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Hovedtal
– aktivitet

Nettotilsagn lån og garantier, antal
Bruttotilsagn lån og garantier, mio. kr.

2005

2004

2003

2002

2001

67

24

24

17

34

129

71

60

89

61

Nettotilsagn lån og garantier, mio. kr.

74

-14

44

74

-33

Nettotilsagn egenkapitalindskud, antal

47

37

27

35

35

Bruttotilsagn egenkapitalindskud, mio. kr.

331

318

129

206

276

Nettotilsagn egenkapitalindskud, mio. kr.

275

239

112

191

173

3

5

0

5

2

Tilsagn Ventureselskaber, mio. kr.

230

426

0

280

100

Tilsagn Vækstkautioner, antal

215

232

186

242

575

Tilsagn Vækstkautioner, mio. kr.

245

234

160

192

521

Tilsagn Ventureselskaber, antal

Forskellen mellem brutto- og nettotilsagn udgør
lån konverteret til egenkapitalindskud.
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Hoved- og nøgletal
– regnskabet (i mio. kr.)

2005

2004

2003

2002

2001

Afkast af obligationer, investeringsforeningsandele m.v.

33

51

72

168

134

Bruttoresultat, kapitalandele i Ventureselskaber

15

-26

-49

-30

-22

Bruttoresultat, kapitalandele egenkapitalindskud

12

-35

-87

-132

-58

Bruttoresultat, udlån

65

110

-4

-12

111

Bruttoresultat, Vækstkaution

5

-1

-10

-115

-61

Administrationsomkostninger

-56

-53

-53

-54

-46

84

55

-123

-165

71

1.117

1.510

1.738

2.039

2.176

463

275

200

163

119

Resultatopgørelse

Årets resultat

Balance
Værdipapirer og likvider
Kapitalandele i Ventureselskaber
Egenkapitalindskud

535

346

182

114

116

Udlån

266

179

125

153

168

Egenkapital

2.216

2.110

2.011

2.094

2.258

Balancesum

2.429

2.336

2.268

2.542

2.634

Nøgletal
Obligationsafkast, helårsprocent
Hensættelsesprocent på udlån

2,5

3

4

9

6

33

46

71

71

73
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giritech

GIRITECH
Giritech har udviklet en sikkerhedsløsning, der gør det nemt at
bruge IT over Internettet uden at gå på kompromis med sikkerheden. Løsningen er baseret på virksomhedens egen teknologi, EMCADS. Navnet står for Encrypted Multipurpose Content
and Application Deployment System. Med EMCADS har Giritech
skabt en fleksibel platform, der kan skabe sikker fjernadgang
fra stort set alt hardware med internetadgang. Giritech blev
grundlagt i 2003. Virksomhedens første produkt G/On er allerede på markedet og bliver forhandlet gennem en lang række
anerkendte partnere i Skandinavien, resten af Europa og
Nordamerika. CEO i Giritech er den globalt erfarne IT-mand
René Stockner, der var
hovedkraften bag Navisions
salgsorganisation, og som
opbyggede Navision i USA.
Inden sin tiltrædelse i
Giritech var han Global
Manager i Microsoft Business
Solutions. Giritech har modtaget egenkapitalinvestering
fra en række investorer herunder fra Vækstfondens
Technology Ventures.

René Stockner
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Vækstfondens ledelsesberetning
Året 2005 var et godt år for vækstvirksomheder. Efter
en længere årrække med betydelige finansieringsvanskeligheder for især teknologibaserede vækstvirksomheder vendte billedet i 2004, og vilkårene er nu yderligere styrket. Verdensøkonomien er inde i et solidt
opsving, der gør det nemmere at vinde fodfæste på
markederne for varer og tjenesteydelser. Og samtidig er
betingelserne for exits både i form af børsnoteringer og
industrielle salg væsentligt forbedret. Antallet af børsnoteringer i både Europa og USA steg i 2005 til det
højeste niveau siden 2001.

var faktisk det eneste land ud over Portugal, der kunne
demonstrere fremgang i dette indeks.
Figur 2.
Early stage investeringer (i % af BNP)
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Det danske marked for innovationsfinansiering
udvikler sig bedre end i andre lande
Vækstfondens vision er at skabe det mest velfungerende marked for innovationsfinansiering i Europa. For at
finde ud af, hvordan det danske marked udvikler sig i
forhold til resten af Europa, foretager Vækstfonden
årligt en analyse af 16 lande i Europa. Ved at sammenvægte indikatorer for størrelsen af markederne for innovationsfinansiering målt på investeringsomfanget, størrelsen af kapital under forvaltning, omfanget af early
stage investeringer, styrken af udlånsaktivitet, integrationen af markedet i forhold til udlandet og den offentlige aktivitet i markedet fås et mål for styrken af det
samlede marked. De endelige tal for 2004 kom i august
2005 og viste, at Danmark ligger på en femteplads
efter Sverige, UK, Finland og Holland (figur 1). Selvom
denne måling således viser, at Danmark stadig er et
stykke fra målet, er det gået fremad i de seneste år.
Figur 1.
Indeks for adgang til innovationsfinansiering
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Når der fokuseres på det samlede marked for ventureinvesteringer, er den positive udvikling fortsat i 2005,
hvor en foreløbig optælling viser, at de samlede ventureinvesteringer i Danmark steg med 43% til et samlet
niveau på omkring 2 mia. kr.

Venturekapital er en væsentlig drivkraft for vækst
Venturekapital er en kombination af kapital, kompetencer og netværk, der tilbydes virksomheder i de tidlige
vækstfaser og ekspansionsfaserne. I de tidlige faser af
virksomhedernes udvikling er betydningen af de to sidste elementer relativt stor. I takt med at virksomhederne ekspanderer, vokser det relative behov for kapital.
Denne pakke af kritiske ressourcer i form af kapital,
kompetencer og netværk har vist sig at bidrage
væsentligt til vækst og udvikling i erhvervslivet.

0,7

Kilde: Vækstfonden

Undersøgelser fra både USA og Europa viser, at venturekapital igennem de seneste årtier har bidraget betydeligt til at skabe vækst og arbejdspladser i den samlede økonomi. I USA beskæftiger venturefinansierede
virksomheder mere end 10 millioner personer, hvilket
udgør ca. 10% af den samlede private beskæftigelse.
Samtidig er vækstraterne for disse selskaber markant
højere. Fra 2000 til 2003 steg beskæftigelsen i venturefinansierede virksomheder med 6,5% mod et fald i den
samlede private beskæftigelse på 2,3%.

Fremgangen skyldes især, at Danmark har haft en bedre
udvikling i investeringer i teknologibaserede virksomheder i de tidligste faser, hvor Danmark i 2004 opnåede en
europæisk andenplads efter Sverige (figur 2). Danmark

For Europa viser tal fra den europæiske brancheforening
for venturekapital og private equity (EVCA) en tilsvarende tendens. I perioden fra 2000 til 2004 skabte venturefinansierede virksomheder 630.000 nye arbejdspladser i
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EU, Schweiz og Norge. Dermed nåede antallet af beskæftigede i venturefinansierede virksomheder op på mere
end 1 million. Samtidig er venturekapitalen med til at
løfte forsknings- og udviklingsaktiviteterne (F&U). F&Uudgiften per medarbejder er således seks gange højere
end for en række ikke-venturefinansierede virksomheder, der absolut set bruger mest på F&U.
For Danmark har en analyse vist, at venturefinansierede virksomheder har seks gange højere vækst i beskæftigelsen end tilsvarende virksomheder, der har modtaget kapital fra andre kilder.

Denne indsats har bidraget til at løfte den gennemsnitlige størrelse af ventureselskaber i Danmark fra 250 mio.
kr. i 2002 til 350 mio. kr. i 2005. Og mindst lige så
væsentligt er størrelsen af finansieringsrunderne for
porteføljevirksomhederne steget i 2005. Hvor den gennemsnitlige finansieringsrunde i 2004 var 12 mio. kr.,
steg den i 2005 til 21 mio. kr. (figur 3). Denne udvikling
ventes at få stor positiv betydning for den fremtidige
vækst i porteføljevirksomhederne.
Figur 3.
Gennemsnitlige beløb pr. investeringsrunde i
venturemarkedet i henholdsvis Danmark og USA

Nødvendig konsolidering af venturebranchen
Selv om venturekapitalmarkedet allerede har haft en
stor betydning for vækst og udvikling i erhvervslivet i
Danmark, er der meget, der peger på, at venturemarkedet kan skabe endnu mere vækst. Flere analyser fra
bl.a. Vækstfonden peger på, at antallet af nystartede
virksomheder i Danmark ligger på et meget højt niveau.
Men tallene viser samtidig, at alt for få af virksomhederne formår at udnytte deres vækstpotentiale. En af
årsagerne er, at mange danske vækstvirksomheder får
for lidt kapital i hver finansieringsrunde i deres vækstperioder. Ofte formår virksomhederne kun at rejse nok
kapital til at bære dem 12-18 måneder frem. Det betyder samtidig, at mange virksomheder bruger uforholdsmæssigt mange kræfter på at tilrettelægge og deltage i
kapitalrejsninger sammenlignet med den tid, de bruger
på at skabe værdi i virksomhederne.
Vækstfonden har arbejdet på at imødekomme denne
udfordring på to måder. Dels har Vækstfonden arbejdet
for større finansieringsrunder i egne porteføljevirksomheder ved bl.a. at invitere store udenlandske ventureselskaber med i nye runder. Dels har Vækstfonden
arbejdet for at konsolidere venturebranchen gennem
kapitalindskud i ventureselskaber. Sidstnævnte er sket
ved at styrke den samlede kapital under forvaltning i en
række eksisterende ventureselskaber i Danmark. Sammenlagt har Vækstfonden i 2005 givet tilsagn om kapitalindskud i tre ventureselskaber på 230 mio. kr., hvilket bringer det samlede tilsagn op på 1,3 mia. kr. til 13
ventureselskaber.
Af egentlige konsolideringer kan nævnes SeeD Capital
Denmark K/S (Iværksætterfonden), hvor forvaltningen
af DTU-Invest K/S blev sammenlagt med forvaltningen
af Symbion Capital A/S. Ligeledes pågår der p.t. et
fremskredent arbejde med at sammenlægge forvaltningen af InnFond P/S, Incuba Venture I K/S og Syddansk
Kapital K/S.
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Mere kapital til opfølgningsinvesteringer –
exitmodning af virksomheder
Hvor finansieringsrunderne er blevet større, har der til
gengæld været lidt færre af dem. I 2004 var der i Danmark 115 finansieringsrunder – mens tallet for 2005
var 110. Udviklingen i Vækstfondens direkte investeringer har udvist samme tendens. I 2005 blev der givet
tilsagn om investering i 48 virksomheder mod 63 året
før. Det samlede tilsagn om investering var 404 mio. kr.
og dermed ca. 100 mio. kr. højere end i 2004. Langt
hovedparten af tilsagn om investering gik til opfølgning
på den eksisterende portefølje. Der blev givet tilsagn
om investering for 142 mio. kr. i 17 nye virksomheder.
Denne forskydning af fokus hen mod opfølgningsinvesteringer i Danmark (figur 4) anses som positiv og er
en normalisering af billedet i forhold til lande med et
mere modent venturemarked. Det afspejler bl.a., at flere virksomheder har fået finansiering på den sidste vej
hen mod en exit. En betydelig gruppe porteføljevirksomheder i det danske venturekapitalmarked vil i løbet
af de næste år være modne til børsnotering eller frasalg
til industrivirksomheder.
Vækstfonden har i 2005 haft to exits, som har bidraget
positivt til årets resultat. Ligeledes er der sket en
væsentlig exitmodning af porteføljen med ti kapitalrunder til højere priser og med nye kapitalpartnere.

>

>
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Figur 4.
Udvikling i andelen af opfølgningsinvesteringer
i venturemarkedet i henholdsvis Danmark og USA

Siden ordningens start i august 2000 er der bevilget
godt 1.700 kautioner for over 1,6 mia. kr. De virksomheder, der har fået lån med Vækstkaution, har i dag en
samlet beskæftigelse på mere end 6.000 ansatte.
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Med henblik på at sammenkoble rådgivning om virksomhedsetablering med lån fra pengeinstitutter har regeringen tildelt en ramme til nogle særlige lånegarantier, der
kaldes Kom-i-gang-lån. Denne ramme er i en udbudsproces tildelt fire pengeinstitutter samt et konsortium
med deltagelse af tre pengeinstitutter. Der er udbetalt
Kom-i-gang-lån for 52 mio. kr. til 149 virksomheder.
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På Københavns Fondsbørs blev der i 2005 børsnoteret
en enkelt teknologibaseret vækstvirksomhed, TopoTarget A/S. Og i februar 2006 blev Aresa A/S, som er
en virksomhed i Vækstfondens portefølje, noteret på
den nye, alternative børs, First North.

