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Om rapporten

Indsigt gennem data og partnerskaber 

Det er en fornøjelse at kunne præsentere den anden udgave af ”Fra startup til scaleup” – en 

status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder. Vores mål med 

publikationen er at skabe et overblik over det finansielle økosystem i Danmark: Hvordan er 

adgangen til kapital i dag? Hvordan udvikler den sig over tid? Hvor god er sammenhængen i 

økosystemet? Og hvordan ser det danske økosystem ud i en international sammenligning? 

Det er alt sammen spørgsmål, som vi løbende forsøger at belyse med data for at få det  

bedste grundlag til at vurdere, hvor i markedet der er behov for en yderligere indsats. 

Men et sammenhængende og bæredygtigt økosystem for finansiering kan kun skabes  

gennem tæt samarbejde med økosystemets øvrige aktører. Derfor har vi bedt en række  

centrale aktører om at bidrage til rapporten. Det er blevet til indlæg fra Danske Bank Growth 

& Impact, DTU Science Park, DVCA, Fonden for Entreprenørskab, Maersk Growth og Inno-

vationsfonden. Fælles for disse aktører er, at de alle arbejder på at udvikle danske virksom-

heder og forbedre adgangen til finansiering – og de kommer her med deres perspektiv på 

nogle af de tendenser, vi ser i kapitalmarkedet lige nu.

Vi håber, at rapporten vil give et godt overblik over, hvor vi står i dag. Vi vil løbende arbejde 

på at indsamle endnu bedre data – så al input til nye aspekter, datakilder og relevante vinkler 

er meget velkomment!  

God læselyst. 

Om rapporten 5
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Samarbejdspartnere

DTU Science Park

DTU Science Park er Danmarks førende deep tech-community med over 290 

virksomheder og 3.800 forskere, iværksættere, forretningsudviklere og initiativrige 

ansatte, der lever side om side og næres af hinanden, fordi alle anerkender værdien 

af samarbejde og meningsudveksling. 

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
M E D L E M  A F  J A  W O R L D W I D E

Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrej-

ningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannel-

sesniveauer.

DVCA

DVCA er brancheorganisation for investorer i Danmark og repræsenterer 250 med-

lemmer fra hele investeringskæden — fra business angels over ventureselskaber og 

kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer. DVCA arbej-

der for, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland. 

Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at skabe vækst og værdi og løse samfunds-

udfordringer. Det gør vi ved at investere i forsknings- og innovationsprojekter i 

hele landet. I Innovationsfonden tør vi investere i dit projekt, selvom andre måske 

endnu ikke kan se mulighederne i det.

Danske Bank Growth & Impact

Danske Bank Growth & Impact hjælper nordiske startups med at skalere og  

forbedre deres positive impact, bl.a. ved at tilbyde hjælp til at rekruttere talent,  

give adgang til mentorer og eksperter samt facilitere accelerationsførløb.

Maersk Growth

Maersk Growth er en corporate venturekapitalfond stiftet af Maersk. Ved at  

kombinere Maersks globale rækkevidde med investeringer i startupteams og 

fremtidige teknologier ønsker Maersk Growth at fremskynde udviklingen mod 

mere fremtidssikret logistik og global handel.
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Executive summary

Danish venture funds increased their activities in Denmark

The Danish venture funds had a record-breaking year of investments in 2018. With existing 

funds increasing their investment activities, as well as an influx of new funds entering the 

market, Danish investments increased by DKK 1.5 bn to a total of DKK 4.5 bn. This activity 

increase also benefitted Danish startups: they attracted almost twice as much capital from 

Danish funds as they did the year before. Further, corporate venture capital is seeing a 

resurgence not only globally, but also in Denmark. Securing more than 80 pct. of 2018’s 

invested venture capital, tech and life sciences remain the most prominent Danish invest-

ment sectors.

Danish companies attracted more than DKK 20 bn in buyout capital 

Not just the venture market experienced high levels of growth in 2018 — the Danish 

buyout market did too. The Danish buyout funds had a busy year increasing both their 

number of investments and their amount of invested capital. Danish companies attracted 

more than DKK 20 bn in buyout capital in 2018, almost double the capital raised the previ-

ous year. Interesting to note is that the share of buyout capital from foreign funds increased 

in 2018, now representing more than two thirds of the invested capital. The Danish Venture 

Capital Association confirms the buyout market’s high activity: they note that Denmark’s 

macroeconomic and financial stability makes Danish companies attractive not only to 

domestic, but also to international funds.

Steady demand for Vaekstfondens loan products

Throughout 2018, Vaekstfonden continued to witness a consistent demand for their 

loan products. This demand indicates that some companies — both at the early and later 

stages — are still having trouble getting access to loan capital. Fortunately, Vaekstfonden’s 

deep-rooted cooperation with the Danish banks is working to combat this funding gap: for 

higher risk profile companies, a loan from Vaekstfonden usually makes their total financing 

package fall into place. 

The startup ecosystem faces challenges with diversity and inclusion

While the Danish financial ecosystem is in good shape and funding levels are at a high, 

there is still room for improvement within the sector. We now find ourselves with a unique 

opportunity to remedy past generations of companies’ lack of attention towards diversity 

and inclusion. By embracing gender diversity, as Danske Bank Growth & Impact (DBGI) 

points out, we can work together as an industry to bring our ecosystem even closer to-

gether. Supplemented in this report, DBGI shares advice for taking the first steps towards 

embracing diversity and inclusion in the workplace. 

Venture market

• Danish funds 

increased invest-

ments by DKK 1.5 

bn.

• Danish startups 

attracted twice as 

much capital from 

Danish funds as the 

year before.

• Life sciences and 

IT secured more 

than 80 pct. of the 

invested capital.

Buyout market

• Danish compani-

es attracted DKK 

+20 bn. in 2018 

corresponding to a 

doubling from 2017.

• Capital from foreign 

funds represents 

two thirds of the 

invested capital.

Loan market

• Vaekstfonden 

witnessed consi-

stent demand for 

their loan products 

indicating that 

some SMEs are still 

having trouble get-

ting access to loan 

capital.

2018 STATUS
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Et effektivt  
kapitalmarked
Et effektivt kapitalmarked er i stand til at allokere den rette type kapital til de rette virksom-

heder på det rigtige tidspunkt. Danske virksomheder skal ideelt set være i stand til at rejse 

kapital i alle faser af deres udvikling i et sammenhængende finansielt økosystem. At der er 

en god sammenhæng mellem finansieringskilder er afgørende. Er der mangel på kapital 

ét sted i markedet, har det implikationer for resten af markedet – og det kan betyde, at lo-

vende virksomheder enten bremses i deres udvikling eller er nødt til at se til udlandet for at 

få den kapital, de har behov for. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis en dårlig ting. At have et 

velfungerende, sammenhængende økosystem indebærer nemlig også at være velintegreret 

internationalt – ikke mindst for at kunne tiltrække kapital og kompetencer til Danmark. 

Der skal være god adgang til kapital i de risikofyldte tidlige faser, hvor virksomhederne har 

behov for at udvikle deres produkter/koncepter og teste dem i markedet. Derefter skal der 

være adgang til kapital, som kan hjælpe virksomhederne med at skalere deres forretning. 

Og i de senere faser skal der også være rigelige mængder kapital, hvis virksomhederne 

virkelig skal vokse sig store. Gennem de forskellige faser har forskellige virksomheder brug 

for forskellige typer kapital i form af tilskud, lån, ansvarlige lån og egenkapital, hvilket er 

illustreret i figuren.

Kun få virksomheder kan vokse sig store uden at rejse kapital undervejs. Som iværksætter/

virksomhedsleder skal man gøre sig klart, hvilken type kapital – og hvilken type investor – 

der passer bedst til virksomhedens behov og det vækstforløb, man står overfor.  

K
ap

it
al

b
eh

o
v

Udviklingsstadie

TILSKUD

ACCELERATOR

MICRO 

VCS

LATER 

STAGE VC

PRIVATE

EQUITY

CROWD-

FUNDING

IPO’er

BANKER

OBLIGATIONER

SÆRLIG RISIKABEL 

LÅNEFINANSIERING

EARLY 

STAGE VC

BUSINESS

ANGELS

Egenkapital

Lånefinansiering

Egenkapital
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01.Finansierings-
muligheder i 
den tidlige fase

Første finansieringskilde vil for nogle iværksættere være tilskud fra en af de offentlige erhvervs-

fremmeordninger. Sådanne tilskudsordninger kan være den katalysator, der giver virksomhederne 

mulighed for at lave ”proof of concept” eller endda ”proof of business”, hvilket ofte er nødvendigt 

for at opnå seed- eller venturefinansiering. I de helt tidlige faser er de danske business angels også 

aktive, mens virksomheder også har mulighed for at rejse finansiering gennem crowdfunding.   

2018 og 2019 har budt på store forandringer i den offentlige indsats for finansiering af virksomhe-

der i den tidlige fase af deres udvikling. En forenkling af erhvervsfremmesystemet har betydet en 

udfasning af de offentlige tilskud til innovationsmiljøerne, mens Vækstfonden og Innovationsfon-

den har skullet tænke nyt og udvide deres tilbud til startups. 

