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Begivenheder i 2018

   MARTS

NFS-jubilæum

DVCA afholder den 14. og 15. marts den 10. udgave af 
Nordic Fundraising Summit (NFS) i København. Her 
mødes investorer fra hele verden med nordiske venture- 
og kapitalfonde for at indgå nye samarbejder, der kan 
medføre milliardinvesteringer i danske virksomheder.

   MAJ 

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.

NPES 2018 

Nordic Private Equity Summit (NPES) afholdes i Køben-
havn. Keynote-talere er Jørgen Madsen Lindemann, MTG 
Group, og Peer Steinbrück, tidligere tysk finansminister.

   SEPTEMBER 

Markedsanalyse

Den årlige status på venturemarkedet viser, at danske 
venturefondes samlede investeringer var knap 3 mia. kr. 
i 2017. Markedsanalysen er udarbejdet af Vækstfonden 
på baggrund af tal fra Invest Europe.

Benchmarkanalyse

Vækstfondens årlige sammenligning af de europæiske 
venturemarkeder viser, at danske virksomheder i 2017 
faldt til en tiendeplads i Europa, når det gælder om at 
tiltrække venturekapital, men at virksomhederne til 
gengæld er blevet bedre til at få kapital i ekspansions-
fasen.

   NOVEMBER

DVCA’s topmøde

DVCA’s topmøde afholdes vanen tro på Hotel Hesselet 
i Nyborg. Årets venturefond bliver Sunstone Technology 
Ventures, bl.a. for den vellykkede exit af Boozt.com. Ole 
Steen Andersen modtager som afgående bestyrelses-
formand DVCA-prisen for sin store indsats for forenin-
gen 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 ny aktiesparekontolov, som 
giver danskerne adgang til at investere i aktier og inve-
steringsforeninger på gunstige skattevilkår. Der er et 
loft på 50.000 kr., som kan hæves hvert år frem til 2021. 
Sverige og Norge har tidligere indført en aktiespare-
konto. I de to lande er der imidlertid intet loft.
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Venturefonde gør en forskel

Venturefonde er investorer, som investerer midler fra f.eks. pensionskasser i unoterede virksom-
heder, som er nået til et punkt i deres udvikling, hvor de har potentiale for at skabe meget høj 
vækst og udvide internationalt. Fondenes ansatte er ofte serieiværksættere, som selv har prøvet 
at udvikle virksomheder fra bunden til international succes, og som nu ønsker at tage nye 
iværksættere med på et lignende eventyr.

Venturefonde har igennem to årtier sat et tydeligt præg på udviklingen af nye vækstvirksomheder 
herhjemme. De investerer i fremtidens teknologier – både inden for tech og life science og også 
med fokus på bæredygtighed. 

FN’s 17 Verdensmål sætter rammen for en lang række globale udfordringer, som erhvervslivet skal 
medvirke til at løse i årene fremover. Den globale befolkningstilvækst og øgede indkomster tilsiger, 
at der er et voksende marked med millionvis af potentielle kunder i eksempelvis Afrika og Asien, 
som efterspørger nye, venturestøttede produkter inden for f.eks. ren energi, sygdomsbekæmpelse 
og uddannelse. 

Samtidig er den unge generation af iværksættere i høj grad bevidste om, at de skal indtænke 
Verdensmål og ESG allerede den dag, de stifter virksomhed. Dette giver vores hjemlige venture-
fonde en konkurrencefordel, idet nordiske startups indtænker bæredygtighed og ”det grønne” i 
højere grad, end de fleste andre steder.

Norden er på mange måder godt rustet i den globale konkurrence om at udvikle nye vækstsuc-
ceser. Vi har en styrkeposition inden for tech. De nordiske lande har tilsammen fostret 15 unicorns 
(virksomheder med en markedsværdi på over 1 mia. euro) de seneste 20 år. 

Men det må ikke få os til at hvile på laurbærrene. For fire ud af seks danske unicorns har siden 
1999 flyttet hovedkontoret ud af Danmark for at få adgang til større kapitalmarkeder. På trods af 
fremgang gennem flere år bliver der stadig investeret mindre venturekapital i Norden sammen-
lignet med EU-gennemsnittet – for ikke at tale om USA og Israel, som er førende i verden. 

Fremadrettet skal der skabes grobund for endnu flere ventureinvesteringer, så Danmark kan fast-
holde flere af de lovende startups, der kan komme ud i verden med løsninger, som kan under-
støtte verdensmålene. Én af vejene derhen er at sætte en lidt større del af de samlede danske 
opsparinger i spil til investeringer i vækstvirksomheder.
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Venturefonde gør en forskel

—

Venturefonde råder over 18 mia. kr. i forvaltet kapital, som kan målrettes 
de mest lovende iværksættervirksomheder i Danmark 

• Venturefinansierede virksomheder står for 1/8 af de private 
danske udgifter til forskning og udvikling. 

• Venturefinansierede virksomheder har en samlet 
omsætning på knap 28 mia. kr. 

• Venturefinansierede virksomheder har knap 12.000 ansatte. 
• Venturefinansierede virksomheder eksporterer for 18 mia. kr.
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Det er kort og godt let at gøre forretning i Danmark, og i 
samspil med lave renter og løfterige unge virksomheder 
bliver det mere og mere attraktivt for lokale, regionale og 
internationale venturefonde at investere i Danmark. Det 
understøttes af tal fra Nordics.vc, som i slutningen af 2018 
viste, at venturefonde i Norden så optimistisk på frem-
tidens venturekapitalmarked – og hvor 59% af investo-
rerne så mere positivt på fremtiden sammenlignet med 
året før1.

Øgede ventureinvesteringer i 2018
Kombinationen af mere risikovillig kapital fra både danske 
og internationale ventureselskaber gjorde 2018 til et stærkt 
år for nye, venturestøttede virksomheder i Danmark. I 2018 
blev der således i alt foretaget 55 ventureinvesteringer i 
danske virksomheder for et samlet beløb på 2,8 mia. kr. Det 
er tæt på en fordobling i forhold til 2017. Listen med trans-
aktioner kan ses på side 23.

Selvom der kan være betydelige udsving i ventureinveste-
ringerne fra år til år, tegner der sig et billede af et marked 

i vækst. Det understøttes desuden af tendensen i begyn-
delsen af 2019, hvor der alene i det første halvår er blevet 
investeret knap 2 mia. kr.

Blandt DVCA-medlemmernes største ventureinvesteringer i 
2018 kan nævnes life science-virksomheden Galecto (Seed 
Capital, Sunstone Life Science Ventures, Novo Holdings 
m.fl.), e-læringsvirksomheden Area9 Lyceum (VF Venture), 
IT-virksomheden Peakon (Heartcore Capital m.fl.), 
IT-virksomheden Blackwood Seven (Heartcore Capital, VF 
Venture m.fl.), IT-virksomheden Templafy (Seed Capital 
m.fl.) og life science-virksomheden Visiopharm (Northcap 
Partners).

Internationale fonde har i høj grad også gjort sig bemær-
ket på det danske marked i 2018 med store investeringer. 
Eksempler er svenske Creandum, som bl.a. har investeret 
i IT-virksomhederne Planday og Pleo, samt svenske EQT 
Ventures og britiske Balderton Capital, som er blandt syn-
dikeringsparterne i Peakon.

I første halvår 2019 har både danske og internationale 
fonde fortsat de store investeringsrunder i eksempelvis 
IT-virksomheden Trustpilot, life science-virksomheden 
SNIPR Biome, fintech-virksomheden Pleo, e-læringsvirk-
somheden Labster samt Peakon.

Et dansk venturemarked med 
momentum

Det danske marked er velegnet til ventureinvesteringer, og selvom den økonomiske 
vækst aftog lidt i fjor, var det fortsat attraktivt for fondene at investere i danske startups. 
I 2018 var Danmark nr. 10 på World Economic Forums konkurrenceevneindeks, og vi er 
internationalt anerkendt for vores makroøkonomiske stabilitet, flexicurity-model, 
digitaliseringsparathed, veluddannede arbejdsstyrke, stabile finansielle markeder og 
evne til at skabe innovation.

TABEL 1.  INVESTERINGER I DANSKE VÆKSTVIRKSOM-
HEDER I PERIODEN 1. JANUAR 2016 – 1. JULI 2019

År      Antal           Investeret    Gennemsnit
 investerings-     beløb   pr. investerings-
    runder                      runde
      
2016 34 702 mio. kr.  20 mio. kr. 
         
2017 46 1.422 mio. kr. 31 mio. kr. 
          
2018 55 2.805 mio. kr. 51 mio. kr. 

1. halvår   21 1.940 mio. kr. 92 mio. kr. 
2019    

Kilde: DVCA på baggrund af Crunchbase, Pitchbook og egne udregninger. 

1 https://nordics.vc/

”
Venturefonde bidrager med 

deres investeringer til øget inno-
vation og produktivitet i danske 

startups.
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Danske venturefonde skaber vækst og arbejdspladser
De danske venturefonde har været igennem en stor mod-
ningsfase. Fra dengang i 00’erne, hvor resultaterne langtfra 
var prangende, og til i dag, hvor fårene er skilt fra bukkene, 
og fondenes virksomheder bidrager væsentligt til samfun-
det med vækst og jobskabelse, samtidig med at de skaber 
gode afkast til investorerne, der bl.a. tæller pensionskas-
serne, Vækstfonden, Dansk Vækstkapital og Den Euro-
pæiske Investeringsbank.