Lånegarantier til virksomhedsudvikling
Vækstfondens direkte investeringer og indskud i ventureselskaber retter sig primært mod højvækstvirksomheder i opstarts- og ekspansionsfaserne. Den bredere indsats over for iværksættere samt udvikling af mindre industri og håndværk finder sted via et samarbejde med
pengeinstitutterne om Vækstkaution og Kom-i-gang-lån.
Begge produkter er lånegarantier, som pengeinstitutter i
visse tilfælde kan få knyttet til deres udlånsvirksomhed.
Efter en turbulent start med betydelige tab, flere stop
og efterfølgende ændringer er Vækstkaution nu kommet
ind i et stabilt forløb. Den kreditvurdering af lånesagerne, som Vækstfonden foretager i samarbejde med pengeinstitutterne, er blevet strammet op, hvilket har medført, at økonomien i ordningen nu ventes at være forenelig med det tilskud, der er afsat på Finansloven. I
henhold til lov om Vækstfonden skal Fonden sørge for,
at ordningen hviler i sig selv med det årlige tilskud på
25 mio. kr. via Finansloven. I 2005 blev der bevilget
215 Vækstkautioner for i alt 245 mio. kr.
Det er fortsat virksomheder i Jylland, der tegner sig for
den største del af Vækstkautionerne. Således er over
50% af Vækstkautionerne i 2005 gået til de jyske regioner. Fordelt på brancher har detailhandel med 29% og
fremstillingsvirksomhed med 23% af kautionerne været
størst. Størstedelen af Vækstkautionerne i 2005 er gået
til generations- og ejerskifter (55%), mens iværksættere har tegnet sig for 21%.

Netværksaktivitet
Udover at investere direkte i virksomheder eller indirekte via kapitalindskud i ventureselskaber og Vækstkautioner bidrager Vækstfonden til at styrke markedet for
innovationsfinansiering ved at indsamle og formidle
viden om markedsudviklingen samt ved at understøtte
netværksaktiviteter omkring virksomhederne.
Vækstfonden har i 2005 indsamlet data til og udarbejdet fem nye analyser, der afspejler udviklingen i markedet for innovationsfinansiering eller vilkårene for opstart
af ny virksomhed. Vækstfondens analyser, der er tilgængelige på Fondens hjemmeside, er genstand for
stor interesse og bliver downloadet fra Vækstfondens
hjemmeside tæt ved 8.000 gange om året.
Rækken af analyser fra Vækstfonden fik i 2005 bl.a. tilføjet undersøgelsen “Hvad skaber en succes? – En profil
af succesfulde entreprenører”, som identificerer de faktorer og egenskaber, der skaber succes for nystartede
virksomheder. En systematisk gennemgang af Fondens
portefølje af virksomheder, der har fået Vækstkautioner,
viste bl.a., at kendetegn ved succeserne i porteføljen
var, at de tidligt havde klart identificerede kunder frem
for et snævert fokus på produktet.
I en anden analyse “Kommercialisering af offentlig
forskning – en fødekanal til venturemarkedet?” satte
Vækstfonden fokus på teknologibaserede virksomheders
vej fra forskningsinstitutionerne via teknologioverførselskontorer og innovationsmiljøer frem til venturemarkedet. Analysen viste bl.a., at dansk offentlig forskning
har skabt grundlaget for mindst 148 nye virksomheder i
perioden 1998-2004, hvoraf 1/3 har modtaget kapital
fra ventureinvestorer.
Oven i disse analyser har Vækstfonden i 2005 stillet
skarpt på sammensætningen af bestyrelser i nystartede
virksomheder inden for ICT og Life Sciences samt udgivet en analyse af de faser og tilhørende udfordringer,
en teknologibaseret virksomhed gennemgår i processen
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fra idé til exit. Endelig kom Vækstfonden i 2005 med
sine årlige analyser af “Det danske marked for venturekapital og buy-out” og “Benchmarking af markedet for
innovationsfinansiering” samt fire kvartalsanalyser over
aktiviteten i venturemarkedet i Danmark.
Af netværkssponsorater skal fremhæves Fondens platinsponsorat af foreningen Connect Denmark, der skaber private rådgivernetværk omkring helt nye virksomheder. Ligeledes skal det nævnes, at Vækstfonden også
i 2005 var blandt hovedsponsorerne af Nordic Venture
Summit, som for andet år i træk blev afholdt i København. Her mødtes mere end 300 repræsentanter fra
unge teknologibaserede virksomheder, ventureselskaber
og øvrige interessenter for at diskutere konkrete virksomheds-cases og markedsudviklingen generelt. Denne
begivenhed bidrager i væsentlig grad til at placere
København blandt de europæiske “hot spots” for nye
teknologibaserede virksomheder. Endelig er Vækstfondens årsmøde i sig selv en væsentlig netværksaktivitet.
I 2005 deltog knap 400 interessenter fra markedet for
innovationsfinansiering i årsmødet.

Stor aktivitet får Vækstfondens
likviditet til at falde
Som følge af de seneste års usædvanligt vanskelige
finansieringsvilkår for unge vækstvirksomheder har
Vækstfonden valgt at fastholde et meget højt aktivitetsniveau. Forventningen har været, at markedssituationen
ville normaliseres, samt at Fondens høje aktivitet ville
medføre en mere permanent styrkelse af markedet.
Sådan er det også gået. Selv om finansieringssituationen for mange vækstvirksomheder stadig er vanskelig,
er den noget bedre end tidligere.
De samlede tilsagn om finansiering fra Vækstfonden
beløb sig i 2005 til 879 mio. kr. I 2004 var de samlede
tilsagn på 970 mio. kr. (figur 5). Når aktivitetsniveauet i
2003 var markant lavere end det i øvrigt har været tilfældet siden Vækstfondens strategiskifte, hænger det
bl.a. sammen med, at Vækstfonden ikke var med til at
etablere nye ventureselskaber i 2003.
Det høje aktivitetsniveau målt på tilsagn om investeringer har medført, at der er akkumuleret væsentlige resttilsagn på i alt 1,0 mia. kr., som for en stor dels vedkommende vil komme til udbetaling i de kommende år.
Tilsagn om investering i ventureselskaber udbetales i
takt med, at der foretages indskud i porteføljevirksomheder. For direkte investeringer investeres typisk i trancher, opdelt efter milepæle. Det betyder, at der er en
vis tidsforskydning mellem afgivelse af tilsagn og selve
udbetalingen. Tilsagnsforpligtelsen (garantierne) om
Vækstkaution, som udgør 629 mio. kr., kommer først til

udbetaling i tilfælde af, at de bagvedliggende lån misligholdes i pengeinstitutterne.
Figur 5.
Vækstfondens aktivitetsniveau målt på tilsagn
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Vækstfondens nye strategi

Det er et meget højt aktivitetsniveau, når det tages i
betragtning, at Vækstfonden har en samlet egenkapital
på godt 2 mia. kr. Erfaringsmæssigt fører 70-80% af tilsagnene til direkte investeringer og ventureselskaber til
udbetalinger. Udbetalingerne har i en årrække været
væsentligt højere end tilbageløbet fra tidligere foretagne investeringer. Det hænger sammen med, at langt
hovedparten af porteføljen af direkte og indirekte investeringer er kommet til i de seneste fire-fem år, og porteføljen er dermed så relativt ung, at der endnu ikke er
foretaget exits. Det betyder, at likviditeten er faldet
betydeligt fra et niveau på knap 2,2 mia. kr. ultimo
2001 til godt 1,1 mia. kr. ultimo 2005 (figur 6).

Figur 6.
Udvikling i likviditet og egenkapital
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Der er i 2005 udbetalt 249 mio. kr. til direkte investeringer via egenkapitalindskud og lån, og udbetalt 175
mio. kr. til ventureselskaber. I alt er der således udbetalt 424 mio. kr. mod 312 mio. kr. i 2004.
Den fremadrettede udvikling i likviditeten beror således
på et skøn over tidsforskydningen mellem tilsagn og
udbetalinger. Samtidig afhænger likviditetsudviklingen
af tilbageløbet fra tidligere foretagne investeringer.
Navnlig skønnet over sidstnævnte er behæftet med stor
usikkerhed. Ved anvendelse af historiske erfaringer
viser beregninger, at likviditeten vil falde betydeligt i de
kommende år, hvilket medfører et behov for en vis opbremsning i aktiviteten.

Udskilning af ventureaktiviteter
Opbremsningen i Vækstfondens aktivitet kan imødegås
ved at styrke samarbejdet med private investorer. I den
forbindelse er Vækstfonden for øjeblikket i gang med at

udskille en central del af sine ventureaktiviteter til et
nyt privat ventureselskab, Sunstone Capital (figur 7).
Denne udskilning har flere formål, bl.a. at skabe en
kapitalstærk ventureinvestor, der kan bidrage til at bære
virksomheder med et stort finansieringsbehov hurtigere
frem til vinderpositioner. Vækstfondens analyser viser,
at der er et stort behov for nogle meget store ventureselskaber, der har kapacitet til at opbygge et globalt
netværk og har kapitalstyrke til at bære virksomhederne helt frem til exit. Et andet formål er at forøge tilgangen af privat kapital til venturemarkedet. En central del
af Vækstfondens mission er at styrke venturemarkedet.
Den endelige test på, om et marked er velfungerende
er, at det kan bæres af privat initiativ og privat kapital.
Vækstfonden vurderer, at tiden er moden til at teste
markedet for en endnu større privat deltagelse. Det sidste er, at investeringer i globale vækstvirksomheder, der
står over for et meget stort finansieringsbehov fordelt
på flere runder fra seed og ekspansionsfaser til pre-exitfinansiering, typisk kræver et aktivt ejerskab og meget

Figur 7. Struktur for Sunstone Capital
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Figur 8. Segmentering af virksomheder
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fleksible finansieringsrammer. Det passer kun vanskeligt
med Vækstfondens forholdsvist snævre investeringsrammer og lovfæstede passive ejerskab.

Samarbejdet med private investorer omkring Sunstone
Capital betyder, at Vækstfonden alt andet lige vil få
mere kapital til at investere i nye områder.

Sunstone Capital bliver et managementselskab, der ejes
100% af partnerne. Beslutningerne om at investere
træffes udelukkende af partnerne ud fra kommercielle
kriterier. Vækstfonden anser det for vigtigt, at de ventureselskaber, som Fonden har investeret i, opnår et konkurrencedygtigt afkast. Det er forudsætningen for, at
markedet på længere sigt kan blive selvbærende.

Et segmenteret venturemarked
Det forventes, at venturemarkedet i de kommende år
vil blive mere segmenteret, hvor en række større ventureselskaber vil koncentrere sig om virksomheder med
et meget stort vækstpotentiale og et tilsvarende stort
finansieringsbehov (figur 8).

Investeringsaftalerne med Sunstone Capital vil, som de
øvrige aftaler Vækstfonden har indgået med ventureselskaber, have et klart defineret investeringsfokus, der
flugter med Vækstfondens formål. Ventureselskabernes
rolle er at finde de virksomheder inden for dette fokusområde, der forventes at give det største afkast.
Når Sunstone Capital er etableret, vil det indgå som en
del af Vækstfondens portefølje af indskud i ventureselskaber. Denne portefølje vil således tælle 14 ventureselskaber med et samlet tilsagn fra Vækstfonden på 3,54,0 mia. kr.

Vækstvirksomheder, der sigter mod snævrere markeder,
og har mindre finansieringsbehov og kortere vej til
break-even, vil falde uden for de større ventureselskabers fokus. Vækstfonden forventer, at der vil komme et
stigende behov for finansiering af denne type virksomheder. I et forsøg på at imødekomme denne efterspørgsel vil Vækstfonden igangsætte tre initiativer:
1. Etablere en pulje til matching af Business Angels
investeringer
2. Styrke Vækstfondens direkte investeringer
3. Indgå i en dialog med de regionale Vækstfora med
henblik på at styrke virksomhedernes adgang til
finansiering

>
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Matching af Business Angels investeringer
Med henblik på at styrke finansieringen af mindre kapitalkrævende vækstvirksomheder vil Vækstfonden etablere en pulje til matching af Business Angels investeringer. Hensigten er at teste, om initiativet på 3-4 års sigt
kan opnå så gode erfaringer, at det kan udskilles til en
privat enhed på samme måde som med Sunstone Capital og herefter rejse privat kapital. Forretningsidéen er
at co-investere sammen med Business Angels i mindre
vækstvirksomheder. På denne måde skabes en gearingsfacilitet for kyndige privatinvestorer. Det samlede
tilsagn vil være på 100 mio. kr.

