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Begivenheder i 2018

   FEBRUAR 

BA-registeranalyse

DVCA udgiver i samarbejde med Vækstfonden, DanBAN 
og Keystones en ny, banebrydende analyse, som for 
første gang nogensinde giver et overblik over danske 
business angels og omfanget af deres investeringer. 

   APRIL 

Nordic Angel Program 

DanBAN er med til at lancere det hidtil største nordiske 
og baltiske BA-samarbejde, som markant skal øge 
cross-border angel-investeringer i tech startups. Konkret 
er der tale om Nordic Angel Program (NAP) – et accele-
ratorprogram for business angels. 

   MAJ 

BA-årsmøde 2018

På årsmødet den 16. maj bliver Helge Munk udpeget 
som Årets Business Angel. DanBAN’s årlige medlems-
undersøgelse viser, at 2017 var et flot år for englene, der 
fik de investerede penge retur knap 3 gange.

Erhvervsfremmereform 

En politisk aftale om en ny organisering af erhvervs-
fremmesystemet betyder bl.a., at støtten til landets fire 
innovationsmiljøer udfases. Vækstfonden og Innova-
tionsfonden skal i stedet spille en større rolle i de helt 
tidlige investeringer i danske virksomheder.

Forbedrede regler for 
medarbejderaktier 

Folketinget ændrer reglerne om aktieløn i ligningslovens 
§ 7 P. Loftet over, hvor stor en del af sit vederlag en 
medarbejder kan modtage som aktieløn, hæves fra 10% 
til 20% – betinget af, at adgangen til at erhverve aktier 
er tilgængelig på lige vilkår for mindst 80% af virksom-
hedens ansatte. I 2019 indføres desuden forbedrede 
regler for startups med op til 50 medarbejdere, hvor 
ansatte kan modtage 50% af vederlaget som aktieløn.

   JUNI 

Iværksætterpanelet vol 2 

Iværksætterpanelet udgiver sin anden liste med anbe-
falinger til at styrke startups. Blandt andet ønsker 
panelet, at micro-fonde skal lukke ”dødens gab” ved at 
foretage investeringer på mellem 1 og 5 mio. kr., samtidig 
med at panelet ønsker aktiebeskatningen ned på 27%, 
svarende til niveauet i resten af Skandinavien.

   OKTOBER 

Fordobling af BA matching-fond

Vækstfonden fordobler sit engagement i European 
Angel Fund Denmark (EAF DK), som Vækstfonden og 
Den Europæiske Investeringsfond står bag. Dermed kan 
danske startup- og vækstvirksomheder forvente samlet 
800 mio. kr. i investeringer via samarbejdet mellem 
Vækstfonden og danske business angels. 

   NOVEMBER 

DVCA’s topmøde

DVCA’s topmøde afholdes i Nyborg. Ole Steen Andersen 
modtager som afgående bestyrelsesformand DVCA-
prisen for sin store indsats for foreningen siden 2008.

Dansk investorfradrag 

Folketinget vedtager en investorfradragslov, som skal 
flytte penge fra private lommer over til iværksættere. 
Fradraget udgør 59% af anskaffelsessummen. Investe-
rer man f.eks. op til 400.000 kr. i startups i 2019, er 59% 
af beløbet fradragsberettiget. Fradraget er dog ikke lige 
så omfattende som ordningen i Storbritannien, som 
ellers er inspirationskilde til ordningen.

Dansk aktiesparekonto

Folketinget vedtager en aktiesparekontolov, som giver 
danskerne adgang til at investere i aktier og investe-
ringsforeninger på gunstige skattevilkår. Der er et loft 
på 50.000 kr., som kan hæves fremadrettet. Sverige og 
Norge har tidligere indført en aktiesparekonto. I de to 
lande er der imidlertid intet loft.



4 dvca | Business angels 2018

Business angels gør en forskel

Business angels er private investorer, som investerer egne midler i virksomheder i de helt tidlige 
stadier af virksomhedernes liv. Englenes spidskompetence er, at de tager unge startups under 
vingerne og gør det muligt at skabe vækst, ansætte flere medarbejdere og skalere forretningen 
globalt.

Business angels er i løbet af det seneste årti trådt i karakter som et centralt omdrejningspunkt for 
udviklingen af nye vækstvirksomheder på dansk jord. Havde det ikke været for risikovillige inve-
steringer i de helt tidlige faser, var der mange succesrige startups i Danmark, som aldrig var blevet 
flyvefærdige.

Business angels er typisk personer, som har optjent deres formue ved udvikling, drift, ledelse eller 
salg af én eller flere virksomheder og nu er klar til at geninvestere deres midler i udvikling af nye 
virksomheder. De bidrager ikke kun med investeringer, men er også aktive ejere, da de er interes-
seret i at blive dybt involveret i de virksomheder, de investerer i, hvor de ofte er en slags mentorer 
for iværksætterne.

Englene motiveres af glæden ved at gøre en forskel. Business angels er med til at sikre mindst 
65.000 arbejdspladser i hele Danmark. Deres virksomheder er med til at løse problemer og 
behov for forbrugere, ikke kun lokalt, men også globalt. Bæredygtighedsdagsordenen båret af 
FN’s 17 Verdensmål er for alvor kommet ind på forretningsgangene – og ud i investeringerne. Og 
det mærkes i det danske engle-landskab. 

Business angels investerer meget i tech-virksomheder, hvor Danmark har en styrkeposition. Men 
også startups inden for fintech, green-/cleantech, life science og social impact gør sig gældende. 
Og på den måde giver englene os håb om, at løsningerne på fremtidens store internationale 
problemer – f.eks. nye teknologier, som kan understøtte kampen mod klimakrisen – kan udvikles i 
Danmark.

Antallet af business angel-investeringer i Danmark er i stigning. Og det er godt. For englene leverer 
et centralt bidrag til at styrke økosystemet for nye virksomheder. De sikrer flere højproduktive jobs 
i hele landet. Og rent samfundsøkonomisk kommer pengene op til 10 gange igen for hver krone 
risikovillig kapital, der bliver investeret i de alleryngste virksomheder. 

Fremadrettet bør der skabes grobund for endnu flere business angel-investeringer, så flere danske 
iværksættere kan komme ud i verden med løsninger, som kan understøtte Verdensmålene. Én af 
vejene derhen er at sætte en lidt større del af danskernes samlede opsparinger i spil til investe-
ringer i vækstvirksomheder. 

Mange udefra skæver til Nordens unikke kapaciteter, og Danmark kan – med gode rammevilkår 
for investering og iværksætteri – gøres til en smeltedigel, hvor bæredygtige startups mødes med 
bæredygtige investorer.
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Business angels gør en forskel

—

Business angels investerer ca. 3 mia. kr. i privat vækstkapital årligt 
i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.

• Der findes omkring 2.200 aktive business angels i Danmark. 
• Business angels er medejere i mere end 5.000 danske startup-virksomheder. 

• Virksomheder i Danmark, der har business angels som investorer, 
beskæftiger mindst 65.000 ansatte.
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Business angels spiller en større rolle i økonomien, end de 
fleste tror. Danmarks 2.200 aktive engle har investeret i 
mere end 5.000 virksomheder, der repræsenterer mere end 
65.000 arbejdspladser.

Det viser den særlige business angel-registeranalyse 2018 
(”Registeranalysen”), som er et samarbejde mellem DVCA, 
Vækstfonden, DanBAN og Keystones. Det, der gør Register-
analysen unik – også i international sammenhæng – er, at 
den bygger på danske registerdata og på den måde giver et 
1:1 indblik i de professionelle investorers investeringer i hele 
landet.

2018-tallene dækker over en fremgang i antallet af aktive 
engle på hele 15% siden 2017, en fremgang i antallet af 
porteføljevirksomheder på 14% og en fremgang i antal 
ansatte på 8%.

Forbedret investeringskultur og lave renter bidrager 
positivt
Tendensen med flere aktive business angels understøttes 
af data fra DanBAN, Danmarks største business angel-
netværk. Netværkets årlige medlemsundersøgelse viser, 
at dets medlemmer investerede i sammenlagt 471 virksom-
heder i 2018, hvilket er en fremgang på 23% siden 2017. 
Selvom DanBAN’s medlemsanalyse kun dækker en mindre 
del af det samlede engle-landskab, er den et meget brug-
bart supplement til Registeranalysen, idet svarfrekvensen 
er 100%, og analysen går længere tilbage i tiden. 

