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Siden 2012 er ventureinvesteringer i 
AgriFood Tech startups på globalt plan vokset 
med over 500% - særligt drevet af 
investeringer ‘downstream’ i værdikæden.

I 2018 tiltrak sektoren 17 mia. dollars i 
venturekapital på globalt plan – heraf gik 1,5 
mia. til europæiske startups, hvilket svarer til 
9%.

Danmark har gode forudsætninger inden for 
AgriFood, med et innovativt landbrug, store 
industrielle spillere og et stærkt forskningsmiljø. 
Dette afspejles i det voksende danske AgriFood
Tech startupmiljø. 

I løbet af de seneste år er der kommet adskillige 
AgriFood tech acceleratorer til, og både danske 
og udenlandske investorer har fået øje på 
potentialet i danske AgriFood Tech startups.

Langt de fleste danske AgriFood Tech startups er 
dog stadig på de tidlige udviklingsstadier, og  
venturemarkedet for AgriFood Tech i Danmark 
er således relativt umodent.

Den globale fødevareindustri er under 
forandring, med øget fokus på 
bæredygtighed, sundhed og nye 
forbrugsvaner som de drivende kræfter bag.



Om rapporten
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Formål
Rapporten kigger nærmere på investeringer 
inden for landbrugs- og fødevareteknologi –
også kaldet AgriFood Tech. Fokus er på 
venturemarkedet, og rapporten giver et billede 
af, hvor meget venturekapital startups inden 
for AgriFood Tech tiltrækker på globalt plan, i 
Europa og i Danmark. Derudover forsøger 
rapporten at give et indblik i det danske 
startup-økosystem inden for AgriFood Tech.

Metode og data
Rapporten er primært baseret på ‘skrivebords-
research’, dvs. at de fleste af de tal og fakta, der 
præsenteres i rapporten, er indsamlet fra 
andre analyser. Derudover har Vækstfonden i 
forbindelse med rapporten interviewet en 
række aktører som på den ene eller den anden 
måde er aktive inden for AgriFood Tech i 
Danmark – se listen over interviewpersoner i 
appendiks.
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AgriFood Tech: Nye teknologibaserede løsninger ‘fra jord til bord’  
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AgriFood Tech kan defineres som teknologibaserede løsninger, som har til formål at effektivisere eller nytænke den måde vi 
producerer, behandler, fragter og forbruger fødevarer. AgriFood Tech omfatter altså alle led i værdikæden, hele vejen fra jord til bord. 

Som investeringsområde er AgriFood Tech således meget bredt. Området kan rumme alt fra et digitalt værktøj som hjælper 
landmanden med at gøde marken mere præcist, over nye proteinkilder, som fx insekter, til forbrugervendte digitale platforme som Just 
Eat eller Too Good To Go. Derfor er der ofte overlap mellem AgriFood Tech og andre investeringsområder, som fx Life Science, ICT og 
Industri. 

AgriFood udgør et kæmpe marked. På globalt plan udgør fødevarer 16% af en gennemsnitshusstands forbrug, kun overgået af udgifter 
til bolig. Samtidig beskæftiger AgriFood-industrien ca. 40% af verdens befolkning, og den står for omkring en tredjedel af den globale 
CO2-udledning. AgriFood-industrien har altså et stort økonomisk og samfundsmæssigt fodaftryk. Således er behovet og potentialet for
nytænkning og effektivisering inden for denne industri stort. Lægger man dertil, at AgriFood er en af de mindst digitaliserede 
industrier, bliver det tydeligt, at nye teknologibaserede løsninger på tværs af værdikæden er både økonomisk og samfundsmæssigt 
interessante. 

De vigtigste led i AgriFood værdikæden er illustreret nedenfor – ‘upstream’ er alt det der sker, før maden når forbrugeren. Alt hvad der 
ligger her efter betegnes som ‘downstream’. 