Styrket investeringsteam
Efter etableringen af Sunstone Capital vil Vækstfonden
have en portefølje på ca. 120 direkte investeringer, der
i henhold til figur 8 falder inden for internationale og
regionale vækstvirksomheder.
Som nævnt er erfaring og kompetencer ligeså vigtige
som kapital, når der investeres i vækstvirksomheder.
Derfor vil Vækstfonden, hvor det er muligt, trække på
de kompetencer, der allerede findes i markedet bl.a.
hos Business Angels. Desuden vil Fonden styrke de
interne kompetencer på områder, hvor der forventes at
være særligt mange investeringsmuligheder. For 2006
er der afsat 25 mio. kr.

Dialog med de regionale Vækstfora
Vækstfonden har inviteret de regionale Vækstfora, der
fremover skal koordinere erhvervspolitikken i de fem
nye regioner, til en dialog om finansiering og rådgivning
af vækstvirksomheder. Såfremt det findes ønskeligt, og
såfremt der kan rejses kapital regionalt, kan Vækstfonden inddrages i regionernes fremadrettede indsats. Som
eksempel på en mulig udvidet regional indsats har
Vækstfonden indledt drøftelser med en række aktører i
Region Syddanmark for at undersøge, hvorvidt der er
basis for at rejse kapital til at etablere et regionalt kapitalselskab, som kan tilføre udviklingskapital til lokale
virksomheder i samarbejde med andre kapitalpartnere.
I den sammenhæng vil Vækstfondens kapital til investeringer i regionen blive “gearet” med indskud fra regionale aktører, fx fonde, virksomheder og pengeinstitutter.
Som led i drøftelserne indgår tillige overvejelser om at
etablere et lokalkontor i regionen. Kontoret vil være forankret i regionen, men vil have adgang til Vækstfondens samlede ressourcer herunder kompetencer og netværk, juridisk og administrativ support, analysekapacitet, kommunikation og forretningssystemer.
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Etableringen af regionale kapitalselskaber kan være en
mulighed for at udbygge adgangen til risikovillig kapital
for virksomheder, der er perspektivrige, men som ikke
har tilstrækkeligt vækstpotentiale til at være interessante for ventureinvestorer. Målgruppen vil derfor være
regionale vækstvirksomheder, som er aktive inden for
brancher, hvor den enkelte region har en styrkeposition.
Virksomhederne vil samtidig have behov for at få tilført
både kapital og kompetencer for at udløse deres fulde
vækstpotentiale.

Modning af nye idéer
Endelig ser Vækstfonden et behov for at styrke modningen af nye idéer til kommercielle virksomheder. Innovationsmiljøerne medvirker årligt til at undersøge og
modne omkring 50 projektvirksomheder. Der er her tale
om en “push-strategi”, som tager udgangspunkt i idéer
fra de bedste forskningsmiljøer i landet. Vækstfonden
vil gerne bidrage til at bære en del af disse virksomheder længere frem ved en “pull-strategi”, som tager
udgangspunkt i et erkendt markedsbehov og en udtalt
interesse fra kunder og/eller investorer, der kan føre
virksomhederne videre.
Initiativet sigter på at bringe flere vækstvirksomheder
igennem den svære fase fra opstart til indhentning af
de første kunder og vil bl.a. styrke pipelinen af investeringsmuligheder for en række danske ventureselskaber.
Ved at anvende en “pull-strategi” er det hensigten, at
Vækstfonden kan nøjes med at deltage i de første investeringsrunder, mens ekspansionsfinansieringen skal
finde sted via fortsat og forøget kundefinansiering eller
ved kapitaltilførsel fra de private ventureselskaber.
Vækstfonden har foreløbigt afsat 30 mio. kr. til dette
initiativ.
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Vækstfondens forretningsområder
Nedenfor er der foretaget en mere detaljeret gennemgang af Vækstfondens enkelte forretningsområder.

Technology Ventures
Aktivitet

Direkte investeringer
Vækstfonden har siden 2001 primært investeret i virksomheder ved indskud af egenkapital og egenkapitallignende lån. Det sker normalt i forening med og på
samme vilkår som andre investorer. Vækstfonden må
ifølge sit lovgrundlag maksimalt eje 25% af en virksomhed, og virksomhederne skal leve op til EU’s definition
af små og mellemstore virksomheder.
Vækstfonden benytter indskud af egenkapital i virksomheder, hvor Fonden vurderer, at der er gode muligheder
for et industrielt salg eller en børsnotering.
Vækstfondens direkte investeringer er organiseret i tre
hovedområder: Technology Ventures, Life Science
Ventures og Mezzanin.
Både Technology Ventures og Life Science Ventures
finansierer primært virksomheder i de tidlige faser, som
typisk er karakteriseret ved en høj grad af teknologisk
innovation, stort vækstpotentiale, en mulig stærk konkurrenceposition, en veldefineret exit-strategi og et forholdsvist langt tidsperspektiv.
For både Technology Ventures og Life Science Ventures
er der i årets løb konstateret en støt stigende international interesse for Vækstfondens portefølje af teknologi- og life science selskaber. Vækstfonden har i den forbindelse præsenteret udvalgte porteføljevirksomheder
for en række internationale investorer.
Det er Vækstfondens strategi, at porteføljeselskabernes
teknologiske fundament skal suppleres med forretningsmæssigt erfarne kræfter for at sikre, at selskaberne kan
klare sig i et marked præget af en intensiv global konkurrence. For et betydeligt antal porteføljeselskaber er
der – i løbet af 2005 – blevet tilknyttet internationale
erfarne topledere i såvel direktioner som bestyrelser.

2005

2004

mio. kr.

mio. kr.

Nyinvesteringer (tilsagn)

70

78

Opfølgningsinvesteringer (tilsagn)

62

38

-6

-6

Resultatopgørelse
Bruttoresultat

Aktiver
Investeret kapital

234

224

Bogført værdi

188

144

Værdien af fem porteføljeselskaber er opskrevet i forbindelse med nye kapitalrunder til en højere prissætning, svarende til 16 mio. kr. Modsvarende er der nedskrevet 21 mio. kr. på en række porteføljeselskaber,
som ikke har udviklet sig som forventet.
For yderligere at styrke indsatsen over for Fondens porteføljeselskaber valgte Vækstfonden i 2005 at tilknytte
endnu en person som ‘venture partner’. Technology
Ventures har således nu tilknyttet to personer, bosiddende i USA, der arbejder dedikeret for at styrke porteføljeselskabernes forretningsudvikling på det amerikanske marked.
For Life Science Ventures skal forretningsidéen være
funderet i forskning og udvikling inden for bioteknologi,
farmaceutisk industri eller medicoteknisk udstyr.

Life Science Ventures
Aktivitet
Nyinvesteringer (tilsagn)

2005

2004

mio. kr.

mio. kr.

41

49

202

115

71

69

Investeret kapital

677

632

Bogført værdi

485

314

Opfølgningsinvesteringer (tilsagn)

Resultatopgørelse

Technology Ventures retter sig mod højteknologiske
virksomheder inden for IT/telekommunikation, hardware/software og industriteknologi.
Porteføljen i Technology Ventures består ved udgangen
af 2005 af 21 virksomheder. Af den samlede investerede kapital kan 31% henføres til software, 50% til kommunikation og 19% til anden teknologi. Langt hovedparten af porteføljevirksomhederne er kommet til i de
seneste fire-fem år. Som følge heraf er der endnu ikke
foretaget exits.

Bruttoresultat

Aktiver

Der er i 2005 foretaget to exits, som tilsammen har
indebåret en gevinst i året på 14 mio. kr. Yderligere er
værdien af fem porteføljeselskaber opskrevet med 48
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mio. kr. i forbindelse med nye kapitalrunder til en højere prissætning. Nedskrivninger på porteføljen har
udgjort 42 mio. kr.
En del af porteføljen er låneengagementer fra før
Vækstfondens strategiskifte i 2001. Det kontinuerlige
arbejde med at styrke disse virksomheders markedsposition og kapitalgrundlag har betydet, at tidligere foretagne hensættelser til tab på disse engagementer har
kunnet tilbageføres med 34 mio. kr. Renteindtægten på
disse engagementer har udgjort 17 mio. kr.
I Life Science Ventures er der i årets løb tilknyttet en
‘venture partner’ bosiddende i Danmark.
Porteføljen i Life Science Ventures består ved udgangen
af 2005 af 34 virksomheder. Porteføljen er med 76% af
den investerede kapital kraftigt vægtet af pharma/biotek, hvoraf en meget stor del udgøres af udvikling af
lægemidler.
Mezzanin finansierer – primært via lån med resultatafhængige vilkår – udvikling i virksomheder med en
væsentlig (især teknologisk) innovationshøjde og et
relativt stort vækstpotentiale. Denne finansieringsform
anvendes typisk, hvor Vækstfonden ikke ser en høj
sandsynlighed for exit i form af industrielt salg eller
børsnotering. Tidshorisonten for realiseringen af investeringen er kortere end for Life Science Ventures og
Technology Ventures.

Mezzanin

2005

2004

mio. kr.

mio. kr.

29

27

2

4

12

12

Investeret kapital

313

221

Bogført værdi

128

68

Aktivitet
Nyinvesteringer (tilsagn)
Opfølgningsinvesteringer (tilsagn)

Resultatopgørelse
Bruttoresultat

dere tilført en række engagementer, som ikke fremadrettet skal indgå i porteføljerne for Life Science
Ventures og Technology Ventures. I alt består porteføljen i Mezzanin af 80 engagementer i form af mezzaninlån, lån og egenkapitalinvesteringer.
Figur 9.
Vækstfondens portefølje af direkte investeringer fordelt på
brancher efter investeringsbeløb
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Vækstfondens portefølje af direkte investeringer fordeler sig på brancher som angivet i figur 9. Som det fremgår af figuren – og helt i tråd med Vækstfondens strategi over de seneste år – vægter investeringer i Life
Sciences og Technology meget i porteføljen.

Indirekte investeringer
Siden 2000 har Vækstfonden haft fokus på at medfinansiere ventureselskaber, som investerer kompetent
kapital i de tidlige virksomhedsfaser. Denne indirekte
indsats over for vækstvirksomhederne har til hensigt at
medvirke til etableringen af privatejede ventureselskaber, der kan tiltrække betydelige midler fra private institutionelle investorer, som er nødvendige for at bringe
vækstvirksomhederne fra opstart til exit.

Aktiver

Der er i 2005 givet tilsagn om finansiering til 13 virksomheder, heraf 9 som nyinvesteringer og 4 i form af
opfølgningsinvesteringer.
Nyinvesteringerne i 2005 repræsenterer et bredt udsnit
af industrier. Porteføljen i Mezzanin omfatter endvidere
en lang række engagementer fra før Vækstfondens strategiskifte i 2001. Ved udgangen af 2005 er der endvi-

I 2005 medfinansierede Vækstfonden tre ventureselskaber: Syddansk Kapital K/S, IVS Fund II K/S og Nordic
Biotech Venture Fund II K/S.
Investeringen på 30 mio. kr. i Syddansk Kapital K/S var
en del af en opfølgende investeringsrunde, hvor selskabets kapitalberedskab blev fordoblet fra 100 mio. kr. til
200 mio. kr. Denne forstærkning af kapitalberedskabet
er meget vigtig for selskabets muligheder for at bistå
porteføljevirksomhederne i deres udvikling. Syddansk
Kapital K/S har et bredt investeringsfokus og har indtil
videre investeret i såvel teknologivirksomheder som
medico- og industriselskaber.
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Vækstfonden etablerede sammen med Lønmodtagernes
Dyrtidsfond IVS Fund II K/S, som har et kapitalberedskab på 200 mio. kr. til investeringer i opstartsvirksomheder inden for teknologisegmentet. Selskabet forvaltes
af IVS A/S, der har forpligtet sig til at investere i samme selskaber som IVS Fund II K/S, hvilket bringer den
samlede investeringskapital i selskaberne op på 300
mio. kr. Partnergruppen i IVS A/S udgøres af en række
succesrige erhvervsfolk, som bruger deres erfaring og
netværk til at investere i og bistå danske vækstvirksomheder med at nå deres mål.
Nordic Biotech Venture Fund II K/S er en opfølgning på
Nordic Biotech I K/S, som i 2005 foretog sin sidste
nyinvestering. Nordic Biotech Venture Fund II K/S vil
ligesom sin forgænger have fokus på bioteksegmentet
med primær interesse for investeringer i lægemiddeludvikling. Investeringen er Vækstfondens første i en
opfølgningsfond, og understreger Vækstfondens intentioner om at medfinansiere de succesrige ventureselskaber i porteføljen frem til det tidspunkt, hvor opfølgningsfondene kan etableres med privat kapital alene.
Vækstfondens samlede forpligtelse til ventureselskaber
er på 1,3 mia. kr., hvoraf 584 mio. kr. er udbetalt. Det
samlede kapitaltilsagn for ventureselskaberne udgør 5
mia. kr. Ved udgangen af 2005 er der investeret i mere
end 125 porteføljevirksomheder via ventureselskaberne.

