Aktivitetsrapport 2020/2021

Vi er brancheforeningen, der samler hele økosystemet af
aktive ejere, investorer og rådgivere i Danmark. Vores branche
tæller alt fra private investorer, over familiekontorer til
venture- og kapitalfonde og store pensionskasser.

Brancheforeningen
for Aktive Ejere i
Danmark

Denne aktivitetsrapport giver et overblik over den
investerende del af branchen, som omfatter kapital- og
venturefonde, samt business angels.
Vores medlemmer yder aktivt ejerskab i de virksomheder, de
investerer i og er samtidig med til at udvikle Danmarks næste
generation af succesrige foretagender.
Vi har flere end 400 medlemmer, som repræsenterer hele
branchen. Medlemmerne samarbejder med relevante aktører i
samfundet fra myndigheder og styrelser - samt regering og
Folketing over fagbevægelser, erhvervsorganisationer til
iværksættere og enkeltvirksomheder.
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Resumé
Aktivitetsrapport 2020/2021
Hvert år tager Aktive Ejere temperaturen på centrale dele af branchen.

Aktivitetsrapportens målsætning er at give en aktuel status og fremhæve
investeringstrends på det danske marked.
I 2020/2021-rapporten gives en overordnet status på det unoterede
investeringsmarked i Danmark. Rapporten 2020/2021 belyser tre segmenter:
kapitalfonde, venturefonde og business angels.

Kapitalfonde: År 2020 var et turbulent år, hvor COVID-19 var en
altoverskyggende faktor. COVID-19 forårsagede en nedgang i antal
transaktioner i H1 2020., som dog blev efterfulgt af et højt antal
transaktioner i H2 2020. På trods af COVID-19 leverede kapitalfondenes
porteføljeselskaber positiv vækst i bruttoavance, antal ansatte og ordinært
resultat.
Venture: I 2020 investerede venturefonde 3,9 mia. kr. i 65 danske startups.

Årets rapport ser også nærmere på diversitet og udviklingen i bæredygtige

Dette beløb svarer til beløbet fra 2019, hvilket er positivt, da 2019 var et

investeringer. Aktivitetsrapporten præsenterer endvidere resultatet af kontrollen

rekordår. Siden 2016 har 208 forskellige danske startups modtaget

med Aktive Ejeres retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i

venturekapital.

kapitalfonde.
Business angels: I 2020 var der ifølge Vækstfonden 2.402 aktive business

Resultaterne og nøgletal i rapporten er baseret på data, som er indsamlet fra kilder

angels i Danmark. De aktive business angels havde investeringer i omtrent

såsom Vækstfonden, DanBAN (Danish Business Angels) og Erhvervsstyrelsen.

5.900 virksomheder. I 2020 investerede DanBAN’s medlemmer 365 mio. kr. i
startups. Dette er 40% mere end det investerede beløb foretaget af

DanBAN’s medlemmer i 2019.
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Status på det danske unoterede investeringsmarked
Antal investeringer i danske virksomheder foretaget af kapital- og
venturefonde 2016-2021*
70

•

Investeringer foretaget af kapital- og
venturefonde var stigende fra H1 2016 til H1 2019.
I andet halvår af 2019 samt første halvår af 2020
var der en mindre afmatning i markedet,
hvorefter antallet af investeringer igen har været
stigende.

•

Specielt antallet af ventureinvesteringer er
steget. Fra 11 investeringer i H1 2016 til 45
investeringer i H1 2021.

•

Antallet af investeringer er steget kraftigt siden
COVID-19 pandemien. Foreløbige tal for 2021
viser en kraftig vækst i antallet af investeringer.
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Kilde: European Database Coorporative (EDC)
*2021 er foreløbige tal

European Database Cooperative (EDC) er et fælles europæisk initiativ udviklet af Invest Europe.
Formålet med EDC er at indsamle data gennem en standardiseret metode, som giver os mulighed
for at have konsistente, robuste paneuropæiske statistikker, der er sammenlignelige i hele
regionen.
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Danske kapital- og venturefonde rejser meget kapital
Danske kapitalfonde modtog i 2020 kapitaltilsagn på 11,5 mia. kr., hvilket er 6,5 mia. kr. mere end i 2019. Kapitaltilsagnet til danske
venturefonde var mere end dobbelt så stort i 2020 i forhold til i 2019. Hele 1.713 mio. kr. er givet i kapitaltilsagn til 5 forskellige
venturefonde, hvoraf de største kapitaltilsagn blev givet til Seed Capital og PreSeed Ventures.
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Kilde: Data produceret af Firmnav
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Investeringens størrelse bliver sjældent offentliggjort når
kapitalfonde investerer, og den præsenterede investerede kapital
indeholder kun 12 transaktioner i 2021, 8 i 2020, etc. Af samme
årsag påvirker købet af TDC A/S mængden af investeret kapital i
2018 væsentligt, mens købet af Nets A/S påvirker tallet i 2017.
Mængden af investeret kapital af kapitalfonde bør derfor vurderes i
sammenhæng med, at der kun er offentliggjort et
transaktionsbeløb (deal value) i 8 ud af 32 tilfælde i 2020.
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Kilde: Data produceret af Firmnav
*2021 er foreløbige tal, og indeholder de første 3 kvartaler

Kapital investeret af venturefonde i danske virksomheder
2016-2021*
Mia. kr.

Generelt investerer kapitalfonde større beløb i virksomheder pr.
investering end venturefonde. Selvom venturefonde har foretaget
væsentligt flere enkelt-investeringer i danske virksomheder, er
mængden af total investeret kapital større hos kapitalfonde.
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (30-09-2021)
*2021 er foreløbige tal, og indeholder de første 3 kvartaler

2021*
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Diversitet på agendaen
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Fokus på diversitet
Der ligger en både stor og kontinuerlig opgave i at fremme diversiteten i
vores branche, og det bliver i årene frem et meget vigtigt fokusområde
for Aktive Ejere. Det er en del af den strategi, vores bestyrelse har
besluttet, og det er også et emne, der i fremtiden vil blive reflekteret i
vores årlige aktivitetsrapport.
Aktive Ejere arbejder med Level20 for at komme tættere på den aktuelle
diversitetsdagsorden, og deltog blandt andet i organiseringen af Private
Equity Female Academy 2021, hvor Axcel, Polaris, EQT, FSN Capital og
Nordic Capital afviklede en række oplysende workshops om både
branchen og de karrieremuligheder, den byder på. Aktive Ejere er også
en del af organiseringen af Private Equity Female Academy 2022.
Aktive Ejere samarbejder derudover med Allbright, Nasdaq og de
nordiske brancheorganisationer for kapital- og venturefonde om et
projekt om at udvide kendskabet til, hvordan diversitet kan forbedre
beslutninger i virksomhederne. Der blev i 2020 afholdt en række
webinarer, som orienterede om bedste praksis og indsigt i forøget
mangfoldighed og lighed, blandt offentlige og private virksomheder i
Norden og Baltikum.
Sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere, arbejder vi på
at udvikle metoder til analyser og foretage dataindsamling, som gør det
muligt at følge udviklingen tæt inden for diversitet,

og skabe en dybere indsigt i de nuancer af private equity-industrien, der
ofte går tabt i den offentlige debat.
Sammensætningen af ledelse og bestyrelse i kapitalfondsejede
virksomheder viser, at 13 procent af virksomhederne har kvinder i den
øverste ledelse og 19 procent har kvinder i bestyrelsen. I ventureejede
virksomheder er antallet af kvinder i bestyrelser væsentlig højere, hvor
mere end hver tredje bestyrelsesmedlem er kvinde.