Produktion og ingredienser
Retail, 

markedsføring, 
forbrug & genbrug

Fødevarebehandling 
og emballage

Supply chain & 
logistik

Upstream Downstream

Kilder: 1) AgFunder News: What is AgriFood Tech



Bæredygtighed, sundhed og nye forbrugsvaner driver markedet
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Production and ingredients
Fødevarebehandling 

og emballage
Supply chain & 

logistik

Retail, 
markedsføring, 

forbrug & genbrug

Kilder: 1) CB Insights: Food & Beverage Trends, 2019 2) AgFunder, A List of Food Tech Startups That Defined 2018 Trends and What to Expect in 2019 3) Foodtech.dk, product groups 4) AgFunder 

AgriFood Tech 2018

Vertical 
farming

Alternative 
protein kilder

IT integration 
med AI

Sukker-
reduktion

Canabis

Personlig 
mad

Automatiseret 
fødevarebehandling

IoT-forbundet 
emballage

Genbrug af 
spildprodukter

Bæredygtig 
emballage

Block-chain baserede 
forsyningskæder

Automatiserede 
‘micro-fulfillment’ 
centre

Kontrolleret miljø 
under transport

In-store 
robotter

Stemme-
styret indkøb

‘Direct-to-
consumer’ 
distribution

Pop-up 
retail

Alternative 
salgssteder

‘Traceability’ (fx 
identifikations-
sensorer)

Madlavnings-
teknologier

Upstream Downstream

Nye 
ingredienser

Sensorer & 
analytics

Produktion og ingredienser

Øget fokus på bæredygtighed (færre ressourcer, mindre spild) og sundhed samt nye forbrugsvaner er nogle af de væsentligste drivere 
bag AgriFood Tech. Dertil kommer nye teknologier, såsom sensorer, Internet of Things, bio- og nanoteknologi, robotter og blockchain, 
som muliggør mange af de nye løsninger, der dukker op på tværs af værdikæden. 

Nedenstående figur afspejler dette billede. Her ses nogle af de nye trends og løsninger inden for AgriFood Tech, fordelt på de forskellige 
led i værdikæden. Figuren illustrerer også, hvor bredt området spænder.

Mindre 
madspild
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Globale investeringstrends
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Investeringslysten vokser
AgriFood Tech startups formår i højere og højere grad 
at tiltrække venturekapital. På globalt plan er det årlige 
investerede beløb vokset markant siden 2012, og i 
2018 alene blev der investeret 17 mia. dollars i 
sektoren. Det er særligt investeringer i downstream-
segmentet som ligger til grund for den kraftige vækst, 
men i løbet af de senere år er upstream-segmentet 
også vokset betydeligt.

De store checks går til restaurantplatforme og 
online supermarkeder
For at få et mere detaljeret billede af, hvordan pengene 
fordeler sig på tværs af værdikæden, giver det mening 
at bryde upstream og downstream segmenterne 
yderlige ned. Her ser man, at det særligt er 
restaurantplatforme og online supermarkeder som 
tiltrækker store summer venturekapital. F.eks. rejste 
Indiens svar på Just Eat, Swiggy, en investeringsrunde 
på hele 1 mia. dollars i 2018. 

Markedet er blevet mere modent
Set over en bred kam er AgriFood Tech som 
investeringsområde blevet mere modent. Dette ses 
ved, at de enkelte investeringer generelt er blevet 
større. Derudover bliver der investeret mere i de 
senere faser (serie C, D og ‘Late stage’), idet flere 
AgriFood Tech startups er nået længere i deres 
udvikling.

USA, Kina og Indien fylder meget
AgriFood Tech i USA tiltrak 8 mia. dollars i 2018, 
hvilket svarer til næsten halvdelen af den 
investerede kapital på globalt plan. Heraf gik over 
halvdelen til startups fra Californien, som således 
må siges at være et hotspot for innovation inden for 
AgriFood Tech området. Kina ligger nummer to, og 
tiltrak i 2018 3,5 mia. dollars, hvorefter Indien 
kommer ind på tredjepladsen med 2,4 mia. dollars.  

Kilder: 1) AgFunder AgriFood Tech 2018



Funding til AgriFood Tech startups er vokset markant

Mellem 2012 og 2018 er investeringer i 
AgriFood Tech startups på globalt plan vokset 
markant. I 2012 var det samlede investerede 
beløb 2,6 mia. dollars, mens det i 2018 var 
steget til hele 17 mia. dollars. Det er særligt 
downstream-segmentet som er vokset –
faktisk er fundingen til dette segment vokset 
med en faktor 25 fra 2012 til 2018, hvorimod 
fundingen til upstream-segmentet kun er 
vokset med en faktor 3 over samme periode. 