Der er flere forklaringer på den stigende engle-aktivitet i 
2018 – herunder naturligvis, at der er mange spændende, 
unge virksomheder at investere i. 

Business angels øgede 
aktiviteten i 2018

For to år siden igangsatte DVCA i samarbejde med Vækstfonden, DanBAN og Keystones 
en årlig opgørelse af aktiviteten blandt business angels i Danmark for at få et fuldgyldigt 
billede af, hvor mange engle der findes, og hvordan de bidrager til samfundsøkonomien. 
I 2018 er der kommet flere engle til, og antallet af porteføljevirksomheder og ansatte er 
steget markant. Samtidig leverede englene flotte afkast, viser tal fra DanBAN.

Danske business angels i overordnede tal

5.000
Antallet af forskellige danske virksomheder, 

aktive danske business angels har investeringer i

+600
Antallet af porteføljevirksomheder er forøget 

med 600 fra 2017 til 2018

65.000
Porteføljevirksomhederne beskæftiger 

tilsammen knap 65.000 ansatte

2.200
Antallet af aktive business angels i Danmark 

nåede i 2018 op på ca. 2.200

+280
Antallet af aktive business angels steg 

med ca. 280 fra 2017 til 2018

+5.000
Antal ansatte er forøget med 5.000 

fra 2017 til 2018
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Overordnet set betyder den makroøkonomiske udvikling 
med særdeles lave renter meget. For når det er svært for 
formuende privatpersoner at opnå en forrentning i banken, 
så øger det incitamentet til at allokere flere midler til inve-
steringer i iværksættervirksomheder. Og dertil kommer, at 
flere er blevet bevidste om, at det er en reel mulighed at 
investere i unoterede virksomheder, bl.a. på baggrund af 
TV-programmer som ”Løvens Hule” og en generelt øget 
medieinteresse for iværksætteri.

En anden del af forklaringen på, at der er kommet markant 
flere aktive business angels til, er, at kvaliteten og seriøsi-
teten af den enkelte investor er blevet større. Det skyldes 
bl.a., at flere engle er organiseret i netværk som DanBAN, 
hvor de kan dygtiggøre sig i rollen som investor. 

Business angels bidrager positivt til samfunds-
økonomien
Business angels bidrager markant til vækst, jobskabelse 
og innovation i hele Danmark, og investeringerne i de helt 
tidlige vækstlag giver samfundsøkonomisk set pengene op 
til 10 gange igen for hver investeret krone.1

Samlet set estimerer DVCA, at englene investerede i om-
egnen af 3 mia. kr. i danske virksomheder i 2018, samtidig 
med at deres porteføljeselskaber omsatte for ca. 70 mia. kr. 

Investeringerne kommer alle dele af landet til gode. Mere 
end halvdelen af de business angel-ejede virksomheder 
ligger uden for hovedstadsregionen (se oversigten på side 
23). Business angels medvirker således til et Danmark i 
balance og er med til at skabe vækst og arbejdspladser 
over hele landet.

Englene investerer ikke mindst i teknologivirksomheder, 
men også kreative industrier, life science, detailhandel og 
green-/cleantech er populære brancher.

DanBAN-     2018     2017    2016    2015    2014
medlemmer

Antal     164    132    109    92    75
medlemmer 
(respondenter)

Antal aktive     108    102    73     55    44 
medlemmer  (66%)   (77%) (67%)  (60%)  (59%)
(som foretog 
mindst én 
investering i 
løbet af året)
 
Antal virk- 471    384    281    233    252
somheder, der
er investeret i

Samlet     172    192    170    98   74
investerings-
beløb  (mio. kr.)

Samlet 
omsætning   4,9    5,3    6,6    6,5    4,3
(mia. kr.) 

Antal exits    11    43    21    27    30

Afkast    4,5    2,9    2,8    3,0    2,7 
(multipel)

TABEL 1. BUSINESS ANGELS I TAL

Business angels i Danmark 2018 2017
(Registeranalysen)

Antal aktive business angels (BA) 2.200 1.920
 
Antal virksomheder, der er investeret i 5.000 4.400

Antal ansatte i BA-ejede virksomheder 65.000 60.000

Samlet investeringsbeløb (estimat)* 3 mia. kr.

Samlet omsætning (estimat)* 70 mia. kr.

En anden del af forklaringen på, at der er kommet markant flere 
aktive business angels til, er, at kvaliteten og seriøsiteten af 

den enkelte investor er blevet større.

”

* DVCA-estimat på baggrund af viden fra Registeranalysen og DanBAN’s 
medlemsanalyse. 
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Business angels leverer flotte afkast
Det er ikke en gavebod, når business angels går ind i virk-
somheder. Der forventes en stor arbejdsindsats og et øko-
nomisk afkast til gengæld. For risikoen ved at investere i 
unoterede virksomheder og startups er markant højere end 
i eksempelvis aktier. Ca. hver femte startup lukker efter fire 
år. Det er kun i hvert 10. startup, at investoren får pengene 
10 gange igen. Og derfor er det netop også den 10. startup i 
porteføljen, som skal blive et “home-run”, der tjener inve-
steringen (eller tabene) fra de øvrige ni investeringer hjem.2

Gennem de sidste år er afkastet for business angels gene-
relt heldigvis fulgt med ambitionerne. De virksomheder, 
englene solgte i 2018, gav i gennemsnit pengene igen 4,5 
gange, viser DanBAN’s tal. Det er rekord, men dækker dog 
også over, at der var relativt få exits i 2018. I gennemsnit 
har englenes investeringer givet pengene 3,2 gange igen i 
perioden 2014-2018.

Forklaringen på de flotte afkast er ikke mindst, at business 
angels i Danmark har gennemgået en professionalisering, 
som bl.a. indebærer, at mange har organiseret sig i engle-
netværk, hvor de kan lære af hinanden og investere i syn-
dikater, hvor 5-20 engle investerer mindre beløb sammen. 
Registeranalysen viser, at knap 80% af landets engle inve-
sterer sammen i syndikater. Set i en international sammen-
hæng har vi på kort tid opbygget store kompetencer 
på engle-området.

FIGUR 1. BUSINESS ANGELS’ PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER OPDELT 
EFTER BRANCHE (DANBAN-MEDLEMMER)

ICT
36.8%

Other
5.4%

Pre-seed/seed fund
3.9%

Industry
0.9%

Logistics & transport
3.0%

Mobile
2.4%

Creative industries
9.6%

Biotech & Life science
4.5%

Health (medtech)
5.7%

Social (Impact investment)
2.1%

Energy
0.3%

Green & Cleantech
4.8%

Detail & Distribution
7.2%

Financial & Business services
13.5%

”

Det er ikke en gavebod, når 
business angels går ind i 

virksomheder. Der forventes
 en stor arbejdsindsats og 

et økonomisk afkast til 
gengæld. For risikoen ved at 

investere i unoterede 
virksomheder og startups 

er markant højere end i 
eksempelvis aktier.

Kilde: DanBAN’s medlemsanalyse 2018

1 Deutsche Bank: Venture capital adds economic spice (2010). 
2 Keystones 2019: Analyse – Hvad er afkastet af investering i startups?
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Det kom som en overraskelse, da tidligere statsminister 
Lars Løkke Rasmussen i maj 2018 offentliggjorde, at rege-
ringen havde fået en ny uddannelses- og forskningsminis-
ter. Udnævnelsen var en overraskelse for offentligheden, 
men det var det i den grad også for hovedpersonen selv, 
den kendte iværksætter og business angel Tommy Ahlers. 

Selvom selve udnævnelsen var uventet, så var det egentlig 
ikke ulogisk, at Tommy Ahlers endte i den politiske sfære, 
hvor han i dag er medlem af Folketinget og har ansvaret for 
bl.a. Venstres erhvervsordførerskab. Faktisk er der en rød 
tråd i det, lyder det fra hovedpersonen selv. 

Den jurauddannede Ahlers har bevæget sig meget i sin kar-
riere. Han startede ud i konsulentrollen i McKinsey, kastede 
sig over tech-iværksætteri, solede sig herefter i medierne 
som investor og valgte til sidst det politiske liv. Men hans 
indgangsvinkel til de forskellige udfordringer har været den 
samme. 