Zoomer vi ind på de danske venturefonde alene, har deres 
samlede aktiver en værdi af 18 mia. kr., hvoraf en andel er 
investeringsklar kapital, som kan gå til investeringer i 
danske startups. Og i både 2017 og 2018 lykkedes det for 
danskbaserede venturefonde at rejse fonde på over 100 
mio. EUR. Således rejste både Sunstone Life Science og 
Heartcore Capital nye fonde i 2017, mens byFounders og 
Nordic Alpha Partners sidenhen rejste fonde for første 
gang.

Fondene er især specialiseret inden for to brancher. For 
det første life science, hvor Københavnsområdet sammen 
med det sydlige Skåne huser Medicon Valley, der er i den 
internationale elite. For det andet er IT-sektoren også 
meget stærk, samtidig med at den fynske robotklynge har 
gjort det muligt for danske ventureselskaber at blive 
eksponeret over for et voksende internationalt marked for 
robotteknologi.

Venturefonde bidrager med deres investeringer til øget 
innovation og produktivitet i danske startups, og vi ved fra 
tidligere opgørelser, at venturefinansierede virksomheder 
står for 1/8 af de private danske udgifter til forskning og 
udvikling.

Ser vi på de danske venturefondes virksomheder, omsæt-
ter disse for 28 mia. kr. og har haft en gennemsnitlig årlig 
vækst i omsætningen på 3,7% over fire år. De eksporterer 
for 18 mia. kr., og virksomhederne har 11.900 ansatte, hvil-
ket dækker over en gennemsnitlig årlig fremgang i beskæf-
tigelsen på 1,3% over fire år. 

Nye rammer for virksomheder i pre-seed-stadiet 
Den 1. januar 2019 trådte den nye erhvervsfremmereform 
i kraft. Reformen betyder, at det statslige tilskud til inno-
vationsmiljøerne, som investerer i helt nye startups i pre-
seed-stadiet, udfases i løbet af 2019 og anvendes til at 
styrke indsatsen i Vækstfonden og Innovationsfonden i 
stedet. Markedsmodningsfonden er ligeledes ophørt. Si-
den årsskiftet har Innovationsfonden således været den 
primære indgang til tilskudsmidler til videnbaseret iværk-
sætteri, mens Vækstfonden har fået opgaven som den 
samlende indgang til låne- og egenkapital for iværksæt-
tere.

Både Innovationsfonden og Vækstfonden bærer på den 
måde et meget stort ansvar for at sikre pre-seed-miljøet i 
Danmark, og det er relevant at følge indsatserne nøje.  

Innovationsfonden har i den forbindelse lanceret tre nye 
programmer i 2019: 1) InnoFounder – Experienced, 2) Inno-
Explorer og 3) Industrial Fellow. InnoFounder – Experien-
ced og InnoExplorer har fokus på at opdyrke iværksætter-
talenter og startede i foråret 2019 med et samlet budget 
på ca. 80 mio. kr., mens Industrial Fellow åbner i efteråret 

TABEL 2. DE 10 STØRSTE VENTUREINVESTERINGS-
RUNDER I DANSKE VIRKSOMHEDER I 2018

Virksomhed Størrelse på Nuværende
                                investerings- beliggenhed af 
                                  runde                 hovedkontor

Galecto 590 mio. kr. København

NMD Pharma 280 mio. kr. Risskov

Planday 261 mio. kr København

Templafy* 195 mio. kr. København

Area9 Lyceum 190 mio. kr. København

Peakon** 130 mio. kr. København

Blackwood Seven 125 mio. kr.  København

Pleo 103 mio. kr. København

Blue Ocean Robotics 100 mio. kr. Odense

Visiopharm 95 mio. kr.  Hørsholm

Kilde: DVCA på baggrund af Crunchbase, Pitchbook og offentligt tilgængelige 
data. 

* Templafy opnåede to forskellige investeringsrunder i 2018. De er slået sam-
men ovenfor.
** Peakon modtog yderligere 224 mio. kr i første halvår 2019.

Note: OnRobot har modtaget ”et større trecifret millionbeløb”, som er fortroligt, 
og derfor er virksomheden ikke med i oversigten. OnRobot har hovedkontor i 

Odense.

TABEL 3. DANSK VENTURE I TAL, 2018 

Danske venturefonde

Antal virksomheder, der er investeret i 55 

Samlet investeringsbeløb i virksomhederne 2,8 mia. kr. 

Aktiver under forvaltning (AUM) 18 mia. kr.

Danske porteføljeselskaber

Antal beskæftigede  11.900

Vækst i beskæftigelse*  1,3% 
 
Omsætning  28 mia. kr. 

Vækst i omsætning* 3,7% 

Eksport  18 mia. kr.

Kilde: Vækstfonden og DVCA. Bemærk, at tallene for omsætning og beskæf-
tigelse dækker over alle danske selskaber, der på et eller andet tidspunkt har 
modtaget en ventureinvestering, dvs. også selskaber, der er exit’et.

* Gns. for 2013-2016.   
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2019 med et budget på ca. 20 mio. kr. SMV-programmet 
InnoBooster er desuden udvidet til også at omfatte mar-
kedsmodning. Status på indsatsen pr. september 2019 er, 
at de første 28 startups har påbegyndt et InnoFounder  – 
Experienced-forløb, og at de første 13 InnoFounder-
bevillinger er givet til forskere på universiteter/hospitaler. 
Fonden har p.t. givet 372 InnoBooster-bevillinger i 2019, 
og der er løbende ansøgningsfrist.

Vækstfonden har lanceret tre nye produkter rettet mod 
virksomheder i de helt tidlige faser: 1) Early engagement: 
konvertibelt lån til ventureegnede virksomheder, 2) Start-
lån: iværksætterlån til virksomheder i tidlig fase og 3) BA 
matching-lån: lån via business angels. Vækstfonden har 
desuden styrket sin fondsindsats ift. tidlig fase-finansie-
ring. Status på indsatsen er, at Vækstfonden i de første 
otte måneder af 2019 har finansieret 55 virksomheder med 
95 mio. kr. på tværs af de tre produkter Early engagement, 
Startlån og BA matching-lån. Derudover har Vækstfonden 
via fondsindsatsen investeret i tre tidlig fase-fonde/acce-
leratorer, herunder Rockstart.

Danske og internationale fonde supplerer hinanden
Forskellige venturefonde har typisk forskelligt fokus. Det 
kan være inden for en speciel branche som f.eks. IT eller life 
science, men det kan også være i forhold til at investere på 
forskellige stadier af en startup-virksomheds vækst. Nogle 
venturefonde er specialiseret i at finde de allerbedste 
vækstvirksomheder, mens de er unge. Disse vil oftest have 
en lokal forankring omkring de virksomheder, hvori de inve-
sterer. Andre venturefonde er specialiseret i at investere 
i de senere faser, hvor virksomheden har behov for store 
mængder af kapital.
 
Det danske venturemiljø er kendetegnet ved, at de danske 
venturefonde typisk investerer i virksomhedens tidlige fa-
ser, mens større regionale og internationale venturefonde 
typisk kommer på banen, når der er behov for at rejse større 
mængder kapital.

En fællesnordisk brancheanalyse af det nordiske venture-
marked udarbejdet af Copenhagen Economics viser, at der 
generelt er mangel på såkaldte late-stage-fonde i det 
nordiske økosystem. Og det skaber, på trods af de store 
internationale fondes indtog på markedet, et problem for 
danske startups, som i flere tilfælde tidligt har flyttet 
hovedsædet til udlandet pga. manglen på tilstrækkelig 
late-stage funding. Alene i 2018 har tre tidligere startups, 
som startede i Danmark, men sidenhen flyttede hoved-
kvarteret ud – Unity Technologies, Tradeshift og Vivino – 
modtaget over 2,5 mia. kr. i ventureinvesteringer.

Ifølge Iværksætterpanelet er forklaringen på, at fire ud af 
seks danske unicorns er fraflyttet Danmark, primært 
mangel på kapital og sekundært manglende adgang til 
kvalificerede medarbejdere.

Yderligere potentiale for danske venturefonde og start-
ups
På trods af tendensen med, at danske venturefonde gen-
nem flere år har været igennem en modningsproces – med 
pil op på afkastsiden – så er der fortsat udfordringer for 
branchen. Og fremtidsudsigterne er i høj grad defineret af 
den danske branches mulighed for at tiltrække institutionel 
kapital til sine investeringer i nye startups.

Det er ikke de dårlige afkast i 00’erne, der er problemet 
længere, for venturefondene har løftet sig markant siden 
dengang. Men i takt med at fondene er begyndt at bevise, 
at de kan skabe afkast, er der opstået et nyt problem. Nem-
lig at de store institutionelle investorer i Danmark har så 
enorme kapitalkoncentrationer, at det ikke nødvendigvis 
giver mening for dem at investere relativt små beløb i ven-
turefonde, uanset afkastenes størrelse. 

Hvis denne udfordring tackles fremadrettet, kan der skabes 
yderligere momentum for danske startups.



10 dvca | Venturefonde 2018

”Jeg er 100% tilhænger af de frie markedskræfter, men 
også af vores skandinaviske samfundsindretning, hvor en 
sideeffekt kan være, at høje skatter fører til forvridninger 
og markedsfejl. Det er en af grundene til, at vi er nødt til at 
have en institution som Vækstfonden, som kan træde til, 
når markedet fejler. Men erfaringen – også fra andre lande 
med lavere skattetryk – er, at det er nyttigt med en statslig 
investeringsvirksomhed, der kan katalysere innovation og 
erhvervsudvikling. Det kan være en vanskelig balancegang 
med offentlig aktivitet i et privat marked, men jeg mener 
bestemt, at vi har håndteret den rigtigt i et tæt partnerskab 
med private.”