Blandt Aktive Ejeres medlemmer er der et stort fokus på diversitet.
Halvdelen af de adspurgte kapital- og venturefonde har indgået
samarbejde med en diversitetsfremmende organisation. Ligeledes har
50 procent af respondenterne opstillet klare mål for enten et bestemt
antal kvinder i ledelse og/eller bestyrelse eller en procentvis stigning i
antallet af kvinder i disse positioner.
DanBAN har også et fokus på diversitet. I en diversitetsundersøgelse
blandt foreningens medlemmer er resultatet, at en femtedel af de
virksomheder, som DanBAN’s medlemmer har investeret i, har mindst én
kvindelig stifter. Den kvindelige stifter indgår oftest i et team, hvor både
mænd og kvinder er repræsenteret, da det kun er i 3,7 procent af
tilfældene, at stifterne af virksomheden kun er kvinder.
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Diversitet er højt på agendaen blandt Aktive Ejeres
medlemmer
-

-

-

En rundspørge blandt medlemmer af
Aktive Ejeres Kapitalfonds- og
Ventureudvalg viser, at der er taget
en del initiativer til udarbejdelse af
diversitetsstrategier.
Måltal er i flere tilfælde erstattet af
en diversitetshandlingsplan - med
konkrete initiativer forankret i både
ledelse og virksomheden generelt.
Flere af fondene vil med
handlingsplanerne blandt andet sikre
lige muligheder og vilkår for ansøgere
og ansatte. Det samme skal gælde
for de samarbejdspartnere og
virksomheder, fondene indgår
forretninger med.

Diversitets spørgsmål til kapital- og venturefondene
Er der indgået samarbejde med
en diversitetsfremmende
organisation?

Ja

Nej

Er der opstillet klare mål, som
antal eller %-vis øgning af kvinder
i ledelsen og bestyrelse?

Ja

Nej

Er der opstillet klare mål, som
antal eller %-vis øgning af
ansættelse af kvinder?

Ja

0
Kilde: Aktive Ejere
Note: Oversigten omfatter 10 respondenter.
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Sammensætning af køn i ledelse og bestyrelse
Diversitet i danske kapitalfondsejede selskaber
1. halvår 2021

Diversitet i danske ventureejede selskaber
1. halvår 2021
79%

87%

81%
61%

39%

21%
19%
13%

Ledelse

Bestyrelse
Mænd

Kvinder

Ledelse

Bestyrelse
Mænd

Kvinder

Kilde: Data produceret af Firmnav
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2022 varsler skærpede krav om måltal og politikker for store
virksomheder
Allerede i december 2012 blev der indført
regler i selskabsloven og årsregnskabsloven
om måltal og politik for den kønsmæssige
sammensætning af ledelsen i de største

danske virksomheder.
Det betyder, at de største virksomheder i
Danmark skal opstille måltal for andelen af

Regeringen oplyser i sit lovkatalog for 2021/2022, at der i 2022 indføres skærpede krav til måltal og
politikker for det underrepræsenterede køn m.v. Lovforslaget har til formål, at de største danske
virksomheder skal arbejde hen imod en kønsfordeling på minimum 40/60 af kvinder og mænd.
Erhvervsstyrelsen har i 2020 foretaget en opgørelse over andelen af kvinder i bestyrelser i de 2.225
danske virksomheder, der er underlagt lovkravet om måltal og politikker for den kønsmæssige
sammensætning af ledelsen.
Opgørelse pr. 15. august 2020 vedr. procentdelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i virksomheder
omfattet af regler om måltal og politiker og andelen for de børsnoterede virksomheder, inkl. og ekskl.
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i pct.

det underrepræsenterede køn i deres
øverste ledelsesorgan.
Virksomhederne omfattet af lovkravene skal

1. Børsnoterede
virksomheder

også udarbejde en politik for at øge andelen
af det underrepræsenterede køn på
virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

2. Alle virksomheder
(inkl. børsnoterede
omfattet af krav om
måltal)

Bestyrelsesmedlemmer valgt af:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Generalforsamling

9,6

9,7

11,8

14,7

15,5

16,4

16,5

17,4

20,6

Generalforsamling og
medarbejdervalgte

16,3

16,2

17,4

19,5

20,3

20,4

19,9

22,1

23,9

Generalforsamling

15,8

16,0

16,9

17,9

18,6

Generalforsamling og
medarbejdervalgte

18,2

17,9

18,7

19,6

20,2

Kilde: https://erhvervsstyrelsen.dk/koensfordeling-i-ledelsen
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Diversitetsundersøgelse blandt DanBAN’s medlemmer
Business angels – Diversitet blandt stiftere
Teams med
både mænd
og kvinder
16.9%

Business angels – Medlemsstatistik
Mere end
20% af
startups har
minimum 1
kvindelig
stifter

90.1%

Min. alder

Teams kun
med mænd
79.4%

Teams kun
med kvinder
3.7%

9.9%

27
80

Max. alder
Gns. alder
Median alder

52.5
52

Kilde: DanBAN 2020 Annual member survey
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Udvikling i bæredygtige investeringer
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Aktive Ejeres medlemmer fokuserer på den grønne
omstilling
Blandt Aktive Ejeres medlemmer er der stor

handler ikke kun om at agere ansvarligt men

bæredygtigheden af investeringer.

fokus på den grønne omstilling, og den indsats

også om værdiskabelse og sikre, at

På investeringssiden forstås bæredygtig

der skal være med til at drive en bæredygtig

virksomhederne har det nødvendige

finansiering som investeringer, der integrerer

udvikling for alle typer virksomheder.

fundament for langsigtet bæredygtig vækst.