”Den røde tråd er nok troen på, at man kan ændre det 
bestående. Altså ændre ting på trods af, at det nogle gange 
virker umuligt – og i samme åndedræt overtale andre til at 
gå med på projektet. Uanset om det er kunder, investorer, 
potentielle ansatte, vælgere eller selv en statsminister. 
Det handler om at vælge et mål og så knokle for at nå det,” 
siger han. 

Energiudladningen
Den filosofi har faktisk fulgt Tommy Ahlers hele livet. I hvert 
fald lige siden han i sine teenageår første gang flirtede med 
det politiske liv, da han var aktiv i Konservativ Ungdom. 
Han ville gerne ændre det bestående. 

Det politiske engagement gled dog i baggrunden, i for-
bindelse med at han fik en kandidatgrad fra Københavns 
Universitet og herefter prøvede kræfter med konsulent-
rollen. Filosofien om at ville kæmpe med næb og klør for 

Der banker stadig et 
iværksætterhjerte i Tommy 
Ahlers politiske brystkasse
Fra iværksætter til investor til politiker. Tommy Ahlers er gået hele vejen, men selvom han 
har bevæget sig langt, så peger han på en rød tråd i hele rejsen.

Tema 1 | Tommy Ahlers: fra investor til politiker

Tommy Ahlers, erhvervsordfører, Venstre
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et projekt havde dog ikke forladt ham. Blandt andet der-
for valgte han at kaste sig ud i iværksætteriet i 2005, et 
tidspunkt, hvor der ellers ikke var mange håbefulde unge 
danskere, der turde gå den vej. 

”Det var en fantastisk oplevelse at være iværksætter på 
det tidspunkt. Når man løber et projekt i gang alene, udgør 
det en stor energiudladning – og en meget stor personlig 
tilfredsstillelse. Samtidig er indlæringstempoet ekstremt 
højt, og så får man endda lov til at sætte sit eget hold,” 
siger han.

Tommy Ahlers havde stor succes med sin rolle som iværk-
sætter. Han solgte efter få år virksomheden Zyb til tele-
giganten Vodafone, hvorefter han kastede sig hovedkulds 
ind i startup-virksomheden Podio, som senere blev solgt til 
amerikanske Citrix. Erfaringerne herfra valgte han at føre 
videre til en ny rolle – nemlig den som investor.  

Landskendt ansigt
Omstændigheder i privatlivet og en lyst til at prøve sig af 
på et nyt felt sendte Tommy Ahlers ind i investeringsverde-
nen som business angel. Den tanke havde han leget med 
i nogle år. Sideløbende med de sidste år i Podio var han 
nemlig begyndt at investere. 

Da Podio-tjansen var fortid, kastede han sig 100% ud i livet 
som business angel. Det arbejde resulterede endda i en 
hovedrolle i programmet “Løvens Hule”, hvor Tommy Ahlers 
for åben skærm vurderede og investerede i iværksætter-
virksomheder. 

Rollen som investor passede ham godt. Igen var der tale 
om, at han kunne engagere sig i projekter, men denne gang 
var det ikke ham selv, der havde hånden på kogepladen og 
sved på panden.

”Der er en markant forskel på at være iværksætter og 
investor. Når man har den operationelle rolle, så gør man 
det hele selv. Glæden, når det lykkes, er stor, men nedturen, 
når det ikke lykkes, er lige så stor. Som investor oplevede 
jeg ikke samme op- og nedture – men til gengæld fik jeg 
mulighed for at hjælpe andre og promovere iværksætteri-
et,” siger han. 

Forlængelse af virkeligheden
Både investor- og TV-stjernerollerne stoppede brat, da 
Lars Løkke Rasmussen ringede. Det gjorde den daværende 
statsminister 1. maj 2018, og dagen efter tonede Tommy 
Ahlers atter frem på TV-skærmen. Denne gang som uddan-
nelses- og forskningsminister. 

Endnu en gang havde Tommy Ahlers skiftet kasket. Ind-
ledende var han selvsagt lidt usikker på, hvordan han skulle 
agere i det magtfulde embede, han var blevet tiltroet, men 
tingene faldt på plads efter et par måneder. 

”Der var en masse nye ting, jeg skulle lære. Det var lidt som 
at komme over i en ny virksomhed – men her var der et 
andet spil, nogle andre uskrevne regler. Politikere opfører 
sig på en speciel måde. Efter kort tid gik det dog op for mig, 
at den måde, man bør være politiker på, er ved at være sig 
selv,” siger han.

Årsagen er i dag åbenlys for ham. 

”Jeg ville gerne passe ind i det nye, men glemte lidt, at der 
jo var en årsag til, at jeg var blevet udpeget – og det var den 
person, jeg er. Derfor skulle jeg jo netop ikke lave mig om, 
men fortsætte med at handle og tale, som jeg hidtil havde 
gjort. I hvert fald et stykke hen ad vejen,” siger han.

Prügelknabe
I 2019 kom valget. Tommy Ahlers røg med regeringsskiftet 
ud af ministeriet og ind i folketingssalen. I dag er han ud 
over at være erhvervsordfører for Venstre også medlem 
af Europaudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget 
samt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Han mener, at politikere og erhvervsfolk kan lære noget 
af hinanden. Det er kun sundt, at man har indblik i hinan-
dens verdener. Han lærte selv at få respekt for politikernes 
arbejde, i forbindelse med at han sideløbende med sin 
investorrolle var formand for regeringens Iværksætterpanel 
og medlem af Disruptionrådet. 

”Iværksætterpanelet resulterede i 13 anbefalinger, og fem 
af dem blev implementeret i løbet af få måneder. Det viste 
mig, at politik faktisk batter noget. Regler har en kæmpe 
betydning for erhvervslivet. Er de ikke gode nok, så kan man 
faktisk være med til at ændre dem. Det var vigtigt at blive 
mindet om,” siger han. 

Omvendt mener han også, at han sammen med de øvrige 
folkevalgte gør klogt i at sætte sig ind i erhvervslivets ud-
fordringer. Specielt iværksætternes. 

”Vi skal have respekt for dem, der vælger at kæmpe for at 
bygge deres drømmevirksomhed. De tager risiko og spiser 
glas hver dag. Deres unikke indsats er værdifuld. De skaber 
jo arbejdspladser. I politik kan erhvervslivet godt ende som 
en prügelknabe, og det er ufortjent. Vi skal huske, hvor 
pengene kommer fra,” siger han. 

”

Den røde tråd er nok troen 
på, at man kan ændre 

det bestående. Altså ændre 
ting på trods af, 

at det nogle gange virker 
umuligt – og i samme 

åndedræt overtale andre 
til at gå med på projektet.  

Tommy Ahlers
Erhvervsordfører, Venstre
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aktiemajoriteten i Sitecore solgt til kapitalfonden EQT, og 
herefter valgte en del af stiftergruppen gradvist at trække 
sig fra den daglige ledelse af vækstvirksomheden, deri-
blandt Lars Fløe Nielsen. 

Sitecore-historien lyder måske som en direkte vej fra idé til 
succes og salg. Men i realiteten var det en lang rejse på en 
snoet vej med masser af blindgyder. Lars Fløe Nielsen og 
resten af stiftergruppen måtte lære disciplinen ved at prøve 
sig frem og justere, når der var begået fejl. 

”Med hensyn til mange af de ting, som jeg har lært på den 
hårde måde, der kunne en engel eller en venturefond have 
været hjælpsom. Men i Sitecore ville 90% af englene der-
ude faktisk ikke have hjulpet særlig meget. De udfordringer, 
vi havde, var meget specifikke inden for vores domæne, og 
der var ikke mange, der havde den specialviden,” siger han. 

Menneskene i centrum
Trods udfordringerne lykkedes det Sitecore-holdet at 
komme i mål. I processen lærte de ekstremt meget af deres 
fejl, og den erfaring sender Lars Fløe Nielsen i dag videre til 
den næste generation, når han arbejder sammen med de 
startups, som han har investereret i. 

”Jeg vil nok betegne mig selv som en meget involverende 
mentortypeinvestor. Jeg bruger mange timer med virksom-
hederne, specielt hvis der er en crunch-periode, hvor der er 
brug for handling. Andre gange kan det være mindre, i form 
af nogle enkelte timer eller telefonmøder. Men i Nordic 
Makers bruger vi relativt meget tid på vores porteføljevirk-
somheder,” siger han.

Lars Fløe Nielsen fokuserer i den forbindelse ikke bare på 
den målbare udvikling i en virksomhed. Han er også meget 
optaget af at langtidssikre sine investeringer ved at foku-
sere på menneskene. 