Ikke desto mindre fremfører blandt andre Finansministeriet 
fra tid til anden, at Vækstfondens virke skal begrænses 
til snævert at omfatte den del af kapitalformidlingen, der 
tydeligt kan betegnes som ”markedsfejl”, altså en meget 
passiv og tilbagelænet rolle. Det er Christian Motzfeldt 
uenig i. Der er behov for en proaktiv og katalyserende ind-
sats. 

Robotklyngen var ikke opstået uden Vækstfonden
”Vi har faktisk været i stand til at investere ganske fornuf-
tigt gennem de senere år – også gennem direkte investe-
ringer. Lad mig bare nævne to eksempler. Kimen til robot-
klyngen, som alle taler om i dag, blev lagt i 90’erne, hvor 
A.P. Møller, staten og Syddansk Universitet satte initiativer 
i gang for at automatisere skibsbyggeriet, så Danmark 
kunne modstå konkurrencen fra Fjernøsten. Det lykkedes 
ikke at redde Lindø Stålskibsværft, men ud af initiativerne 
kom en solid viden om og nye ideer til automations- og 
robotløsninger til produktionsvirksomheder. Den viden og 
idérigdom har Vækstfonden spillet en afgørende rolle i at 
omsætte til nye virksomheder, som er fundamentet bag en 
ny, stærk erhvervsklynge i Danmark, og hvor den vigtigste 
virksomhed er Universal Robots. Det er fyrtårnet, der har 
drevet klyngen fremad, tiltrukket ressourcer til Fyn, skabt 
optimisme og milliardværdier, der har spredt sig som ringe 
i vandet til resten af klyngen. Da Vækstfonden investerede i 
de unge forskere i Universal Robots, var det kun en proto-
type på en robotarm og en masse regninger, der skulle 
betales. ’The rest is history’, kan man vel godt tillade sig at 
sige, for nu er det en internationaliseret milliardforretning. 

Et andet eksempel er designvirksomheden Muuto. Her 
havde Vækstfonden skrevet en artikel om mulige veje til 

etablering af flere levedygtige designvirksomheder. Vi 
mente, der var behov for at skabe kommercielle rammer 
om kreative designere, så de kunne få ro til at gøre netop 
det, de var bedst til – at designe. Resten skulle løses af en 
professionel, kommerciel ledelse. I kølvandet herpå kom 
der to dygtige iværksættere, der sagde, at de netop havde 
samme idé. Det blev til Muuto, som Vækstfonden så inve-
sterede direkte i opstarten af. Senere blev virksomheden 
solgt til Maj Invest, som Vækstfonden kort tid forinden var 
blevet ankerinvestor i gennem Dansk Vækstkapital, og det 
var med til at drive Muuto yderligere fremad. Nu er virksom-
heden solgt til amerikanske Knoll for et pænt milliardbeløb, 
og der er i dag væsentlig mere kommerciel optimisme i 
designbranchen end for 15 år siden.”

Ny strategi banede vejen for succes
Oprindelig blev Vækstfonden til for at understøtte mere 
innovation i eksisterende virksomheder. Vi er tilbage i 1991, 
og det var, før nogen kendte til begreber som venturefonde 

Christian Motzfeldt takker af i 
Vækstfonden
Efter 18 år har Christian Motzfeldt gjort arbejdet færdigt som topchef i Vækstfonden 
og er nu afløst af sin nærmeste medarbejder siden tiden i Erhvervsministeriet, Rolf 
Kjærgaard. Hvad gik godt, hvad gik mindre godt, og hvad bør en ny regering reflektere 
over i forhold til, hvordan vi sikrer vækst og innovation i danske virksomheder?

Tema 1 | Christian Motzfeldt ser tilbage på 18 år i Vækstfonden

Christian Motzfeldt blev ansat som direktør i Vækstfonden i foråret 2001. 
Han har tidligere bl.a. været afdelingschef i Erhvervsministeriet og kontorchef 
i Danske Bank. 
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og seed-kapital. Danmark havde netop været igennem 
kartoffelkuren, der satte meget i stå, herunder erhvervs-
investeringerne, så situationen mindede lidt om den, vi var 
i efter finanskrisen, hvor erhvervsinvesteringerne også 
bremsede hårdt op. Men konceptet med ”bløde lån”, der 
ikke nødvendigvis skulle betales tilbage, blev i lidt for høj 
grad opfattet som en gavebod, som selv store virksom-
heder kunne benytte sig af. Der var brug for en mere foku-
seret strategi, som i højere grad kunne understøtte vækst 
og innovation på markedsmæssige vilkår og målrettet virk-
somheder, der stod over for en reel kapitalknaphed.

”Jeg var selv med til at formulere den nye strategi som 
afdelingschef i Erhvervsministeriet, og derfor var det også 
naturligt for mig at eksekvere den. Langt hen ad vejen er vi 
lykkedes med vores projekt, og derfor håber jeg da også, at 
vores nye regering vil bakke op om linjen – og måske også 
forstærke fondens muligheder.

Sagen er jo, at vi i Danmark har haft en udfordring med 
formidling af egenkapital gennem mange år. Årsagen er 
velkendt. Danskernes formue har traditionelt været bundet 
i enten pension eller mursten, hvilket historisk har bevirket, 
at boligmarkedet skulle være i hopla, for at nogen kunne 
og ville løbe en risiko. Pensionssektoren er et kapitel for 
sig, for den svarer efterhånden til to gange Danmarks BNP. 
Det har bidraget til, at private i langt højere grad sparer op, 
så vi i Danmark har fået store overskud på betalingsbalan-
cen gennem mange år. Men det har også gjort danskernes 
formue mere institutionel og mindre gearet mod innovation 
og opstart af ny virksomhed. Vi ser, at kun få institutionelle 
investorer vil investere eksempelvis i danske venturefonde 
– dels fordi det er for små investeringer, og dels fordi de 
historiske afkast ikke har været tilstrækkeligt attraktive. 
Igen er der behov for en katalysator som Vækstfonden, der 
kan indtage en lederrolle og drive ventureindustrien frem til 
bedre resultater og større enheder, som den institutionelle 
kapital finder interesse i.  

En særlig indsats for at skabe kritisk investeringsmasse for 
pensionskasserne var etablering af Dansk Vækstkapital. 
Denne katalyserende løsning gjorde det muligt for pen-
sionskasserne at blive en større del af markedet for risiko-
villig kapital til mindre danske virksomheder på en måde, 
der passer til deres forretningsmodel. Konstruktionen blev 
til på et politisk initiativ efter oplæg fra Vækstfonden, der 
også påtog sig den største finansielle risiko ved konstruk-
tionen. Dermed har vi også sikret, at vækstorienterede virk-
somheder har fået adgang til egenkapital, som de historisk 
set har haft vanskeligt ved på børsmarkedet.”

Vækstkautioner også et stærkt værktøj
”Efter finanskrisen opstod der et hul i udlånsmarkedet – 
dels skulle bankerne nedbringe deres balancer, fordi der 
blev stillet øgede krav om polstring, og derudover forsvandt 
udlånsdelen af FIH, der ellers havde haft fokus på finansie-
ring af virksomheder i SMV-markedet. Det gav en rolle for 
os, som jeg ikke er i tvivl om har været meget vigtig. Vækst-
fonden kan nu i et tæt samarbejde med de private banker 
skabe finansieringsløsninger, hvor fonden tager den største 
risiko, så bankerne kan leve op til de nye krav, der stilles til 
dem. Det har i betydelig grad afbødet konsekvenserne af 
bankernes strammere lånevilkår på erhvervsudviklingen. 
Jeg er også overbevist om, at det ikke er en midlertidig 
aktivitet. Vækstfonden har fået en særlig kompetence i at 
skabe løsninger på komplekse og risikobetonede finansie-
ringsudfordringer for mindre vækstvirksomheder – og den 
bliver der ikke mindre behov for i fremtiden.

Det tog noget tid at få positiv drift i hele forretningen 
Vækstfonden, men i dag har vi intet at skamme os over. 
Vækstfonden betaler 200 mio. kr. i udbytte årligt til den 
danske stat og har de sidste fem år leveret et årligt egen-
kapitalafkast på næsten 15%, samtidig med at der er skabt 
flere end 10.000 nye jobs årligt. Der er stadig mange områ-
der, hvor det ikke er lykkedes godt nok, og hvor der er behov
for en stærkere katalysering. Det gælder f.eks. nyere områ-
der som cleantech og klima. Men det gælder også de klas-
siske som f.eks. biotek. Jeg er overbevist om, at den nye 
ledelse i Vækstfonden nok skal få løst nogle af de udfor-
dringer, som jeg ikke nåede at være med til at løse, ligesom 
der vil komme mange nye til,” slutter Christian Motzfeldt.

Vækstfonden i tal
• 751 virksomheder har fået medfinansiering fra Vækst-
 fonden i 2018 for et samlet beløb på 2,4 mia. kr.
• 337 virksomheder har fået lån med Vækstkaution for et 
 samlet beløb på 0,4 mia. kr.
• 356 virksomheder har fået lån eller garanti via Vækst-
 fonden for et samlet beløb på 1,2 mia. kr.
• 116 virksomheder har fået direkte eller indirekte egen-
 kapital fra Vækstfonden for et samlet beløb på 
 1.160 mio. kr.