Som sædvanlig stod de danske business angels klar til at investere i de tidlige faser. Igen i år  

har de haft et høj aktivitetsniveau, og mange virksomheder har også rejst finansiering gennem 

crowdfunding på danske og internationale platforme. 

Tema: Finansierng af deep tech-virksomheder

DTU Science Park giver et indblik i deep tech-startups karakteristika, og de udfordringer  

de står over for i forhold til at rejse kapital til deres videre vækstforløb. 
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Forenkling af  
erhvervsfremmesystemet
I maj 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en politisk aftale om forenkling af er-

hvervsfremmesystemet, som trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Målet med aftalen er at etablere 

et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for iværksættere og 

virksomheder. Daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov sagde om aftalen: 

”Danske iværksættervirksomheder har brug for et effektivt og enkelt erhvervsfremmesystem 

og at mangel på kapital ikke bliver en hindring for vækst. Med to samlende indgange og en 

række nye produkter forenkler og styrker vi indsatsen.”  

Det blev besluttet, at Innovationsfonden fra årsskiftet skulle være den primære indgang til 

tilskudsmidler til videnbaseret iværksætteri, mens Vækstfonden blev den samlende indgang 

til låne- og egenkapitalformidling. Aftalen betyder samtidig, at det statslige tilskud til innova-

tionsmiljøerne udfases i løbet af 2019 og anvendes til at styrke indsatsen i Vækstfonden og 

Innovationsfonden i stedet. Det betyder også, at Markedsmodningsfonden er ophørt. 

To indgange til statslig kapital for iværksættere efter 1. januar 2019:

Innovationsfonden

Bløde penge — Tilskudspuljer til innovation og udvikling 

Vækstfonden

Hårde penge — Låne- og egenkapitalformidling

Finansieringsmuligheder
i den tidlige fase
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Nye tilbud til startups

Innovationsfonden har lanceret tre nye programmer i 2019: InnoFounder - Experienced, 

InnoExplorer og Industrial Fellow. Innofounder - Experienced og InnoExplorer har fokus 

på at opdyrke iværksættertalenter og startede i foråret 2019 med et samlet budget på cirka 

80 mio. kr., mens Industrial Fellow åbner i efteråret 2019 med et budget på cirka 20 mio. kr. 

SMV-programmet InnoBooster er desuden udvidet til også at omfatte markedsmodning.

Vækstfonden har lanceret fire nye produkter, som skal formidle låne- og egenkapital til de 

helt tidlige faser. Den øgede indsats tager udgangspunkt i partnerskaber med andre aktører 

i økosystemet ved at understøtte business angels, acceleratorer, investorer, banker og andre 

kapitalkilder.

Early Engagement:  

Konvertibelt lån til venture-

egnede virksomheder 

•  Konvertibelt lån til selskaber med  
stort værdipotentiale 

•  Ventureegnede, men endnu uden  
dokumenteret track record  

Startlån: Lånefinansiering  

til de tidlige faser

•  En justeret udgave af Vækstlånet  
til de tidlige faser 

•  Målrettet kommercielt attraktive  
virksomheder med vækstpotentiale, 
som ikke er ventureegnede

Matching-facilitet:  

Lån via business angels

•  Matching til business angels,  
der investerer egenkapital i tidlig 
fase-selskaber 

•  BA-investering matches 1:1 med lån 
direkte til virksomheden 

Styrket fondsindsats: Partner-

skaber med nye private aktører

•  Vækstfonden er cornerstone-investor 
og fødselshjælper  

•  Partnerskaber med nye typer af private 
aktører, fx acceleratorer, pre-seed 
fonde og inkubatorer

InnoBooster

•  Udvidet til nu også at omfatte  
markedsmodning

•  Målrettet videnstunge udviklings-
projekter for SMV’er i hele kæden  
fra startup til scaleup 

InnoFounder

•  Udvidet med et Experienced- 
spor til foundere med betydelig 
erhvervs- eller forskningserfaring og 
med et udvidet innovationsbegreb

•  Målrettet de helt tidlige iværksættere

InnoExplorer

•  Afdækning og udvikling af forsk-
ningsinnovationers markedsmæssige 
potentiale på et prækommercielt 
stadie 

Industrial Fellow

•  Et erhvervsrettet projekt, som en 
privat virksomhed, en forsknings-
institution og en forsker udfører i 
samarbejde med hinanden
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Over 400 har modtaget et mikrolegat 

Fonden for Entreprenørskab har siden 2011 uddelt over 400 mikrolegater for 14,5 mio. kr. 

Et mikrolegat er en finansiel støtte på 25.000-50.000 kr., som studerende og ph.d.-stude-

rende kan søge om til opstart af egen virksomhed.  

En analyse af Fonden for Entreprenørskab fra 2019 viser, at startups, der har modtaget et 

mikrolegat, har øget beskæftigelsen med en faktor 2,7 ift. startups, som ikke har modtaget 

et mikrolegat1. Mikrolegat-initiativet skal derfor ses som en katalyserende indsats i forlæn-

gelse af de kompetencer, de studerende opnår gennem entreprenørskabsundervisning  

og ekstracurriculære aktiviteter på uddannelsesinstitutionerne.

1 Fonden for Entreprenørskab, ”Mikrolegat - Investering i Danmarks fremtid”, 2019

Fonden for Entreprenørskab

Finansieringsmuligheder
i den tidlige fase

433

14,5

legater uddelt

2011-2019

mio. kr. uddelt

2011-2019

Tilskudsordninger

Nyt initiativ i 2019: Verdensmålsmikrolegat

Fra 2019 er Tuborgfondet og Fonden for Entreprenørskab gået sammen om også at under-

støtte og uddele mikrolegater til unge ”verdensmålsiværksættere”, dvs. iværksættere, der 

ønsker at skabe en bæredygtig forretning med direkte afsæt i FN’s verdensmål. Initiativet er 

sat i verden for at give medvind til gode, bæredygtige idéer, der samtidig kan være med til 

at vise potentialet i at tænke iværksætteri sammen med løsningen på nogle af de største 

globale udfordringer. Over de næste tre år vil der blive uddelt 150 verdensmålsmikrolegater. 
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Innovationsfonden

Over 200 mio. kr. i tilskud 

Innovationsfonden har siden lance-

ringen af InnoBooster i 2014 øget 

sine tilskud til små og mellemstore 

virksomheder. De seneste to år er 

der givet årlige tilsagn på over 200 

mio. kr. 

Tilskud igennem Innovationsfonden 

Note: Tal for Innovationsfonden omfatter udelukkende tilskud gennem InnoBooster. 

Kilde: Innovationsfonden

Innovationsfondens InnoBooster

InnoBooster er målrettet videnstunge udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore 

virksomheder, iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer. Tilskuddene 

er på op til 5 mio. kr. til innovative projekter, som kræver viden for at blive til virkelighed. Det 

gode projekt kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger 

virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

Programmet er pr. 1. januar 2019 udvidet til også at dække markedsmodning. Desuden har 

et nyt og bredere innovationsbegreb betydet, at InnoBooster kan tilbyde nye typer tilskud. 
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Fortsat høj business angel- 

aktivitet

I 2018 var der over 190 virksom-

heder, som modtog en investering 

fra et DanBAN-medlem for et samlet 

beløb på 172 mio. kr. DanBAN’s med-

lemmer foretog i 2018 lige under 

to investeringer per aktiv business 

angel (BA), hvilket er nogenlunde på 

niveau med 2017. Til gengæld er det 

gennemsnitlige investeringsbeløb 

per BA faldet fra 1,9 mio. kr. i 2017  

til 1,6 mio. kr. i 2018. 

Business angel-investeringer

Note: Opgørelsen dækker DanBANs 164 medlemmer

Kilde: DanBAN medlemsundersøgelse 2018

Finansieringsmuligheder
i den tidlige fase

Stigende finansiering gennem 

crowdfundingkampagner

Danske virksomheder og privat-

personer har rejst et historisk højt 

beløb gennem crowdfunding i 

2018. Næsten 180 mio. kr. er blevet 

rejst, hvilket er knap 60 mio. kr. 

mere end året før. Stigningen er 

dog primært drevet af en enkelt 

stor reward-kampagne, og trækkes 

den ud af tallene, er der tale om en 

tilbagegang. 

Udviklingen i crowdfundingfinansiering

Kilde: Vækstfonden & Dansk Crowdfunding Forening

Finansiering i den 
tidlige fase
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Tema: Finansiering af deep tech-virksomheder

AF DTU SCIENCE PARK 

Dansk Erhverv har opgjort, at der i 2018 blev etableret 36.400 nye danske virksomheder1. 

Det er et rekordhøjt antal i forhold til tidligere år – iværksætteriet har det godt i Danmark. 

Med et veludbygget økosystem til at udvikle startups til vækstvirksomheder og med historier 

som Pleo og Peakon, som på ganske få år har opnået en værdisætning på over 1 mia. kr., 

ligner det en opskrift på succes.

Men vi må ikke lade os forblænde – for selv om det går godt med iværksætteriet i Danmark, 

er det stadig alt for få nye virksomheder, der bliver store, og det tager meget lang tid at nå 

dertil. De senere år har enkelte virksomheder vokset sig store på ganske få år, men det er 

stadig hovedreglen, at det tager mange år at skalere en virksomhed til 200 ansatte. Og det 

gælder især, når vi taler mere teknologitunge virksomheder.