”Som for alle andre, der sidder i en bestyrelse, så er det 
vigtigt at kigge på tallene og vurdere, om de udvikler sig 
rigtigt. Men det betyder ofte mindre for mig. I hvert fald 
hvis jeg kan se et stærkt team foran mig – eller hvis jeg kan 
rådgive om, hvordan de skaber det stærke team. Det punkt 

Der er ét helt centralt element i opbygningen af det moder-
ne og teknologibaserede erhvervsliv, som nogle gange 
bliver overset i den offentlige debat. Det handler om værdi-
en af erfaring. Den kan reelt ikke undervurderes. 

Iværksætteres succes er ikke bare funderet i gode produkt-
ideer. En erhvervssucces er ofte også resultatet af, at op-
havsmanden har taget tropehjelmen på og har brugt årevis 
på at hugge og slide sig gennem markedsjunglen. I den 
proces kan han eller hun møde modstand, fare vild og stå i 
vand til halsen. At være iværksætter er en læreproces, hvor 
man lærer at tackle alverdens udfordringer – og aldrig give 
op. 

Den slags erfaring er guld værd. Bliver den videregivet til 
en efterfølgende iværksættergeneration, så kan den skære 
flere år af dens udviklingsproces. Den erfaringsudveksling 
kan finde sted på flere måder, og det er de to succesrige 
erhvervsfolk Lars Fløe Nielsen og Thomas Visti inspireren-
de eksempler på. At den udveksling er værdifuld, er Lars 
Fløe Nielsen parat til at sætte streg under. 

”En startup vil være umoden af natur. Det ligger jo i defini-
tionen, men der er alligevel forskel. De iværksættere, der 
starter op og ikke har prøvet det før, skal lære en masse – 
og i processen kommer de til at begå fejl. Hvis man allerede 
har stiftet virksomhed før, eller hvis man har adgang til den 
slags erfaringer, så har man reelt et kæmpe forspring,” siger 
han. 

Specifikke behov
Lars Fløe Nielsen er nærmest arketypen på den moderne 
business angel. Han er i dag 49 år og er en del af angel-
gruppen Nordic Makers, som er et fast investeringssyndikat 
målrettet nordiske startups. Sådan har det dog ikke altid 
været. Omkring årtusindskiftet var Lars Fløe Nielsen i en 
helt anden situation. 

Han havde på det tidspunkt arbejdet som bl.a. software-
ingeniør og stiftet et par virksomheder, men i 2001 var 
han med til at lægge grundstenen til systemleverandøren 
Sitecore, som efterfølgende voksede sig til at blive en af 
den nyere tids helt store danske IT-succeser. I 2016 blev 

Tema 2 | Mød englene bag Sitecore og Universal Robots

Stjerneiværksætternes 
erfaring er en nøgle til succes 
for morgendagens talenter
Det moderne, teknologibaserede iværksætteri har efterhånden kastet resultater af sig. 
De to erhvervsmænd Thomas Visti og Lars Fløe Nielsen er eksempler på succes-
iværksættere, der i dag bruger deres erfaringer på at bygge nyt og hjælpe den næste 
generation.
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skal man ikke undervurdere. Det handler f.eks. om at være 
parat til at sige til en stifter, at han måske ikke er den rigtige 
til at være CEO fremadrettet,” siger han. 

Den rigtige sparringspartner
For udenforstående kunne det måske godt lyde. som om 
business angels sidder med nøglen til at sikre alle mulige 
forskellige iværksættervirksomheders fremtid. Og der er 
ingen tvivl om, at værdien af deres hjælp er stor. Lars Fløe 
Nielsen mener dog, at man heller ikke skal undervurdere 
effekten af, at iværksætterne selv er gode til at arbejde 
sammen med deres investorer. 

Faktisk så peger han på, at iværksætterne ofte er for dårlige 
til at identificere den rigtige business angel eller investor. 
Skylden ligger ikke kun hos den enkelte iværksætter – det 
er også på investorsiden, at der er behov for fokus på pro-
blemet. 

”Jeg synes grundlæggende, at økosystemet er fantastisk 
og er kommet rigtig langt på få år. Men en af mine kritiske 
kommentarer går på matchet mellem investor og startup. 
Som investorer er vi ikke gode nok til at eksponere vores 
kompetencer. Omvendt så skal iværksætterne være 
skarpere på at identificere det, de reelt har brug for,” siger 
han. 

Han peger på, at man kan opdele behov i de horisontale 
og de vertikale. De horisontale er f.eks. ledelsesmæssige 
behov, viden om at vækste, gå til markedet osv. De vertikale 
er derimod de meget specifikke behov – f.eks. specialviden 
om en teknisk disciplin som machine learning og lignende. 

”

Som for alle andre, der 
sidder i en bestyrelse, så er det 

vigtigt at kigge på tallene 
og vurdere, om de udvikler 
sig rigtigt. Men det betyder 

ofte mindre for mig. 
I hvert fald hvis jeg kan se et 

stærkt team foran mig.  

Lars Fløe Nielsen
Business angel, Nordic Makers

Lars Fløe Nielsen, business angel, Nordic Makers
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”Det er afgørende for ens succes, at man får den rigtige 
sparringspartner. Det er vigtigt, at man ikke bliver forblæn-
det af pengene. Vertikale behov er domænespecifikke, og 
er det her, ens behov ligger, så skal man virkelig bruge tid 
på at udvælge sine investorer,” siger han og tilføjer:

”Hvis det derimod er de horisontale kompetencer, man har 
brug for, så er der mange flere potentielle engle, der kan 
byde sig til. Der er jo mange, der selv har bygget en virksom-
hed, har ledet en – eller kommer fra management-siden. 
Man skal være bevidst om forskellen.”

Mod til at sige nej tak
Lars Fløe Nielsen pointerer, at nogle ting selvfølgelig er 
nemmere sagt end gjort. Som iværksætter kan det være 
svært at vide, hvad man har brug for af hjælp, hvis man 
ikke har været på rejsen før. Men det ændrer ikke ved, at det 
kan være meget værdifuldt at bruge kræfter på emnet – og 
rejse det som diskussionsemne med potentielle investorer. 
De vil være lige så interesseret i rene linjer og indsigt som 
iværksætteren selv. 

I den forbindelse skal begge parter være parat til at sige 
”nej tak”, hvis der ikke er et 100% match. Man skal ikke 
undervurdere værdien af at tage investor/iværksætter-
forholdet alvorligt, påpeger Lars Fløe Nielsen med ud-
gangspunkt i sin egen virksomhedshistorie. 

”Hvis man får en kompetencebaseret investor ind, som 
man ved hvordan man kan bruge, så er han eller hun i 

mange tilfælde lige så værdifuld som penge – måske 
mere endda. Man kan hurtigt barbere ét eller tre år af sin 
udviklingsproces,” siger han og tilføjer:

”Det tog Sitecore 15 år at få en værdisætning på 1 mia. kr. 
Hvis vi kunne havde undgået nogle af de fejl, vi begik, så 
kunne vi måske have ramt denne værdisætning efter 12 år. 
Havde vi gjort det og stadig solgt majoriteten efter 15 år, så 
ville værdien med en vækst på 30% årligt have været mere 
end 2 mia. kr. Sådanne ting er værd at tænke over.”

Ønske om at give tilbage
Når man kigger på den erfaringsudveksling, der finder 
sted mellem investor og iværksætter, så kan det være 
nemt at blive forblændet af de klokkeklare business angel-
eksempler, som en succesiværksætter som Lars Fløe 
Nielsen udgør. I realiteten er billedet dog meget mere 
nuanceret. 

Det er Thomas Vistis historie et eksempel på. Den 45-årige 
erhvervsmands ansigt er efterhånden blevet synonymt 
med den inspirerende succeshistorie, som robotklyngen i 
Odense i dag udgør. Han er en del af en lille håndfuld folk, 
som via knowhow og knofedt har skabt en stribe danske 
robotvirksomheder, der vækker stor opsigt i udlandet. 
Deres arbejde har sat både Danmark og Odense på ver-
denskortet. 