”

Jeg er 100% tilhænger af de 
frie markedskræfter, men også 

af vores skandinaviske 
samfundsindretning, hvor en 
sideeffekt kan være, at høje 
skatter fører til forvridninger 

og markedsfejl. 

Christian Motzfeldt
Tidligere direktør i Vækstfonden
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Set fra Tonni Bülow-Nielsens kontor er der simpelthen sket 
en holdningsændring i den del af erhvervslivet, han foku-
serer på, over det seneste årti. Det er ikke, fordi ansvarlig 
virksomhedsadfærd har været ikke-eksisterende tidligere, 
men i dag fylder ESG simpelthen mere. Specielt de sidste 
2-3 år er holdningsændringen for alvor slået igennem.

Hastig udvikling
VF Venture blev etableret for ca. 12 år siden i forbindelse 
med, at der skete nogle strukturelle ændringer i Vækst-
fonden. Blandt andet blev en del af ventureporteføljen 
udskilt i en uafhængig fond i form af det, vi i dag kender 
som Sunstone Capital og Heartcore Capital. Det banede 
vejen for VF Venture. 

VF Venture åbnede fond nummer fem ved årsskiftet 2018-
19. Den er øremærket til ventureinvesteringer, der typisk har 
en tiårig horisont. Pengene kommer fra Vækstfonden selv, 
der i dag er så godt som 100% selvfinansierende. Fonden 
skal bruges til at vækste morgendagens virksomheds-
succeser – præcis som VF Venture allerede har gjort med 
en lang række kendte virksomhedsnavne, f.eks. Universal 
Robots og Muuto.

Med hensyn til ESG så gør Tonni Bülow-Nielsen det klart, 
at den slags værdier i dag er helt centrale for arbejdet i VF 
Venture.

”Det er helt centralt, at de virksomheder, vi samarbejder 
med, agerer ansvarligt. Ikke bare i forhold til deres på-
virkning af samfundet, men også i forhold til, at de med 
stor sandsynlighed lever længere, hvis de har en bæredyg-
tig strategi. Det er et område, der hele tiden udvikler sig 
i stort set alle brancher i disse år. Derfor har vi også lagt 
ESG-guidelines ned over vores aktiviteter, og det afspejler, 
hvad der er blevet common practice i mange fonde,” siger 
han.

Fyldig tjekliste
I praksis kan man sammenligne ESG-indsatsen med en 
tjekliste over forhold, der skal overvejes, inden VF Venture 
skyder penge i en virksomhed. 

Der er sket en bemærkelsesværdig udvikling de sidste 2-3 
år. Der er faktisk sket noget revolutionerende. Store dele 
af erhvervslivet har løbende øget deres fokus på ansvarlig 
virksomhedsadfærd, men især inden for investerings-
verdenen er der de sidste par år sket kvantespring. 

Krav til virksomheders ansvarlige adfærd bliver i investe-
ringsverdenen ofte benævnt ESG, der er en forkortelse 
for Enviromental, Social & Governance, og det begreb er 
gået fra at være et lidt perifert element til i dag at være 
allestedsnærværende. Det oplever i hvert fald Tonni 
Bülow-Nielsen, der er Managing Partner i VF Venture, som 
er Vækstfondens, den statsejede investeringsfonds, ven-
tureafdeling. 

Det er ikke bare indadtil, at VF Venture har fokus på ansvar-
lig adfærd. Den erfarne investeringschef oplever i lige så høj 
grad, at et nyt erhvervsliv er ved at manifestere sig, som har 
nogle indbyggede værdier i dets mindset, fortæller han. 

”Hvis man ser på de helt unge iværksættere, så er ESG helt 
klart noget, der bor i dem allerede. Det er tydeligvis noget, 
de tænker ekstremt meget på – både når de udvikler 
selskabet, og når de går til markedet og positionerer sig. 
Jeg oplever, at det er helt naturligt for dem,” siger han. 

Mens Vækstfonden er sat i verden for at booste væksten i 
erhvervslivet over en bred kam, så er VF Ventures funktion 
mere snæver. Afdelingen fokuserer på at investere i lovende 
vækstvirksomheder med stort, globalt skaleringspotentiale. 

Man skal dog have in mente, at den slags virksomheder 
ikke nødvendigvis alle er etableret af den helt unge gene-
ration. Ofte er der erfarne og rutinerede iværksættere bag 
virksomhederne, og selvom Tonni Bülow-Nielsen også 
oplever, at de har fokus på ESG, så er der også forskelle. 

”Der er nok en tendens til, at de mere modne iværksættere 
ser på ESG på en anden måde, for det er ikke en del af 
deres DNA på samme måde, som det er for den nye gene-
ration. Men også her ser vi et stigende fokus på ansvar-
lighed og bæredygtighed som en del af den kommercielle 
forretning,” siger han.  

Tema 2 | Venturefonde og ansvarlig virksomhedsadfærd

Ansvarlighedskodekset 
er kommet helt ind i maskin-
rummet hos venturefonde
De seneste år er der blevet skruet op for erhvervslivets fokus på ansvarlig virksomheds-
adfærd. Den udvikling er ikke gået venturefondene forbi. I dag er et ansvarlighedsbegreb 
som ESG ikke bare blevet et kernekodeks for fonde som VF Venture og Heartcore Capital, 
det er ofte også et indbygget mindset i de startups, som fondene investerer i. 
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”

Hvis man ser på de helt 
unge iværksættere, så er ESG 
helt klart noget, der bor i dem 

allerede. Det er tydeligvis 
noget, de tænker ekstremt 

meget på. 

Tonni Bülow-Nielsen
Managing Partner, VF Venture

Jimmy Fussing, partner i og medstifter af Heartcore Capital

Tonni Bülow-Nielsen, Managing Partner, VF Venture
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”Der er en afdeling i huset, som er ansvarlig for, at vi imple-
menterer retningslinjerne på tværs af hele Vækstfonden. 
De leverer guidelines, bl.a. fra organer som FN, og holder 
f.eks. øje med, hvordan man ser på det her verden over, 
og skræddersyr kravene til Vækstfonden. Så vi har en klar 
proces for, hvordan vi indarbejder ESG i vores due diligence, 
inden vi investerer i virksomheder,” siger han. 

De emner, de undersøger, og de krav, de stiller til investe-
ringsobjekterne, er bredspektrede. 

”Det kan f.eks. være miljøbelastning, men det kan også 
være deres brug af underleverandører; det kan være, om de 
opererer i et land, hvor der er problemer med arbejdsmiljø 
eller børnearbejde. Når du kigger på en ny potentiel inve-
stering, så foreligger der jo en forretningsplan. Den bruger 
vi så som udgangspunkt til at lave et ‘term sheet’ – altså 
hvilke vilkår vi kan investere under,” siger han. 

Høje forventninger  
Tonni Bülow-Nielsen mener, at Vækstfonden og VF Venture 
er blandt de investeringsfonde, der er langt fremme med at 
arbejde aktivt med ESG-forhold i investeringer i Danmark. 
Det er der gode grunde til. 

”Dels vil vi rigtig gerne gå foran og være med til at påvirke 
den generelle udvikling. Dels er det også forventet. For som 
en del af staten er det helt naturligt, at vi i Vækstfonden har 
fokus på området og bestræber os på at være på forkant 
med udviklingen,” siger han.

Heldigvis er man ikke alene om at vægte ESG højt i dag. VF 
Venture arbejder tæt sammen med privatejede venture-
fonde, og mange af dem har også skruet op for arbejdet 
med ansvarlighed de seneste år. Det kommer ikke bag på 
samarbejdspartnerne, at Vækstfonden dukker op med en 
liste med opmærksomhedspunkter, før den åbner penge-
pungen. 

Derudover hjælper det også på udviklingen, at mange 
iværksættere – både de nye og de erfarne – i dag selv har 
fokus på at gøre den ansvarlige adfærd til en central del af 
deres virke. Og det skyldes ifølge Tonni Bülow-Nielsen, at 
værdierne er blevet forankret i mange mennesker i dag. 

Adgangsbillet til markedet 
I Tonni Bülow-Nielsens optik handler ESG dog også om, at 
produkter, der bliver udviklet i dag, ofte har en iboende 
ansvarlighedslinje. Han bruger den danske robotvirksom-
hed Universal Robots som eksempel. 

”En interessant vinkel på Universal Robots er den måde, 
de endte med at positionere sig på. De blev den robot-
producent, der skulle sørge for, at den trivielle og nedsli-
dende del af det arbejde, som den klassiske blue-collar-
ansatte døjer med, blev flyttet over i robottens hænder. Der 
er stadig brug for den ansatte, men robotarmen tager den 
slemme, nedslidende del af arbejdet,” siger han og tilføjer: 

”Det er jo genialt – men det var faktisk ikke Universal 
Robots’ teknologiske udgangspunkt og fokusområde. 
Men det blev det. Dermed blev det deres adgangsbillet til 
markedet.”

Vækstfonden har i dag lagt sin del af ejerskabet af Univer-
sal Robots bag sig. Odense-robotterne er i dag ejet af den 
amerikanske virksomhed Teradyne, som arbejder på at 
løfte den danske virksomhedssucces op på næste niveau. 