Deep tech-virksomheders vækstforløb er et langt sejt træk

De teknologitunge virksomheder, deep tech-virksomheder, er ofte karakteriseret ved en 

langvarig, kompliceret og omkostningstung udvikling. Det gør skaleringsprocessen mere 

krævende og behovet for kapital stort. Til gengæld er det ofte virksomheder som – når de 

er blevet succesfulde – skaber mange jobs, har stor indflydelse og ofte tænker ind i deres 

forretning, at de ønsker at forandre og forbedre verden. 

I DTU Science Park arbejder vi med deep tech-virksomheder. Sammen med flere aktører på 

DTU har vi skabt et deep tech-økosystem, der kan fostre udvikling, vækst og skalering for de 

teknologitunge virksomheder. 

Men én ting er det rette miljø, kompetencer og knowhow. Lige så vigtigt er det at få rejst 

finansiering og få skabt et kapitalgrundlag i sin startup. Og her oplever vi desværre betydeli-

ge udfordringer. For nok tiltrækker disse virksomheder investeringer, men i alt for beskedent 

omfang. Og uden finansiering, er det ofte svært at få udviklet og skaleret en virksomhed. 

1 Dansk Erhverv, ”Rekordmange nye virksomheder i 2018”, 2019

Deep tech- 
økosystemet på DTU 
Med DTU som højborg 

for talent og viden er der 

skabt et deep tech-øko-

system omkring univer-

sitetet, som bl.a. består 

af aktørerne DTU Skylab, 

PreSeed Ventures, Cen-

ter for Entrepreneurship, 

Futurebox og Danish 

Tech Challenge. 

Det går godt med 
iværksætteriet i  
Danmark – men lad os 
ikke forblænde

Tema: Finansiering af deep tech-virksomheder



16 16

Finansiering af deep tech-startups vækker bekymring

DTU Science Park og Danish Tech Challenge (DTC) har analyseret de 100 startups, som har 

været igennem DTC-acceleratoren. Analysen sætter bl.a. fokus på kapitalrejsning i de 93 

deep tech-startups, som fortsat er aktive. 

De 93 virksomheder har modtaget 650 mio. kr. i funding, svarende til at hver startup i gen-

nemsnit har rejst 7 mio. kr. Det er umiddelbart fine tal. Men dykker man ned i tallene, ses det, 

at funding af deep tech-startups stadig er svært. 

 

 

Tallene fra DTC-startups viser, at under halvdelen af finansieringen kommer fra hard funding 

(angelkapital, venturekapital og banker) svarende til ca. 3 mio. kr. per DTC-startup. Dette er 

en udfordring, da det ofte er denne type kapital, der er nødvendig, hvis virksomhederne 

skal bevæge sig videre fra early stage-stadiet. Specielt business angels og venturefonde kan 

investere de beløb, der er nødvendige for at rykke omkostningstunge deep tech-virksom-

heder videre på deres rejse. 

Til sammenligning har DVCA afdækket de største investeringsrunder i 10 danskfødte virk-

somheder i 20182. Hovedparten af disse er software- og it-virksomheder, og de har tilsam-

men rejst næsten 4 mia. kr. i hard funding alene i 2018. Det er selvfølgelig vækstvirksomhe-

der, som er forbi early stage-stadiet, men med 400 mio. kr. rejst per virksomhed, fremstår  

de 3 mio. kr. i DTC-startups pludselig som peanuts.  

2 DVCA, ”Udlandet løfter danske startups til unicorn-status”, 2019

Danish Tech Chal-
lenge, DTC
DTU Science Park 

og Industriens Fond 

afholder årligt Danish 

Tech Challenge; et fire 

måneder langt acce-

leratorprogram for 20 

ambitiøse og lovende 

early stage hardware- 

og deep tech-startups. 

Siden opstarten i 2014 

har 100 startups været i 

gennem programmet, 

hvoraf 93 fortsat er ak-

tive. Tilsammen har de 

skabt mere end 500 nye 

jobs. Det skræddersyede 

program, som accele-

ratoren tilbyder, støtter 

op om og forkorter 

forhåbentlig de lange 

udviklings- og vækstho-

risonter, som hardware- 

og deep tech-startups 

står overfor. 

Virksomheder fra DTC, som har modtaget funding og kilde

Kilde: DTU Science Park

Tema: Finansiering af deep tech-virksomheder
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Derudover viser DTC-analysen, at når den nødvendige kapital skal rejses, bruger deep 

tech-virksomheder uforholdsmæssig lang tid på at opsøge finansieringskilder. I gennem-

snit har virksomhederne brugt fem forskellige typer finansiering, og de adspurgte founders 

vurderer, at de bruger mere end en tredjedel af deres tid på at rejse kapital i stedet for at drive 

virksomhed.

En selvopfyldende profeti og kapitalapparatet gør det ikke nemmere

Tallene i analysen peger på, at deep tech-området er svært at begå sig i, og at kapitalappara-

tet ikke gør det nemmere. På grund af kompleksiteten og lange udviklings- og skaleringsho-

risonter har deep tech-virksomhederne svært ved at rejse finansiering. Det er problematisk, 

når man tager i betragtning, at det er nogle af disse virksomheder, der skal vokse og blive 

fremtidens danske industrivirksomheder. Med den vanskelige adgang til finansiering bliver 

profetien om, at deep tech/hardware tager lang tid, en selvopfyldende profeti. Dette til trods 

for den høje overlevelsesprocent, den positive udvikling og potentialet i mange af disse 

virksomheder.    

Vi har brug for et modigere fundingsystem

Vi kan ikke undvære deep tech-startups i Danmark. Det er disse virksomheder, som skal løse 

de store verdensproblemer og være globale frontrunners i kampen om at finde løsninger 

på morgendagens centrale udfordringer. Men nogle skal have modet til at kapitalisere disse 

virksomheder trods større usikkerhed og længere udviklings- og væksthorisonter. 

Flere penge og mere tålmodighed fra fonde, investorer og andre aktører på kapitalmarkedet 

kan forkorte de lange udviklingshorisonter for deep tech-startups og dermed bidrage til at 

skabe fremtidens industrivirksomheder og et solidt afkast. Derfor har vi brug for et modigere 

fundingsystem. 

Den manglende appetit på at investere i deep tech-virksomheder på fornuftige vilkår tvinger 

desværre i stigende grad disse til at se mod udlandet. I DTU Science Park kan vi mærke, at 

dette er tilfældet, og at flere virksomheder ser mod udlandet efter investorer. Og det kan vi 

godt forstå. Eksempelvis viser en opgørelse, at 16 early stage-startups fra miljøet omkring 

universitet i Lund de seneste fire år har rejst mere end 800 mio. kr., alene på den svenske 

børs – i gennemsnit mere end 50 mio. kr. per virksomhed.

Med et modigere fundingsystem, som vil kapitalisere deep tech-startups og give dem nogle 

ressourcer at arbejde med, tror vi på, at de lange udviklings- og væksthorisonter kan blive 

kortere. Og det til gavn for både danske deep tech-startups og det danske erhvervsliv.

Tema: Finansiering af deep tech-virksomheder
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Venturefinansiering egner sig til virksomheder med et stort vækstpotentiale og en skalerbar  

forretningsmodel. Ventureegnede virksomheder er typisk kommet igennem de helt tidlige faser  

og har begyndende omsætning i et marked med betydeligt potentiale. 

De danske venturefonde har i 2018 samlet set øget investeringerne med 1,5 mia. kr. Stigningen 

kommer både fra eksisterende fonde, som har øget aktiviteten, men også fra nye fonde, der er 

trådt ind på markedet. Den øgede aktivitet er også kommet danske virksomheder til gode, da de  

er blevet tilført væsentlig mere kapital end året før. Størstedelen af venturekapitalen går forsat til it 

og life science-startups, men klimaspørgsmålet har også sneget sig ind i venturemarkedet i form  

af enkelte investeringer i grøn energi og miljøbevidste madløsninger. 

Tema: Corporate venturekapital

Maersk Growth giver et indblik i, hvordan de som corporate ventureinvestor arbejder – herunder 

deres systematiske tilgang til værdiskabelse i deres porteføljeselskaber.   

02.Venture-
kapital
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Status på venturekapital-
markedet

Danske venturefonde øger  

investeringerne med 1,5 mia. kr. 

De danske venturefonde investe-

rede i 2018 for over 4,5 mia. kr., 

hvilket er 1,5 mia. kr. mere end året 

før. Stigningen kommer både fra 

eksisterende fonde, som øger inve-

steringerne, men også fra nye ak-

tører, som er trådt ind på markedet. 

Således er en række nye corporate 

venturefonde trådt ind i statistikken, 

samtidig med at en række nye VCs 

er startet op i Danmark, eksempelvis 

Maersk Growth og Nordic Alpha 

Partners.