bæredygtighedsfaktorer i både
investeringsbeslutninger og løbende gennem

Der er, i den opdaterede 2022 version af

Aktive Ejere giver en status på det antal

Aktive Ejeres retningslinjer for ansvarligt

transaktioner, der i 2020 aktivt bidrog til den

ejerskab og god selskabs-ledelse i

grønne omstilling, og hvor kerneforretningen

kapitalfonde, indarbejdet en anbefaling til at

er grøn/bæredygtig.

skælsættende år rapporteringsmæssigt for

Med vedtagelsen af FN’s verdensmål og Paris-

implementering af både EU’s

at formindske sit CO2-aftryk.

aftalen i 2015 blev der skabt en global ramme

disclosureforordning og taksonomiforordning

for bæredygtig udvikling og begrænsning af

vil have et bredt anvendelsesområde, og

De danske kapitalfonde er med til at tage

globale temperaturstigninger.

omfatter både ikke-finansielle og finansielle

For at understøtte disse mål er der i 2021

virksomheder.

kapitalfonden overordnet beskriver sin

klimapolitik og/eller en relevant handleplan for

klimaansvaret alvorligt ved at handle ansvarligt
overfor investorerne, virksomhederne, og

samfundet som helhed. At være bæredygtig

investeringernes levetid.
Ser man frem mod 2022, bliver det dermed et
mange større danske virksomheder. Da

vedtaget omfattende EU-regler, som giver

investorer mulighed for at vurdere
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Udvikling i grønne investeringer foretaget af kapital- og
venturefonde
De virksomheder, som indgår i nedenstående data, er virksomheder, hvor kerneforretningen er grøn/bæredygtig, og som dermed aktivt bidrager til den
grønne omstilling. Eksempler på dette er blandt andet Evershelter ApS, som producerer miljø- og klimavenlige shelters til verdens flygtningelejre.
Modstrøm A/S, som er et klimavenligt energiselskab samt Obton A/S, der er en langsigtet investeringspartner i solenergi, og som står bag mere end 900

solcelleparker.

Antal opkøb af grønne virksomheder foretaget af kapitalfonde

Antal ventureinvesteringer i grønne danske startups
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Kilde: Data produceret af Firmnav,
* Data for 2021 er foreløbige tal, og indeholder de første 3 kvartaler
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Business angels med fokus på bæredygtig udvikling

DanBAN har sat fokus på FN’s
verdensmål blandt sine
medlemmer.
I en undersøgelse har DanBAN
spurgt sine medlemmer om, hvilket
af FN’s verdensmål medlemmernes
porteføljeselskaber aktivt
arbejdede med.

6.8%
14.9%

6.8%

6.2%

4.6%

4.0%

11.5%

Her vises resultatet fra DanBAN’s
2020 annual member survey.

5.3%

12.7%
Kilde: DanBAN 2020 Annual member survey

9.9%

4.6%

3.1%

2.5%

1.9%

1.9%

1.2%
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Kapitalfonde
Side 19

Kapitalfonde i
Danmark
De danske kapitalfonde investerer primært i mellemstore eller større,
unoterede virksomheder – bl.a. på vegne af de danske pensionskasser.
Deres formål er at udvikle virksomhederne, og det er med til at skabe
vækst og produktivitet, ligesom det er med til at skabe arbejdspladser
rundt omkring i hele landet.
Flere og flere virksomheder kommer på et tidspunkt i deres vækstrejse
under kapitalfondseje. Det sker som oftest i forbindelse med et
udviklingsspring, en børsnotering, eller at virksomheden skal udvide
internationalt.

Aktive Ejeres kapitalfondsmedlemmer er bevidste om det
samfundsansvar, der påhviler dem, hvor konkurrencedygtige vilkår og
stabilitet skal gå hånd i hånd med ansvarlig opførsel.

Side 20

Danske kapitalfonde i tal
32

danske virksomheder blev helt eller
delvist kapitalfondsejede i 2020

1,5

pct. p.a. var i 2020 den gennemsnitlige
vækst i antal ansatte i danske virksomheder
ejet af en kapitalfond

83

tusind ansatte var i
2020 globalt beskæftiget i de
danske kapitalfondsejede virksomheder

1,2

gange så mange
danske virksomheder blev i 2020
købt af danske kapitalfonde
ift. internationale fonde

pct. var den gennemsnitlige
vækst i bruttoavance i 2020 hos de
danske kapitalfondsejede
virksomheder

59

mia. kr. i bruttoavance havde
de danske kapitalfondsejede
virksomheder i 2020

5

Kilde: Liste over Kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk, samt beregninger af Aktive Ejeres Sekretariat

Side 21

COVID-19 har været en udfordring for aktivitetsniveauet
Man kan ikke omtale 2020 uden at nævne

Af de 32 danske virksomheder er

I 2020 var 19 procent af kapitalfondenes

COVID-19. Pandemien har været en

Siteimprove, Moment og Vikingbus blandt

investeringer i virksomheder som ydede

afgørende faktor for at drive virksomhed i

de største. Disse virksomheder er opkøbt af

erhvervsservice for sine kunder. Dette er en

2020, og mange virksomheder har været

henholdsvis Nordic Capital, Axcel og Polaris.

væsentlig stigning, da kun 7 procent af

afhængige af de politiske beslutninger, der

Blandt de kun 18 frasalg bør Advent

kapitalfondenes investeringer blev foretaget

blev foretaget i løbet af året. Kapitalfonde

International’s salg af Faerch A/S til A.P.

i erhvervsservice-branchen i 2015.

har investeret i 32 danske virksomheder i

Møller Holding nævnes.

Derimod er kapitalfondenes investeringer i

2020, hvilket er mindre end i 2018 og 2019.

industri-, råstof- og forsyningsvirksomheder

Dertil har kapitalfonde frasolgt markant

Det ses, at de udenlandske kapitalfondes

faldet. I 2020 var 19 procent af

færre virksomheder i 2020 end i tidligere år.

aktiviteter på det danske marked har været

investeringerne i denne branche, mens det

En direkte årsag hertil er, at det var et

faldende siden 2015, mens de danske

var 33 procent i 2015.

udfordrende forår, hvor pandemien skabte

kapitalfondes aktiviteter har været mere

store usikkerheder, hvilket resulterede i

stabile men stadig svagt aftagende. Tallene

lavere risikovillighed blandt eventuelle

viser også, at det hovedsageligt er danske

købere til de kapitalfondsejede

kapitalfonde, der opererer på det danske

virksomheder.

