
Genstartsfonden = Genstartskapital
Tilbud til sunde virksomheder, som har behov for 
yderligere soliditet for at realisere vækstplanerne

En pulje på 3,0 mia. DKK, som skal anvendes til genstart af sunde
danske virksomheder, der er blevet særligt hårdt ramt af følgerne
af COVID-19. Virksomhederne skal desuden have solide vækst-
perspektiver. 

Målgruppen er primært små- og mellemstore virksomheder jf. 
EU’s definition samt mid-caps.

Enten direkte egenkapital eller egenkapital-lignende lån ( fx 
Ansvarlige lån) til styrkelse af virksomhedernes kapitalforhold.

Virksomheder, som er omfattet af Genstartskapital, skal være på
et marked – eller i en branche – som er særligt hårdt ramt af 
følgerne af COVID-19. Det er markeder eller brancher, som har 
haft et fald i omsætning på 10% eller derover. Derudover skal 
virksomheden også selv være negativt påvirket af krisen.

Ordningen er på markedsvilkår og løber frem til 31.12.2021.

Sunde virksomheder med en positiv trend i resultater frem til 
marts 2020 i omfattede COVID-19-ramte brancher.

Virksomheder, som har vækstperspektiver efter COVID-19, og 
som kan sandsynliggøre fremadrettet evne til både at tjene penge
og skabe positivt likviditet, der er tilstrækkelig til at kunne afvikle 
et Ansvarligt lån.

Virksomheder, der har relevante kompetencer både i og omkring 
virksomheden - dvs. også i bestyrelsen.

Omsætning og balance på min. 10,0 mDKK.

Soliditet på min. 10 pct. (gerne 25 pct. og derover efter tilførsel af 
det Ansvarlige lån).

Den nuværende egenkapital matcher som min. størrelsen af det 
Ansvarlige lån.

Lånet indgår i én samlet løsning og åbner på den måde op for 
yderligere finansiering, typisk fra et pengeinstitut. 

Hvad er Genstartskapital?
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Ansvarlige lån, Genstart

Det Ansvarlige lån, Genstart er langsigtet og tålmodig finansiering, 
som står tilbage for alle selskabets kreditorer, og er uopsigeligt fra 
Vækstfondens side. Lånet medfører ikke udvanding af nuværende 
ejere, og forventes at åbne op for ny finansiering til realisering af 
vækstperspektiver efter COVID-19.

Målgruppe
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Kriterier
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Færre end 250 fuldtids-    
ansatte

En årlig omsætning på 
mindre end 50 mio. EUR 
eller årlig samlet balance 
på mindre end 43 mio. EUR.

Har typisk mellem 250-
1.500 fuldtidsansatte. 

NB: Denne type virksomhed 
er ikke officielt defineret af 
EU.

Gode vækst-
perspektiver 
efter COVID

Målgruppe og kriterier

Soliditet på 
min 10 pct. 

Små- og mellemstore
virksomheder

     - 

     -

Mid-cap 
virksomheder

    - 

    -

31. dec.

2021

Udløbsdato

Sunde SMV’er 
og mid-caps

OBS: lever din virksomhed ikke op til alle kriterierne? Så tøv 
ikke med at kontakte os alligevel. Vi står altid klar til sparring 
og til at undersøge, om der kunne være en anden løsning.    



Vilkår

Lånestørrelse:  1,0 mDKK ->

Medfinansiering: 1:1, som hovedregel

Løbetid:   10 år med 3 års afdragsfrihed og renteoprul

Rente:   8 – 15,3% - alt efter risikorating

Etableringsgebyr:
 

 20.000 + 0,5% af lånebeløbet < 1,0 mDKK

 30.000 + 0,5% af lånebeløbet >1,5, men <2,0 mDKK  

 40.000 + 0,5% af lånebeløbet > 2,0 mDKK

Exitbonus:  Ja, dog begrænset til to gange hovedstolen

Eksempel:

Ansvarligt lån:  10,0 mDKK

Indgangsværdi: 70,0 mDKK

Fiktiv ejerandel: (10,0/(10+70) = 12,5%

Salgspris år 4:  200,0 mDKK

Værditilvækst:  200,0 – 70,0 = 130,0 mDKK

EXIT-bonus:  (130,0 * 12,5%)/2 = 8,125 mDKK

Den maksimale EXIT-bonus kan dog maksimalt udgøre to gange 
den oprindelige hovedstol.

Sikkerheder:  Ingen fra låntager, men evt. krav om kaution  
   fra øvrige koncernselskaber
Erklæringer:  Udbytte- og tilbagetrædelseserklæringer fra  
   ejerne
Indfrielsesvilkår: Kan ske til udgangen af et kvartal mod  
   betaling af 3 års tilbagediskonteret marginal  
   til indfrielsestidspunktet

Sådan søger virksomheden:
Ansøgning via kundeportalen på www.vf.dk, hvor kunden uploader 
følgende materiale:
 
- Forretningsplan
- Vedtægter, ejerbog og evt. ejeraftaler
- Seneste 2 års interne årsregnskaber inkl. revisionsprotokollat
- Seneste perioderapportering
- Budget for kommende år
- Organisationsdiagram og evt. CV på ledelse

Kontakt

Relevante 
kompetencer

Omsætning 
og balance 
på min. 10 
mio. DKK

Senior Director, VF Udlån

E-mail: hhe@vf.dk

Tlf. 23 25 10 93

Henrik Holst Elstrøm  

Director, VF Udlån

E-mail: jok@vf.dk

Tlf. 29 65 09 42

Jonas Kristiansen

www.vf.dk covid19@vf.dk Tlf. 35 29 86 00