Thomas Visti var en ledende drivkraft, i forbindelse med 
at virksomheden Universal Robots voksede sig så stor, at 

Tema 2 | Mød englene bag Sitecore og Universal Robots

Thomas Visti, adm. direktør, Mobile Industrial Robots
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den amerikanske elektronikgigant Teradyne i 2015 valgte 
at købe Odense-virksomheden i en meget omtalt handel. 
Thomas Visti valgte dog ikke at trække sig tilbage og nyde 
sine optjente midler. Han er efterfølgende rykket videre til 
virksomheden Mobile Industrial Robots – samtidig med at 
han har investeret i og hjælper en række mindre startups i 
robotklyngen. 

Når man spørger ham om hans drivkraft, så er kodeordet 
ikke en jagt på profit – det er i stedet et ønske om at hjælpe 
andre via sin erfaring.  

”Det betyder faktisk meget for mig at kunne være med til 
at hjælpe andre, der kan nyde godt af de erfaringer, jeg har 
fået. De mindre virksomheder har gavn af, at vi andre er til 
stede, så de kan lære af os. Jeg har været en del af robot-
klyngen i så lang tid, og jeg er i dag i en situation, hvor jeg 
kan give tilbage. Jeg involverer mig så meget, jeg overhove-
det kan,” siger han. 

Genbrug af netværk
Thomas Vistis altovervejende fokus er nu Mobile Industrial 
Robots (MIR), som han er adm. direktør for. At han over-
hovedet er gået ind i virksomheden, er et eksempel på, 
hvordan erfaringer kører videre til den næste generation af 
virksomheder og iværksættere. 

Thomas Visti blev headhuntet til sin position. Det var 
tydeligt for enhver – men specielt stifterne af MIR – at de 
havde brug for erfaring for at kunne løfte det, der for fem 
år siden blot var en mindre startup, men som i dag er en 
international markedsleder. Den erfaring har manifesteret 
sig på flere måder i praksis.

”I Universal Robots var jeg som CCO og VP ansvarlig for 
hele den kommercielle strategi – og skulle f.eks. rulle vores 
distributørnetværk ud og etablere kontorer i hele verden. 
Men vi var jo en lille kerne af folk til at starte med, og derfor 
var jeg også involveret i stort set alt andet i virksomheden. 
Det gav mig indblik i mange detaljer,” siger han. 

De erfaringer og detaljekendskabet kunne – trods produk-
ternes forskellighed – genbruges i MIR. Selvom Universal 
Robots’ fokus var robotarme, og MIR’s fokus er selvkørende 
transportplatforme, så har der været mange fællestræk i 
deres væksthistorie. 

”Vækst og salg fyldte utrolig meget, mens jeg arbejdede 
for Universal Robots, og det har det også gjort i MIR. Der er 
enormt mange ting, jeg har taget med fra den ene virksom-
hed til den anden. Specielt om, hvordan man vækster og 
ruller virksomheden ud på verdensmarkedet,” siger han og 
tilføjer:

”Det er faktisk det, man i dag kalder Odense-strategien 
– hvor man nærmest springer ud i eksporten fra dag ét 
og i den forbindelse f.eks. forsøger at anvende et allerede 
identificeret distributørnetværk.”

Indsigt og selvtillid
Thomas Visti mener, at erfaring er mere end blot branche-
kendskab og indsigt i de processer, som har skabt en 
succes, og som kan genbruges i andre. Han peger på noget, 
som nok ofte bliver overset, når man sammenligner virk-

somheder og de mennesker, der står bag dem. Det er troen 
på sig selv og sine kundskaber.

”Når du har succes med én ting, så får du en enorm tro 
på dig selv. Det bygger på den modstand, man møder og 
skal tackle. Man lærer at rejse sig, når man er faldet. Det er 
enormt vigtigt. Man lærer at undgå at gå i panik. Man ser 
udfordringen i øjnene med en fornemmelse af, at det hele 
nok skal løse sig i sidste ende,” siger han. 

Og den erfaring og selvindsigt mener han supplerer ens 
tillærte kompetencer på en måde, der kan gøre en afgøren-
de forskel. 

”Du lærer f.eks. at sige nej. Kunden vil måske gerne have, at 
du bygger en anderledes og større robot, men det kan være 
en fejl at gå med til det. Man får modet til at holde fast i 
det, man tror er rigtigt. Jeg holder i dag fast i få produkter, 
selv om en kunde måske vil have noget mere. Det er bedre 
at være rigtig god til nogle få ting end halvgod til en masse,” 
siger han. 

At det kan være værdifuldt at bruge sine erfaringer aktivt 
og at stå fast på det, man tror er rigtigt, er Thomas Visti 
et levende eksempel på. Sidste år valgte amerikanske 
Teradyne, der allerede havde sat sig på Universal Robots, 
også at købe Mobile Industrial Robots. Og hvorfor ikke, kan 
man spørge sig selv. Værdien af erfaring er også åbenlys, 
når man er en international megakoncern, som skal finde 
det næste guldæg. 

”

Når du har succes med 
én ting, så får du en enorm tro 

på dig selv. Det bygger på 
den modstand, man møder og 

skal tackle. Man lærer at 
rejse sig, når man er faldet. 

Det er enormt vigtigt. Man lærer 
at undgå at gå i panik.  

Thomas Visti
Adm. direktør, 

Mobile Industrial Robots



16 dvca | Business angels 2018

Kan vi lære noget af det britiske investormiljø, og er det 
en god idé at indføre nogle af de britiske rammevilkår her-
hjemme? Det forsøgte den London-baserede engle-
investor Gregers Kronborg og DanBAN at finde ud af i som-
mer, da de rejste på en investortur til London. Formålet var 
at skabe relationer og netværk til internationale venture-
fonde, britiske business angels, tech-headhuntere, MA-
rådgivere og London Stock Exchange.

Vækstfonden var også med på turen, som ifølge adm. 
direktør Rolf Kjærgaard var en oplagt lejlighed til at nær-
studere det britiske økosystem og lære nye danske og 
britiske investorer at kende. ”For Vækstfonden er det vigtigt 
at opbygge partnerskaber. Vi tænker hele tiden i at skabe 
relationer til mennesker og institutioner, som vi kan indgå 
aktiviteter med til glæde og gavn for danske virksom-
heder,” udtaler Rolf Kjærgaard, som satte sig i direktør-
stolen tidligere i år.

Kjærgaard forklarer desuden, at det er vigtigt for Vækst-
fonden at være tæt på de professionelle danske engle, for-
di de bidrager med ”kloge penge” og er unikke i Danmark, 
når det handler om at tilvejebringe den altafgørende kapi-
tal til virksomheder i de helt tidlige faser.

Gregers Kronborg forklarer om studieturen, at det er vigtigt 
for danske engle at være hjemmevante i London. ”De mest 
skalerbare af de danske engles porteføljevirksomheder har 
behov for mere kapital og kan med fordel hente den hos 
venturefonde i London. Derfor er det en fordel for englene 
at have gode kontakter til venturefondene, så der er opbyg-
get en relation forud for en fundraising. Ofte skal virksom-
hederne også rekruttere internationalt, så vi mødte også et 
London-baseret headhunterfirma på turen.” 

Har Danmark behov for britiske rammevilkår?
Der er dobbelt så mange højvækstvirksomheder i Stor-
britannien som i Danmark. Men betyder det, at Danmark 
skal gå samme vej som briterne med store skattefradrag 
for iværksættere? 

Ja, mener Gregers Kronborg. ”London har en enestående 
kritisk masse og tæthed for iværksætteri. Skiftende britiske 
regeringer har i årevis incentiveret investorer, som investe-
rer i de tidlige, risikofyldte stadier under programmerne 
SEIS og EIS. For de har forstået, at beskatter man afkastet 
af risikofyldte investeringer for hårdt, så sendes der sim-
pelthen ikke nok penge den vej, og så er der ingen vækst, og 
en helt essentiel jobskabelse fortabes.”

Britiske iværksætterincitamenter – EIS og SEIS 
Storbritannien har forskellige iværksætterincitamenter, der 
letter skatten for entreprenører, medarbejdere og private 
husholdninger, som investerer i iværksætteri.

Et konkret eksempel er SEIS, Seed Enterprise Investment 
Scheme, hvor private, som investerer i små, nystartede 
iværksættervirksomheder, får et fradrag i indkomstskatten 
på 50% for investeringer op til 100.000 GBP, hvilket kom-
penserer for den ekstrahøje risiko, der er ved at investere på 
så tidligt et stadie.

Desuden har briterne ”storebrorordningen” EIS, som er 
målrettet lidt større virksomheder med et fradrag på 30% 
for investeringer op til 1 mio. GBP. 