marked.
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COVID-19 svækker aktivitetsniveauet for kapitalfonde
Aktivitetsniveauet for kapitalfondstransaktioner var samlet set lavere i 2020 end i 2019. Dog med en kraftig øgning i antal
transaktioner i H2 2020. I 2020 blev 32 danske virksomheder købt af en kapitalfond, mens der i 2019 blev købt 39 danske
virksomheder. Ligeledes solgte kapitalfonde færre danske virksomheder i 2020 end i 2019. Kun 18 danske virksomheder blev
solgt af kapitalfonde i 2020. En årsag hertil er, at da COVID-19 pandemien for alvor indtraf i marts 2020 faldt risikovilligheden
blandt mange investorer, og en del virksomhedshandler blev stoppet på grund af en øget usikkerhed om fremtiden.
80
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Kilde: Liste over Kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk

Side 23

Danske kapitalfonde dominerer fortsat markedet
Internationale kapitalfondes aktiviteter i Danmark siden 1998
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Kilde: Liste over Kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk
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Kapitalfondenes aktiviteter efter branche
Kapitalfondene øger deres investeringer i erhvervsservice, samt handel og transport, mens der bliver investeret relativt mindre i
industri, råvarer og forsyning.
Udviklingen i kapitalfondenes opkøb fordelt på branche
2020
2019
2018
2017
2016
2015
0%

10%
Bygge og Anlæg

20%
Erhvervsservice

30%
Handel og Transport

40%

50%
Industri, råstoffer og forsyning

60%

70%

Information og Kommunikation

80%

90%

100%

Ejendomshandel og udlejning

Kilde: Liste over Kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk
Note: Kapitalfondsejede virksomheder i NACE-branche; Kultur, fritid og anden service, Landbrug, skov og Fiskeri, samt Off. Adm. Undervisn., sundhed indgår ikke i undersøgelsen, pga. meget få investeringer.
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Porteføljeselskaberne
Et overblik over danske virksomheder der er ejet af kapitalfonde

Side 26

Porteføljeselskaberne
Aktive Ejere har taget temperaturen på de 317 porteføljeselskaber, som
var ejet af en kapitalfond i perioden 2015-2020.
For alle 317 selskaber er der indsamlet offentligt
tilgængelige informationer fra deres respektive regnskaber i perioden
2015-2020. Aktive Ejere har indsamlet data vedrørende vækst i
bruttoavance, antal ansatte, nettodriftsindtægter og ordinært resultat
for at undersøge selskabernes lønsomhed og evne til at skabe
flere arbejdspladser under en kapitalfonds ejerskab.

Side 27

Porteføljeselskabernes performance under COVID-19
År 2020 var et anderledes år at drive

de 317 virksomheder, som indgår i analysen,

Danmarks Statistik har ikke ved tidspunktet

virksomhed i. Alligevel formåede de fleste

er 5 procent. Virksomhederne har hævet

for udarbejdelsen af denne rapport,

danske kapitalfondsejede virksomheder at

deres nettodriftsindtægter med 13 procent,

offentliggjort antal ansatte for alle danske

navigere gennem krisen og levere vækst i

samt deres ordinære resultat med 21

virksomheder i 2020. De foreløbige

både bruttoavance, netto driftsindtægter

procent. Det generelle billede af de

beskæftigelsestal indikerer dog, at

samt ordinært resultat.

kapitalfondsejede virksomheder er, at

beskæftigelsen for alle danske virksomheder

væksten i disse 3 nævnte nøgletal er højere i

er faldet marginalt fra 2019 til 2020.

De virksomheder, som indgår i analysen, er
virksomheder, der på nuværende tidspunkt
er ejet af en kapitalfond. Kapitalfondene har

danske kapitalfondsejede virksomheder end
hos alle danske virksomheder.

primært investeret i disse virksomheder i

De kapitalfondsejede virksomheder har

perioden 2015 og frem. Det er få

historisk haft en væsentlig højere vækst i

virksomheder, som kapitalfonde har købt i

antal ansatte end alle danske virksomheder.

perioden før 2014, der endnu er ejet af

År 2020 viser på trods af COVID-19

kapitalfonden.

pandemien en stigning i antal ansatte på 1

Den gennemsnitlige vækst i bruttoavancen i

procent sammenlignet med 2019.

Kapitalfonde ejer virksomheder i hele landet.
Størstedelen af kapitalfondsejede

virksomheder har hovedsæde i Jylland eller
på Fyn.

Side 28

Kapitalfondenes porteføljer består i 2020 primært af
virksomheder opkøbt fra 2015 og frem
•

Langt de fleste af danske
kapitalfondsejede virksomheder er blevet
købt fra 2015 og frem.

Antal nuværende ejet porteføljevirksomheder fordelt på købstidspunkt
60

50

•

Virksomheder, som kapitalfonde har
opkøbt før 2015, er i høj grad frasolgt.
Dermed er det kun få virksomheder, som
er blevet opkøbt i periode 2006-2011, som
endnu er omfattet af kapitalfondenes
porteføljer.
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Kilde: Liste over Kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk
Note: Vedrører virksomheder, som pr. 31.12.2020 er ejet af en kapitalfond. Dvs. der indgår 317 virksomheder i analysen.
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Kapitalfondsejede selskaber formår at skabe positiv
vækst i bruttoavance på trods af COVID-19
Analysen indeholder de 317 virksomheder, som er ejet af en kapitalfond. Virksomheder, som er frasolgt i 2020 og 2021 indgår i
analysen. Der mangler sammenligningsgrundlag for 2020, da Danmarks Statistik endnu ikke har offentliggjort data for 2020.
Vækst i antal ansatte i perioden 2016-2020

Vækst i bruttoavance i perioden 2016-2020
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Kilde: Liste over Kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk, samt beregninger foretaget af Aktive Ejeres sekretariat og dst.dk, tabel REGN2
Med hensyn til afvigelser er virksomheder med en vækst i bruttoavance, EBITDA og EBIT mindre end minus 100% og større end 500% frasorteret.
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Kapitalfondsejede selskaber har høj vækst i indtjeningen
Analysen indeholder de 317 virksomheder, som er ejet af en kapitalfond. Virksomheder, som er frasolgt i 2020 og 2021 indgår i
analysen. Der mangler sammenligningsgrundlag for 2020, da Danmarks Statistik har endnu ikke offentliggjort data for 2020.
Vækst i netto driftsindtægter (EBITDA) i perioden 2016-2020
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Kilde: Liste over Kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk, samt beregninger foretaget af Aktive Ejeres sekretariat og dst.dk, tabel REGN2
Med hensyn til afvigelser er virksomheder med en vækst i bruttoavance, EBITDA og EBIT mindre end minus 100% og større end 500% frasorteret.
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33
virksomheder

Kapitalfonde har
ejerskab i 317
virksomheder i
hele landet
105
virksomheder
114
virksomheder

52
virksomheder

Kilde: Liste over kapitalfondstransaktioner, som kan findes på aktiveejere.dk.
De 18 virksomheder, som er frasolgt i 2020 indgår på Danmarkskortet.