Danske venturefondes samlede investeringer

Note: Figuren angiver investeringer i både danske og udenlandske virksomheder

Kilde: Vækstfonden

Venturefondes samlede investeringer fordelt på fondsland som andel af BNP

Kilde: Invest Europe

Danske fonde er europamestre 

igen i år

Den store stigning i investerings-

aktiviteten hos de danske fonde gør, 

at Danmark igen i år er det mest 

investeringsaktive land i Europa målt 

som andel af BNP. Målt i absolutte 

tal ligger de danske venturefondes 

investeringsaktivitet nr. 4, med UK, 

Frankrig og Tyskland på de øverste 

pladser. 

Venturekapital
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Investeringer i danske  

virksomheder fordoblet

I 2018 modtog danske virksom-

heder over 1 mia. kr. fra danske 

venturefonde, hvilket er en fordob-

ling fra året før. Samtidig er nyinve-

steringerne steget beløbsmæssigt 

for 3. år i træk og har i 2017 og 2018 

udgjort 40 pct. af alle investerin-

gerne fra danske fonde i danske 

virksomheder. 

Danske venturefondes investeringer i danske virksomheder

Kilde: Vækstfonden

Andel af udenlandsk venturekapital opdelt på virksomhedsland 

Kilde: Invest Europe

Halvdelen af venturekapitalen 

kommer fra udenlandske fonde

De danske virksomheder tiltrækker 

ikke kun investeringer fra danske 

fonde. Knap halvdelen af investerin-

gerne i danske startups kommer fra 

udenlandske fonde. 

Andelen af udenlandske investerin-

ger har ligget stabilt de sidste par 

år, mens en række andre lande har 

øget deres tiltrækning af kapital. 

Derfor er Danmark faldet fra en 4. 

plads til en 7. plads på to år. 
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Venturekapital

Halvdelen af venturekapitalen 

går til it-virksomheder

Frem til 2016 var life science den 

branche, som tiltrak mest venture-

kapital fra danske fonde, men siden 

da er det tippet over til fordel for 

it, som nu står for 47 pct. af det 

investerede beløb. Tilsammen står 

de to brancher for over 80 pct. af de 

investerede venturekroner i danske 

virksomheder.

Danske venturefondes investeringer i danske 

virksomheder fordelt på virksomhedernes branche

Kilde: Vækstfonden

1 ud af 3 ventureinvesteringer  

er i later stage

De seneste tre år har andelen af 

later stage-investeringer stabiliseret 

sig omkring 30-35 pct. Det kommer 

efter at early stage-investeringerne 

i flere år stod for over 80 pct. af den 

investerede kapital. 

Danske venturefondes investeringer i danske 

virksomheder fordelt på virksomhedernes stadie

Kilde: Vækstfonden
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Virksomhed Industri Investor

Abzu IT Seed Capital (DK)

Addwish (nu Hello Retail) IT Dico (DK)

Area9 Lyceum IT VF Venture (DK)

ARKK Copenhagen Andet North-East Venture (DK), Friheden Invest (DK)

Artland IT Seed Capital (DK)

BetaDwarf IT London Venture Partners (UK)

BioPhero Life science Novo Seeds (DK), Syngenta Ventures (SG)

Biosyntia Life science Novo Seeds (DK), Sofinnova Partners (FR)

Blackwood Seven IT
VF Venture (DK), Cipio Partners (DE), Conor Venture Partners (FI), Heartcore 
Capital (DK), Jolt Capital (FR)

Blue Ocean Robotics Industri Nordic Eye (DK)

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

Carheal Industri Nordic Alpha Partners (DK)

Corti IT byFounders (DK), Idinvest Partnes (FR)

Create it REAL Industri VF Venture (DK)

Cylindo IT Commerce Ventures (US), LiteCap (US)

Dixa IT Seed Capital (DK)

Donkey Republic Andet Howzat Partners (LU)

eloomi A/S IT VF Venture (DK)

Forecast IT Seed Capital (DK), Heartcore Capital (DK)

FreeSense Life science VF Venture (DK)

Galecto Life science

Bristol-Myers Squibb (US), HBM Partners (CH), Maverick Ventures (US), Novo 
Holdings (DK), OrbiMed (US), OrbiMed Israel Partners (IL), Seed Capital (DK); 
Seneture Partners (FR), Sunstone Sunstone Life Science Ventures (DK), Ysios
Capital (ES)

GenieBelt IT ENERN (CS)

GoodMonday IT Creandum (SE), Seed Capital (DK)

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

HITSA Industri Den Sociale Kapitalfond (DK)

Insurance Business Applications IT VF Venture (DK)

Junkbusters Cleantech Dico (DK)

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

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

Monsido IT VF Venture (DK)

Motosumo IT Promentum Equity Partners (DK), VedereVentures (US)

NIL Technology Industri Jolt Capital (FR), Nokia Growth Partners Capital (US)

NMD Pharma Life science
Inkef Capital (NL), Lundbeckfonden (DK), Novo Holdings (NL), Roche 
Venture Fund (CH)

NordSense Cleantech
Bonfire Ventures (US), New Enterprise Associates (US), Rincon Venture 
Partners (US), Root Ventures (US)

Omnio IT SEED Capital (DK), byFounders (DK)

OnRobot Industri Summit Partners (US), VF Venture (DK)

OrderYoyo IT Seed Capital (DK), VF Venture (DK)

Peakon IT
Balderton Capital (UK), Idinvest Partnes (FR), Heartcore Capital (DK), EQT 
Ventures (SE)

Planday IT
Creandum (SE), Idinvest Partnes (FR), Kreos Capital (UK), Recapex (SE), SEB 
Private Equity (SE)

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

Plytix IT Promentum Equity Partners (DK)

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

Resen Waves Cleantech West Hill Capital (UK)

RFRSH Entertainment IT VF Venture (DK), Heartcore Capital (DK), Creandrum(SE)

RSP Systems Life science TRUMPF Venture (DE)

Scoutbase IT KMD Venture (DK)

Simple Feast (FEAST KITCHEN) Andet 14W (US), Balderton Capital (UK), byFounders (DK), Sweet Capital (UK)

SUPERB IT SEED Capital (DK)

Templafy IT
Insight Venture Partners (US), Dawn Capital (UK), Seed Capital (DK), 
Heartcore (DK)

Tonsser IT Alven Capital Partners (FR), Seed Capital (DK), Wellington Partners (DE)

Uizard Technologies IT
LDV Capital (US), byFounders (DK), 7percent Ventures (UK), New York 
Venture Partners (US), The Nordic Web Ventures (NO)

Visiopharm Life science Northcap Partners (DK)

Zliide Technologies IT Seed Capital (DK), Nordic Eye (DK)
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Tema: Corporate venturekapital

AF MAERSK GROWTH 

Opblomstring i antallet af corporate ventures

Corporate venturekapital er langt fra et nyt fænomen, men de senere år har vi set en gen-

opblomstring globalt og i Danmark. Antallet af corporate ventures er i dag historisk højt, og 

CB Insights estimerer, at 23 pct. af al venturekapital i 2018 kom fra corporates. I Danmark 

udgør corporate venture også en stor 

del af venturemarkedet. Dette hæn-

ger i høj grad sammen med, at Novo 

Nordisk Fonden og Lundbeckfon-

dens corporate venture-enheder er 

store aktører. I de sidste par år er flere 

nye corporate ventures begyndt at 

dukke op igen med Maersk Growth 

som en af de seneste eksempler.  

Da Maersk Growth blev oprettet i 

2017 skete der store ændringer i A.P. Møller-Maersk koncernen. Alle energirelaterede aktivi-

teter som Maersk Oil, Maersk Tankers og Maersk Drilling skulle frasælges, og samtidig skulle 

nyopkøbte Hamburg Süd integreres. Maersk skulle gå fra at være et konglomerat til igen at 

have fokus på at være en transport- og logistikvirksomhed. Men selvom man ville tilbage til 

kerneforretningen, var der forventninger om vækst. Maersk Growth blev oprettet for at sikre, 

at A.P. Møller-Maersk koncernen også i fremtiden er en vækstvirksomhed, og at den vækst 

er højere end væksten på containermarkedet.

”Jeg tror, at mange store industrielle virksomheder er kommet til den erkendelse, at verden 

blæser forbi deres vindue med 300 km/t, og så kan man enten prøve at få sit eget tankskib 

op i den fart eller gribe fat i nogle af dem, som kommer flyvene,” siger Sune Stilling, Head of 

Growth hos Maersk Group. 

Maersk Growth har valgt en både-og-model og opererer med tre fokusområder; partner, 

build og invest. I den første tid har de direkte investeringer i startups fyldt mest. Dette har 

opbygget en ekspertise og et solidt netværk i Maersk Growth, således at fonden nu har en 

platform, de kan bruge til at øge fokus på også at bygge selv. Tanken er at bygge startups 

baseret på den enorme kollektive viden om transport, logistik og handel, som de ca. 88.000 

kollegaer besidder - unikke market insigths, som skal høstes og omsættes til innovative 

startups.  

Fakta om Maersk 
Growth 
Maersk Growth er en cor-

porate venturekapital- 

fond stiftet af Maersk. 

Ved at kombinere Ma-

ersk’s globale rækkevidde 

med investeringer i  

startupteams og fremtidi-

ge teknologier ønsker vi at 

fremskynde udviklingen 

mod mere fremtidssikret 

logistik og global handel.