Vækstkaution
Vækstkaution er en lånegaranti, som Vækstfonden yder
til pengeinstitutter i forbindelse med udlån til mindre
virksomheder. Produktet er målrettet mod at udvide
adgangen til finansiering for mindre, udviklingsorienterede virksomheder. Målgruppen omfatter nystartede
virksomheder, virksomheder der investerer i produkt-,
proces- eller markedsudvikling samt generations- og
ejerskifter.
Vækstfonden sænkede i sommeren 2004 præmien på
Vækstkautionsproduktet og hævede samtidig garantiprocenten til 75 for hvert enkelt lån. Baggrunden herfor
var, at Vækstfonden er blevet bedre til at identificere de
engagementer, der egner sig til en Vækstkaution.
Dermed er tabene begrænset til et omfang, der indebærer, at økonomien i Vækstkaution – med den løbende
refusion over Finansloven – forventes at balancere.
De forbedrede vilkår har, sammen med reguleringen af
rammerne for Vækstkaution i forbindelse med generations- og ejerskifte, øget efterspørgslen efter kautioner.
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I 2005 blev der givet tilsagn om 215 Vækstkautioner
med en hovedstol på i alt 330 mio. kr. Kautionsbeløbet,
som Vækstfonden dækker, udgør 245 mio. kr. heraf. I
2004 blev der til sammenligning givet tilsagn om 232
Vækstkautioner med et kautionsbeløb på 234 mio. kr.
Vækstfondens finansiering via Vækstkaution er med til
at skabe øget beskæftigelse. Således er der samlet
beskæftiget ca. 6.000 personer i de mere end 1.000
aktive virksomheder, som har fået tilsagn om Vækstkaution. Fra 2003 til 2004 var den årlige beskæftigelsestilvækst for virksomheder i Vækstkautionsporteføljen
på 20%. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i den
samlede private sektor med knap 1,5%.
Hensættelsen på Vækstkaution er steget fra 122 mio.
kr. i 2004 til 131 mio. kr. ultimo 2005. Samlet påvirker
Vækstkaution regnskabet med en indtægt på 5 mio. kr.
før administration. Medregnes administrationsomkostninger på 6 mio. kr. samt tilskud fra staten til dækning
af samme omkostninger på 5 mio. kr., påvirker
Vækstkaution regnskabet med en nettoindtægt på 4
mio. kr. (2004; -2 mio. kr.).

Fordelingen af Vækstkautioner
I 2005 har færre virksomheder inden for IT- og forsknings- og udviklingsservice opnået kautioner, end det
har været tilfældet de tidligere år. Samtidig er andelen
af kautioner til detailhandel steget i 2005 (se figur 10).
Af figur 11 fremgår de primære formål, som Vækstkaution anvendes til. En regulering af reglerne i sommeren
2003 gjorde det muligt ved generations- og ejerskifte
at få Vækstkaution på lån til køb af hele virksomheden,
herunder anlæg og varelager. Tidligere var det kun
muligt at opnå kaution på lån til køb af goodwill i forbindelse med generations- og ejerskifte. Det har betydet en markant øget efterspørgsel efter Vækstkautioner
i forbindelse med generations- og ejerskifte siden efteråret 2003. Som det fremgår af figur 11, er 55% af de
bevilgede kautioner i 2005 gået til finansiering af generations- og ejerskiftevirksomheder.
Jylland tegner sig fortsat for den største del af Vækstkautionerne. Mere end 50% (se figur 12) af alle tilsagn
i 2005 gik til de jyske regioner. Det ses dog også, at tilsagnene til Fyns amt er øget og udgjorde 11% af alle
tilsagn i 2005. Samtidig udgør kautionstilsagn til hovedstadsregionen en lavere andel af det samlede kautionsvolumen. Det er stadig primært de mindre virksomheder på mellem en og fire ansatte, der opnår Vækstkaution.
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Figur 10.

Figur 11.

Vækstkautionstilsagn 2005 og 2000-2005 (parentes),

Vækstkautionstilsagn 2005 og 2000-2005 (parentes),

fordelt på brancher

fordelt på formål

Udlejning mv.
5% (2%)
Engros handel
6% (11%)

Bilhandel
5% (3%)

Iværksætter
21% (28%)
Detailhandel
29% (12%)

Hotel- og
restaurationsvirksomhed
7% (3%)
Anden
forretningsservice
2% (1%)

Bygge- og anlæg
7% (5%)

Anden videnservice
7% (6%)

Investering
13% (17%)

Ejerskifte
55% (33%)

Fornyelse
11% (22%)

IT- og FoU-service
9% (23%)

Fremstilling
23% (31%)

Figur 12.
Vækstkautionstilsagn givet i 2005 samt i perioden 2000-2005, fordelt på amter

%
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LEDELSESBERETNING

Kom-i-gang-lån
Regeringen afsatte i 2004 som led i aktiviteterne rettet
mod iværksættere en pulje på 25 mio. kr. til et toårigt
pilotprojekt med en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning, kaldet Kom-i-gang-lån. Vækstfonden indgik som forvalter af puljen på 25 mio. kr. aftaler med to
pengeinstitutter samt et konsortium med deltagelse af
tre pengeinstitutter, der kan tilbyde Kom-i-gang-lån i
perioden gældende fra 1. januar 2005 til 31. december
2006.
Kom-i-gang-lån blev positivt modtaget, og regeringen
har derfor tilført Vækstfonden yderligere 10 mio. kr. til
ordningen. Det har medført, at der er indgået aftale
med yderligere to pengeinstitutter således, at i alt syv
pengeinstitutter nu kan tilbyde Kom-i-gang-lån i perioden frem til 31. december 2006.
Kom-i-gang-lån er almindelige pengeinstitutlån med en
tilknyttet kaution fra staten. Lånene er målrettet mod
iværksættere, defineret som virksomheder med et
cvr.nr., der er mindre end 12 måneder gammelt. Udover
lånene skal iværksætterne tilbydes rådgivning og sparring fra professionelle om opstart og drift af virksomhed. Rådgivningen er delvist finansieret af den statslige
ramme.
Målsætningen er, at det samlede udlån skal udgøre
minimum 175 mio. kr. Såfremt pengeinstitutterne konstaterer tab på porteføljerne, vil den del af de 35 mio.
kr., som ikke er anvendt til rådgivning, blive udbetalt til
tabsdækning i form af kaution. Ved udgangen af 2005
udgjorde den samlede udlånsvolumen under ordningen
52 mio. kr. fordelt på 200 lån til 149 virksomheder.

17

Garantiforpligtelse over for udviklingsselskaber
Vækstfonden har en garantiforpligtelse over for syv
udviklingsselskaber, der indebærer en forpligtelse til at
erstatte 50% af tab på investeringer inden for en godkendt rammebevilling.
Der var oprindeligt 19 udviklingsselskaber, som i årene
1994 til 1998 fik tildelt en garantiramme på i alt 1 mia.
kr. Ved udgangen af 2005 er der registreret syv udviklingsselskaber med en samlet investering på 86 mio. kr.
i 20 porteføljeselskaber.
De sidste investeringsrammer udløb ultimo juli 2004.
Det betyder, at selskaberne ikke længere har mulighed
for at få nye investeringer ind under rammen, men
allerede foretagne investeringer under rammen er fortsat dækket under ordningen. Dækningen på 50% for
de allerede foretagne investeringer gælder i en periode
på otte år, hvorefter dækningen reduceres med 10 procentpoint om året de næste fire år for helt at bortfalde
herefter (12 år efter investeringen er foretaget).
Ved årets begyndelse var der hensat 58 mio. kr. til forventede tab på ordningen. Hensættelsen til tab er i årets
løb reduceret med 29 mio. kr., som er udbetalt i forbindelse med tab omfattet af ordningen. Hensættelsen
udgør herefter 29 mio. kr. ved årets udgang.
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Regnskabsberetning
Årets resultat
Resultatet blev i 2005 et overskud på 84 mio. kr. mod
et overskud på 55 mio. kr. i 2004.
Afkast af obligationer, investeringsforeningsandele m.v.
viser en indtjening på 33 mio. kr. mod 51 mio. kr. i
2004. Afkast af obligationer udgør 31 mio. kr. (2004;
46 mio. kr.). Det lavere obligationsafkast skyldes primært et fald i den gennemsnitlige beholdning af obligationer. Vækstfonden besluttede i 2003 at forkorte varigheden af obligationsporteføljen til under 1,5 år med
henblik på at reducere renterisikoen og sikre en større
sammenhæng med likviditets- og risikoprofilen på den
aktive portefølje. Igennem 2005 er obligationsbeholdningen nedbragt med 346 mio. kr. til 1.056 mio. kr. ultimo året. Afkastet på Fondens obligationsbeholdning har
været 2,5% for året. Afkastet på Fondens beholdning af
investeringsforeningsandele udgør 1,5 mio. kr. (2004;
3,6 mio. kr.). Investeringsforeningsandelene er afhændet i årets løb.
Resultatet af kapitalandele i ventureselskaber udgør en
opskrivning på 15 mio. kr. mod en nedskrivning på 26
mio. kr. i 2004. I ventureselskaberne har der således i
årets løb været frasalg af porteføljevirksomheder, en
enkelt porteføljevirksomhed er børsnoteret, og der er
sket opskrivninger i forbindelse med nye kapitalrunder.

menter har kunnet tilbageføres. Der er i gennemsnit
hensat 33% på eksisterende låneengagementer.
Præmieindtægten vedrørende Vækstkaution udgør 15
mio. kr. Tab og hensættelser – efter indregnet tabsrefusion – påvirker regnskabet med en udgift på 10 mio. kr.
mod en udgift på 15 mio. kr. i 2004. Samlet påvirker
Vækstkaution regnskabet med en nettoindtægt på 5
mio. kr. før administrationsomkostninger (2004; -1 mio.
kr.). Ved introduktionen af Vækstkaution i 2000 var det
forventningen, at kautionsporteføljen kunne hvile i sig
selv med løbende refusion over Finansloven. Med stor
aktivitet og høje tabstal i starten har det indtil nu langt
fra været tilfældet, men med de tilpasninger, der har
fundet sted undervejs, forventes økonomien nu at
balancere.
De samlede administrationsomkostninger er 56 mio. kr.
i 2005, hvilket er en stigning på 5% i forhold til 2004.
Omkostninger til vederlag og gager er øget i 2005. Det
skyldes bl.a., at Vækstfonden er fortsat med at styrke
medarbejderressourcerne inden for egenkapitalfinansiering.
Øvrige administrationsomkostninger er 20 mio. kr., hvilket stort set er uændret fra sidste år.

Værdien af Vækstfondens egenkapitalindskud er opskrevet med netto 12 mio. kr. i 2005 mod en nedskrivning
på 35 mio. kr. i 2004. De akkumulerede nedskrivninger
på Vækstfondens egenkapitalindskud er 186 mio. kr.
Årets nettoopskrivning sammensættes af realiserede
gevinster/opskrivninger på 78 mio. kr. og nedskrivninger på 66 mio. kr. Der er foretaget to exits, som tilsammen har indebåret en gevinst i året på 14 mio. kr.
Yderligere er værdien af ti porteføljeselskaber opskrevet
i forbindelse med nye kapitalrunder til en højere prissætning, svarende til 64 mio. kr.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere var 50 i
2005 mod 51 i 2004. Ved udgangen af 2005 var der 49
fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Årets nedskrivninger på 66 mio. kr. relaterer sig til en
række virksomheder – særligt i de meget tidlige faser –
hvor udviklingen og de kommercielle udsigter har vist
sig svagere end forventet på investeringstidspunktet.