13
virksomheder

Side 32

Venturefonde
Side 33

Venturefonde i Danmark
De danske venturefonde investerer i unoterede virksomheder
med vækstpotentiale. Fondene investerer i fremtidens teknologier,
både inden for tech- og life science, og har gennem de sidste 20 år sat
et tydeligt præg på udviklingen af vækstvirksomheder herhjemme.
De virksomheder, som fondene investerer i, er ofte unge virksomheder
med højt vækstpotentiale og større kapitalbehov end f.eks. business
angel finansierede virksomheder. De mest succesfulde virksomheder
udvikler sig til toneangivende vækstvirksomheder med stor eksport og
jobskabelse. Disse virksomheder bliver ofte unicorns, dvs. selskaber
værdiansat til mere end 1 mia. USD.
Et indblik ind i alle danske venturetransaktioner kan findes
på Vækstfondens liste over ventureinvesteringer i danske selskaber,
som indeholder data fra 2016 frem til i dag. Aktive Ejere har brugt denne
liste til at undersøge det danske startup-miljø.
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Dansk venturekapital i tal
65

danske startups har modtaget
investeringer fra venturefonde i
2020

3,9

mia. kr. blev investeret i danske
startups i 2020. Dette beløb er
tilsvarende det investerede beløb i
2019 og 40% højere end beløbet i
2018

6

ud af 43 late-stage
investeringsrunder har udelukkende
danske investorer med i
investeringsrunden

208

forskellige danske startups har rejst
kapital i perioden 2016-2020

102

ud af 176 seed-investeringer har
udelukkende danske investorer med
i investeringsrunden

1356

personer er ansat i de 65 forskellige
startups, som har modtaget kapital i
2020

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (31-03-2021), samt offentliggjorte regnskaber.
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Positive takter i det danske venturemiljø
Aktiviteten i det danske venturemiljø er høj

Størstedelen af den rejste kapital er

Danmark har gode succeshistorier, når det

på trods af COVID-19 pandemien. 2020 var

investeret i de mere etablerede startups.

kommer til venturestøttede startups, og

for mange et vanskeligt år, men mange

Disse virksomheder har opnået ”proof of

disse klarer sig godt. Senest har PLEO i

technologi-virksomheder brugte

concept”, og skal derfor bruge kapital til at

sommeren 2021 rejst 940 mio. kr., og er den

nedlukningen som en mulighed til at

ekspandere forretningen. Flere danske

seneste danske startup, der har opnået den

ekspandere deres forretning. Af de 67

startups er i denne fase, hvilket også

eftertragtede status som ”unicorn”: En

investeringsrunder, der er foretaget i 2020,

betyder, at virksomheden i høj grad skaber

startup som er værdiansat til over 1 mia.

har 65 forskellige virksomheder modtaget

arbejdspladser.

USD.

kapital. Lunar og Blast har hver modtaget
kapital to gange i 2020.

Det er fortsat i høj grad IT-selskaber, som
modtager venturekapital. Dette har været

Mængden af kapital rejst af startups i

tilfældet siden 2016, hvor datasættet

Danmark er steget kraftigt siden 2016. I 2016

begynder. Selvom investeringerne i life

rejste danske startups ca. 800 mio. kr., og et

sciences er få, bliver en relativ stor del af

niveau på 3,9 mia. kr. i både 2019 og 2020

kapitalen allokeret her, da den

anses derfor som et positivt resultat.

gennemsnitlige investering i life sciences er
væsentligt større end i IT-investeringer.

PLEO er ikke den eneste virksomhed, som
har rejst kapital i 2021. Der er blevet rejst 10
mia. kr. i de første tre kvartaler af 2021,
hvilket er 4 gange mere kapital end i den
tilsvarende periode i 2020. År 2021 skiller sig

mærkbart ud fra de tidligere år, bl.a. som
følge af COVID-19, som har medført større
anvendelse af teknologi, online handel og
digitalisering af samfundet.
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Aktiviteter på det danske venturemarked
Antal investeringer i danske startups
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (31-03-2021).
Noter: Seed-investeringer defineres som investeringer på mindre end 25 mio. kr., Early Stage investeringer defineres som
investeringer på mellem 25 og 95 mio. kr., Late Stage investeringer defineres som investeringer på mere end 95 mio. kr.
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Mia. kr.

Danske startups rejser kapital
på trods af COVID-19

Tilstrømningen af kapital til danske startups
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•

I 2020 blev der investeret for omtrent 4 mia. kr. i
danske startups.

0,5
0
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•

Danske startups rejste i 2020 ca. 2,75 mia. kr. i 14 latestage investeringsrunder. Denne kapital skal primært
bruges på at ekspandere forretningen.
På trods af COVID-19 har det danske venturemiljø
vedligeholdt et højt antal seed investeringer.
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (31-03-2021)

2020
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Venturekapital skaber arbejdspladser
Udviklingen i antal ansatte i udvalgte danske vækstvirksomheder
Lunar

Pleo

Peakon

Trustpilot

OnRobot

Planday

Templafy

2016

25

7

14

483

6

70

16

2017

34

-

-

509

18

119

28

2018

50

47

109

643

90

171

61

2019

84

89

194

748

155

184

147

2020

119

124

240

738

165

192

237

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (31-03-2021), samt offentliggjorte regnskaber.

Side 39

Succeshistorier
Virksomhederne har en samlet markedsværdi på 697 mia. kr., hvilket svarer til ca. 19 pct. af markedsværdien af C25.
Danske unicorns opgjort efter markedsværdi i mia. kr.
7

De 9
virksomheder
har tilsammen
flere end 21.500
ansatte på
verdensplan

11
12
18
35
88
104
182

240
Kilde: Crunchbase.com og nyse.com
Note: Markedsværdien er baseret på Market Cap 28/09-2021 – Såfremt virksomheden ikke er børsnoteret er markedsværdien baseret på
senest opdateret markedsværdi.
*Genmab og Netcompany indgår både i C25-indekset og i virksomhedernes markedsværdi
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IT-branchen modtog flest investeringer i 2020
•

I perioden 2016-2020 har størstedelen af
ventureinvesteringerne i danske virksomheder været i ITvirksomheder.