Investeringer i startups 
skal sikre fremtidig 
vækst

Tema: Corporate venturekapital

Kilde: CB insights, ”The 2018 Global CVC Report”, 2019
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Tema: Corporate venturekapital

Stort fokus på værdiskabelse

Maersk Growths investeringer ligger alle indenfor supply chain-universet og fødevarelogi-

stik. Det er en bevidst strategi at investere i startups, som opererer tæt på Maersk-koncer-

nens kerneforretning, da Maersk Growth primært er en strategisk investor. Fokus er derfor på 

virksomheder, der kan understøtte kerneforretningen og være med til at accelerere væksten 

for hele A.P. Møller-Maersk-koncernen. Ved at fokusere på virksomheder, der understøtter 

kerneforretningen, sikrer Maersk Growth også, at fonden kan tilbyde konkret værdiskabel-

se. Tilstedeværelse af et strategisk match er derfor en ufravigelig betingelse, som skal være 

opfyldt, hvis Maersk Growth skal med ombord som investor.   

Maersk Growths store fokus på værdiskabelse i virksomhederne afspejles også i medarbej-

dersammensætningen, hvor halvdelen af teamet er investeringsansvarlige, mens den anden 

halvdel arbejder med venture development. Både i due dilligence-processen og efter inve-

steringen er Maersk Growth i tæt dialog med virksomhederne ift. at identificere områder, 

hvor de kan hjælpe med at flytte selskaberne videre. 

Kort efter en investering udarbejdes en fælles ”value add plan”, hvor Maersk Growth sammen 

med startuppen laves en projektplan for at realisere de synergier, som investeringen bygger 

på. Det er i denne proces vigtigt for Sune Stilling at understrege, at de er meget fokusere-

de på, at de enkelte virksomheder bevarer deres uafhængighed og ikke drukner i Maersks 

bureaukrati.

”I Maersk Growth taler vi om at tilføre selskaberne ”rocket fuel”, hvilket dækker over at 

identificere og levere værdiskabelse på de synergier, der er mellem startuppen og Maersk. 

Maersk Growth har et kæmpe aktiv i den kollektive viden, der er i koncernen i form af fx 

data, kundeindsigt, distributionskanaler, testfaciliteter etc. Det er altafgørende, at dette bliver 

bragt i spil over for porteføljevirksomhederne på en systematisk og struktureret måde,” siger 

Sune Stilling.   

Og netop samspillet mellem finansielt og strategisk afkast er kun blevet vigtigere. Ventu-

remarkedet står over for at blive disrupted af en ny, yngre generation af fund managers, 

hvis eneste formål ikke er at sikre et bestemt finansielt afkast. Fokus er i lige så høj grad på 

værdiskabelse og den langsigtede vækst, og derfor bliver evnen til at levere værdiskabelse 

til porteføljeselskaberne fremadrettet et endnu vigtigere konkurrenceparameter fondene 

imellem.

Tema: Corporate venturekapital
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Samspillet mellem traditionelle venturefonde og corporate venture 

Som strategisk investor opfatter Maersk Growth ikke sig selv som en direkte konkurrent til 

traditionelle venturefonde. I stedet kan Maersk Growth med deres indgående industrierfaring 

komplementere traditionelle venturefonde og bidrage med unik viden. Når Maersk Growth 

indgår i et syndikat er det derfor vigtigt med en erkendelse af, hvor de kan bidrage, og hvor 

de ikke kan. Den samme erkendelse sker også ude i venturefondene, siger Sune Stilling:

”Traditionelle VCs forstår i udgangspunktet ikke, hvordan skalering foregår i logistik og  

shipping. Opfattelsen er, at man som startup fint kan lave underskud i ni år, og så pludseligt 

vender det. Det virker måske for softwarevirksomheder, men det fungerer ikke sådan i  

shipping. Den domæneviden, vi har, gør os derfor til en meget interessant partner, både  

for startuppen, men også for de fonde, vi syndikerer med.”

Ud over en industriel erfaring kan corporate ventures tilbyde et ikke-personafhængigt 

netværk. Maersk har strukturelle relationer til virksomheder overalt i verden, da de dagligt 

 interagerer med dem, deres kunder eller varer. En klassisk venturefonds netværk er typisk 

mere personbåret og derfor mere skrøbeligt, fx hvis den pågældende person skifter job. 

Tema: Corporate venturekapital
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Buyout-fonde investerer typisk i mellemstore eller større unoterede selskaber med det formål at 

udvikle og strømline selskaberne, hvorefter selskabet exittes. Investorerne i buyout-fonde er som 

oftest institutionelle investorer, fx pensionskasser. Buyout-fonde spiller en rolle i det danske øko-

system for iværksættere og SMV’er, da buyout kan være en vigtig exit-mulighed for venturefonde. 

Endvidere kan de bidrage med supplerende vækstkapital eller stabilisere en succesfuld vækstvirk-

somhed. 

2018 var et år med høj aktivitet på buyout-markedet, og danske virksomheder tiltrak over 20 mia. 

kr., hvilket er tæt på en fordobling fra året før. Specielt buyout-kapital fra udenlandske fonde er 

steget, og over to tredjedele af kapitalen i 2018 kom fra udenlandske fonde. De danske buyout- 

forvaltere har dog også været aktive, og 2018 har budt på en stigning i både antal investeringer og 

investerede beløb. 

Tema: Det danske kapitalfondsmarked trives 

DVCA giver en status på buyout-markedet i 2018, og på hvad vi kan forvente os de kommende år.

03.Buyout-
kapital
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Danske buyout-forvalteres investeringer i danske og udenlandske virksomheder

Kilde: Invest Europe

Danske forvaltere foretager flere 

investeringer

De danske buyout-forvaltere øgede 

antallet af investeringer, og investe-

rede i 37 virksomheder for 6,5 mia. 

kr. i 2018. Både i antal og beløb er 

det en stigning fra året før, selvom 

det investerede beløb er lavere end 

den høje aktivitet i 2015 og 2016. 

Aktive buyout-forvaltere i Danmark

Note: Figuren viser antal forvaltere bag buyout-fonde, der har lavet minimum én 

investering i et dansk selskab det pågældende år

Kilde: Pitchbook

Mange aktive buyout-forvaltere 

i Danmark

Siden 2014 er antallet af aktive 

buyout-forvaltere i Danmark mere 

end fordoblet. I 2018 var der 32 

buyout-forvaltere, der lavede 

minimum én investering i et dansk 

selskab.

Buyout-kapital

Status på buyout-markedet
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Øget investeringsaktivitet  

i danske virksomheder

Det stigende antal aktive 

buyout-forvaltere afspejles også 

i investeringsaktiviteten i danske 

virksomheder. I 2018 blev der inve-

steret for over 20 mia. kr. i danske 

virksomheder, en stor stigning ift. de 

10-12 mia. kr. årligt i perioden før. 

Buyout-investeringer i danske virksomheder

Kilde: Invest Europe

Danske virksomheder tiltrækker 

mest kapital

Sammenlignes de danske virk-

somheders evne til at tiltrække 

buyout-kapital med vores nabo-

lande, ses det, at Danmark er det 

land i Europa, som tiltrækker mest 

buyout-kapital målt som andel af 

BNP.

Buyout-investeringer fordelt på virksomhedsland som andel af BNP

Kilde: Invest Europe
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Udenlandsk andel af samlede buyout-investeringer

Kilde: Invest Europe

Stigende andel kapital fra  

udenlandske fonde

I perioden 2016-2018 er 45 pct. af 

buyout-kapitalen i danske virksom-

heder kommet fra udenlandske fon-

de. Der har gennem perioden været 

en stigning i andelen, og i 2018 

alene kom 67 pct. af kapitalen fra 

udenlandske fonde. Sammenlignet 

med de øvrige europæiske lande, 

ligger Danmark meget gennem-

snitligt. 

Buyout-investeringer i danske virksomheder fordelt på transaktionsstørrelse

Kilde: Invest Europe

Mange små og mellemstore 

buyout-transaktioner

Langt de fleste buyout-investerin-

ger i 2018 var på under 1,1 mia. kr. 

Tallene for 2018 ligner overordnet 

dem for de tidligere år, hvor der 

siden 2014 har været et par store og 

megatransaktioner om året, mens 

størstedelen af investeringerne er 

små og mellemstore. 