Rolf Kjærgaard mener også, at skatteincitamenter har en 
effekt, men pointerer, at der er andre veje til at få kapital ud 
at flyde til investeringer i Danmark. ”I Storbritannien er man 
gået skattevejen, men historisk har der ikke været politisk 
ønske om at gøre det på samme måde i Danmark. Men den 
ultimative politiske målsætning om at få mere privat kapi-
tal ud til virksomhederne, end der ellers ville være kommet, 
er den samme i Danmark som i Storbritannien.” 

En af de veje, som bruges i Danmark til målrettet at få mere 
business angel-kapital ud i virksomhederne, er European 
Angel Fund Denmark (EAF DK), hvor Vækstfonden investe-
rer side om side med nogle af landets bedste engle i loven-
de danske startup- og vækstvirksomheder. 

Kan man oversætte den 
britiske iværksættersucces til 
dansk?

Storbritannien har dobbelt så mange succesrige iværksættere pr. indbygger sammen-
lignet med Danmark. Det skyldes, at politikere på tværs af partier i mange år har satset 
på at skabe gunstige forhold for iværksættere og investorer. Storbritannien er også vigtig 
for danske vækstiværksættere, som vil ekspandere internationalt, og for at tiltrække flere 
investorer til Danmark. DanBAN og Vækstfonden har derfor været på studietur i London 
for at opbygge nye relationer og stifte bedre bekendtskab med det britiske marked. 

Tema 3 | Kjærgaard og Kronborg: Det kan vi lære af UK
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London kalder – på danske iværksættere 
Investeringsrunderne i Storbritannien er langt større, end 
de er i Danmark. Så meget større, at man kan stille sig selv 
det spørgsmål, hvordan danske startups overhovedet kan 
konkurrere med iværksættere baseret i London, når de i 
Danmark kan hente markant lavere beløb til at accelerere 
væksten.

Ifølge Gregers Kronborg betyder manglen på helt store 
investeringsrunder, at det for nogle danske startups er 
naturligt at søge mod London, hvilket kan være en udfor-
dring for Danmark som samfund. 

Rolf Kjærgaard hæfter sig ved, at selvom de beløb, der rej-
ses, er større i f.eks. London eller Silicon Valley, så kan der 
spores en markant fremgang i størrelsen på investeringer i 
Danmark. Ifølge Vækstfonden-direktøren er det et krav for 
nutidens iværksættere, at de kan tiltrække store nok inves-
teringsrunder, for ellers er risikoen, at der går nye virksom-
heder ind på markedet med mere kapital og overhaler dem. 

Et alsidigt økosystem er nøglen til succes
Men hvis man ser bort fra de skattemæssige aspekter – og 
forskellene i investeringsstørrelser – hvad er det så, der gør 
det britiske iværksættermiljø unikt i verden? Og hvad kan vi 
med fordel kopiere i Danmark? 

Rolf Kjærgaard anlægger et holistisk perspektiv på det 
spørgsmål. ”Det, de har skabt i Storbritannien, er et utroligt 
mangfoldigt økosystem med mange forskellige aktører, og 
det er det samme, vi er i gang med at skabe i Danmark. Vi 
skal simpelthen have endnu flere aktører i Danmark, som 
kan skabe værdi på forskellige stadier af virksomhedernes 
udviklingsforløb, og hvor business angels spiller en helt 
særlig rolle i de tidligere stadier.” 

Gregers Kronborg er enig og pointerer samtidig, at der er 
en anden strukturel udfordring i netop Danmark, som ikke 
på samme måde gør sig gældende i udlandet. ”Briterne har 
ikke den samme kapitalkoncentration som i Danmark, hvor 
stort set al opsparing ligger i nogle få pensionsselskaber, 
som investerer marginalt i vækstvirksomheder. Som jeg 
ofte har sagt, er de danske skattefradrag for pensions-
opsparing på mange måder en succes, men mht. at skabe 
vækst er det nærmest katastrofalt, det, man har gjort.” 

Gregers Kronborg pointerer, at et stærkt økosystem også 
skabes ved, at der er en geografisk tæthed af investorer, 
iværksættere og talenter, ligesom briterne f.eks. satser på 
London som startup-metropol: ”I Danmark er det naturlig-
vis København, som fylder mest, men også robotklyngen 
på Fyn viser, hvordan denne tæthed fremmer iværksætte-
riet. Sådanne klynger kan man måske skabe et par stykker 
mere af inden for andre områder. Og typisk kan det ske 
omkring et stærkt og fokuseret forskningsmiljø.” 

”

Det, de har skabt i Stor-
britannien, er et utroligt 

mangfoldigt økosystem med 
mange forskellige aktører.  

Rolf Kjærgaard
Adm. direktør, Vækstfonden 

Rolf Kjærgaard, adm. direktør, Vækstfonden Gregers Kronborg, engle-investor
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Tema 4 | En uddannelse som business angel

Værdien af de danske business angels bliver ofte sat som 
skyhøj. Har man allerede været involveret i én vindervirk-
somhed, så kan man meget vel have de kort på hånden, der 
kan være udslagsgivende for, at man kan være med til at 
skabe den næste. 

Realiteten kan dog nogle gange være en anden. Enkle su-
periværksættere løber ofte med overskrifterne, fordi de er 
så talentfulde og heldige, at de formår at gøre det igen og 
igen. I skyggen af dem, der fylder på avisforsiderne, står alle 
de mindre kendte engle, som måske slider og slæber, men 
som ofte også kan komme til at løbe panden mod muren. 

Der er mange af de hårdtarbejdende engle, som kunne 
have gavn af rådgivning – og måske endda undervisning. 
Det vurderer Thomas Black-Petersen, der er besty-
relsesmedlem i DanBAN og selv er business angel. 

Thomas Black-Petersen understreger, at det ikke udeluk-
kende er for den enkelte engels skyld, at det er værd at 
sikre, at de danske business angels har de bedst mulige 
forudsætninger for at forvalte deres investeringer på den 
mest professionelle måde – det skal også ses i et større 
billede. 

”Det handler om at få flere penge ud i startup-økosyste-
met. Vi skal have pengene derud, så de kan arbejde. Det 
handler om, at i stedet for, at optjente midler bliver sat i 
obligationer, ejendomme og lignende, så skal nogle af de 
her penge ud i økosystemet – for det er reelt sådan, vi ska-
ber vækst og arbejdspladser på den lange bane,” siger han.

Godt formål
Der er et reelt behov for at dygtiggøre de danske business 
angels. Det ved Thomas Black-Petersen alt om, for han har 
selv stået i en situation, hvor han fik brug for at lære nogle 
af de ting, der gør én til en god og succesrig investor. 

Thomas Black-Petersen står bag virksomheden Inspari, 
som han solgte i 2016. Pludselig stod han med en pose 
penge i hånden og et stort spørgsmål på lystavlen: Hvad 
nu? Han havde brugt næsten et årti på at vækste sin 
konsulentvirksomhed fra nul og niks til en markedsledende 
position. 

Det havde været en ekstremt spændende rejse, men prisen 
havde været mange arbejdstimer på bekostning af bl.a. 
samværet med hans familie. Nu havde han taget en radikal 
beslutning. 

”Jeg havde noget tid overvejet muligheden. Hvis det rette 
tilbud om at blive købt ud kom, så ville jeg sige ja. Men da 
det så skete, så gik det ekstremt hurtigt. Der gik reelt kun 
fem meget hektiske uger, fra jeg blev kontaktet af den 
potentielle køber, til jeg så at sige stod på gaden med pen-
gene i hånden,” siger han og tilføjer:

”Jeg skulle bogstaveligt talt starte helt forfra. Der var ingen 
mails i indbakken. Jeg skulle ikke bare have en ny mobil-
telefon – jeg skulle også have et nyt nummer. Det var en 
stor omvæltning. Det var en forløsning, men det var også 
overvældende.”

Thomas Black-Petersen blev købt ud af sit livsværk for et 
beløb, der gjorde, at han var blevet pænt polstret – uden 
dog at være blevet hovedrig. Den første tid efter salget 
brugte han på at udleve nogle af sine drømme, deriblandt 
at rejse på en lang udenlandsferie med familien. Der gik 
dog ikke mange måneder, inden hverdagen meldte sig igen. 
Det var tid til at lægge fremtidsplaner.