Samlet antal investeringsrunder fordelt på branche
80
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•

Siden 2016 har antallet af ventureinvesteringer fordelt på
brancher været relativt stabilt, og det øgede antal
investeringer tilgår alle brancher.
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•

I 2020 var mere en halvdelen af alle ventureinvesteringer
investeringer i IT-virksomheder, mens der var 11
investeringer i life sciences-virksomheder.
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (31-03-2021)
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Investeringer i life sciences-virksomheder er oftest større
end investeringer i IT-virksomheder
Investeringsrunderne i life science er gennemsnitligt markant større end i de resterende brancher. 3 ud af 10 af de største
ventureinvesteringer i 2020 var life science-investeringer.
Gennemsnitlige investeringsrunder fordelt efter
branche i 2020

12 danske ventureinvesteringer på mere end 100
mio. kr. i 2020
Galecto
Minervax
Lunar
Dixa
Keepit
Logpoint
OnRobot
Templafy
Lunar
Reapplix
Monsido
Podimo
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (31-03-2021)
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Investeret beløb i danske startups
Mia. kr.

12
10

Positive udsigter for 2021

8
6
4

•

I de første 3 kvartaler af 2021 er der investeret ca. 10 mia.
kr. i danske startups.

2

0
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•

For samme periode i 2020 blev der investeret ca. 2,5 mia.
kr.

2017
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Antallet af investeringsrunder opdelt efter fase
Antal

70
•

•

Årsagen til, at det investerede beløb i 2021 er stort, er, at
der er foretaget 25 late-stage investeringer.
Der er ligeledes foretaget et stort antal seed- og early
stage investeringer i de første 3 kvartaler af 2021.
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (30-09-2021)
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Mange store investeringer præger tallene for 2021
I 2021 var der med udgangen af september 10 investeringer på mere end 375 mio. kr. Lunar modtog den største investering på 1,5
mia. kr. Den samlede mængde late-stage kapital i 2021 er 9 mia. kr., hvilket er langt mere end hvad alle danske virksomheder har
modtaget i late-stage kapital i perioden 2016-2020 til sammen.
Tilstrømningen af kapital til danske startups opdelt efter fase

10 største investeringsrunder i 2021

Mia. kr.

Virksomhed

10

Lunar

9

IO Biotech

8

Pleo

7

Dixa

6

Muna Therapeutics

5
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4

Lenus eHealth

3

Adcendo

2
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1

Templafy
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (30-09-2021)
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6
virksomheder

Venturefonde har i
perioden 2016 - 2020
foretaget 208
investeringer i danske
startups. Der er
investeringer i hele
landet men en overvægt
af investeringer i
hovedstadsområdet

27
virksomheder

162
virksomheder

10
virksomheder

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (30-09-2021)

3
virksomheder
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Business angels
Side 46

Business angels i Danmark
De danske business angels er private
investorer, som investerer egne
midler i virksomheder, der er på deres
helt tidlige stadie i vækstrejsen.
Englene er ofte tidligere
iværksættere, som har tilegnet sig
viden og spidskompetencer, som de
nu bruger til at hjælpe unge startups
med at vokse og udvikle sig. Englene
er derfor dybt involverede i
virksomheden – ofte som en slags
mentorer for iværksætterne.
Antallet af engle-investeringer er
stigende. Det ses blandt andet inden
for fintech, life science og social
impact.

De danske business angels er med til
at sikre tusindvis af arbejdspladser i
Danmark. Virksomhederne er med til
at løse aktuelle problemstillinger, ikke
kun lokalt, men også globalt. De
danske business angels yder aktivt
ejerskab i de virksomheder, de
investerer i.

Data indhentet fra Vækstfonden viser,
at der i 2020 er 2.402 aktive business
angels i Danmark med investeringer i
5.931 forskellige virksomheder.
Sammenlignet med 2019, hvor der var
registreret 2.100 aktive business
angels med investeringer i 3.800
forskellige virksomheder, viser data
dermed, at aktiviteten har været

rekordhøj på trods af COVID-19.
Investeringerne er fordelt på
virksomheder over hele landet, hvor
business angels har investeret i 2.400
virksomheder i hovedstadsområdet,
1.586 virksomheder i Midtjylland, 1.077
virksomheder i Syddanmark samt 512
og 356 virksomheder i hhv.
Nordjylland og Sjælland.
Tallene viser yderligere, at DanBAN’s
222 medlemmer har investeret 364,1
mio. kr. i 365 forskellige virksomheder
i 2020. Aktive Ejere estimerer, at de
2.402 aktive business angels samlet
investerede 4 mia. kr. i 2020.
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Danske business angels i tal
2402

aktive business angels har
Vækstfonden registreret i 2020

5931

forskellige virksomheder har
investeringer fra danske business
angels

32

exits foretog DanBAN’s medlemmer
i 2020

3x

fik business angels i DanBAN i
gennemsnit et afkast på i 2020

702

unikke virksomheder er i en
portefølje hos DanBAN’s business
angels

365

virksomheder modtog i 2020
investeringer af DanBAN’s
medlemmer

Kilde: Data fra Vækstfonden, samt DanBAN’s medlemsundersøgelse
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Danske business angels i tal
DanBAN’s medlemsundersøgelse 2020
2018

2019

2020

Antal medlemmer (respondenter)

164

164

222

Antal aktive medlemmer (som
foretog mindst én investering i løbet
af året)

108

112

162

Antal unikke virksomheder i
porteføljen

471

514

702

172,3

256,4

364,4

191

209

365

11

29

32

4,5

3,0

3,0

Samlet investerede beløb (mio. kr.)
Antal af virksomheder som har
modtaget investeringer
Antal exits
Afkast (multipel)

DanBAN's medlemsundersøgelse giver et indblik i et
udsnit af danske business angels aktiviteter. Tabellen viser
resultaterne fra DanBAN’s 2020 survey samt udviklingen i
dette udsnit af danske business angels aktiviteter over tid.
•

•

•

Kilde: Data fra DanBAN’s 2020 medlemsundersøgelse

Det samlede investerede beløb af DanBAN’s
medlemmer er steget markant siden 2018, og alene
siden 2019 er beløbet steget med 42 procent.

Hele 75 procent flere virksomheder har modtaget
investeringer af DanBAN’s medlemmer i 2020 end i
2019.
Det samlede unikke antal virksomheder i porteføljen er
702, hvilket er 37 procent flere virksomheder end året
før.
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Danske business angels i tal
Business angels i Danmark

Antallet af aktive business angels som
Vækstfonden har registreret

Antal forskellige danske virksomheder, som
har investeringer fra danske BA'ere

Porteføljevirksomhederne beskæftiger
tilsammen (estimat)*

2017

2018

2019

2020

1.920

2.200

2.100

2.402

Vækstfondens registerbaserede business angel-analyse
giver et overordnet billede over business angel-aktiviteten
i det danske samfund.
•

4.400

5.000

3.800

5.931

60.000

65.000

51.000

79.000
•

Aktive engle har i gennemsnit x virksomheder i
deres porteføljer

2,3

2,3

1,8

Samlet investeringsbeløb (estimat)*
Kilde: Vækstfonden, samt beregninger foretaget af Aktive Ejere.
Aktive Ejeres estimat på baggrund af viden fra Registeranalysen og DanBAN’s medlemsanalyse

2,5

4 mia. kr.