Buyout-kapital
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Virksomhed Branche Investor

All things live Anden aktivitet Waterland (NL)

Arminox Produktion Erhvervsinvest (DK)

Bad Element
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Findos Investor (DE)

BB Fiberbeton
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Jysk-Fynsk Kapital (DK)

Budweg CaliperA/S
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Capidea (DK)

Byens Bilpleje
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Procuritas (SE)

C&B Systemer IT VIA Equity (DK), ATP (DK), PFA (DK)

Carsoe Produktion Solix Group (DK)

CIM.AS IT & fintech VækstPartner Kapital (DK)

Continia Software IT & fintech VIA Equity (DK), ATP (DK), PFA (DK)

Dantaxi 4x48 Service Triton (UK)

Down the Drain Holding Service Orkila Capital (US)

Dykon A/S
Forbrugs- og detailprodukter og 
services 

Erhvervsinvest (DK)

Elogic Systems Produktion VIA Equity (DK)

Falck Safety Services (RelyOn
Nutec)

Service Polaris (DK)

Fitness DK Anden aktivitet Altor (SE)

FlexoPrint Produktion Capidea (DK)

Framework Digital A/S Service Industri Udvikling (DK)

Frida Forsikring Agentur Service VIA Equity (DK)

Good Food Group Produktion Maj Invest Equity (DK)

GUBI
Forbrugs- og detailprodukter og 
services 

Axcel (DK), Chr. Augustinus Fabrikker 
(DK)

Helgstrand Dressage Anden aktivitet Waterland (NL)

Ideal-Line A/S og E. Aabo 
Andersen A/S

Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Industri Udvikling (DK)

IT-Relations IT & fintech HG Capital (UK)

KIBO Service ExecutiveCapital (DK)

Kongskilde Industries Produktion Green Park Partners Ltd. (UK)

LeadFamly IT & Fintech VækstPartner Kapital (DK)

Louis Poulsen 
Forbrugs- og detailprodukter og 
services 

Investindustriel (It)

Marselisborg A/S
Finansiering- forsikring og tekniske 
serviceydelser

Dansk Generationsskifte (DK)

Menu A/S
Forbrugs- og detailprodukter og 
services 

Polaris (DK)

MOBILE GATE SECURITY Service ExecutiveCapital (DK)

Nets A/S IT & fintech Hellman & Friedman (US)

Noa Noa
Forbrugs- og detailprodukter og 
services 

Greystone Capital A/S (DK), Kraks Fond 
(DK), VKR Holding (DK)

Omada IT CVC (LU), GRO Capital (DK)

Optimate A/S Service Industri Udvikling (DK)

Praxis Produktion Silverfleet (UK)

ProData Consult IT & fintech Polaris (DK)

REKOM Anden aktivitet CataCap (DK)

Reproflex Scandinavia Produktion VækstPartner Kapital (DK)

RK Group
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Industri Udvikling (DK)

RM Spåntagning Produktion ExecutiveCapital (DK)

Robco Engineering
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Erhvervsinvest (DK)

Sam Partner
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

Industri Udvikling (DK)

Saxo Payments Banking Circle 
Finansiering- forsikring og tekniske 
serviceydelser

EQT (SE)

Scandlines Transport og godshåndtering
First State Investments (AU), 3i (UK), 
Hermes Investment (UK)

Scanmarket Service Verdane Capital Partners (NO)

Sjølund A/S
Industriel-, erhvervs- og engrosservice 
og produkter

BDAG (Deutsche Beteiligungs AG) (DE)

Søgemedier
Finansiering- forsikring og tekniske 
serviceydelser

Adelis Equity (SE)

TDC IT & fintech MacQuarie (AU)
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Tema: Det danske kapitalfondsmarked trives

Tema: Det danske kapitalfondsmarked trives

Det danske kapital-
fondsmarked trives
AF DVCA

Det danske marked er velegnet til kapitalfondsaktivitet, og selvom den økonomiske vækst 

aftog lidt i fjor, var det fortsat meget attraktivt for fondene at investere i danske virksomhe-

der. I 2018 var Danmark nr. 10 på World Economic Forums globale konkurrenceevneindeks, 

og vi er internationalt anerkendt for vores makroøkonomiske stabilitet, flexicurity-model, 

digitaliseringsparathed, veluddannede arbejdsstyrke, stabile finansielle markeder og evne til 

at skabe innovation.

Det er kort og godt let at gøre 

forretning i Danmark, og det 

betyder, at flere og flere interna-

tionale kapitalfonde rykker ind 

på det danske marked. Alene de 

sidste fem år er antallet af kapi-

talfonde med ejerandele i danske 

virksomheder steget fra 57 i 2014 

til 73 i 2018.

Disse kapitalfonde er aktive i 

knap 300 virksomheder i Dan-

mark, hvilket er næsten 100 flere 

end for 10 år siden. Samlet set 

råder kapitalfonde, som er aktive på det danske marked, over knap 80 mia. kr. i tilsagt kapital, 

hvoraf over halvdelen hører hjemme i udenlandske fonde.

Fortsat mange kapitalfondshandler i Danmark 

På trods af korrektionen på aktiemarkedet sidst i 2018 er vi inde i en historisk lang periode 

med høj aktivitet på M&A-markedet og stigende virksomhedspriser. Ifølge McKinsey Global 

Institute steg kapitalfondenes transaktionsstørrelser globalt med 12 pct. fra 2017 til 2018.  

Baggrunden herfor er stor konkurrence om de bedste virksomheder, lave og endog falden-

de renter, der skaber gode finansieringsvilkår samt stabile vækstvilkår i det meste af verden. 

I Danmark var der ligeledes et højt aktivitetsniveau på kapitalfondsmarkedet i 2018, med i alt 

49 opkøb og 27 frasalg. De virksomheder som kapitalfondene er aktive i, befinder sig især 

inden for brancher som forbrug og tjenester, industri og it.

Zoomer vi ind kapitalfondenes største virksomhedstransaktioner, som er omfattet af DVCA’s 

retningslinjer, handlede DVCA-medlemmerne i 2018 med 28 store virksomheder fordelt på 

Kilde: DVCA

Om DVCA
DVCA er brancheorga-

nisation for investorer i 

Danmark og repræsen-

terer  250 medlemmer 

fra hele investerings-

kæden — fra business 

angels over venturesel-

skaber og kapitalfonde til 

institutionelle investo-

rer samt associerede 

medlemmer. DVCA 

arbejder for, at Danmark 

skal placere sig endnu 

stærkere som attraktivt 

investeringsland. 
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15 opkøb og 13 frasalg. Det er én 

handel mere en året forinden, og 

bekræfter billedet af et marked 

med høj aktivitet.

På opkøbssiden kan nævnes 

Altors køb af Fitness DK, CataCaps 

køb af underholdningsvirksom-

heden REKOM, EQT’s køb af Saxo 

Payments Services, Polaris køb af 

Prodata Consult og Axcels køb af 

designvirksomheden GUBI. Der 

blev samlet set indskudt knap 

10 mia. kr. i egenkapital i de 15 

opkøb. Blandt frasalgene kan bl.a. 

nævnes FSN’s børsnotering af 

Netcompany, Polaris’ salg af Louis 

Poulsen og Advents salg af KMD.

Højere vækst, indtjening og jobskabelse 

I 2018 fandtes 50 kapitalfondsejede virksomheder, som havde størrelsen til at være omfattet 

af DVCA’s retningslinjer, hvilket var uændret i forhold til året før. Disse virksomheder omsatte 

i 2018 for 62 mia. kr., hvilket ligger marginalt højere end i 2017.

Den samlede organiske vækst i virksomhederne var 4 pct. i 2018, hvilket var noget lavere 

end året før, bl.a. på grund af nogle enkeltstående tilfælde med markant negativ vækst i 

omsætningen. Ser man bort fra de yderste percentiler – altså både top og bund – var den 

organiske vækst 6 pct. Det er på niveau med sidste år og på niveau med den private sektor.

 

Nettoomsætning i kapitalfondsejede selskaber, mia. kr. 
    2014 2015 2016 2017 2018

Nettoomsætning   63 70 74 60 62

Heraf i DK    30 32 26 29 26

Organisk vækst   8,2 6,0 5,5 4 3

Organisk vækst i % (alle)  13,7% 0,1% 7,9% 6,0% 4,0%

Omsætningsvækst i midcap-selskaber 3,2% 4,9% 0% 7,4% 3,2%

Omsætningsvækst i den private sektor 1,2% 2,2% 4,0% 5,5% 5,6%

 Antal opkøb og exits foretaget af kapitalfonde i Danmark, 

2014-2018 

Kilde: DVCA

Note:  I opgørelsen medtages samtlige opkøb og exits foretaget af 

kapitalfonde på det danske marked, dvs. også fonde og virksomheder, 

som ikke er omfattet af DVCA’s retningslinjer.

Tema: Det danske kapitalfondsmarked trives
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Udviklingen i den gennemsnitlige EBIT-margin lå på 7,4 pct. i 2018, hvilket svarer til niveauet 

året forinden. Dette bekræfter den historiske tendens, at de kapitalfondsejede virksomheder 

klarer sig en smule bedre end børsnoterede midcap-selskaber målt på indtjening.

Indtjening i kapitalfondsejede selskaber 
     2014 2015 2016 2017 2018

EBIT i mia. kr.    4,4 7,8 7,5 5,5 5,0

EBIT-margin   7% 11,1% 10,2% 7,3% 7,4%

EBIT-margin i midcap-selskaber  5,7% 6,8% 6,1% 8,9% 6,2%

I 2018 beskæftigede de danske kapitalfondsejede virksomheder 34.000 mennesker globalt 

og 21.000 i Danmark. Det var en fremgang på 6 pct. globalt og 1,8 pct. isoleret i Danmark, 

hvilket er højere end beskæftigelsestilvæksten i den private sektor generelt. Når man gør 

status for 2018 er det tydeligt, at markedet fortsat trives, på baggrund af at det er let at gøre 

forretning i Danmark, at der er mange interessante virksomheder at investere i, og at de lave 

rentesatser gør det lettere for kapitalfondene at finansiere deres opkøb. 

