark 
Lancering af DVCA’s årsskrift

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 15.30-17.30
Matrikel 1, Højbro Plads 10, 1200 København

Verden er under forandring og vores samfund undergår i disse år en rivende udvikling.  
Det stiller krav til aktive investorer; fra business angels til venturefonde og kapitalfonde, 
som skal tilpasse sig udviklingen og agere på forkant af den nye virkelighed.

DVCA er brancheforening for hele økosystemet af virksomhedsinvestorer og repræsentant 
for investeringskæden af risikovillig kapital. Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, og nu  
mere end nogensinde.

Det mener vi skal afspejle sig i vores årsskrift, som derfor fra i år omhandler hele den 
mangfoldige fødekæde af aktive investorer, som med risikovillig kapital og ”hånden på 
kogepladen”, er med til at skabe de stærke, nytænkende og produktive  
virksomheder, som vi har brug for i en globaliseret verden.

Årsskriftet er med til at dokumentere investorernes samfundsbidrag, bl.a. gennem vækst 
i omsætning, indtjening og beskæftigelse, men årsskrifterne er også med til at vise den 
forandring, som både vores omkringliggende samfund og vi som branche, står overfor.

Vi inviterer hermed til lancering af årsskriftet den 24. september 2019, hvor vi sætter skarpt 
fokus på ansvarlighed og samfundsbidrag for branchen. Vi har inviteret en række spændende 
oplægsholdere, som sætter rammen for denne vigtige og essentielle diskussion  
om fremtidens ansvarlige investeringer.

Vi ser frem til at se dig.
Med venlig hilsen

Henriette Kinnunen
Administrerende direktør
DVCA

Se programmet på næste side.

INVITATION



Ansvarlige investeringer der udvikler Danmark

Velkomst og indblik i branchen
v. Henriette Kinnunen, adm. direktør, DVCA

Investorernes forventninger til ansvarlige investeringer
v. Anders Klinkby, Managing Partner, Klinkby Enge

15.45-16.00

16.20-16.40

16.40-17.00

17.00-17.30

16.00-16.20

15.30-15.45

Hvordan går det i det danske investormiljø, og hvordan har man 
i branchen været med til at udvikle og styrke vores samfund? 

Hvordan ser de 50 største danske investorer på ansvarlighed? Der er en voksende 
efterspørgsel på, at overordnede begreber om ansvarlige investeringer konkretiseres, 
gøres datadrevne og integreres i investeringsprocessen. Kom og hør om de spændende 
konklusioner i Klinkby Enges helt nye analyse. 

Fireside chat: Hvad er forventningen til ansvarlige 
investeringer i branchen?
Panel: Allan Polack, CEO, PFA,  
Christian Motzfeldt, tidl. adm. direktør, Vækstfonden  

Moderator: Joachim Sperling, Head of Corporate Affairs, Axcel

”The business of business is business”. Sådan har virkeligheden været, men tiderne er 
skiftet. I dag er ansvarlighed og samfundsbidrag i langt højere grad blev en central del  
af virksomhederne og det der forventes af investeringer. Men hvilke forventninger  
møder man i branchen og hvordan ser fremtiden ud? 

Rejsen fra investor til politiker
v. Tommy Ahlers, MF, Venstre

Hvad driver en succesfuld iværksætter og investor ind i det politiske maskinrum? 
Tommy Ahlers sætter ord på rejsen og motivationen for at bevæge sig væk fra at  
skabe virksomheder til at skabe rammerne for morgendagens virksomheder. 

Fireside chat:Hvordan arbejder man med ansvarlighed 
i investorernes dagligdag?
Panel:  Jesper Jarlbæk, formand, DanBAN, Jimmy Fussing Nielsen, Managing Partner 
Heartcore Capital, Jan Johan Kühl, Managing Partner, Polaris 

Moderator: Joachim Sperling, Head of Corporate Affairs, Axcel

Hvordan går ansvarlighed og samfundsbidrag hånd i hånd med den daglige investorers  
arbejde med at indfri potentialet i de virksomheder og sektorer man vælge at investere i? 

Netværk
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