Årets resultat for 2005 har påvirket egenkapitalen i
positiv retning med 84 mio. kr. Statens bidrag på 75
mio. kr. i forbindelse med etableringen af SeeD Capital
Denmark K/S – Iværksætterfonden – i 2004, indskydes
som kapital i Vækstfonden over en 3-årig periode.
Vækstfonden har i 2005 fået indskudt ny kapital på 22
mio. kr. Egenkapitalen ved udgangen af året udgør herefter 2.216 mio. kr.

Tab og hensættelser på udlån udgør en indtægt på 38
mio. kr. mod en indtægt på 85 mio. kr. året før. Størstedelen af indtægten relaterer sig til den del af porteføljen i Life Sciences, som er fra før Vækstfondens strategiskifte i 2001. En fortsat styrkelse af virksomhedernes markedsposition og kapitalgrundlag har betydet, at
tidligere foretagne hensættelser til tab på disse engage-

Der blev i 2005 givet tilsagn om at investere for 404
mio. kr. direkte i virksomheder, tilsagn om at investere
indirekte via ventureselskaber for 230 mio. kr., og der
blev givet tilsagn om 215 Vækstkautioner med en
hovedstol på i alt 330 mio. kr. Vækstfondens investeringsmål til direkte og indirekte investeringer på 0,5
mia. kr. for 2005 blev dermed mere end indfriet.

Årets resultat er i overenstemmelse med de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for 2004.

LEDELSESBERETNING

Forventninger til 2006
Med det nuværende kapitalgrundlag kan Vækstfonden
ikke opretholde et så højt aktivitetsniveau, som det har
været tilfældet de seneste par år. Fonden har i de seneste år, som har været særdeles vanskelige for vækstiværksættere, valgt at være ekstra aktiv og investere
noget mere, end hvad der er langtidsholdbart med det
nuværende kapitalgrundlag. Det betyder, at Vækstfonden nu er nødt til at bremse noget op for investeringerne.
Starten af 2006 har været præget af en positiv stemning på de unoterede kapitalmarkeder. Et mere tydeligt
bevis på en vending i konjunkturerne og dermed større
optimisme på de unoterede kapitalmarkeder vil kunne
forbedre prisfastsættelsen for teknologibaserede vækstvirksomheder. Vækstfonden ser derfor en god sandsynlighed for flere exits i løbet af de nærmeste år samt tilførsel af kapital til eksisterende porteføljevirksomheder
til højere priser.
Under disse forudsætninger forventes et større overskud i 2006 end i 2005.

Usikkerhedsfaktorer
Forventningerne til resultatet for 2006 er forbundet
med en række usikkerhedsfaktorer:
• Resultatfremgangen beror især på højere prissætning
af virksomheder i forbindelse med tilførsel af ny kapital samt exits. Timing og prissætning i forbindelse
med exits er forbundet med stor usikkerhed.
• Den store beholdning af obligationer medfører, at
afkastet heraf – på trods af at Fonden har valgt at
reducere varigheden – fortsat er følsomt over for
udsving i renteniveauet.
• Indskud af egenkapital i virksomheder og yderligere
indskud i ventureselskaber betyder, at Vækstfonden er
følsom over for negative ændringer i markedsværdien
af de virksomheder, Fonden er med til at investere i.
• Vækstkaution gives bredt til mindre virksomheder, så
her vil den generelle konjunkturudvikling få indflydelse på omfanget af hensættelser og tab.

Hændelser efter regnskabsårets slutning
Der er ikke, efter regnskabsårets afslutning, indtruffet
hændelser, der har betydning for bedømmelsen af
Vækstfondens finansielle stilling.
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RAIMOTECH
Raimotech udvikler og producerer unikke, miljøvenlige kompositmaterialer, bestående af cellulose og plast (CPC), til erstatning
af kendte materialer og produkter. Markedet for CPC er på globalt plan i kraftig vækst, og Raimotech vil være ledende på teknologi til udvikling af CPC. Thomas Schrøder er i dag direktør i
Raimotech.
Materialerne fremstilles med det formål at dække specifikke tekniske krav og erstatte produkter i træ eller plast. CPCs fordele
kommer til udtryk forskelligt afhængig af, om produktet skal
erstatte plast- eller træprodukter. Generelt opnår Raimotechs
kunder omkostningsbesparelser, bedre produktegenskaber og en
forbedret miljøprofil. Raimotechs kunder er plastråvareproducenter samt færdigvareproducenter. For større kunder vil Raimotech
i fremtiden bygge
specifikke og dedikerede produktionsanlæg. Raimotech
har modtaget
finansiering fra
Vækstfonden.

Thomas Schrøder

Foto: Dreyer & Kvetny
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt årsrapporten for 2005 for Vækstfonden.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt bestemmelserne i årsregnskabsloven med de særlige tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2005 samt af resultatet af Fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2005.

Hellerup, den 3. marts 2006

Direktion

Christian Motzfeldt
Direktør

Bestyrelse

Michael Fiorini
Formand

Elsebeth Budolfsen
Næstformand

Anders Knutsen

Andreas C. J. Lehmann

Carl Christian Nielsen

Caroline Søeborg Ohlsen
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Revisionspåtegning
Til Økonomi- og Erhvervsministeriet

Revisionspåtegning
Til Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vi har revideret årsrapporten for Vækstfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2005, der aflægges
efter bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt
bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Vi har revideret årsrapporten for Vækstfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2005, der aflægges
efter bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt
bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort
ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en
konklusion om årsrapporten.

Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort
ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en
konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi
tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at
opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke
indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger.
Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige
skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den
samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor
opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.

Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik.
Kravene heri er, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for,
at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af
information, der understøtter de i årsrapporten anførte
beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere
stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har
udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af
årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, hvorvidt der af Fonden er taget skyldige økonomiske hensyn ved de dispositioner, der er omfattet af
årsrapporten, og om dispositionerne er i overensstemmelse med betingelserne for statens indskudskapital i
lov om Vækstfonden og andre forskrifter samt indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at
den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for
vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af
Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden
samt bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige
karakter.
Hellerup, den 3. marts 2006
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Geert Bjørn Hansen
Statsautoriseret revisor

Jens Sejer Pedersen
Statsautoriseret revisor

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af
Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2005 i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden
samt bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige
karakter.
Hellerup, den 3. marts 2006
Rigsrevisionen

Henrik Otbo
Rigsrevisor

Henning Madsen
Kontorchef
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WISELED
Den danske lygteproducent Wiseled kan se frem til et gennembrud på verdensmarkedet. Virksomheden producerer en stavlygte, der bygger på en
nyskabende teknologi, som sikrer, at lygten lyser med en effekt, der er fire
gange så høj som i konkurrerende produkter. Målgruppen er hovedsageligt
militær, politi og vægterkorps, og Wiseled har indgået aftale med blandt andet
den amerikanske indkøbsforening GSA, der giver adgang til cirka fire millioner
potentielle kunder. Nogle af de muligheder, som den danske lygte har, omfatter muligheden for at tilslutte en ekstra lygte via et kabel, som kan sidde på
forskellige udrustningsdele. Dertil kommer, at lygten er vejr-, vand- og kemisk
bestandig, at den kan klare ekstrem dybdedykning, og at den har en stroboskop-effekt, der blænder så kraftigt, at den virker momentant lammende.
Endelig giver lygten mulighed for at tilslutte
en række lysklodser, som betyder, at lygten
kan bruges som identificering af ven eller
fjende under for eksempel livsfarlige husundersøgelser eller feltopgaver om natten.
Virksomheden er grundlagt af lygtens opfinder Flemming Dahlin og ledes i dag af
Henrik Flensborg. Wiseled har modtaget
Vækstkaution.
Henrik Flensborg
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt bestemmelserne i
årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse C (stor)
virksomhed med de tilpasninger, der er en følge af
Vækstfondens særlige karakter.
Præsentationen af anvendt regnskabspraksis er på
enkelte områder redaktionelt ændret. Vækstfondens
regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Fonden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå Fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab
og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede
på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at
de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler, som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har
været indregnet i resultatopgørelsen.
Resultatopgørelse
Afkast af obligationer,
investeringsforeningsandele m.v.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen.
Kurtage i forbindelse med køb og salg af obligationer og
modtaget udbytte, storkundekommission samt depotgebyr vedrørende investeringsforeningsandele indregnes i
resultatopgørelsen under afkast af obligationer, investeringsforeningsandele m.v.

Der er foretaget periodisering af renteindtægter af værdipapirer, obligationer, bankindestående og udlån.
Resultat medarbejderaktieafgiftsordning
Efter ligningslovens paragraffer 28A, 28B og 28C kan
Fonden modtage aktier (svarende til skatteværdien af
medarbejderaktieaflønningen) ved enten en aflevering
eller en deponering af aktierne.
Ved aflevering af aktier indregnes aktieværdien på afleveringstidspunktet i resultatopgørelsen. Værdien af tegningsretter m.v. samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes ligeledes.
Ved deponering af aktier foretages indregningen først
ved deponeringens ophør. Værdien af tegningsretter
m.v. indregnes løbende.
Udbytte af afleverede og deponerede aktier indregnes i
resultatopgørelsen under resultat, medarbejderaktieafgiftsordning.
Ligningslovens bestemmelser om medarbejderaktier er
ændret ved lov af 28. maj 2003, hvorefter der ikke
længere skal ske aflevering eller deponering hos Vækstfonden. Ovenstående bestemmelser gælder således alene aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der er tildelt før den 1. juli 2003.
Præmieindtægter
Der er foretaget periodisering af præmieindtægter vedrørende Vækstkautioner, Anlægskautioner samt Udviklingsselskaber.
Tilskud til netværksaktiviteter
Tilskud til netværksaktiviteter udgiftsføres på aftaletidspunktet.
Tab og hensættelser på udlån
Tab i forbindelse med låntagers manglende betalingsevne udgiftsføres i takt med, at de konstateres. Der hensættes til tab baseret på en forsigtig vurdering af projekternes bæredygtighed i såvel teknisk som markedsmæssig henseende og en samlet vurdering af den
enkelte virksomheds økonomiske og ledelsesmæssige
formåen.
Der hensættes endvidere til forventede tab på tilsagn
om udlån, som endnu ikke er udbetalt.
Tab på udlån med ret til gældseftergivelse udgiftsføres i
takt med, at Fonden og den enkelte virksomhed konsta-
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terer, at udviklingsprojektet ikke kan realiseres eller
viser sig ikke at være bæredygtigt i kommerciel henseende. Når projekter med ret til gældseftergivelse er
afsluttet, og den kommercielle udnyttelse og tilbagebetaling er påbegyndt, foretages der en særskilt vurdering
af Fondens tabsrisiko på det pågældende engagement.
Tab og hensættelser på Vækstkautioner og
Anlægskautioner
Vækstkautioner er opdelt i fem generationer afhængigt
af de vilkår – herunder garantidækning, præmie m.v. –
som har været gældende på udstedelsestidspunktet.
Fonden hensætter til forpligtelser på Vækstkautioner og
Anlægskautioner med udgangspunkt i følgende retningslinier:
• Konkret analysegrundlag har medført diversificerede
hensættelsesprocenter for de fem generationer af
Vækstkautioner. Der hensættes 42% på Vækstkautioner i generation 1 og 2, 32% på Vækstkautioner i
generation 3, 25% på Vækstkautioner i generation 4,
og der hensættes 20% på Vækstkautioner i generation 5.
• 15% for Anlægskautioner.

Ventureselskaber
Ventureselskaber måles til Vækstfondens andel af selskabernes indre værdi. Ved opgørelsen af selskabernes
indre værdi er European Private Equity and Venture
Capital Association’s principper for værdiansættelse
anvendt ved værdiansættelsen af porteføljeinvesteringerne.
Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.
Egenkapitalindskud
Egenkapitalindskud måles på grundlag af European
Private Equity and Venture Capital Association’s principper, som i hovedtræk omfatter:
Unoterede egenkapitalindskud måles med udgangspunkt i kostpris ekskl. direkte afholdte omkostninger
reguleret for op- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
de ved kapitaltegningen indskudte beløb. Ved konvertering af lån opgøres kostprisen til værdien af den konverterede fordring på konverteringstidspunktet.
Opskrivninger foretages, hvor der er konstateret en
højere reel markedskurs.

Fonden vurderer løbende tabsudviklingen for Vækst- og
Anlægskautioner med henblik på fastlæggelse af det
generelle fremtidige hensættelsesniveau.

Nedskrivninger foretages, hvor forventningerne har
ændret sig negativt, og ændringerne ikke kan antages
at være forbigående.