Set i forhold til andre aktivklasser er der fortsat en stærk tilstrømning af kapital til kapital-

fonde, selvom væksten aftog noget i 2018. Investorerne, som ofte er pensionskasser, anser 

fondene for en moden aktivklasse, som det er nødvendigt at være eksponeret i for at få 

adgang til den globale vækst. Og for investorerne må det også have betydning, at kapital-

fonde siden 2000 ifølge McKinsey Global Institute har skabt dobbelt så meget værdi som 

aktiemarkederne.

Udviklingen i 2019 og fremefter tegner også lovende, om end det er klart, at de voksende 

priser på virksomhedshandler på et tidspunkt må presse fondenes afkast lidt længere ned.

Der er dog ingen garanti for at udviklingen fortsætter for evigt. Som en lille åben økonomi er 

Danmark, og dermed også kapitalfondsindustrien, sårbar overfor internationale trusler, som 

eksempelvis de tiltagende globale handelsspændinger, risikoen for økonomisk afmatning i 

Kina eller Tyskland, for ikke at nævne en voksende usikkerhed om Brexit.

Beskæftigelse i kapitalfondsejede selskaber
       2014 2015 2016 2017 2018 

Antal ansatte globalt (1.000)   42 36 39  32  34 

Antal ansatte i Danmark (1.000)   22 21 21 20 21 

Gns. vækst i kapitalfondsejede selskaber globalt (%) 5,8% 5,2% 15,6% 2% 6% 

Beskæftigelsesvækst i DK             1,5% 0,9% 1,0% 1,6% 1,9% 

Beskæftigelsesvækst, privat sektor i DK  2,5% 1,0% 1,9% 2,3% 1,8% 

Tema: Det danske kapitalfondsmarked trives
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Et velfungerende lånemarked understøtter og fremmer vækst og udvikling for danske virksom-

heder. Langt størstedelen af danske virksomheder gør brug af lånefinansiering, når de skal finansie-

re nye projekter, maskiner og inventar. Endvidere kan lånefinansiering supplere egenkapitalinveste-

ringer for iværksættere og mindre virksomheder. I mange tilfælde består den optimale finansiering 

af både egenkapital og lånefinansiering. 

Igen i 2018 har der været stabil efterspørgsel efter Vækstfondens låneprodukter. Dette vidner om at 

en større gruppe virksomheder – herunder iværksættere – nok altid vil have svært ved at få adgang 

til lånekapital. Heldigvis har Vækstfonden et godt samarbejde med bankerne, og det er således 

ofte et lån fra Vækstfonden, der gør, at den samlede finansieringspakke falder på plads for mere 

risikobetonede virksomheder. 

Tema: Kønsbias i det nordiske økosystem for startups

Danske Bank Growth & Impact dykker ned i om vi har et problem med kønsbias i det nordiske  

økosystem for startups. Det har vi desværre, men heldigvis gives gode råd til, hvordan man  

kommer i gang med at skabe en virksomhed, der omfavner diversitet og inkludering.

04.Låne-
finansiering
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Status på lånemarkedet

Lille fald i låne-crowdfunding

Der blev i 2018 ydet lånefinansie-

ring gennem crowdfunding for over 

60 mio. kr., hvilket er et lille fald set 

i forhold til året før. Cirka 70 pct. af 

crowdfunding-lånene er på under 

en halv mio. kr., hvilket understøt-

ter, at crowdfunding specielt er 

en mulighed for unge og mindre 

virksomheder. 

Finansiering gennem låne-crowdfunding

Kilde: Vækstfonden & Dansk Crowdfunding Forening

Udbetalinger, Vækstlån til iværksættere

Kilde: Vækstfonden

Vækstlån til iværksættere fra 

Vækstfonden: En kvart milliard 

til iværksættere i 2018

Vækstlån til iværksættere er målret-

tet unge virksomheder, som allere-

de har produkter og kunder, men 

hvis korte historik gør det svært at 

skaffe finansiering til at accelerere 

væksten. Vækstfonden har i de 

seneste fem år finansieret iværk-

sættere for samlet 1,2 mia. kr. I 2018 

faldt antallet af udbetalte Vækstlån 

til iværksættere, mens volumen ikke 

faldt tilsvarende, hvilket indikerer at 

de enkelte lån var lidt større i 2018. 

Lånefinansiering
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Udbetalinger, Ansvarlige lån og Vækstlån

Kilde: Vækstfonden 

Vækstlån og Ansvarlige lån fra 

Vækstfonden: Lån for over 1,2 

mia. kr. i 2018

Vækstfondens låneaktivitet har 

været stigende siden 2014, men 

oplevede i 2018 et lille fald i både 

beløb og antal finansieringer. Trods 

dette ydede Vækstfonden igen i 

2018 lån for over 1 mia. kr. til over 

350 danske virksomheder. De di-

rekte låneprodukter i Vækstfonden 

spænder bredt fra Etableringslån til 

landbrug, over i Vækstlån til iværk-

sættere til Ansvarlige lån til etablere-

de virksomheder med vækstplaner. 

Indgåede Vækstkautioner

Kilde: Vækstfonden

Vækstkautioner fra  

Vækstfonden: Stabilt kautions-

niveau de seneste 3 år

Vækstfonden har siden 1992 ydet 

kautioner til ca. 5.500 virksomheder 

som et supplement til de sikker-

heder, virksomheden selv stiller.

En kaution giver dermed lettere 

adgang til den nødvendige finan-

siering i banken. Efter finanskrisen 

øgedes Vækstfondens kautionsvo-

lumen kraftigt, men den har siden 

2012 igen søgt mod et lavere og 

mere stabilt niveau. I de seneste tre 

år har kautionsvolumen ligget på 

lige knap 400 mio. kr. årligt. 
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Fortsat lempelse af  

kreditstandarderne

Pengeinstitutterne har siden 2014 

kontinuerligt lempet kreditstandar-

derne for udlån til små og mellem-

store virksomheder. De lempede 

kreditstandarder øger– alt andet 

lige – virksomhedernes finansie-

ringsmuligheder og ses typisk i en 

konjunkturfremgang. 

Udvikling i kreditstandarder til SMV’er

Note: Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i pengeinstitutterne spørgsmål om ændringer 

i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100, 

-50, 0, 50 og 100. Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det 

samlede udlån. Et positivt (negativt) tal viser, at kreditpolitikken er lempet (strammet).

Kilde: Danmarks Nationalbank 

Udvikling i pengeinstitutternes udlån til ikke-finansielle selskaber

Note: Beregnet som år til år-udvikling i det samlede udlån

Kilde: Danmarks Nationalbank 

Pengeinstitutterne øger udlån  

til erhverv

Pengeinstitutterne har siden ud-

gangen af 2016 øget deres udlån til 

erhvervsvirksomheder efter mange 

års fald i udlånet. Specielt igennem 

2018 øges udlånet til erhverv.

Lånefinansiering
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Tema: Kønsbias i det Nordiske 
økosystem for startups

AF DANSKE BANK GROWTH & IMPACT 

Houston vi har et problem med kønsbias i det nordiske økosystem for startups!

Globalt har vi et problem med diversitet på arbejdspladsen, og desværre er vi ikke rolle-

modeller i Norden. Vi ved, at diversitet er en udfordring for de etablerede virksomheder, og 

desværre gentager det sig blandt startups. Det er ærgerligt og dumt, eftersom der er klare 

beviser for, at diversitet driver performance. 

Fremtidens store virksomheder bliver yngre og yngre, og de bruger tech og venturekapital til 

at skalere. Det er en tendens, der er kommet for at blive, og det indeholder perspektiver for 

fremtidig vækst, velstand og bæredygtighed. Silicon Valley har gået forrest, men i dag er det 

en bølge, der vokser alle steder på kloden og som forener en mængde stakeholders til en 

samlet indsats - iværksættere, politikere, uddannelsesinstitutioner, investorer og rådgivere. 

What’s not to like? 

Desværre oplever vi, at problemet med diversitet og inkludering fra de traditionelle virksom-

heder ser ud til at gentage sig i nye startups – og dermed spilder vi en historisk mulighed for 

at lave et markant skift for fremtiden. Alt andet lige bør det nemlig være lettere for en virk-

somhed at skabe rammerne for diversitet og inklusion, mens de er i opstart og endnu ikke er 

stivnet i en skæv struktur. Man skulle mene og håbe, at vi i Norden med traditioner for lighed 

og frihed har en mulighed for at gå forrest som rollemodel. 

Kvinder har færre ledende stillinger, får lavere løn og mindre equity, 

og kvindelige founders har mindre succes med fundraising

Mænd dominerer lederstillinger i 

europæiske venturefinansierede 

startups i serie A og B. Lavest står det 

til blandt CTOs og CEOs, hvor hhv. 

1 pct. og 6 pct. er kvinder. Bedst står 

det til blandt CMOs og CFOs, hvor 

hhv. 21 pct. og 20 pct. er kvinder1.

Der er heller ikke megen optimisme 

at hente, hvis vi kigger på, hvilke virk-

somheder der klarer sig bedst mht. 