Det er både med til at udbrede dansk teknologi og den 
ESG-standard, der alt andet lige er højere i Danmark og 
Norden end mange andre steder i verden. Det er i sidste 
ende også med til at støbe fundamentet for kommende 
danske virksomhedssucceser, mener Tonni Bülow-Nielsen.

”Som professionel kan jeg se, at vi kan skabe ny teknologi, 
som kan møde flere af de krav, vi ser poppe op ude omkring 
i verden. Dermed er vi på forkant og har en fordel, når vi 
lancerer ny teknologi. Mange danske iværksættere tænker 
ansvarligt og bæredygtigt i dag – det er en fordel på alle 
måder,” siger han.

Investeringer med hjertet
Det er ikke bare i VF Venture, udviklingen inden for ansvar-
lig adfærd går stærkt i disse år. Samme mønster ser Jimmy 
Fussing, der er partner og medstifter af Heartcore Capital. 
Fondens historik hænger tæt sammen med Vækstfondens, 
da den reelt er et spinout fra den statsejede fond, og som 
fra 2007 til 2018 var kendt som Sunstone Technology 
Ventures. 

Venturefonden er i dag rebrandet som Heartcore Capital, 
har over 4 mia. kr. under forvaltning og fokuserer på euro-
pæiske, forbrugerrettede virksomheder. At det nye navn 

Tema 2 | Venturefonde og ansvarlig virksomhedsadfærd
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taler til det dunkende, allerinderste i menneskekroppen, er 
ikke noget tilfælde, forklarer Jimmy Fussing. 

”Vi har et filter i vores investeringsproces. Vi tror på, at det i 
fremtiden bliver svært at bygge meget store virksomheder, 
hvis ikke de er drevet af et underliggende, dybere formål. 
Hvis en startup ikke har en langsigtet vision for, hvorfor den 
gør verden til et bedre sted at være, så er investeringen ikke 
relevant for os,” siger han og tilføjer: 

”Vi har simpelthen den holdning, at når noget kommer fra 
hjertet, så har det større long-term impact end bare story-
telling. Hjertet skal med i investeringsbeslutninger.”

Jimmy Fussing genkender i høj grad VF Ventures Tonni 
Bülow-Nielsens oplevelse af, at den nye generation har 
taget de grønne og ansvarlige holdninger til sig. Det mener 
Heartcore Capital-partneren faktisk karakteriserer stort set 
alle iværksættere, der tilhører generation Z – altså dem, der 
er født op til årtusindskiftet. 

Et generationsspørgsmål
Jimmy Fussing mener dog også, at tanker om ansvarlig 
adfærd er blevet et mentalt anker for andre generationer 
end lige Z-generationen, inklusive den, som han selv til-
hører, hvor dagligdagen indeholder det klassiske familieliv 
med børn og hele pakken. 

”Det er jo ikke bare de unge, som gerne vil have, at der er 
mening med det, man gør. Vi andre vil gerne forstå, hvorfor 
vi arbejder med noget. Formålet er blevet vigtigt. Hvis man 
skal fortælle ens børn, hvad man arbejder med, så er det 
altid svært at forklare, at en virksomhed laver det her 
produkt – det er nemmere at forklare, hvad dens formål er. 
Dens purpose,” siger han. 

Det faktum, at den holdning er blevet så udbredt, smitter 
også af på Heartcore Capitals egen investeringsstrategi. 
For venturefonden fokuserer nemlig på consumer-segmen-
tet af startups – og forbrugerne er også påvirket af tidens 
strømninger på ansvarlighedsfeltet. 

”Værdier er i dag blevet den nye valuta. Det hele skyldes, at 
kunderne er blevet mere bevidste i dag. Selvom man kan 
diskutere årsager, så er der f.eks. ikke mange, der tvivler på 
klimaforandringer i dag. Forbrugerne forventer ansvarlig 
adfærd. De vil se, at der er et formål med produkterne. Kan 
man ikke levere på det, så fravælger kunderne én,” siger 
han. 

FN-mål bliver vigtige
Fremadrettet er det vigtigt at kunne svare på, hvorfor man 
gør noget – Ikke bare hvordan. Det mantra er centralt i 
Heartcore Capitals udvælgelsesproces, når investerings-
objekter skal identificeres. Holdningen er, at hvis der ikke er 
den underliggende tro på formålet fra iværksætterens side 
af, så kan de heller ikke overbevise deres medarbejdere og 
fremtidige kunder om det. Så er det svært at lave en ny, 
stor forretning. 

Faktisk mener Jimmy Fussing, at vi kun har set begyndelsen 
af en udvikling. Han oplever stadig, at forskellige aktører 
taler om greenwashing – altså at man påklistrer en grøn 
etiket på noget for blot at have et alibi over for modparten, 
f.eks. kunden. Men det fænomen tror han vil blive mindre. 

Han er ikke bange for at pege endnu et sted hen, når man 
skal se på årsager til, at udviklingen går den vej. I hans optik 
kommer man ikke uden om, at FN’s Verdensmål reelt har 
gjort en forskel. Han tror, at FN-betegnelsen SDG (Sustain-
able Development Goals) vil vinde yderligere indpas og 
med tiden erstatte brugen af betegnelsen ESG – grund-
læggende fordi FN’s visioner er ekstremt håndgribelige og 
nærmest kan bruges som en tjekliste i sig selv. 

”Mit bud er, at det, vi i dag kalder ESG, bliver erstattet af 
SDG. Det skyldes, at SDG er mere fremadrettet i forhold til 
de unge mennesker. Det er mere purpose-driven, og det er 
populært. Det kan vi f.eks. se i den måde, man stemmer på, 
når det kommer til klima og lignende,” siger han og tilføjer:

”Indtil nu har man set ESG som et compliance- og risiko-
spørgsmål – i stil med begrebet CSR. Jeg tror, drivkraften 
ender med at blive forretningshensyn. Vi er der ikke helt 
endnu, men der er ingen tvivl om, at vi er på vej væk fra 
klassisk compliance og over mod noget, hvor ansvarlig tan-
kegang bliver en integreret del af den måde, man udvælger 
og selekterer og arbejder med investeringerne, fordi det er 
sund forretning.”
 

”

Vi har et filter i vores inve-
steringsproces. Vi tror på, at det 

i fremtiden bliver svært at 
bygge meget store virksom-
heder, hvis ikke de er drevet 
af et underliggende, dybere 

formål. Hvis en startup ikke har 
en langsigtet vision for, 

hvorfor den gør verden til et 
bedre sted at være, så er 

investeringen ikke relevant 
for os. 

Jimmy Fussing
Partner i og medstifter af Heartcore Capital
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Danske startups bliver ofte opfattet som lækkerbiskner i 
det internationale investormiljø. I takt med at den danske 
iværksætterscene er blevet modnet, vælger de uden-
landske venturefonde i stigende grad at vende blikket mod 
de vækstvirksomheder, der spirer op af den danske muld. 

Det viser en undersøgelse, som DVCA gennemførte kort før 
sommeren 2019. Undersøgelsen ”Udlandet løfter danske 
startups til unicorn-status” indikerer et øget investerings-
niveau fra udenlandske fonde.

Det er grundlæggende godt nyt. Tallene viser, at danske 
iværksættere formår mere end at få gode ideer. De formår 
simpelthen at tiltrække sig opmærksomheden fra uden-
landske investorer. Det giver dem ikke bare adgang til det 
globale kapitalmarked – det giver også de unge vækstvirk-
somheder adgang til den globale ekspertise, som ligger i de 
udenlandske venturefonde. 

En af dem, der har blik for, hvor interessante danske start-
ups er set i et internationalt perspektiv, er Sten Verland, der 
er Senior Partner i Sunstone Life Science Ventures. Den 
rutinerede ventureinvestor ser både spændende mulig-
heder i life science-feltet, som er hans ekspertise, og andre 
steder i erhvervslandskabet.

”Min oplevelse er, at der er et stort hype inden for tech og 
IT lige nu, og at der er mange spændende virksomheder 
derude. Hvis man ser på mit speciale alene, der er life 
science, så har Danmark faktisk altid haft høj kvalitet. Den 
position er med al tydelighed blevet fastholdt – på trods 
af besparelser på universiteter og lignende. Det et meget 
positivt,” siger Sten Verland.

Opsigtsvækkende undersøgelse
En anden DVCA-undersøgelse, “Udenlandske venturefonde
 løfter danske startupvirksomheder”, viser, at den udvikling 
ikke er gået de udenlandske investorer forbi. Undersøgel-
sens udgangspunkt har været DVCA’s interesse i at under-
søge, om danske vækstvirksomheder er tilfredse med den 
værdi, som de udenlandske venturefonde skaber for dem.

På baggrund af informationer i den amerikanske database 
Crunchbase, som indsamler data om bl.a.  ventureinveste-
ringer globalt, har DVCA identificeret 61 danske virksom-
heder, som fra 2016 til foråret 2019 modtog venturekapital. 
31 virksomheder har bekræftet situationen og besvaret 
en række spørgsmål, og svarene viser nogle interessante 
mønstre. 

Svarene viser bl.a., at: 
• 90% af iværksætterne mener, at deres vækstvirksomhed 
 ikke vil kunne tiltrække den samme mængde kapital, hvis 
 det ikke var muligt at rejse kapital fra udenlandske 
 venturefonde.
• 84% af iværksætterne mener, at deres samarbejde med 
 udenlandske venturefonde bidrager til at skabe arbejds-
 pladser i Danmark.
• 80% af iværksætterne mener, at de udenlandske 
 venturefonde styrker mulighederne for at etablere forret-
 ning uden for landets grænser.
• 71% af iværksætterne vurderer, at deres vækstvirksom- 
 hed vil flytte ud af Danmark, hvis de med hovedsæde i  
 Danmark ikke kan rejse kapital fra udenlandske venture- 
 fonde. Sagt på en anden måde: Udenlandsk venturekapi-
 tal er helt central for vækstvirksomhedernes mulighed for 
 at rejse kapital, skabe arbejdspladser, komme ud på flere  
 markeder og samtidig holde virksomheden på dansk jord. 