Det ser dog ud som om, upstream-
segmentet er ved at få vind i sejlende, idet 
dette segment i 2018 oplevede en højere 
årlig vækstrate end downstream-segmentet 
målt på både investeret beløb og antal 
venturehandler.
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Kigger man nærmere på, hvad investeringerne 
inden for AgriFood Tech går til, ser billedet for 
2018 således ud: Kategorierne ‘Restaurant 
marketplaces’ (fx Just Eat), og ‘eGrocer’ (fx 
Nemlig.com), tiltrak næsten halvdelen af det 
samlede investerede beløb. I kategorien 
Restaurant marketplaces blev beløbet fordelt ud 
på nogle få, men meget store handler, hvorimod 
der i eGrocer-kategorien var væsentlig flere 
handler. 

‘In-store retail & restaurant tech’ var den største 
kategori målt på antal handler med samlede 
investeringer for 1,7 mia. dollars. 

De kategorier, der er vokset mest målt på 
investeret beløb fra 2017 til 2018, er ‘Bioenergy & 
Biomaterials’ (116%)  og ‘Farm Management 
Software, Sensing & IOT’  (65%) – begge 
kategorier udgør en del af upstream-segmentet. 
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Venturemarkedet for AgriFood Tech er blevet mere modent

Ventureinvesteringer kan kategoriseres i 
forskellige stadier, afhængig af, hvor langt 
virksomheden er i sin udvikling. Typisk vil man 
se mindre investeringsbeløb på de tidlige 
udviklingstrin, og større beløb på de senere 
stadier. Kigger man på, hvor meget der samlet 
set er investeret på de forskellige stadier, kan 
man således få et indtryk af markedets 
modenhed. 

Grafen her indikerer, at AgriFood Tech 
markedet generelt er blevet mere modent, 
idet vi ser flere store handler i de senere faser. 

Upstream-segmentet stod for den største 
andel af det investerede beløb i de tidlige faser 
(seed, A og B), mens downstream-segmentet 
fyldte mest i de senere faser (C, D og Late). 
Dette tyder på, at downstream-segmentet er 
mere modent end upstream-segmentet.
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Europæiske investeringstrends
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Investeringer i AgriFood Tech vokser også i Europa
Siden 2012 er ventureinvesteringer i AgriFood Tech i Europa 
vokset, og i 2018 udgjorde de samlede investeringer i 
sektoren 1,5 mia. dollars. Ligesom på globalt plan har det også 
i Europa været downstream-segmentet, som har bidraget 
mest til væksten, omend vi så det omvendte billede i 2018, 
hvor upstream-segmentet stod for over halvdelen af det 
samlede investerede beløb. 

…men relativt til Europas BNP er det investerede beløb lavt
I 2018 stod Europa for 30% af alle venturehandler i AgriFood 
Tech, men tiltrak kun 9% af den samlede investerede kapital. 
Holder man dette op i mod at Europa står for omkring 20% af 
den globale BNP er 9% ikke meget. Der er altså rigelig 
investeringsaktivitet inden for AgriFood Tech i Europa, men 
Europæiske startups rejser generelt mindre runder end 
startups fra andre dele af verden.  

Investeringerne fordeler sig på flere kategorier
Det europæiske AgriFood Tech marked spænder bredere 
end det globale, når man kigger på, hvordan den 
investerede kapital fordeler sig på de forskellige kategorier. 
Vi ser ikke nogle få downstream-kategorier løbe med 
størstedelen af pengene, som det var tilfældet på globalt 
plan i 2018. Tværtimod fordeler investeringerne sig ud på 
mange forskellige kategorier, og flere upstream-kategorier 
ligger højt målt på investeret beløb.      

Markedet er mindre modent
Venturemarkedet for AgriFood Tech i Europa er væsentlig 
mindre modent end på globalt plan. Størstedelen af den 
investerede kapital investeres i de tidlige stadier, og indtil nu 
har der været relativt få store runder i de senere stadier. 
Dette er ikke enslydende skidt. Tværtimod tyder det på, at 
flere og flere iværksættere tør kaste sig ud i at starte en 
virksomhed inden for AgriFood Tech i Europa. Men det 
indikerer samtidig også –i hvert fald indtil nu - at det kun er 
et fåtal af disse startups som vokser sig rigtig store.