Han besluttede sig for at forsøge sig som business angel. 
Men hvordan gør man lige det, når man de 10 foregående 
år udelukkende har koncentreret sig om sin egen virksom-
hed? Man søger selvfølgelig at tilegne sig den viden, man 
mangler, fortæller han. 

Det gjorde han ved at deltage i det første hold af forløbet 
Nordic Angel Program, som han i dag er med til at promo-
vere via DanBAN. Han oplevede selv et behov – og han tror 
i dag, at mange andre føler det samme.

”Jeg tror egentlig, at behovet har været der hele tiden. Vi 
har tiltrukket mange til netværket, fordi de mangler uddan-
nelsen – og gerne vil have den. Det handler grundlæggende 
om at få investorerne til at handle fornuftigt. Det handler 
om at optimere deres chance for succes. Det kan de fleste 
jo se fidusen i,” siger han. 

Selv business angels kan have 
gavn af at komme tilbage på 
skolebænken

Selvom der har manifesteret sig et stærkt startup-økosystem herhjemme over det 
seneste årti, er der stadig plads til forbedring. Flere aktører mener, at bl.a. de danske 
business angels kan blive bedre – for den rolle er også én, man skal tillære sig. 



19

Bedre rustet
Nordic Angel Program er et halvårligt, fællesnordisk ud-
dannelsesforløb, som er støttet af EU. Det grundlæggende 
formål er at sikre, at personer, der vil investere i startups, 
får indsigt i mekanismerne – og så handler det om at sikre 
investeringer på tværs af landegrænser. Forløbet har en 
bred målgruppe, forklarer Thomas Black-Petersen.

”Det er målrettet både unge og gamle. Ofte er deltagerne 
de nye business angels. Det er nogle af dem, der har lavet 
en exit og nu gerne vil prøve at investere. På egen hånd kan 
de komme til at begå fejl. De investerer nogle gange i ting, 
den erfarne investor holder sig fra. De kaster penge efter 
noget, der ikke dur,” siger han.

Ideen er at ruste dem bedre. For ifølge Thomas Black-
Petersen er de nye investorers udgangspunkt ofte, at de 
tror, at de nemt kan genskabe deres egen succes. Forløbet 
gør dem bedre til at navigere og tvinger dem til at overveje 
emner som f.eks. investeringsstrategi og syndikering.  

”Sagen er, at mange nye investorer ofte har meget travlt 
med at investere. De investerer nogle gange for store beløb 
og for hurtigt i forhold til, hvor mange cases de har set. 
Nogle investerer måske 2 mio. kr. i fire selskaber, hvor de 
reelt burde have taget det mere roligt og investeret et 
mindre beløb i f.eks. otte selskaber. Det er den slags tips, 
de får,” siger han. 

Kloge penge – ikke det modsatte
Det er vigtige punkter, man får undervisning i under Nordic 
Angel Program. Det handler på mange måder om at sørge 
for, at nye engle ikke begår en række klassiske fejl, som 
ligger og lurer derude. 

”Den kloge investor allokerer kun noget af sin formue til det 
her. Det kan jo være risikabelt. Derudover handler det i høj 
grad om at tænke strategi, få styr på de juridiske aspekter 
og lære at forstå, hvordan man laver en fyldestgørende due 
diligence,” siger han. 

Der er altså tale om jordnære værktøjer. Dem har den nye 
angel-investor brug for, hvis han eller hun skal styre uden 
om de klassiske fælder. Men der er altså også et større, 
overliggende formål med hele programmet. 

”Det er jo i sidste ende et program, der skal sikre, at inves-
teringer skaber vækst og arbejdspladser. Det kommer os 
alle til gode. Det handler om at sikre, at det bliver kloge 
penge, der flyder ind i økosystemet – ikke det modsatte,” 
siger Thomas Black-Petersen. 

Det nordiske perspektiv
En af de personer, man med rette kan kalde en af nutidens 
kendte superiværksættere, er Tommy Andersen. Han har en 
række virksomheder bag sig, men er nok mest kendt som 
manden bag højttalerkonceptet Libratone, der i 2014 blev 
solgt til en udenlandsk investorgruppe. 

Tommy Andersen er god til at opbygge virksomheder, og 
i dag bygger han videre som manager i venturefonden 
byFounders. Han har selv været uafhængig business angel 
og var tillige modtager af DanBAN-prisen ”Årets Business 
Angel 2015”.

Han bifalder koncepter som Nordic Angel Program. Det gør 
han ikke bare, fordi han mener, at det er sundt at erfarings-
dele englene imellem. Han er også begejstret for det 
fællesnordiske perspektiv, som han mener, der er brug for. 

”

Jeg skulle bog-
staveligt talt starte 
helt forfra. Der var 
ingen mails i ind-

bakken. Jeg skulle ikke 
bare have en ny 

mobiltelefon – jeg 
skulle også have et 

nyt nummer.   

Thomas Black-Petersen
Bestyrelsesmedlem i DanBAN,

business angel

Thomas Black-Petersen,  bestyrelsesmedlem i DanBAN og business angel
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”Der er masser af dygtige engle på tværs af landene, også 
nye engle. Jeg opfatter det som en læringsplads, som kan 
sikre, at de bedste engle på tværs af landene begynder 
at arbejde sammen – ligesom vi gør i byFounders. Nordic 
Angel Program er en supergod idé. Der sidder helt sikkert 
nogle skarpe engle i Sverige og Finland, som vi kan lære 
noget af – og vice versa,” siger han. 

Tommy Andersen synes, det er naturligt med et nordisk 
perspektiv. Det kender han fra sit eget virke.

”Vi er tilhængere af at løfte DanBAN op i et nordisk perspek-
tiv. Det skaber simpelthen et stærkere miljø, og det åbner 
for, at englene i højere grad syndikerer med hinanden. Det 
er ikke nok med et nationalt perspektiv, for virksomhederne 
er ikke bare fokuseret på ét land. De er ofte internationale,” 
siger han.

Tiltrække talent
Tommy Andersen har brændt for iværksætteriet i mange år. 
Han holder af at give sin viden videre. Det gør han ikke bare 
ved at investere i opkomlingene via sin venturefond. Han 
giver også gode råd og tips videre til den næste generation i 
andre sammenhænge – senest til DVCA’s Summer Aca-
demy, der løb af stablen i august. 

Han mener, at fordi DVCA er repræsentant for hele bran-
chen – fra kapitalfonde til venturefonde til engle – så er det 
naturligt, at organisationen er centrum for forløb, hvor han 
selv og andre erfarne investorer kan lære fra sig. 

”Summer Academy handler også om at synliggøre DVCA 
og venturebranchen for unge kandidater fra f.eks.  CBS. Ud 
over at have en rolle som investorer så har vi i venturefon-
dene også en rolle som potentiel arbejdsgiver for dyg-

Tema 4 | En uddannelse som business angel

”

Vi er tilhængere af 
at løfte DanBAN op 
i et nordisk perspek-
tiv. Det skaber sim-
pelthen et stærkere 
miljø, og det åbner 

for, at englene i højere 
grad syndikerer med 

hinanden.  

Tommy Andersen
Manager, venturefonden 

byFounders

Tommy Andersen, manager, venturefonden byFounders
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tige unge mennesker. Vi er lige så afhængige af, at vi kan 
tiltrække stærke og ambitiøse unge til vores område, som 
alle andre er det,” siger han.

Og det er faktisk et ekstremt vigtigt punkt, fremhæver han. 
De unge overser nogle gange investeringsverdenen, og 
det er synd. Det er i realiteten en spændende branche, der 
huser nogle af de skarpeste hoveder. Det er et budskab, 
Tommy Andersen meget gerne vil udbrede. 

”Summer Academy er en måde at eksponere de unge for 
hele branchen og de forskellige aktører, der er i den. Derfor 
synes jeg også, at det er helt naturligt, at vi stiller os til 
rådighed. Hvordan er det at arbejde i en venturefond? 
Hvorfor skal du tage et job i investeringsverdenen i stedet 
for i McKinsey? Den slags spørgsmål er værd at besvare. 
Vi skal gøre os synlige for en ny generation af potentielle 
medarbejdere,” siger han. 

Ønske om at give tilbage
For Thomas Black-Petersen, bestyrelsesmedlem i DanBAN 
og business angel, er der også en anden drivkraft i hans 
arbejde med at udbrede kendskabet til branchen – og i den 
forbindelse uddannelsen af den nye generation. For ham er 
der en glæde i at lære fra sig.  