Danske unicorn-drømme
Vi ved, at hele 89% af de registrerede investeringsrunder 
i danske startups involverer udenlandsk kapital.* Og det 
vidner om, at danske iværksættere i dag formår at bygge så 
lovende startups, at det internationale investormiljø spær-
rer øjnene op. Danmark kan da også præstere en meget 
mere diversificeret og dynamisk iværksætterscene, end det 
var tilfældet for et årti siden. 

Samtidig får vi international ros for erhvervsklimaet her-
hjemme. Ifølge World Economic Forum er Danmarks 
konkurrenceevne i den absolutte top internationalt. Vores 
tiendeplads i organisationens seneste opgørelse skyldes 
styrkepositioner inden for uddannelse, innovation og digi-
talisering samt høj økonomisk stabilitet.

Udenlandsk venturekapital 
er stadig ekstremt vigtig for 
danske startups
Risikovillig kapital fra udlandet udgør en stor del af de midler, der lander i danske start-
ups. Det skal vi være glade for. Det viser nemlig, at danske startups er en integreret del af 
det internationale investormiljø. Der er dog plads til flere danske fonde, siger aktører. 

Tema 3 | Om udenlandske investorers betydning

* DVCA’s opgørelse på baggrund af kendte ventureinvesteringer, som fremgår 
af databasen Crunchbase.
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Sten Verland, Senior Partner, Sunstone Life Science Ventures
”

Min oplevelse er, at der er 
et stort hype inden for tech 

og IT lige nu, og at der er 
mange spændende 

virksomheder derude. 

Sten Verland
Senior Partner, 

Sunstone Life Science Ventures
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Tema 3 | Om udenlandske investorers betydning

I den forbindelse er det værd at huske på, at nogle af de 
mest kendte, danskfunderede succeser som Zendesk og 
Tradeshift reelt er blevet trukket til USA af deres investorer. 
Men sådan behøver det ikke at være mere. Det er Planday 
et eksempel på.  

”I forbindelse med vores investeringsrunde sidste år var vi i 
dialog med amerikanske investorer. De kommer stadigvæk 
ofte med en forventning om, at man flytter hovedkvarteret 
derover. En meget stor del af Plandays forretning ligger dog 
i Europa – bl.a. derfor endte vi med at vælge europæiske 
investorer i stedet,” siger han. 

Det positive i den historie er, at det faktisk kunne lade sig 
gøre. I dag kan man godt arbejde på den helt store globale 
satsning, uden at der nødvendigvis er en amerikansk 
investor om bord. Det minder Christian Brøndum om ikke 
nødvendigvis var tilfældet for bare få år siden. 

“Born global”-generationen
Christian Brøndum betegner venturesituationen som 
værende langt bedre i dag end tidligere. Han mener, at det 
ville være positivt, hvis der var flere danske venturefonde, 
men han påpeger samtidig, at mængden af fonde ikke er 
det allermest vigtige. Det er derimod kvaliteten – altså den 
knowhow, som fondene kan levere – der er vigtig. Den er 
heldigvis også blevet bedre med årene. 

Alt i alt så mener Planday-direktøren, at der er al grund til 
at være optimistisk med hensyn til, hvordan det danske 
og nordiske startup-miljø vil udvikle sig. Der vil selvfølgelig 
komme bump på vejen, men Christian Brøndum mener, 
at der er masser af positive træk. Ikke mindst fordi noget 
andet ser ud til at have ændret sig:

”Mentaliteten hos den nye generation af iværksættere er 
simpelthen fantastisk. Rigtig mange har forstået, at det 
ikke bare handler om at vinde det danske marked. Den nye 
generation er ofte ‘born global’, som man siger. Det udgør 
en mentalitetsændring, og det er meget positivt og lovende 
for fremtiden,” siger han.

Hvis og hvornår mentalitetsændringen så slår igennem på 
en måde, hvor det også ændrer ved sammensætningen af 
de venturefonde, der investerer i virksomhederne, er selv 
sagt usikkert. Men DVCA’s analyse viser alligevel, at der 
sker en udvikling på feltet – også med hensyn til, hvor det 
er mest lukrativt at have hovedkvarter. 

Forankret i Danmark
Tendensen med, at de største investeringsrunder går til 
virksomheder, der ikke længere har hovedkontor i Danmark, 
finder man f.eks. i data for 2016 og 2017 i undersøgelsen. 
Eksempelvis rejste Tradeshift og Unity Technologies til-
sammen henholdsvis 1,7 mia. kr. i 2016 og 1,6 mia. kr. i 2017.
Men hvis man kigger på investeringer i 2019, så viser der sig 
et lidt andet mønster. I indeværende år er investeringerne 

Christian Brøndum, direktør, Planday
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domineret af andre virksomheder: Trustpilot og Peakon. 
Begge har hovedkontor i København. De to virksomheder 
har indtil foråret 2019 rejst tilsammen 596 mio. kr. Efter 
undersøgelsens redaktionelle slutning kunne virksom-
heden Pleo endda meddele, at den har rejst 375 mio. kr. 
Så i realiteten begynder der også at flyde store beløb til de 
virksomheder, der stadig satser på Danmark som hjemland.

En pointe i DVCA-undersøgelsen er tillige, at der er et 
mønster i, hvem der investerer hvornår – og i hvad. Ven-
turefonde har forskelligt fokus, hvad end de hører hjemme 
i Danmark eller udlandet. Nogle kan fokusere på en speciel 
branche som f.eks. ICT eller life science, men det kan også 
være i forhold til at investere på forskellige stadier af en 
startup-virksomheds vækst. 

Nogle venturefonde er således specialiseret i at finde de 
allerbedste vækstvirksomheder, mens de er små. Disse vil 
oftest have en lokal forankring omkring de virksomheder, 
de investerer i. Andre venturefonde er specialiseret i at 
investere i de senere faser, hvor virksomheden har behov 
for store mængder kapital.

Brug for flere fonde
Det danske venturemiljø er kendetegnet ved, at de danske 
venturefonde typisk investerer første gang i virksomhedens 
tidligere faser, mens større regionale og internationale 
venturefonde kommer til i de senere faser. Det billede gen-
kender Sten Verland fra Sunstone Life Science Ventures. 

Han håber dog, at der med tiden kan komme flere danske 
eller nordiske fonde, som kan gå ind og matche de helt 
store, som er forankret længere væk.

Han oplever heldigvis, at der inden for det felt, han interes-
serer sig for, nemlig life science, er akkumuleret så meget 
viden og innovation, at man med rette kan tale om, at Nor-
den udgør en europæisk life science-hub, som er forankret 
i København, Sydsverige og Stockholm. Det er et godt ud-
gangspunkt for også at få udviklet venturesektoren her-
hjemme.

”Når det kommer til knowhow, gode ideer og ekspertise, så 
er vi i Norden i dag absolut på højde med de øvrige euro-
pæiske life science-hubs. Det er en udvikling, der er sket 
inden for få år. Ser vi på økosystemet som en helhed, så er 
vi dog stadig et stykke fra at komme helt op i topniveauet,” 
siger han og tilføjer:

”I de helt tidlige faser har vi både aktivitet og penge, men 
når det kommer til den efterfølgende venturefinansiering, 
så halter vi stadig bagefter. De få fonde, vi har, er dygtige – 
men der er brug for flere og større fonde.”

Stadig udfordringer
Sten Verland vurderer ikke bare, at der er plads til flere life 
science-orienterede venturefonde i Norden – der er også 
brug for dem. Deres eksistens er nemlig helt afgørende, når 
det handler om at få de helt store internationale fonde til 
at investere i nordiske virksomheder. De eksisterende nordi-
ske venturefonde har kun en begrænset kapacitet, og det 
lægger en dæmper på udviklingen. 

Derudover peger Sten Verland på, at Danmark er hæmmet 
af, at de store institutionelle investorer i form af pensions-
kasser stadig fylder for lidt, når det drejer sig om venture-
investeringer. Det i kombination med uhensigtsmæssige 
skatteregler, der berører investeringsverdenen på flere 
måder, trækker i den forkerte retning. 

”Én ting er den høje beskatning af kapitalgevinster, noget 
andet er den meget uhensigtsmæssige beskatning af 
aktieoptioner. Begge dele begrænser iværksætternes og 
investorernes appetit på at tage risiko. Derudover er der 
hele diskussionen om udenlandske fondes skattebetaling, 
som bliver ved med at køre. Så længe vi gerne vil lave an-
derledes regler herhjemme end i udlandet, så vil det være 
svært at tiltrække udenlandsk kapital,” siger Sten Verland. 

”

Mentaliteten hos den nye 
generation af iværksættere er 

simpelthen fantastisk. 
Rigtig mange har forstået, 

at det ikke bare handler om 
at vinde det danske marked. 
Den nye generation er ofte 

‘born global’, som man siger. Det 
udgør en mentalitetsændring, 

og det er meget positivt 
og lovende for fremtiden.  