•

Antallet af aktive business angels har ifølge
Vækstfondens analyse været stigende siden 2017 kun
afbrudt af et mindre fald fra 2018 til 2019.

Danske business angels har investeringer i 5.931
virksomheder, hvilket er investeringer i 56 procent
flere virksomheder end i 2019.
Det estimerede samlede investeringsbeløb er siden
2018 steget 71 procent til 4 mia. kr.
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512
virksomheder

Business angels er
medejere af 5.931
virksomheder
fordelt over hele
landet og sikrer et
Danmark i balance

1586
virksomheder
2400
virksomheder

1077
virksomheder

Kilde: Vækstfonden

356
virksomheder
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Aktive Ejeres retningslinjer for ansvarligt
ejerskab og god selskabsledelse
Rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2020
Afsenderen på disse retningslinjer er Aktive Ejeres kapitalfondsudvalg.
Aktive Ejeres kapitalfondsudvalg arbejder bredt for at skabe gode rammevilkår og et sundt
investeringsmiljø for kapitalfonde i Danmark. Udvalget arbejder også for at udbrede kendskabet til
kapitalfondsejede virksomheder i Danmark.

I forhold til disse retningslinjer har udvalget haft til opgave at følge udviklingen i god selskabsledelse
nationalt og internationalt, og tilstræbe kontinuitet i arbejdet med ansvarligt ejerskab og god
selskabsledelse i kapitalfonde i Danmark.
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Overholdelse på kapitalfondsniveau i 2020
I lighed med sidste år er 7 danske
kapitalfonde fuldt omfattet af Aktive
Ejeres retningslinjer for god
selskabsledelse og aktivt ejerskab. De
7 danske fonde er Axcel, Polaris, Maj
Invest, BWB Partners, Capidea,
Catacap og Via Equity.

foretaget af Deloitte, og har omfattet
en gennemgang af de danske
kapitalfondes hjemmesider med
henblik på at vurdere, hvorvidt de 15
elementer i anbefalingerne til
information på kapitalfondens
hjemmeside er opfyldt.

Derudover er der i år 13 internationale
fonde, som er delvist omfattet af
retningslinjerne, hvilket er på niveau
med sidste år.

Gennemgangen viste, at alle de
danske kapitalfonde efterlever
retningslinjerne, enten ved at være i
comply og dermed have
informationerne tilgængelige på de
danske kapitalfondes hjemmesider pr.
1. september 2020 eller ved at

Kontrollen med overholdelse af
retningslinjerne på fondsniveau er

forklare (explain) hvorfor enkelte
oplysninger er undladt.
Derudover har kapitalfondene
indrapporteret en vurdering af,
hvorvidt de mener, at
retningslinjernes krav til
kommunikation med interessenter
ved køb og salg af virksomheder, til
kommunikation med investorerne
samt relationer til industrielt netværk
er efterlevet. Resultatet heraf er
positivt, idet fondene vurderer, at de i
meget høj grad har levet op til
retningslinjerne.

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Nedenstående skema viser overholdelse af retningslinjerne på de enkelte områder:
Forhold vedr. Managementselskabet:
1. Bekræftelse af at kapitalfonden som helhed efterlever Aktive Ejeres retningslinjer på kapitalfondsniveau – enten i
form af ”comply” eller ”explain”. En evt. afvigelse skal begrundes.

100% comply

2. Beskrivelse af managementselskabets historie, antal investeringsfonde under forvaltning, summen af kapitaltilsagn
i aktive investeringsfonde.

100% comply

3. Beskrivelse af managementselskabets team opdelt på investeringsteam, risikostyring, administration mv. Hvis
selskabet har en bestyrelse, skal medlemmernes navn og stilling fremgå.

100% comply

4. Oplysning om managementselskabets status under ”Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde”, herunder
om selskabet har:
• Tilladelse - og fuld omfattet af FAIF-loven og tilsyn
• Registrering - og kun begrænset omfattet af FAIF-loven

100% comply

5. Overordnet beskrivelse af managementselskabets arbejdsmetoder i forhold til opkøb og udvikling af virksomheder.

100% comply

6. Overordnet beskrivelse af managementselskabets investeringspolitikker i forhold til CSR og etik. Beskrivelsen kan
være en henvisning til efterlevelse af Global Compact, PRI el. lign.

100% comply

7. Tilgængelig pressekontakt hos managementselskabet.

Kontaktinfo
fremgår

8. Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab.

100% comply

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Forhold vedrørende investeringsfonden:
9. Oplistning af investeringskriterier i den enkelte investeringsfond, herunder blandt andet:
a) Geografiske fokusområde
b) Størrelsesniveauet af virksomheder i investeringsfokus målt på Enterprise Value

100% comply

10. Oplistning af navnene på investorerne i den enkelte investeringsfond samt den procentvise fordeling af
investorer på type og land. Opdelingen kunne med fordel være:
• Danske pensionsselskaber
• Øvrige danske finansielle investorer
• Danske familiefonde/-formuer
• Øvrige danske investorer
• Udenlandske finansielle investorer
• Øvrige udenlandske investorer

Investorer
fremgår i grupper
og for visse fonde
med konkrete
navne.

11. Beskrivelse af medinvesterings-programmet (herunder carried interest) for den enkelte investeringsfond,
hvis det afviger væsentligt fra det markedskonforme.

100% comply

12. Oplistning om den enkelte investeringsfond som er omfattet af FAIF-loven, og dermed bl.a. har en depositar
tilknyttet.

100% comply

13. Mulighed for at downloade årsrapporten for den enkelte investeringsfond på hjemmesiden.

100% comply eller
explain

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Forhold vedrørende porteføljevirksomhederne:
14. Beskrivelse af den enkelte investeringsfonds porteføljevirksomheder med
Geografisk placering af hovedkontor
• Branche (Industri, Service, Teknologi, IT, Detail etc.)
• Ansvarlig investeringspartner hos managementselskabet og henvisning til virksomheders hjemmeside.
• Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i de enkelte porteføljeselskaber, suppleret med nøgletal
for virksomheden.

100% comply

15. Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til
porteføljeselskabets hjemmeside).

Mulighed for
download eller
link til hjemmesider.