Balance

Børsnoterede aktier måles med udgangspunkt i børskursen ved regnskabsperiodens udløb.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør
5 år.
Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid.
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger
foretages lineært over den forventede brugstid. Andre
anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 3-5 år.
Nyanskaffelser med en værdi under 25.000 kr. inklusive
moms udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret under
administrationsomkostninger.

Op- og nedskrivninger samt realiserede gevinster og
tab indregnes i resultatopgørelsen. Grundet Vækstfondens særlige karakter, hvor der ikke foretages udlodning, sker der ikke binding af opskrivninger på en særlig post under egenkapitalen.
Der hensættes til forventede tab på tilsagn om egenkapitalindskud, som endnu ikke er udbetalt.
Udlån
Udlån indregnes under finansielle anlægsaktiver til
nominelle værdier med fradrag af konstaterede tab og
hensættelser til imødegåelse af tab.
Værdipapirer, obligationer
Obligationer måles til den noterede markedskurs ved
regnskabsårets udgang.
Obligationer, der er udtrukket i umiddelbar forlængelse
af regnskabsårets afslutning, optages til kurs 100.

>
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Værdipapirer, investeringsforeningsandele
Investeringsforeningsandele måles til den noterede
indre værdi ved regnskabsperiodens udgang.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver,
omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Garantiforpligtelser overfor Udviklingsselskaber
Forventede tab på den samlede overtagne garantiforpligtelse overfor Udviklingsselskaber indregnes under
hensatte forpligtelser med fradrag af udbetalte garantibeløb. Den hensatte forpligtelse blev – da Vækstfonden
overtog administrationen af garantiordningen – oprindeligt etableret via egenkapitalen. Som følge heraf sker
eventuel tilbageførsel af forpligtelsen ligeledes via egenkapitalen.
Tilsagnsforpligtelser
Tilsagnsforpligtelser optages udenfor balancen under
andre forpligtelser, reduceret for hensættelser til imødegåelse af forventede tab.
Hensatte forpligtelser til tab vedrørende tilsagnsforpligtelser for udlån og egenkapitalindskud, som endnu ikke
er udbetalt, opføres som hensatte forpligtelser.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
Omregning af valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første
indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Skat
Fonden er friholdt for skattepligt.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for perioden samt likviditet ved periodens begyndelse og slutning.
Under formueforvaltning relateres obligationer, investeringsforeningsandele samt bankindeståender. Kursreguleringer er inkluderet heri.
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Under projektfinansiering og egenkapitalinvesteringer
relateres egenkapitalindskud, udlån, Vækstkautioner,
Anlægskautioner, medarbejderaktieafgiftsordning samt
netværksaktiviteter.
Under indirekte investeringer relateres ventureselskaber
samt garantier for Udviklingsselskaber.
Likviditet omfatter ‘Likvide beholdninger’, ‘Værdipapirer,
investeringsforeningsandele’ samt ‘Værdipapirer, obligationer’. ‘Værdipapirer, obligationer’ og ‘Værdipapirer,
investeringsforeningsandele’ er medtaget under likviditet, da de indgår i Fondens likvide beredskab.
Nøgletal
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er
beregnet således:
Obligationer, helårsprocent:
Afkast af obligationer/Værdipapirer, obligationer
Hensættelsesprocent på udlån:
Hensættelser/Tilgodehavender i alt ultimo
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2005 (i t. kr.)
Note

2005

2004

1

Afkast af obligationer, investeringsforeningsandele m.v.

33.454

50.642

10

Bruttoresultat, kapitalandele i Ventureselskaber

14.805

-26.089

Udbytte af kapitalandele egenkapitalindskud

1.385

0

10.541

-34.685

11.926

-34.685

Renteindtægter af udlån

27.303

25.758

Tab og hensættelser på udlån

38.182

84.604

Bruttoresultat, Udlån

65.485

110.361

Vækstkautionspræmier

14.501

13.593

Tab og hensættelser på Vækstkaution

-9.526

-14.787

Bruttoresultat, Vækstkaution

4.975

-1.194

Værdiregulering af kapitalandele egenkapitalindskud
11, 16

3

4

Bruttoresultat, kapitalandele egenkapitalindskud

Præmier Kom-i-gang-lån

988

0

Bruttoresultat, Kom-i-gang-lån

988

0

32

60

Anlægskautionspræmier
5

2

Tab og hensættelser på Anlægskaution

397

93

Bruttoresultat, Anlægskaution

429

153

Resultat, statsgarantiordning for udviklingsvirksomhed

323

552

3.670

4.169

-1.046

-919

135.010

102.990

4.950

5.471

4.950

5.471

Resultat, medarbejderaktieafgiftsordning
Tilskud til netværksaktiviteter
Resultat af finansielle poster i alt

6

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter i alt

7

Vederlag og gager

-35.263

-32.880

8

Øvrige administrationsomkostninger

-19.633

-19.255

9

Afskrivninger
Administrationsomkostninger i alt
Årets resultat

-905

-1.202

-55.801

-53.337

84.159

55.123

Resultatdisponering
Overført til ”Overført resultat”

84.159

55.123

84.159

55.123

>
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Balance – aktiver
pr. 31. december 2005 (i t. kr.)

Note

2005

2004

Software under udvikling

4.574

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

4.574

0

1.310

859

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver
9

Materielle anlægsaktiver
9
9

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

1.131

1.006

2.440

1.865

Finansielle anlægsaktiver
10

Kapitalandele i Ventureselskaber

462.684

274.663

11

Egenkapitalindskud

535.327

346.383

12

Udlån

13

Værdipapirer, obligationer

14

Værdipapirer, investeringsforeningsandele

265.935

179.109

1.056.320

1.402.334

0

39.541

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.320.266

2.242.030

Anlægsaktiver i alt

2.327.280

2.243.894

Tilgodehavende renter

37.846

18.245

Andre tilgodehavender

989

2.867

Omsætningsaktiver

18

Periodeafgrænsningsposter

2.254

2.821

Omsætningsaktiver i alt

41.089

23.933

60.304

67.709

60.304

67.709

2.428.673

2.335.536

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger

Aktiver i alt
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Balance – passiver
pr. 31. december 2005 (i t. kr.)

Note

2005

2004

2.046.958

2.025.000

Egenkapital
Grundkapital
Overført resultat
19

Egenkapital i alt

168.835

84.676

2.215.793

2.109.676

Hensatte forpligtelser
15

Garantiforpligtelser over for Udviklingsselskaber

17

Vækstkautioner

17

Anlægskautioner
Hensatte forpligtelser i alt

28.885

57.769

130.749

121.979

288

1.142

159.922

180.890

45.594

38.524

7.364

6.447

52.958

44.971

2.428.673

2.335.536

764.964

706.949

Gældsforpligtelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Andre forpligtelser
Tilsagn om indskud af kapital i Ventureselskaber
15

Nettogarantiforpligtelser over for Udviklingsselskaber

15.182

21.356

16

Nettotilsagnsforpligtelser udlån

60.786

32.582

16

Nettotilsagnsforpligtelser egenkapitalindskud

215.363

120.716

17

Nettotilsagnsforpligtelser Vækstkautioner

481.066

448.404

17

Nettotilsagnsforpligtelser Anlægskautioner

1.631

3.165

>
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Pengestrømsopgørelse
1. januar - 31. december 2005 (i t. kr.)

Afkast af obligationer, investeringsforeningsandele m.v.

2005

2004

33.454

50.642

Ændring i tilgodehavende renter

-19.602

-1.015

Formueforvaltning

13.852

49.628

Tilbagebetalinger og præmier
Udbetalinger
Projektfinansiering og egenkapitalinvesteringer

Indbetaling fra staten vedr. Kom-i-gang-lån

Præmier Udviklingsselskaber
Udbetalinger Udviklingsselskaber
Udbetalinger til Ventureselskaber, netto

77.850

65.069

-252.110

-234.468

-174.260

-169.399

6.600

25.000

323

552

-28.884

-11.359

-173.215

-101.137

-201.777

-111.945

-53.280

-46.808

Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver

-6.054

-164

Indskud fra staten

21.958

25.000

-392.961

-228.688

Indirekte investeringer

Administrationsomkostninger

Samlet likviditetsvirkning
Likviditet primo
Likviditet ultimo

1.509.585

1.738.273

1.116.624

1.509.585

1.056.320

1.402.334

0

39.541

Specifikation af likviditet ultimo
Værdipapirer, obligationer
Værdipapirer, investeringsforeningsandele
Likvide beholdninger, netto
Likviditet ultimo

60.304

67.709

1.116.624

1.509.585
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Noter
(i t. kr.)

Note 1

Afkast af obligationer, investeringsforeningsandele m.v.

Afkast af obligationer
Afkast af investeringsforeningsandele
Nettorenter af bankindestående
Afkast af obligationer, investeringsforeningsandele m.v.

Note 2

2005

2004

30.808

45.926

1.486

3.569

1.160

1.147

33.454

50.642

2005

2004

Resultat medarbejderaktieafgiftsordning

Udbytte af deponerede aktier
I alt

3.670

4.169

3.670

4.169

2005

2004

Vækstfonden har fortsat en mindre post deponerede aktier i tre selskaber.

Note 3

Tab og hensættelser på udlån

Konstaterede tab

-16.287

-82.119

Indgået på tidligere af- og nedskrevne fordringer

32.707

497

Hensættelser*

20.760

152.444

0

9.549

Hensættelser tilsagnsforpligtelser
Resultat fra overtagne rettigheder samt gevinst ResultatLån
I alt

*Tilbageførsel af hensættelser primo vedrørende konverterede
lån til egenkapitalindskud udgør 1,4 mio. kr. (2004; 47,4 mio. kr.).

1.001

4.232

38.182

84.604

>
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Tab og hensættelser på Vækstkaution
2005

Statsrefusion, tilskud til dækning af tab
Konstaterede tab

2004

20.050

20.275

-33.993

-64.710

Indgået på tidligere afskrevne fordringer

13.189

12.268

Hensættelser

-8.771

17.380

-9.526

-14.787

2005

2004

-487

-501

30

24

Hensættelser

854

570

I alt

397

93

2005

2004

I alt

Note 5

Tab og hensættelser på Anlægskaution

Konstaterede tab
Indgået på tidligere afskrevne fordringer

Note 6

Andre driftsindtægter

Statsrefusion, administrationsomkostninger DBAN
Statsrefusion, administrationsomkostninger Vækstkaution
Fee fra konferencer m.v.
I alt

0

712

4.950

4.725

0

34

4.950

5.471
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Note 7

Vederlag og gager
Bestyrelse/
Direktion

Personale

2005

2004

-2.714

-32.388

-35.103

-32.713

Vederlag og gager m.v.
Social sikring
I alt

-2

-159

-161

-166

-2.716

-32.547

-35.263

-32.880

2005

2004

Vækstfonden har i perioden 1. januar - 31. december 2005 gennemsnitligt
beskæftiget 50 medarbejdere (51 medarbejdere i 2004).

Note 8

Øvrige administrationsomkostninger

Af øvrige administrationsomkostninger udgør honorar inkl. moms til revisorer:

Deloitte:
Lovpligtig

370

363

Andre ydelser

51

181

I alt Deloitte

421

544

0

0

KPMG:
Lovpligtig
Andre ydelser

0

223

I alt KPMG

0

223

250

250

0

0

I alt Rigsrevisionen

250

250

I alt

671

1.016

Rigsrevisionen:
Lovpligtig
Andre ydelser

>
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Immaterielle og materielle anlægsaktiver og afskrivninger

Anskaffelsessum primo
Tilgang
Afgang

Software

Andre anlæg,

Indretning

under

driftsmateriel

af lejede

udvikling

og inventar

lokaler

2005

2004

0

5.380

1.138

6.518

6.682

4.574

856

639

6.069

164

0

-350

0

-350

-328

4.574

5.886

1.777

12.237

6.518

Afskrivninger primo

0

4.374

279

4.653

3.780

Årets afskrivninger

0

717

188

905

1.202

Anskaffelsessum ultimo

Af- og nedskrivninger på
afhændede aktiver

0

-335

0

-335

-328

Afskrivninger ultimo

0

4.756

467

5.223

4.653

Bogført værdi ultimo

4.574

1.131

1.310

7.014

1.865
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Note 10 Kapitalandele i Ventureselskaber

2005

2004

Anskaffelsessum primo

409.448

307.428

Tilgang

174.911

111.052

Afgang
Anskaffelsessum ultimo

Udlodning primo
Årets udlodning
Udlodning ultimo

Værdiregulering primo
Årets resultat
Afgang
Værdiregulering ultimo

Bogført værdi ultimo

0

-9.032

584.358

409.448

-3.039

0

-1.695

-3.039

-4.734

-3.039

-131.746

-107.813

14.805

-26.089

0

2.156

-116.940

-131.746

462.684

274.663

Navn

Hjemsted

Ejerandel

Ejerandel

Dansk Innovationsinvestering P/S

København

50%

50%

Dansk Komplementar af 27. juni 2000 A/S

København

50%

50%

Aalborg

67%

67%

InnFond P/S
InnKomplementar A/S
Nordic Biotech K/S

Aalborg

67%

67%

København

13%

13%

Nordic Biotech General Partner ApS

København

13%

13%

P/S BI New Energy Solutions

København

13%

13%

Aabenraa

37,5%

45%

Hellerup

13%

13%

Syddansk Kapital K/S
Northzone Ventures IV K/S
Incuba Venture I K/S
Erhvervsinvest K/S
Erhvervsinvest Management A/S
European Investment Fund
Merlin Biosciences Fund III L.P.