1 Diversity VC & Atomico, ”Diversity and Inclusion in Tech”, 2018

Diversitet?
I en arbejdsmæssig kon-

tekst handler diversitet 

om som ledelse at forstå, 

anerkende og dyrke 

demografiske forskelle til 

at styrke medarbejder- 

engagement, business 

performance og i sidste 

ende finansiel perfor-

mance. Risikoen ved at 

overse eller negligere 

diversitet og inklusion 

kan bl.a. føre til dårlige 

beslutningsprocesser 

præget af ensformighed, 

det kan påvirke evnen 

til at tænke nyt og drive 

transformationer, det 

kan begrænse evnen til 

at rekruttere nyt talent og 

det kan føre til faldende 

medarbejdertrivsel og 

-produktivitet.  

Artiklen her fokuserer 

på kønsdiversitet, men 

diversitetsspørgsmålet 

er meget bredere i sin 

helhed.
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Andelen af virksomheder med kvindelige CEOs

Kilde: Danske Bank, ”State of Nordic Impact Start-ups”, 2019
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fundraising. Kun 2 pct. af den mængde kapital, der er rejst i 2018 blandt europæiske startups 

gik til startups med en kvindelig founder. Det har desværre ligget stabilt på dette lave niveau 

i hele perioden fra 2013-20182. Og Norden er ikke stærk rollemodel for D&I (Diversity & 

Inclusion) på arbejdspladsen. I maj 2019 offentliggjorde Danske Bank Growth & Impact en 

analyse af godt 650 nordiske impact-startups (startups, der arbejder med et eller flere af de 

18 FN-verdensmål, og som forsøger at få profit og doing good til at gå hånd i hånd). Her var 

andelen af startups med en kvindelig CEO på 14 pct. Det er lavt, men bedre end de europæ-

iske tech startups, hvor tallet som tidligere nævnt er 6 pct. Norge og Finland er hhv. Nordens 

duks og dumbo med 26 pct. og 9 pct. kvindelige CEOs. Danmark klarer sig kun lidt bedre 

end Finland med 11 pct3.

I maj 2019 lancerede Danske Bank Growth & Impact også en analyse af lønvilkårene i 

nordiske startups. Desværre fandt vi også her information omkring et kønsbias. Kvinder 

med 0-4 års erhvervserfaring tjener i gennemsnit 2.000 kr. mindre per måned end mænd 

med samme erfaring. Og tallet vokser til 6.000 kr. i gruppen med 5-9 års erhvervserfaring. 

Kvinder med lederstillinger tjener i gennemsnit 4.000 kr. mindre per måned end mænd. Og 

blandt medarbejdere med en seniorrolle er differencen 7.000 kr. per måned til fordel for 

mændene. 71 pct. af mænd har equity i de startups, hvor de arbejder, mens det tilsvarende 

tal for kvinder er 55 pct.4 

Dyrk diversitet og inklusion på arbejdspladsen for profittens skyld

For de selskaber, som lykkes med at skabe en divers og inkluderende kultur, er der klare 

fordele. Flere studier viser, at diversitet og inklusion er med til at øge virksomhedens perfor-

mance og medarbejdertilfredshed. Så kære startups og investorer – hvis ikke for lighedens 

skyld, så bør I omfavne diversitet og inkludering for profittens skyld. 

Boston Consulting Group (BCG) udgav i 2018 en rapport under titlen ”How diverse 

2 Diversity VC & Atomico, ”Diversity and Inclusion in Tech”, 2018
3 Danske Bank, ”The State of Nordic Impact Startups, 2019” & Atomico, ”The State of European Tech, 2018”
4 Danske Bank, ”The Nordic Startup Salary Survey 2018”, 2019

Kilde: Danske Bank, ”The Nordic Startup Salary Survey 2018”

Om Danske Bank 
Growth & Impact
Danske Bank Growth & 

Impact hjælper nordiske 

startups til at skalere og 

forbedre deres positive 

impact. Vi hjælper star-

tups med at rekruttere ta-

lent (www.thenordichub.

com), med at få adgang 

til mentorer og eksperter 

(www.plusimpact.io), 

med at møde ligesindede 

i et accelerations-forløb  

(https://accelerator.

plusimpact.io), og vi har 

et bredt internt nordisk 

netværk af rådgivere og 

specialister med passion 

og forståelse for startups 

og impact (https://dan-

skebank.com/growth).

Gennemsnitlig månedslån fordelt på køn, erfaring og stilling
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leadership teams boost innovation,” hvor de viser en stærk sammenhæng mellem diversitet 

i den samlede managementgruppe og virksomhedens evne til at skabe omsætning base-

ret på innovation. Selskaber, der klarede sig dårligst mht. diversitet, kunne dokumentere, at 

26 pct. af deres omsætning kom fra innovation, mens selskaber, der klarede sig bedst mht. 

diversitet, kunne dokumentere et tilsvarende tal på 45 pct.5

I et andet studie fra BCG i 2019 ser vi igen, at Norge tager rollen som Nordens duks, og 

her agerer Danmark bagtrop. Danmark er placeret i den såkaldte Wake up-kategori blandt 

de lande, som risikerer at sakke bagud, fordi man ikke har tilstrækkeligt fokus på D&I. En af 

årsagerne kan findes i mangel på anerkendelse af problemets eksistens. Kun 3 pct. af de 

adspurgte danske mænd ser diversitetsbias som et problem. I Norge er tallet 23 pct.6

Sådan kommer du i gang med at skabe en virksomhed, der omfavner diversitet og 

inkludering

Diversitet på arbejdspladsen er en strategisk og ledelsesmæssig udfordring og opgave. Vi får 

kun løsnet op for og løst udfordringerne, hvis ledelsen i startups anerkender udfordringen 

og prioriterer det som en central del af deres skalering. Og egentligt burde det ikke være så 

svært, i og med at det er bredt anerkendt og praktiseret blandt startups, at det er teamet, der 

er det vigtigste asset. 

Der er heldigvis god hjælp at hente til at komme i gang med en forandring hen imod en 

virksomhed, der omfavner D&I. Rapporten Diversity & Inclusion in Tech anviser tre steps som 

inspiration til ledere, om hvordan de skaber virksomheder baseret på diversitet og inklusion:

Step 1 - Start med at forstå dine bias og skab forståelse i organisationen for udfordringen. Som 

ledelse bør du søge og sprede viden, engagere dig i den interne debat og etablere et dynamisk D&I 

dokument for jeres virksomhed.

Step 2 - Lav en D&I-strategi, og planlæg dine steps og aktiviteter. Inddrag din bestyrelse, og skab 

alignment. Sørg for at involvere de forskellige communities i organisationen i strategien.

Step 3 - Eksekver og implementer din D&I-strategi som en naturlig del af din core-strategi og i alle 

aspekter af driften af din virksomhed. Implementer D&I i forbindelse med rekruttering og onboar-

ding, i dagligdagen på arbejdspladsen og i forbindelse med produktdesign, salg og marketing.

5 BCG, ”How diverse leadership teams boost innovation”, 2018
6 BCG, ”Wake Up Denmark”, 2019

average innovation 

revenue reportet
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omsætning baseret på 

innovation

Kilde: BCG, ”Diversity and Innovation 

Survey”, 2017
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VÆKSTFONDEN ER STATENS FINANSIERINGSFOND.

 VI ARBEJDER FOR AT STYRKE DANSKE VIRKSOMHEDERS ADGANG TIL RISIKOVILLIG 

KAPITAL, SÅ DE KAN SKABE NY INNOVATION, VÆKST OG ARBEJDSPLADSER. I TÆTTE 

PARTNERSKABER MED BANKER OG PRIVATE INVESTORER FRA IND- OG UDLAND 

FINANSIERER VI VIRKSOMHEDER I ALLE BRANCHER OVER HELE LANDET. 

VI KAN VÆRE MED HELE VEJEN — FRA VIRKSOMHEDENS SPÆDE START, GENNEM HØJ 

VÆKST TIL REJSEN UD PÅ DE GLOBALE MARKEDER OG BØRSNOTERINGER. LÆS MERE 

OM VÆKSTFONDEN OG DINE MULIGHEDER FOR FINANSIERING PÅ 

WWW.VF.DK

TECHBBQ ER SKANDINAVIENS STØRSTE KONFERENCE FOR IVÆRKSÆTTERI OG 

TEKNOLOGI, SOM HVERT ÅR SAMLER MERE END 6.000 DELTAGERE HEN OVER 2 

DAGE I HJERTET AF KØBENHAVN. SIDEN 2013 HAR TECHBBQ FUNGERET SOM 

SAMLINGSPUNKT FOR DANSKE, NORDISKE OG INTERNATIONALE IVÆRKSÆTTERE, 

INVESTORER OG NØGLEAKTØRER INDEN FOR TECH OG IVÆRKSÆTTERI. 

 TECHBBQ ER SAT I VERDEN FOR AT UNDERSTØTTE OG STYRKE DET DANSKE 

ØKOSYSTEM FOR IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION. VI SKABER LOKALE OG GLOBALE 

NETVÆRK OG VÆKST FOR STARTUPS OG SCALEUPS OG TAGER UDGANGSPUNKT I DE 

SÆREGNE NORDISKE VÆRDIER OM AT FREMME ÅBENHED, TILLID OG DET AT MØDE 

HINANDEN I ØJENHØJDE.

WWW.TECHBBQ.DK