Kilder: 1) AgFunder AgriFood Tech Europe 2018



Upstream-segmentet vinder frem i Europa

Investeringer i AgriFood Tech i Europa er vokset 
fra 2012 til 2018, ligesom vi så det på globalt plan 
- omend det investerede beløb i Europa kun 
udgør en lille del af de samlede 
ventureinvesteringer i sektoren.

Meget lig det globale billede er det også primært 
downstream-segmentet der har drevet væksten i 
investeringer i Europa. Dog trak nogle få, meget 
store investeringer i madudbringnings-startups 
de samlede investeringer i downstream-
segmentet fra 2015-2017 væsentligt op. Uden 
disse outliers havde forskellen mellem upstream-
og downstream-segmentet i disse år været noget 
mindre.

I 2018 så vi, at upstream-segmentet fyldte mere 
end downstream-segmentet, målt på både 
samlede investeringer og antal handler. 
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Investeringerne i Europa fordeler sig på flere kategorier 

Overordnet set fordeler investeringerne i 
AgriFood Tech i Europa sig mere ligeligt på de 
forskellige kategorier end vi så det på globalt 
plan, hvor to kategorier stod for næsten 
halvdelen af de samlede investeringer i 2018.

‘In-store Retail & Restaurant Tech’ var den 
største kategori målt på både beløb og antal 
handler. Et eksempel på en startup som tilhører 
denne kategori er danske OrderYoyo, som 
leverer et IT-system til bestilling af takeaway.

‘Ag Biotechnology’ var den andenstørste 
kategori målt på beløb, hvilket ikke er 
overraskende, da dette område generelt anses 
som en europæisk styrkeposition. 

Kategorien ‘Farm Management Software, 
Sensing & IoT’ var den næststørste kategori 
målt på antal handler.
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Early-stage handler dominerede i Europa i 2018

Fordelingen af investeringerne på de 
forskellige stadier viser tydeligt, at det 
europæiske AgriFood Tech venturemarked er 
mindre modent end det globale. De tidlige 
stadier (Seed, A og B) tiltrak både mest kapital 
og det største antal handler – helt præcist 
66% af alle handler og 42% af det samlede 
investerede beløb. Derimod tiltrak de senere 
stadier meget beskedne beløb, især hvis man 
sammenligner med de beløb som C, D og 
Late-stage tiltrak på globalt plan i 2018.

Europæiske startups rejser generelt mindre 
runder sammenlignet med det globale 
gennemsnit, og dette er (sammen med 
markedets lavere modenhed) medvirkende 
til, at Europa kun tiltrak 9% af det samlede 
beløb investeret i AgriFood tech på globalt 
plan i 2018.
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AgriFood Tech i Danmark
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Danmark har gode forudsætninger
Danmark huser en række store virksomheder inden for 
AgriFood-sektoren, såsom Arla, Danish Crown, Novozymes 
og Chr. Hansen. Derudover har flere danske universiteter 
fokus på området, bl.a. har Aarhus Universitet en stærk 
tradition for forskning inden for landbrug og fødevarer. 
Fødevarer udgør også en stor del af vores eksport – i 2017 
stod den danske fødevareklynge for 25% af den samlede 
eksport. Således har Danmark gode forudsætninger for at 
skabe succesfulde AgriFood Tech startups.

Høj aktivitet på de tidlige stadier
Kigger man på det danske startupmiljø inden for AgriFood 
Tech er der høj aktivitet – omend primært på de tidlige 
stadier. Derfor er venturemarkedet inden for AgriFood Tech 
i Danmark stadig relativt umodent. Både danske og 
internationale investorer har dog fået øjnene op for 
potentialet i danske AgriFood tech startups, og der er dukket 
flere AgriFood Tech acceleratorer op inden for de seneste 
år. Ligeledes har der siden starten af 2018 været nogle store 
investeringer inden for området, bl.a. har Too Good To Go 
rejst 75 mio. kr. fra en række business angels og Simple

Feast har i 2019 fået en investering på hele 225 mio. kr. fra 
bl.a. Balderton Capital (UK) og byFounders.

Høj diversitet, endnu ingen nicher
Danske AgriFood Tech startups beskæftiger sig med mange 
forskellige trends og teknologier. Blandt disse kan 
bæredygtig emballage, mindre madspild, sensorer & 
analytics, alternative proteinkilder og robotteknologi 
fremhæves som områder, hvor der er særlig høj aktivitet.  
Dog er det indtil videre primært startups inden for 
downstream-segmentet der har formået at rejse større 
summer venturekapital, hvilket tyder på, at upstream-
segmentet er mere umodent.