Århus

25%

25%

København

22%

22%

København

25%

25%

Luxembourg

0,2%

0,2%

London

8,6%

8,6%

Nordic Venture Partners II K/S

København

13,1%

13,1%

SeeD Capital Denmark K/S

København

48,5%

48,5%

Hørsholm

62,5%

-

København

25%

-

IVS Fund II K/S
Nordic Biotech Venture Fund II

Vækstfonden opnår ikke bestemmende indflydelse som
følge af indgået aftalegrundlag.

>
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Note 11 Egenkapitalindskud

Indskud

Anskaffelsessum primo
Tilgang
Afgang

konverteret

Øvrige

fra lån

indskud

2005

2004

163.669

403.470

567.139

409.553

55.624

134.013

189.636

207.053

-32.192

-3.216

-35.409

-49.467

187.100

534.267

721.367

567.139

-79.762

-140.994

-220.756

-227.888

Årets op- og nedskrivninger

15.684

-5.143

10.541

-38.435

Afgang

20.959

3.216

24.175

45.567

Op- og nedskrivninger ultimo

-43.119

-142.921

-186.040

-220.756

Bogført værdi ultimo

143.981

391.346

535.327

346.383

77

73

74

61

2005

2004

Tilgodehavender i alt primo

329.542

428.058

Udbetaling

115.229

72.183

Tilbagebetaling

-37.513

-36.482

16.639

-81.622

Anskaffelsessum ultimo

Op- og nedskrivninger primo

Værdiindeks*

* (Bogført værdi ultimo/Anskaffelsessum ultimo)*100
Egenkapitalindskuddene medfører ikke, at Vækstfonden opnår bestemmende indflydelse.

Note 12 Udlån

Konstaterede tab samt regulering af tidligere nedskrevne fordringer
Påløbne renter
Lån konverteret til egenkapitalindskud
Stempel m.v.
Tilgodehavender i alt ultimo

Hensættelser

Udlån i alt

27.303

25.758

-55.624

-78.332

32

-21

395.608

329.542

-129.673

-150.433

265.935

179.109
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Note 13 Værdipapirer, obligationer

Anskaffelses-

Op- og ned-

Markedsværdi

Markedsværdi

værdi

skrivning

2005

2004

307.704

-1.736

305.967

101.472

Typer af obligationer
Realkreditobligationer
Statsobligationer
Værdipapirbeholdning i alt

759.746

-9.393

750.353

1.300.862

1.067.449

-11.129

1.056.320

1.402.334

Af obligationsbeholdningen er nom. 50 mio. kr. stillet til sikkerhed for Vækstfondens kassekredit.
Der er ikke trukket på kassekreditten ved udgangen af året.

Anskaffelses-

Op- og ned-

Markedsværdi

Markedsværdi

værdi

skrivning

2005

2004

876.793

-9.387

867.406

1.211.562

Varighed på obligationer
Mindre end 2
Mellem 2 og 6
Værdipapirbeholdning i alt

190.656

-1.742

188.914

190.773

1.067.449

-11.129

1.056.320

1.402.334

2005

2004

Note 14 Værdipapirer, investeringsforeningsandele

Anskaffelsessum primo

49.976

49.976

Tilgang

0

0

Afgang

-49.976

0

0

49.976

-10.434

-13.078

Årets op- og nedskrivninger

1.424

2.643

Afgang

9.010

0

Nedskrivninger ultimo

0

-10.434

Bogført værdi ultimo

0

39.541

Anskaffelsessum ultimo

Nedskrivninger primo

>
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Note 15 Garantiforpligtelser over for Udviklingsselskaber

2005

2004

Samlet garantiramme

1.000.000

1.000.000

Udgået garantiramme

-542.565

-530.216

Resterende ramme

457.435

469.784

Vækstfondens garantiramme, 50% af resterende ramme

228.718

234.892

Udbetalt primo

-155.767

-144.407

Udbetalt i året

-28.884

-11.359

-184.651

-155.767

44.067

79.125

Udbetalt ultimo

Bruttogarantiforpligtelser

Hensættelsesforpligtelser, primo
Udbetalt i året
Tilbageførsel af tidligere foretagen hensættelse

57.769

88.129

-28.884

-11.359

0

-19.000

Hensættelsesforpligtelser, ultimo

28.885

57.769

Nettogarantiforpligtelser

15.182

21.356

Der er ikke i året udbetalt beløb vedrørende tab, konstateret før
Vækstfonden overtog garantiforpligtelsen.
Siden Vækstfonden 1. januar 1999 overtog garantiforpligtelsen,
har denne type udbetalinger i alt andraget 52.536 t. kr. (2004; 52.536 t. kr.).
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Note 16 Tilsagnsforpligtelser udlån og egenkapitalindskud

EgenkapiUdlån
Stk.

talindskud

Beløb

Stk.

136

523.464

122

83

129.104

47

egenkapitalindskud

-16

-55.016

13

Årets afsluttede tilsagn

-63

-50.373

Årets uudnyttede tilsagn

-12

-6.550

Igangværende tilsagn primo
Årets tilgang

Beløb

2005

2004

Stk.

Beløb

Stk.

Beløb

687.375

258

1.210.840

260

1.195.786

275.255

130

404.359

82

310.724

55.624

-3

608

-4

-7.381

-13

-13.970

-76

-64.342

-67

-192.015

-16

-64.418

-28

-70.968

-9

-52.373

Lån konverteret til

Annullerede tilsagn
Igangværende tilsagn ultimo

4

7.904

0

-3.137

4

4.767

-4

-43.903

132

548.534

153

936.730

285

1.485.263

258

1.210.840

Udbetalt primo

-490.882

-566.659

-1.057.541

-1.058.303

Årets udbetalinger

-115.229

-134.013

-249.242

-200.904

55.624

-55.624

0

0

Årets konverteringer
Årets afsluttede sager
Udbetalt ultimo

Bruttotilsagnsforpligtelser ultimo
Hensat på tilsagnsforpligtelser
Nettotilsagnsforpligtelser

62.740

34.929

97.669

201.666

-487.747

-721.367

-1.209.114

-1.057.541

60.786

215.363

276.149

153.298

0

0

0

0

60.786

215.363

276.149

153.298

>

42

>

ÅRSRAPPORT 2005
VÆKSTFONDEN

Note 17 Vækst- samt Anlægskautioner

Igangværende tilsagn primo
Årets tilgang
Årets afsluttede tilsagn
Årets uudnyttede tilsagn
Igangværende tilsagn ultimo

Anlægs-

Vækst-

kautioner

kautioner

Stk.

Beløb

Stk.

Beløb

2005

2004

28

8.468

848

727.487

735.955

699.285

0

0

215

244.971

244.971

233.704

-14

-4.183

-146

-115.587

-119.770

-137.853

0

0

-33

-41.757

-41.757

-59.181

14

4.285

884

815.114

819.399

735.955

Afdrag/nedskrivning primo

-4.161

-148.653

-152.813

-108.300

Årets afdrag/nedskrivning

1.794

-37.720

-35.925

-44.513

-2.367

-186.372

-188.739

-152.813

Afdrag/nedskrivninger ultimo

Bruttotilsagnsforpligtelser
Hensættelsesforpligtelser

1.918

628.742

630.660

583.141

-288

-130.749

-131.037

-123.120

0

-16.927

-16.927

-8.452

1.631

481.066

482.697

451.569

2005

2004

European Investment
Fund regaranti
Nettotilsagnsforpligtelser

Note 18 Likvide beholdninger

Kassebeholdning

16

16

Bankindestående

60.288

67.693

60.304

67.709

Likvide beholdninger i alt
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Note 19 Egenkapital

2005

2004

2.025.000

2.000.000

21.958

25.000

2.046.958

2.025.000

84.676

10.553

Grundkapital
Saldo primo
Indskud fra staten

Overført resultat
Saldo primo
Regulering forpligtelse vedr. garantier for Udviklingsselskaber
Overført resultat

Egenkapital i alt

0

19.000

84.159

55.123

168.835

84.676

2.215.793

2.109.676

Af lov om Vækstfonden fremgår det, at bestyrelsen i forvaltningen
af Vækstfondens midler skal sigte mod, at egenkapitalen mindst
udgør 1,70 mia. kr.

Note 20 Eventualforpligtelser

Vækstfondens samlede huslejeforpligtelse udgør 13 mio. kr. (2004; 14 mio. kr.) dækkende perioden frem til
1. december 2011.
Øvrige leasingforpligtelser udgør 0,6 mio. kr. (2004; 0,7 mio. kr.).

Note 21 Nærtstående parter

Der er ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse.
Øvrige nærtstående parter, som Vækstfonden har haft transaktioner med i 2005:
- bestyrelse og direktion har modtaget vederlag for bestyrelses- og direktionsarbejde, jfr. note 7.

>
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NORDIC BIOTECH
Nordic Biotech har investeret i en lang række virksomheder i life
science segmentet, siden fonden blev grundlagt i 2001 af de to
partnere Florian Schönharting og Christian Hansen. I alt har
Nordic Biotech været involveret i mere end ti selskaber. Nordic
Biotech har fokus på virksomheder, der er baseret på egenudvikling af lægemidler. Virksomhederne i porteføljen befinder sig i
spændet mellem tidlige og sene kliniske faser. Nordic Biotech
Venture Fund I har 50 mio. Euro under forvaltning. I 2005 rejste
Nordic Biotech sin anden fond – Nordic Biotech Venture Fund II –
der i første omgang har rejst 41,5 mio. Euro fra en række investorer. I løbet af 2006 forventer Nordic Biotech at øge fondens
størrelse således, at der kommer 90 mio. Euro under forvaltning.
Vækstfonden er medinvestor i begge disse fonde.

Florian Schönharting

Christian Hansen

Foto: scanpix
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Vækstfondens portefølje af ventureselskaber
Dansk Innovationsinvestering P/S – stiftet i 2000
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 200 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 400 mio. kr.
Investeringsfokus: Seed og early stage investeringer
inden for life sciences.
www.dan-inno.dk

Nordic Biotech K/S - stiftet i 2001
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 50 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 381 mio. kr.
Investeringsfokus: Pre-seed og seed investeringer inden
for life sciences.
www.nordicbiotech.com

Portefølje:
7TM Pharma A/S
ACE BioSciences A/S
Bifodan A/S
Cartificial A/S
Evolva Biotech A/S
FEH A/S
Mekos Holding A/S
NatImmune A/S
Vivolution A/S
ZGene A/S

Portefølje:
AdiTech Pharma AB
Biotica Technology Ltd.
Curalogic A/S
Forward Pharma A/S
Gastrotech Pharma A/S
Global Genomics AB
LifeCycle Pharma A/S
Osteologix A/S
Nuevolution A/S
Poalis A/S

InnFond P/S - stiftet i 2000
Vækstfondens andel er 200 mio. kr. ud af en samlet
forpligtet kapital på 300 mio. kr.
Investeringsfokus: Pre-seed og seed investeringer med
fokus på IT og life sciences.
www.innfond.dk

Northzone Ventures IV K/S - stiftet i 2002
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 75 mio.
kr. i Northzone Ventures IV K/S, der har et samlet kapitalgrundlag på 583 mio. kr.
Investeringsfokus: Seed og early stage investeringer
inden for IT.
www.northzone.com

Portefølje:
Alight Technologies A/S
Cartificial A/S
Chempaq A/S
Cobento Biotech A/S
Dansk Bredbånd A/S
Medical Insight A/S
Micro Managed Photons A/S
Tpack A/S

Portefølje:
Asetek A/S
Cryptico A/S
Enigma Semiconductor, Inc.
Fox Technology, Inc.
Funcom NV
Jasper Design Automation, Inc.
Maritime Communications Partner AS
Napatech A/S
Norstel AB
Owera AS
Proxilliant Systems AB
Revolt AS
Speakanet A/S
T-Vips AS
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P/S BI New Energy Solutions - stiftet i 2002
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 50 mio.
kr. i P/S BI New Energy Solutions, der har et samlet
kapitalgrundlag på 385 mio. kr.
Investeringsfokus: Early stage investeringer i selskaber,
der beskæftiger sig med nye energiløsninger.
www.biventure.com
Portefølje:
GVP GmbH
Magtech AS
Marine Current Turbines Ltd.
Pemeas GmbH
Promeos GmbH
Protura AS
UltraCell, Inc.
Vycon, Inc.