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne

Udvikling:

• Alle kapitalfonde er 100% comply eller explain
• 4 kapitalfonde, der er fuldt omfattet, har svaret på det
udsendte spørgeskema (ud af 7), hvoraf Deloitte både har
kontrolleret det rapporterede data samt gennemgået de
øvrige kapitalfondes hjemmesider og årsrapporter for at
tjekke compliance.
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Overholdelse på virksomhedsniveau
Der er 47 virksomheder, som er
omfattet af retningslinjerne i 2020,
hvilket er en stigning i forhold til
sidste år. Antallet af selskaber i
analysen er steget i forhold til sidste
år, og der ses fortsat en
rotation/udskiftning af ca. 15-20
procent af selskaberne, og årets
analyse viser i lighed med tidligere år,
at det typisk tager 1 år at få
implementeret anbefalingerne fra
retningslinjerne.

Deloitte har kontrolleret, at
virksomhedernes indrapportering af
nøgletal og compliance er i
overensstemmelse med de aflagte
årsrapporter og oplysninger på
hjemmesiderne. Resultatet af deres
undersøgelse viser, at de indtastede
svar i al væsentlighed er korrekte.

Årets undersøgelse viser, at den
samlede efterlevelse af
retningslinjerne er steget fra 75% i
2019 til 82% i 2020, hvilket Aktive
Ejere betragter som tilfredsstillende.

Historisk har vi oplevet, at det typisk
tager 1-2 år før nye
porteføljevirksomheder har
indarbejdet anbefalingerne fuldt ud i
årsrapporterne og de årlige rutiner i
bl.a. revisionsudvalgene. Det er
således fortsat Aktive Ejeres
vurdering, at kapitalfondene og deres
virksomheder generelt har et højt
fokus på efterlevelse af
retningslinjerne.

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Porteføljeselskaber - Overholdelse af retningslinjerne i porteføljeselskabernes
årsrapporter
2020

2019

2018

2017

82%

75%

79%

76%

Samlet efterlevelse (inkl. forhold som vedr. risikostyring og intern kontrol).

85%

67%

84%

84%

Positivt nævnt i ledelsesberetningen, at selskabet er omfattet af retningslinjerne.

N/A

N/A

68%

68%

Henvisning i ledelsesberetningen til Aktive Ejeres hjemmeside.

61%

60%

60%

69%

Årsrapport tilgængelig på hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelse.

97%

74%

82%

91%

Oplysning om finansielle og øvrige risici vedrørende kapitalstruktur.

73%

81%

82%

80%

Oplysninger om medarbejderforhold, herunder antal ansatte primo og ultimo året.

Note: Procenten
angiver hvor stor en
andel af de udvalgte
selskaber, der opfylder
retningslinjerne

70%

67%

66%

64%

Corporate Governance, herunder oplysning om: * hvilken kapitalfond der ejer virksomheden og med hvilken ejerandel * hvem de enkelte medlemmer i det
øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) er indstillet af * Det enkelte bestyrelsesmedlems aktuelle stilling * Det enkelte bestyrelsesmedlems øvrige ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver * Det øverste ledelsesorgans arbejde (antal bestyrelsesmøder, brug af
bestyrelsesudvalg mv.) * Bestyrelsens og direktionens direkte aktiebeholdning som samlede grupper, hvis den overstiger 5% på balancedagen.

94%

90%

94%

90%

Det centrale ledelsesorgan identificerer mindst én gang årligt de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets
strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

94%

86%

93%

90%

Det centrale ledelsesorgan rapporterer løbende til det øverste ledelsesorgan om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder og overholdelsen af
eventuelle vedtagne politikker, rammer mv. med henblik på, at det øverste ledelsesorgan kan følge udviklingen og træffe de nødvendige beslutninger.

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Porteføljeselskaber - samlet udvikling i efterlevelse af retningslinjerne
84%
82%

82%

80%

79%

• Det ses, at der er store udsving i den
samlede compliance af Aktive Ejeres
anbefalinger, men at 2019 er på sit
laveste, og 2020 er på sit højeste
• I 2019 blev der købt flere selskaber end
de øvrige år, og vi ser generelt, at
porteføljeselskaberne tager 2 år om at
implementere retningslinjerne

78%

76%

Udvikling:

76%
75%

74%

72%

70%
2017

2018

2019

2020

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Samfundsansvar

Aktive Ejeres retningslinjer anbefaler, at kapitalfondsejede virksomheder
vedtager politikker for samfundsansvar.
Hvis anbefalingen følges, medfører dette, at virksomhederne i henhold til
årsregnskabslovens § 99a ligeledes i årsrapporten eller på hjemmesiden skal
redegøre for, hvorledes virksomheden omsætter politikkerne til handling
samt vurdere effekten heraf.
Selvvurderingen har vist, at i lighed med sidste år har stort set alle
selskaberne taget initiativ til at vedtage et sæt politikker for samfundsansvar.
Efterlevelsen er steget til 97% i 2020 fra 92% i 2019. Det er Aktive Ejeres
konklusion, at der også på dette område er en flot efterlevelse.

Ledelsesudvalg

Det anbefales, at virksomhederne etablerer et revisionsudvalg, som
enten varetages af et underudvalg til bestyrelsen eller den samlede
bestyrelse.
Der er ca. 39 procent af virksomhederne, der har valgt at etablere et
revisionsudvalg – enten i forhold af den samlede bestyrelse eller et
decideret underudvalg til bestyrelsen. Dette er en forbedring på 8 %point i forhold til tidligere år. Den positive udvikling skyldes formentlig
en øget opmærksomhed på efterlevelse og implementering af
retningslinjerne i selskaberne, som er omfattet af analysen.

Risikostyring og intern kontrol
Det anbefales, at virksomhederne
integrerer risikostyring i det øverste
ledelsesorgan og implementerer interne
kontroller til imødegåelse af de
væsentligste risici. Derudover anbefales
det, at virksomhederne rapporterer herom
i årsrapporten. Efterlevelsen omkring
implementering af procedurer i
virksomhederne og intern ledelsesrapportering omkring risikostyring er
forbedret igennem alle årene, og befinder
sig nu på et niveau, hvor mere end 9 ud af
10 selskaber efterlever retningslinjerne. I
forhold til åbenhed i årsrapporten omkring
implementerede risikostyringssystemer
og interne kontroller er der forsat plads til
forbedring, og komiteen anbefaler, at der
sættes yderligere fokus på dette område i
det kommende år.

Kilde: Deloittes rapport om kontrollen med overholdelse af retningslinjerne
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Tak til vores samarbejdspartnere
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Brancheforeningen for Aktive Ejere
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København K

aktiveejere@aktiveejere.dk
www.aktiveejere.dk