Christian Brøndum
Direktør, Planday
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Tema 4 | Om behovet for institutionel kapital 

Konsulenthuset Copenhagen Economics udgav i foråret en 
tankevækkende rapport. Rapporten viser spændende og 
opmuntrende tendenser i venturebranchen i både Dan-
mark og Norden, men den viser også noget andet og mere 
bekymrende. Den viser nemlig, at pensionskassernes inve-
steringer i venturebranchen fortsat udgør et stort, uforløst 
potentiale.

Rapporten ”Rising North – The role of venture capital for 
economic growth in the Nordic region”, som er udarbejdet 
på vegne af DVCA og organisationens nordiske søster-
organisationer, viser, at de store danske pensionsselskaber 
via venturefondene har magten til at booste det moderne 
iværksætteri. 

Det kan pensionskasserne endda gøre med relativt små 
greb. Ser man situationen i nordisk perspektiv, så har 
landenes pensionskasser sammenlagt blot 0,1% af deres 
portefølje investeret i venturefonde. Hvis det tal blev øget 
til 0,5%,  ville det svare til, at den samlede årlige kapital-
rejsning i venturefonde ville svulme med 60%, fremgår det 
af rapporten. 

Rapporten er bl.a. udarbejdet af partner i Copenhagen 
Economics Helge Sigurd Næss-Schmidt, og han vurderer, 
at Danmark og resten af Norden i dag har et dynamisk og 
velfungerende iværksætterøkosystem. Det klarer sig godt i 
international sammenhæng og er allerede stærkt afhæn-
gigt af global venturekapital. Der er dog plads til forbedring, 
konkluderer han i rapporten.

”Budskabet er, at vi har en industristruktur, som i den grad 
har behov for en venturekultur for at kunne forny sig og 
skabe de nye vindere. Enten som selvstændige virksom-
heder eller som opkøb, der kan tilføje de eksisterende store 
virksomheder nye vitaminer. Ud af det har vi så en fræk 
påstand: Hvorfor så ikke få et VC-niveau, der er dobbelt så 
stort?” lyder det fra Helge Sigurd Næss-Schmidt. 

Profitabel venturebranche
Der er potentiale til at skabe et større venturemiljø i 
Danmark, men der er også årsager til, at det ikke er sket. 
Her peger Helge Sigurd Næss-Schmidt på en række fakto-
rer, som spiller ind. 

En af dem handler om modenhed. Den moderne, teknologi-
fokuserede venturebranche er set i det store perspektiv 
relativt ny herhjemme, og det er først nu, branchen for alvor 
har bevist, at den kan være lige så profitabel som andre 
investeringsområder – og dermed potentielt tiltrække sig 
kapital fra de store investorer. 

”Afkastet er jo en helt grundlæggende forudsætning for, 
at de institutionelle investorer begynder at investere. Det 
synes jeg heldigvis vi er begyndt at se manifestere sig. Men 
selv om de kender til venturebranchen, så kan man godt 
spørge, om historien om de gode afkast også er absorberet. 
Man kan på sin vis sige, at vores rapport er et forsøg på at 
spille ind i den debat,” siger han. 

Tunge pensionsselskaber
En anden faktor, som spiller ind, når det drejer sig om pen-
sionskassernes manglende lyst til at investere i venture, er 
selve pensionskassernes størrelse. De har især i Danmark 
vokset sig til at blive enorme. 

Herhjemme svarer pensionskassernes porteføljers værdi 
til 200% af hele Danmarks BNP, hvilket er ekstremt højt 
i international sammenhæng – og langt over dobbelt så 
meget som i f.eks. Sverige og Finland. Det skaber i sig selv 
væsentlige udfordringer, forklarer Helge Sigurd Næss-
Schmidt.

Det er på sin vis paradoksalt, at pensionskasserne ikke investerer mere i venture. Nutidens 
venturefonde skaber nemlig ikke bare solide afkast, fondene skaber også de jobs, som skal blive 
grundlaget for morgendagens pensionsindbetalinger. 

Venturebranchen venter 
stadig på de helt store 
institutionelle muskler

”

Der er potentiale til at skabe 
et større venturemiljø i 

Danmark, men der er også 
årsager til, at det ikke er sket. 

Helge Sigurd Næss-Schmidt 
Partner, Copenhagen Economics
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”Hvis vi skal have de institutionelle investorer til at fordoble 
ventureinvesteringerne, så kræver det, at de er villige til at 
investere i dette segment. Og det vil måske kræve, at vores 
venturefonde får den kritiske masse, der gør, at man kan 
have større investeringsniveauer,” siger han og tilføjer:

”Sagen er, at hvis du er institutionel investor, så vil du gerne 
have lov til at aflevere f.eks. minimum 100 mio. kr. Det 
betyder, at du som VC skal have en størrelse, hvor du kan 
absorbere dette. Fondene vil gerne være store, men det 
bliver de kun, hvis de institutionelle investerer. Det er lidt 
hønen og ægget-diskussionen.”

Helge Sigurd Næss-Schmidt peger på, at der er endnu flere 
elementer, som påvirker udviklingen. Nogle handler om de 
rammevilkår, der eksisterer for iværksætteriet herhjemme 
– hvor f.eks. den høje kapitalafkastbeskatning, de ringe 
muligheder for medarbejderaktier og lignende spiller ind. 
De er alle elementer i en sammenhæng, der afgør, hvor 
fristende en sektor ser ud set gennem investorbrillerne. 

Derudover er der en udfordring i, at pensionskasserne har 
begrænset mandskab til at identificere nye investeringer, 
foretage due diligence mv. Hver gang et investeringsobjekt 
skal vurderes, skaber det omkostninger for investoren. 
Dermed bliver kravet til et tilsvarende afkast blot endnu 
højere. 

Paradoksalt
Diskussionen om pensionskassernes manglende investe-
ringslyst inden for venture er ikke ny. Venturefondene har 
dog udviklet sig heftigt de seneste år, og det skaber gro-
bund for håb om en ændring. 

Spørger man den mangeårige observatør af og centrale 
aktør i venturemiljøet Ulla Brockenhuus-Schack, der er 
Managing Partner i Seed Capital, så ligger der et genkende-
ligt argument bag pensionskassernes handlinger. Derfor 
mener hun også, at der skal et grundlæggende holdnings-
skift til, før situationen ændrer sig. 

”De store pensionskasser har jo et gyldent formål, som er, 
at de skal skabe afkast til deres medlemmer, når de skal på 
pension. Danskerne sparer op i stor stil, og de er jo kloge. 

De sparer således mest op, hvor det kan betale sig for dem 
skattemæssigt. Det vil i praksis sige i deres mursten og i 
deres pensionsordninger,” siger hun og tilføjer:

”Problemet er bare, at det ikke skaber vækst i sig selv. Det 
er et kæmpe paradoks. Alle disse medlemmer betaler ind 
for at sikre deres egen generation. Men hvem skal sikre, at 
der er jobs til den næste generation?” 

Grund til at handle nu
Ulla Brockenhuus-Schack mener, at pensionskasserne bør 
få øjnene op for de nye muligheder i den moderne iværk-
sætter- og venturebranche. Hun har på egen hånd oplevet, 
hvordan den danske iværksætterscene har udviklet sig over 
de seneste 20 år, og den udvikling har mange andre også 
bemærket. Det virker dog, som om pensionskasserne ikke 
helt har fået øjnene op for den udvikling endnu. 

”De har haft en opfattelse af, at man ikke kan tjene penge 
på venture. Det er rigtigt, at der er nogle tal, der viser, at 
første generation af danske venturefonde var udfordret, 
men det argument kan de altså ikke bruge mere. Det viser 
resultaterne af den nye generation af venturefonde. Vi 
bliver nok nødt til at dokumentere resultaterne bedre,” siger 
hun. 

Faktisk minder hun om, at det lige nu vil være et godt tids-
punkt for pensionskasserne at få øjnene op for mulighe-
derne for afkast i venture. Behovet har aldrig været større. 
Ikke bare fordi der reelt er en iværksætterscene herhjemme, 
der tørster efter risikovillig kapital; det handler også om de 
seneste strukturelle ændringer.  

Den statslige involvering i venture gennem innovations-
miljøerne er nu blevet nedlagt – Vækstfonden har fået 
nogle ekstra midler til ‘early engagement’, men det er min 
vurdering, at, når man trækker 200 mio. kr. væk fra marke-
det, så vil der mangle penge til de tidlige iværksættere. Så 
der er en stor opgave forude: At sikre, at pipelinen bliver 
fyldt op, så de etablerede venturefonde har gode investe-
ringsmuligheder. Vi skal skabe fremtidens jobs. Dem bør 
pensionskasserne også være interesseret i at sikre.” siger 
hun.

Helge Sigurd Næss-Schmidt, partner, Copenhagen Economics Ulla Brockenhuus-Schack, Managing Partner, Seed Capital
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Er det et problem, at mange unicorns flytter?
De stærke danske iværksættervirksomheder danner fun-
damentet for fremtidens danske arbejdspladser. Som 
erhvervsminister er jeg derfor meget opmærksom på, at vi 
undgår, at virksomhederne flytter ud af landet, men at de i 
stedet udvikler sig til vækstvirksomheder og unicorns her.
En af regeringens ambitioner er at gøre Danmark til en grøn 
iværksætternation med et stærkt økosystem for grønne 
iværksættere og grønne investorer. Derfor skal Danmark 
især tiltrække, skabe og fastholde fremtidens grønne virk-
somheder og unicorns. Det er afgørende for, at vi igen kan 
tage lederskab for den grønne omstilling.