”Jeg investerer ikke udelukkende med et formål om at tjene 
penge til mig selv. Jeg vil være med til at skabe nye virk-
somhedssucceser til gavn for os alle. Det er fantastisk at 
kunne komme med indsigt, som jeg lærte for otte år siden, 
og som jeg synes giver sig selv – men som kan virke som en 
åbenbaring for de unge iværksættere,” siger han.

Sagt på en anden måde, så handler det om at give tilbage 
til et miljø, man selv er sprunget ud af. 

”Det er ikke, fordi jeg synes, at man har en forpligtelse til at 
give tilbage. Det er op til én selv. Min for mit vedkommende 
så er det et ønske. Jeg kan grundlæggende godt lide at 
hjælpe andre. Sådan er der mange andre, der også har det,” 
siger han. 

Prisvindende koncept
Det er prisværdigt at ville hjælpe andre. Det er der flere og 
flere erfarne erhvervsfolk, der har fået øjnene op for, og de 
er ikke de eneste. I begyndelsen af sommeren afholdt den 
europæiske sammenslutning af business angels, EBAN, 
årsmøde i Helsinki. Her endte DanBAN med at komme i 
centrum. Den danske business angel-sammenslutning blev 
nemlig hædret for sit arbejde med Nordic Angel Program. 

DanBAN modtog prisen med det ordrette navn ”Award for 
Best in Globally Engaging the Early Stage Investment and 
Entrepreneurial Ecosystem for the Nordic Angel Program” 
på baggrund af, at der I 2018 blev investeret hele 1,5 mio. 
euro i ICT-startups gennem Nordic Angel Program. Arbej-
det med at knytte de nordiske lande endnu tættere 
sammen via programmet blev også benævnt som en 
faktor for prisen. 

DanBAN’s formand, Jesper Jarlbæk, mener, at hæderen er 
et udtryk for, at udlandet begynder at nikke anerkendende 
til både det danske og det nordiske fokus på feltet. Succes-
en er også en del af årsagen til, at DanBAN fra næste år vil 
videreføre programmet uden at trække på støtte fra EU. 

”DanBAN har gennemført to NAP-programmer i 2018 med 
hver 24 deltagere, og vi gennemfører yderligere to i år. 
Samlet har vi uddannet næsten 100 business angels. Alle 
har gennemført en investering – dvs. været igennem hele 
investeringsprocessen fra pitch til check,” siger han og 
tilføjer:

”Det har skabt stort sammenhold blandt nye og erfarne 
engle, og det har skabt sammenhold på tværs af landsdele 
i Danmark. Det er reelt en stor succes. Derfor er vi enormt 
glade for den internationale opmærksomhed og den hæ-
der, vi har fået.”

”

Det har skabt stort 
sammenhold blandt 
nye og erfarne engle, 

og det har skabt 
sammenhold på 

tværs af landsdele i 
Danmark.   

 Jesper Jarlbæk
Formand, DanBAN

Jesper Jarlbæk, formand, DanBAN
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Hvilken myte møder du oftest om impact-investeringer?
Den mest hårdnakkede myte er, at man skal gå på kompro-
mis med et konkurrencedygtigt afkast. Vores investerings-
tese er, at verdens store udfordringer – refereret til som 
FN’s Verdensmål – repræsenterer den største forretnings- 
og investeringsmæssige mulighed i vores levetid. I de se-
neste par år er det tilmed blevet legitimt at sige dette højt. 
Er investeringskapital kritisk i denne omstilling, vi står over 
for, kan den have en meget positiv, katalytisk effekt på 
både sociale og miljømæssige udfordringer. 

Ser man på DanBAN’s medlemsanalyse, foretages halv-
delen af engle-investeringerne i ICT eller finansiel ser-
vice, hvorimod kun 2% er klassificeret som ”Impact 
Investments”. Er det retvisende?

Det reelle tal er faktisk væsentligt højere – og stigende! 
DanBAN er en stærk partner i NIIN, og vi mærker stor 
interesse fra next-gens og engle, som ikke traditionelt har 
identificeret sig som impact-investorer. Det er en posi-
tiv tendens, som vi også ser i andre nordiske lande samt 
medlemmerne i EBAN – European Business Angel Net-
work. Definitionen i DanBAN’s medlemsanalyse refererer til 
specifikke investeringer i socialøkonomiske virksomheder. 
Men hvis impact-investeringer defineres, så de også dæk-
ker investeringer med et positivt aftryk på miljø, klima og 
sundhed, så bør cleantech, greentech, healthtech, medtech 
og en række ICT-/mobile løsninger også tælles med. 

Hvilke lande er bedre end Danmark, når det gælder 
impact-investeringer? 
Lande som Holland, Schweiz, England og USA er traditio-
nelt mere modne og dermed lidt længere fremme på im-
pact-investeringsagendaen. Mange nordiske investorer har 
orienteret sig mod disse lande og søgt både fonde, rådg-
ivning og medlemskab af globale netværk som f.eks. GIIN, 
Nexus og Toniic. Men vi har gennem det sidste år oplevet 
en stærkt stigende interesse i Danmark og Norden udefra – 
drevet af et stærkt iværksættermiljø, værdidrevne virk-
somheder og generelt en evne til at arbejde tæt sammen 
mellem det private og det offentlige – også på investe-
ringssiden. Vi er overbevist om, at denne interesse vil være 
stigende, og vi i Norden har en fantastisk mulighed for at 
vise lederskab og tage ansvar. 

Har Danmark et uforløst potentiale inden for impact?
Vi har i de nordiske lande generelt et uforløst investerings-
potentiale og en fantastisk mulighed for at vise lederskab 
inden for måden, vi allokerer kapital og investerer på. Vores 
erhvervsmæssige historik og unikke struktur består af f.eks. 
vores mange erhvervsdrivende fonde, pensions- og opspa-
ringsmidler samt verdensklassekompetencer inden for 
f.eks. alternativ energi, fødevarer, byudvikling, uddannelse, 
sundhed, design og maritim handel. De skuldre skal vi nu 
stå på og vise, hvordan danske investeringer og løsninger 
med positiv impact ser ud. Men tiden er knap! Vi har frem 
til 2030, og evnen forpligter, så vi har mere end travlt!

Tager unge iværksættere impact mere alvorligt end tid-
ligere generationer? 
Der er stærk evidens for, at ”purpose” er af stadigt voksen-
de vigtighed for næste generation af iværksættere. De vil 
løse rigtige problemer og tager gerne ansvaret på sig. Vi 
oplever klart, at investorer skal bidrage med meget mere 
end blot kapital. Der er mere transparens i markedet nu. 
Der bliver lavet dybere due diligence for at undgå giftige 
investorer, og der er en oplevelse af, at man skal “vælges 
til” som investor.  Ønsket om, at man sammen vil gøre en 
positiv forskel, er simpelthen en forudsætning for at kom-
me med på rejsen hos de mest lovende virksomheder.

Tema 5 | Bliv klogere på impact-investeringer

Bliv klogere på impact-
investeringer
Sammenfaldende med et øget fokus på FN’s Verdensmål er der en stærkt stigende 
interesse for impact-investeringer. Vi har bedt Søren Stig, formand for Nordic Impact 
Investing Network (NIIN), om at svare på fem spørgsmål, som kan gøre os klogere. 

Nordic Impact Investment Network (NIIN) er en medlemsbaseret organisation, hvis primære 
formål er at kanalisere kapital i retning af startups, assistere med uddannelse samt etablere 
et nordisk investeringsnetværk. NIIN er initialt støttet af Rising North, Nordisk Ministerråd og 
Danske Bank. NIIN støtter sammen med The Creators Community Nordic Impact Hub (NIH), 
som hører hjemme på Matrikel 1 i København. NIH er det første fysiske mødested for investorer, 
scale-ups og partnere,  som gennem innovation søger at realisere FN’s Verdensmål. 

Søren Stig, formand, Nordic Impact Investing Network (NIIN), 
og co-founder, Nordic Impact Hub (NIH) 
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Business angels skaber 
vækst og arbejdspladser 
i hele Danmark 

420
virksomheder

1.215
virksomheder

855
virksomheder

310
virksomheder

2.200
virksom-

heder

Business angels

er medejere i mere end 

5.000 startup-

virksomheder fordelt 

over hele landet
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