Incuba Venture I K/S - stiftet i 2002
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 70 mio.
kr. i Incuba Venture I K/S, som har et samlet kapitalgrundlag på 275 mio. kr.
Investeringsfokus: Seed og early stage investeringer
inden for IT og life sciences.
www.incuba.dk
Portefølje:
Action Pharma A/S
Borean Pharma A/S
CellCure A/S
Cobento Biotech A/S
Esmertec AG
FCMB A/S
Fluxome Sciences A/S
LiPlasome Pharma A/S
Navigo Systems A/S
V2tel A/S

Syddansk Kapital K/S - stiftet i 2003 (tilsagn forpligtet i 2002)
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 75 mio.
kr. i Syddansk Kapital K/S, som – efter yderligere kapitaltilførsel på 100 mio. kr. i 2005 – har et samlet kapitalgrundlag på 200 mio. kr.
Investeringsfokus: Seed og early stage investeringer
inden for IT, industriteknologi og life sciences.
www.syddanskventure.dk
Portefølje:
Acon ApS
CEM Innovation A/S
iMotions Emotion Technology ApS
Intellidoc A/S
IWA A/S
Kidspotter A/S
Laser Interface A/S
MESH Technologies A/S
Opus IT A/S
Proxeon A/S
Qmet A/S
Raimotech A/S

Erhvervsinvest K/S - stiftet i 2004
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 60 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 273 mio. kr.
Investeringsfokus: Investeringer i forbindelse med
generations- og ejerskifte af mindre og mellemstore
danske selskaber.
www.erhvervsinvest.dk
Portefølje:
Ellegaard Investment A/S
Krøger Investment A/S
Roshield Holding A/S
Vikima Holding A/S

>
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Merlin Biosciences Fund III L.P. – stiftet i 2002
(tilsagn forpligtet i 2004)
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 75 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 870 mio. kr.
Investeringsfokus: Later stage investeringer inden for
life sciences i UK og Norden.
www.merlin-biosciences.com
Portefølje:
BioWisdom Ltd.
CellCentre Ltd.
Decon Sciences Ltd.
Derms Development Ltd.
Energist Ltd.
Lab 21 Ltd.
Piramed Ltd.
Plethora Solutions Ltd.
White Light Therapy Ltd.
Zi Medical plc.

SeeD Capital Denmark K/S - stiftet i 2004
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 150 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 309 mio. kr.
Investeringsfokus: Pre-seed og seed investeringer inden
for IT og life sciences.
www.seedcapital.dk
Portefølje:
Alight Technologies A/S
Amminex A/S
Avaleo ApS
BKG-Pharma ApS
Carnot ApS
Celltrix ApS
CNG Processing ApS
CytoTrack ApS
Dynaton ApS
Flex Acoustics ApS
Fullrate ApS
Glycom ApS
Goalref ApS
IP Blaze A/S
M2 Medical A/S
MEMSflow ApS
Mosketeer ApS
Nangate A/S
O-pen A/S
Pharma 2100 ApS
Raimotech A/S
Stevia ApS
Valderm ApS
WatAgame ApS
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Nordic Venture Partners II K/S - stiftet i 2004
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 110 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 864 mio. kr.
Investeringsfokus: Early stage og later stage investeringer inden for IT.
www.nordicvc.com
Portefølje:
Excitor A/S
Funcom NV
Nanoradio AB

IVS Fund II K/S - stiftet i 2005
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 125 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 200 mio. kr.
Selskabet forvaltes af IVS A/S, der har forpligtet sig til
at investere i samme selskaber som IVS Fund II K/S,
hvilket bringer den samlede investeringskapital i selskaberne op på 300 mio. kr.
Investeringsfokus: Opstartsvirksomheder inden for IT.
www.ivs.dk
Portefølje:
Comlog A/S
Hymite A/S
PremiTech A/S
Scalado AB

Nordic Biotech Venture Fund II K/S - stiftet i
2005
Vækstfonden har givet tilsagn om at indskyde 77 mio.
kr. ud af selskabets kapitalgrundlag på i alt 307 mio. kr.
Investeringsfokus: Pre-seed og seed investeringer inden
for life sciences.
www.nordicbiotech.com
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Vækstfondens portefølje af egenkapitalindskud

3Dfacto A/S
Software til 3D produktkonfiguration.
ACE BioSciences A/S
Udvikling af vacciner.
Action Pharma Holding II A/S
Udvikling af lægemidler mod organskader forårsaget af
blodprop, inflammation og reperfusion.
Alight Technologies A/S
Udvikling af laserdioder.
AnyBody Technology A/S
Software til modellering af kroppens skelet og muskler.
Applied Digital Solution, Inc.
Digitalt læseudstyr til slagterier.
Aresa A/S
Genmodificering af planter, således at de kan spore
f.eks. tungmetaller og sprængstoffer.
Ascio Technologies Holding A/S
Udbyder af digital brand management.
Asetek A/S
Udbyder chipkølingsprodukter til brug for PC’er.
Atonomics A/S
Udvikler biosensor-teknologi.
AudioAsics A/S
Udvikler og producerer applikationsspecifikke
komponenter til mobiltelefoner.
Base Track ApS
Design og projektering af vintersportsudstyr.
Cellpoint AB
Udvikler og sælger produkter og ydelser til mobil
kommunikation.
Chempaq A/S
Udvikler en mini-analysator til blodcellemåling.
Cobento Biotech A/S
Udvikler diagnostik og lægemidler til patienter med
B-vitamin mangel.
DAD Technology A/S
Konverteringsudstyr mellem digital og analog lyd.

Damptech A/S
Udvikler, producerer og markedsfører udstyr der sætter
strukturer i stand til at modstå naturkræfter, såsom
jordskælv.
DentoFit A/S
Fyldningsmateriale til tænder.
ECO-DAN A/S
System til fuldautomatisk gødning, pesticid- og herbecidbehandling af landbrugsafgrøder.
Enigma Semiconductor, Inc.
Udvikler chipløsninger til understøttelse af fremtidens
datakommunikation.
Evolva Ltd.
Udvikling af lægemidler ved hjælp af optimeret genmodificeret gær.
Freehand Systems, Inc.
Salg/distribution af noder via Internettet.
Giritech A/S
Softwareløsning til sikker computeradgang til mobile
brugere.
HumanConsult ApS
Virtuelt HR-netværk.
Hymite A/S
Pakketeknologi til optik eller MEMS-komponenter og
moduler.
Idrape A/S
Sterilt isolerende afdækningsklæde til patienter under
operation.
ImmuPharm A/S
Kosttilskud til lindring af forkølelse.
IMT Labs A/S
Virtuel chat-robot til instant messaging brugere.
Jurag Separation A/S
Separationsteknologi til optimering af bioteknologiske
processer.
Kaleido Technology ApS
Produktionsteknologi til fremstilling af optiske komponenter og sub-moduler.

>
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M2 Medical A/S
Infusionspumpe til levering af insulin.
Medicus Engineering ApS
Håndholdte apparater til måling af helbredsstatus: Puls,
hjertefrekvens, -variabilitet m.v.
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ROVSING Dynamics A/S
Udvikler og markedsfører et avanceret system til vedligeholdelse og tilstandsmonitorering af f.eks. turbiner.
Speed of Mind ApS
Udvikler og markedsfører software til indeksering og
søgning i dokumenter og andre data.

Millimed Holding, Inc.
Udvikler teknologi til behandling af blodpropper i hjertet
og i hjernen.

Struer Net A/S
Skalérbar web hosting service.

NatImmune A/S
Udvikling af lægemidler mod infektionssygdomme og
inflammation.

Symphogen A/S
Polyklonale antistoffer til terapeutisk brug, bl.a. til
behandling af leverbetændelse.

NeoZone A/S
Software til at kombinere statistiske data og geografisk
information og vise resultatet på landkort.

Synkron A/S
Platform til at opbygge og vedligeholde hjemmesider.

Nordic Vaccine Technology A/S
Nanopartikler til molekylær transport og immunstimulation, bl.a. vaccineplastre.
Northmann A/S
Udvikler og markedsfører software til behandling af
digitale billeder.

Telefaction A/S
Tilbyder deres kunder et avanceret telefonmålingskoncept til brug for kundetilfredshedsanalyser.
Trifork A/S
Java 2 Enterprise Edition Server, applicationsserver software.

NS Gene A/S
Celle- og genterapi i forbindelse med bl.a. alzheimers
og Parkinsons syge.

Trunk Images ApS
Udbyder fotodatabase med fotos taget af velrenommerede fotografer. Foto tilgåes via database med adgang
fra Internettet.

Nuevolution A/S
Effektiv og hurtig identifikation af små organiske molekyler til brug som lægemidler.

Videlity Software A/S
Supply Chain Connector, software til effektivisering af
supply chain.

O-pen A/S
Udvikler og markedsfører touch screen interfaces.

Vivolution A/S
Human fibrinbaseret system for klæbning under kirurgiske procedurer.

Poalis A/S
Patenteret teknologiplatform, der muliggør fremstilling
af naturlige aromaer og ingredienser til fødevareindustrien.
PreciSense A/S
Sensor til hyppig smertefri overvågning af glukoseniveauet.
Qmet A/S
Måling af svovldioxid ved bl.a. fremstilling af øl.

Zealand Pharma A/S
Udvikling af peptidbaserede lægemidler.
Zensys Inc.
Udvikler og sælger chips til trådløse datanetværk til
kontrol og overvågningsfunktioner.
Zymenex A/S
Udvikler innovative behandlingsmetoder for livstruende
sygdomme.

>

dentofit

DENTOFIT
DentoFit udvikler plastfyldninger til tænder på
baggrund af forskning fra
Risø. Et af de problemer,
der er med tandfyldninger i dag, er, at de enten
er plastfyldninger med
Per Bækgård
stærkt begrænset levetid
eller er amalgamfyldninger, som er den største kilde til kviksølvforurening. DentoFits
produkt er langt mere holdbart end de plastfyldninger, der er
på markedet i dag. I modsætning til disse ”skrumper” DentoFits plast ikke og opnår derfor en levetid, der er fuldt på højde
med amalgamfyldninger. Produktet er samtidig tilpasset de
instrumenter, der allerede findes i tandlægeklinikker. Materialeegenskaberne betyder endvidere, at tandlæger kan øge deres
produktivitet med op til 15%. Virksomheden blev stiftet i 2004
og er fortsat hjemmehørende på Risø, imens der arbejdes på
yderligere kapitalrejsning og udpegning af industrielle partnere, der kan bringe plastfyldningerne i produktion. Virksomheden ledes af Per Bækgård, der udover selv at være tandlæge
har solid ledelseserfaring fra både start-ups og modne virksomheder. Vækstfonden er med som egenkapitalinvestor gennem Life Science Ventures.
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Velkommen til Vækstfondens årsmøde 4. april 2006.

I år sætter vi fokus på "Ambitioner om vækst".

Erfaringen viser, at væksten bliver skabt af mennesker med
ambitioner. Ambitionerne skal derfor i højsædet, hvis vi skal
styrke væksten i iværksættervirksomhederne. Derfor har vi
sammensat et program for årsmødet med talere, som alle
kan være med til at fortælle, hvad der skal til for, at vi får
løftet ambitionsniveauet og skabt endnu flere vækstiværksættere i Danmark. Årsmødet er samtidig en god mulighed
for at opbygge, pleje og udvikle personlige netværk.
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Christian Motzfeldt
Direktør i Vækstfonden

Vækstfondens
årsrapport

Oplag: 1000
Design: Rumfang
Tryk: Arco
ISSN: 1901-5186

Å R S M Ø D E

2 0 0 6

A M B I T I O N E R

O M

V Æ K S T