Er danske pensionskasser tilstrækkeligt orienteret mod 
venture- og business angel-miljøet? 
Pensionskassernes ypperste opgave er at sikre danskerne 
en god og sikker pensionstilværelse. Det skal selskaberne 
selvfølgelig tage hensyn til, når de placerer midler i investe-
ringer som f.eks. nystartede virksomheder, der har en højere 
risikoprofil. Investeringssamarbejdet mellem Vækstfonden 
og pensionsselskaberne, Dansk Vækstkapital, har imidler-
tid vist, at der kan leveres solide afkast af investeringer i 
venturefonde. Jeg håber, at de erfaringer – og de kompe-
tencer, der er opbygget i selskaberne – vil give pensionssel-
skaberne mere mod på at investere i venturefonde og BA.

Har regeringen initiativer på vej, som skaber bedre 
rammer for at investere for små virksomheder?
Det er korrekt, at mindre virksomheders investeringer har 
været relativt lave efter finanskrisen. Det er uheldigt, da 
investeringer er afgørende for, at virksomhederne kan øge 
produktiviteten og understøtte produktion og beskæfti-
gelse. Derfor er det vigtigt, at de mindre virksomheder 
investerer mere i f.eks. ny teknologi og grønne løsninger. 
SMV’er skal også være med til at udvikle de løsninger, som 
skal sikre vores grønne omstilling, som er nødvendig, hvis 
vi skal i mål med at reducere drivhusgasserne med 70% 
inden 2030.

Hvordan oplever du samspillet mellem de private 
investorer og staten, f.eks. Vækstfonden?
Vækstfonden investerer altid sammen med private investo-
rer, hvilket har skabt et sundt og godt samspil, der styrker 
hele det danske investormiljø. Med den nye ”tidlig fase-
indsats”, der blev lanceret tidligere i år, har business angels 
desuden fået mulighed for at søge om en automatisk 
matchingfacilitet i Vækstfonden, som de kan bruge til at 
strække deres investeringer længere – og det betyder jo i 
sidste ende mere risikovillig kapital til iværksætterne. 

Hvilken rolle mener du, at investeringskapitalen i 
Danmark spiller ift. at fremme FN’s 17 Verdensmål?
Nogle af FN’s 17 Verdensmål er med til at sikre en udvikling, 
hvor alle har adgang til basale fornødenheder som mad og 
vand, uddannelse, infrastruktur mv. Andre sætter retning 
ift. den grønne og bæredygtige omstilling af vores økonomi 
og samfund. Det gælder f.eks. FN’s mål om klimaindsats, 
anvendelse af vedvarende energi og ansvarligt forbrug.  

Netop den grønne og bæredygtige omstilling af økonomien 
er blandt regeringens centrale prioriteringer – og et af de 
områder, hvor jeg ser et stort forretningspotentiale for inve-
storer og danske virksomheder. 

Vi skal bygge videre på de dele af dansk erhvervsliv, der gør 
os internationalt førende inden for grønne løsninger. Men 
vi skal også turde at være med til at udvikle og anvende 
fremtidens grønne løsninger. Her spiller bl.a. venture- og 
kapitalfonde en central rolle. For det ligger i fondenes DNA 
at udvikle nye virksomheder og se på nye forretnings-
modeller. Og det er i høj grad også private investorer og den 
finansielle sektor, der skal opbygge de nødvendige kompe-
tencer og rejse kapitalen til at investere i grøn omstilling. 
Det er en udvikling, der er i gang – og hvor jeg tror, der kom-
mer et stigende behov for investorer, der forstår forret-
ningsmulighederne i den grønne omstilling.  

Kan dine grønne ambitioner kombineres med, at du også 
mener, at ”Produktionsdanmark” skal have gode vilkår? 
Jeg ser ikke omstilling og det at sikre gode rammevilkår for 
Produktionsdanmark som modsætninger. Tværtimod. Der 
er et vigtigt samspil, idet et stærkt erhvervsliv skal være 
med til at komme på de gode løsninger, der kan skubbe på 
den grønne omstilling. Og det er samtidig min forventning, 
at vi, hvis vi kommer først med gode løsninger, også kan 
gøre det til ”big business” for dansk erhvervsliv. 

Tema 5 | Interview med erhvervsminister Simon Kollerup

Mød erhvervsministeren

Regeringen har fokus på at gøre Danmark til en grøn iværksætternation. Og for erhvervsminister 
Simon Kollerup spiller økosystemet for investeringer en central rolle.
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Venturetransaktioner i 2018

SELSKAB 

Area9 Lyceum

BetaDwarf

BioPhero

Biosyntia

Blackwood Seven

Blue Ocean Robotics

Cardlay

Carheal

Create it REAL

Cylindo

Dixa

Donkey Republic

eloomi

Forecast

Galecto

GoodMonday

Grandhood

LifeX

MicroShade

NIL Technology

NMD Pharma

NordSense

Omnio

OnRobot

OrderYoyo

Peakon

Planday

Pleo

Plytix

Qvest

Resen Waves

RFRSH Entertainment

RSP Systems

Simple Feast (Feast Kitchen)

SUPERB

Templafy

Templafy

Tonsser

Uizard Technologies

Visiopharm

BRANCHE 

SaaS/EdTech

Gaming

Biotek

Biotek

SaaS/marketing

Robotteknologi

Fintech

IoT/hardware

IoT/hardware

SaaS/marketing

SaaS/virksomhedsløsninger

Mobilitet

SaaS/EdTech

SaaS/virksomhedsløsninger

Farma

SaaS/virksomhedsløsninger

Fintech

Ejendomme

Cleantech

IoT/hardware

Farma

Cleantech

SaaS/virksomhedsløsninger

Robotteknologi

SaaS/virksomhedsløsninger

SaaS/virksomhedsløsninger

SaaS/virksomhedsløsninger

Fintech

SaaS/virksomhedsløsninger

SaaS/EdTech

Cleantech

E-sport

Medtech

FoodTech

SaaS/virksomhedsløsninger

SaaS/virksomhedsløsninger

SaaS/virksomhedsløsninger

SaaS/EdTech

Kunstig intelligens

Medtech

INVOLVEREDE FONDE MV. 

VF Venture (DK)

London Venture Partners (UK)

Novo Seeds (DK), Syngenta Ventures (SG)

Novo Seeds (DK), Sofinnova Partners (FR)

VF Venture (DK), Cipio Partners (DE), Conor Venture Partners 

(FI), Heartcore Capital (DK), Jolt Capital (FR)

Nordic Eye (DK)

Seed Capital (DK), Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) (SE)

Nordic Alpha Partners (DK)

VF Venture (DK)

Commerce Ventures (US), LiteCap (US)

Seed Capital (DK)

Howzat Partners (LU)

VF Venture (DK)

Seed Capital (DK), Heartcore Capital (DK)

Bristol-Myers Squibb (US), HBM Partners (CH), Maverick 

Ventures (US), Novo Holdings (DK), OrbiMed (US), OrbiMed 

Israel Partners (IL), Seed Capital (DK); Seneture Partners (FR), 

Sunstone Life Science Ventures (DK), Ysios Capital (ES)

Creandum (SE), Seed Capital (DK)

Heartcore Capital (DK), Seed Capital (DK), Speedinvest (AT)

Cherry Ventures (DE), Founders (DK), William Demant Invest (DK)

VF Venture (DK), SET Ventures (NL), Lucros Investment (NL)

Jolt Capital (FR), Nokia Growth Partners Capital (US)

Inkef Capital (NL), Lundbeckfonden (DK), Novo Holdings (NL), 

Roche Venture Fund (CH)

Bonfire Ventures (US), New Enterprise Associates (US), Rincon 

Venture Partners (US), Root Ventures (US)

Seed Capital (DK), byFounders (DK)

Summit Partners (US), VF Venture (DK)

Seed Capital (DK), VF Venture (DK)

Balderton Capital (UK), Idinvest Partnes (FR), Heartcore Capital 

(DK), EQT Ventures (SE)

Creandum (SE), Idinvest Partnes (FR), Kreos Capital (UK), 

Recapex (SE), SEB Private Equity (SE)

Creandum (SE), Founders (DK), Kinnevik (SE), Seedcamp (UK)

Promentum Equity Partners (DK)

VF Venture (Early Engagement) (DK), Seed Capital (DK)

West Hill Capital (UK)

VF Venture (DK), Heartcore Capital (DK), Creandrum (SE)

Trumpf Venture (DE)

14W (US), Balderton Capital (UK), byFounders (DK), Sweet 

Capital (UK)

Seed Capital (DK)

Insight Venture Partners (US), Dawn Capital (UK), Seed Capital 

(DK), Heartcore (DK)

Dawn Capital (UK), Insight Venture Partners (US), Seed 

Capital (DK)

Alven Capital Partners (FR), Seed Capital (DK), Wellington 

Partners (DE)

LDV Capital (US), byFounders (DK), 7percent Ventures (UK), 

New York Venture Partners (US), The Nordic Web Ventures (NO)

Northcap Partners (DK)

Følgende transaktioner, hvor investeringsstørrelsen er ukendt, er ikke inkluderet i listen: Abzu, Addwish (nu Hello Retail), ARKK Copenhagen, Artland, Corti, 
FarmBackup, FreeSense, GenieBelt, HITSA, Insurance Business Applications, Junkbusters, Monsido, Motosumo, Scoutbase og Zliide Technologies.
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