Udfordringer for danske AgriFood Tech startups
Danske AgriFood Tech startups står over for en række 
udfordringer, når de skal vokse. De aktører, vi har talt med, 
har bl.a. påpeget regulative faktorer, idet fødevaresektoren i 
Danmark er meget reguleret. Derudover gør det lille 
hjemmemarked det svært for danske startups at skalere 
hurtigt. Og til sidst peger nogle også på adgang til finan-
siering – særligt på de tidlige stadier – som en udfordring.
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R&D, soft funding og acceleratorer inden for AgriFood Tech

Forskning, udvikling og netværk Accelerator-programmer

• Copenhagen Agrifood Incubator (Agro 

Business Park & Symbion)

• Rockstart AgriFood (Rockstart)

• Growing Food CPH (Spring Nordic, AU, KU, 

DTU)

• Food Startup (CPH Food Space)

• Foodtech Accelerator (Accelerace)

• Growth Train (Business Lolland-Falster)

Soft funding

• H2020 calls: ‘sustainable food security’ & ‘rural 

renaissance’

• EIT FoodSparks

• GUDP

• Future Food Innovation POP, DEV & Growth

• COOP Crowdfunding

• InnoBooster (ca. 500 ansøgninger inden for 

‘Bioresources, Food and Lifestyle’ siden 2014)

*

Der findes mange forskellige aktører som er engagerede i det danske AgriFood Tech startupmiljø. Her har vi forsøgt at mappe 
nogle af de vigtigste inden for kategorierne 1) forskning, udvikling og netværk, 2) accelerator-programmer og 3) ‘soft funding’.



28. oktober 2019 / Side 20

Hvem investerer i AgriFood Tech i Danmark?

Investorer som er/har været aktive inden for AgriFood Tech i Danmark

Danske investorer:

• Seed Capital & PreSeed Ventures har investeret i: Vivino, OrderYoyo, Plant Jammer, YourLocal, 

Carnad, Glycom, TastePlease

• CAPNOVA: ConTerra, Fooducer, RSVP Pop-up, Sundtakeaway, FreeSense, TakeDaily, Kaffe Bueno

• VF Venture: FreeSense, OrderYoyo

• Novo Seeds: Biosyntia, BioPhero

• Promentum Equity Partners: FarmBackup

• byFounders: Simple Feast 

• Maersk Growth: ingen danske AgriFood Tech investeringer endnu… 

• The European Bioeconomy Fund: ny fond på DKK 250m, 70% af investeringerne vil være i DK

Internationale investorer:

• Balderton (UK): Vivino, Simple Feast

• Rockstart (NL): Råhandel, ChefMe, NordDetect og The Apple Girl som led i deres accelerator

• Creandum (SE): Vivino

• Index Ventures (UK), Vitruvian Partners (UK), Redpoint Ventures (US) m.fl.: Just Eat 

Kilder: 1) AgFunder AgriFood Tech Europe 2018 2) Pitchbook

Nogle af de investorer, der 
investerede tre gange eller 
mere i AgriFood Tech startups i 
Europa i 2018 er Seed Capital, 
Balderton, Seraphim, 
Bpifrance og Kima Ventures

Få investorer i Europa 
investerer fokuseret i AgriFood 
tech – 83% af de 605 aktive 
investorer i Europa i 2018 
investerede kun i én AgriFood 
Tech case og kun 5% 
investerede tre gange eller mere 
i sektoren
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DK Aktivitet

Teknologisk modenhed

Kommentarer

Alternative 
proteinkilder

Personlig 
mad

Mindre 
madspild

‘Direct-to-
consumer’ 
distribution

Bæredygtig 
emballage

Vertical 
farming

Sukker 
reduktion

Cannabis
/hemp

Robotics & 
automatisering

IoT-forbundet 
emballage

IT integration 
med AI

Block-chain 
baserede 
forsyningskæder

Automatiserede 
‘micro-fulfillment’ 
centre

Kontrolleret miljø under 
transport

Pop-up retail

In-store
robotter

Alternative 
salgssteder

Stemmestyret 
indkøb

Madlavnings 
teknologier

Nye 
ingredienser 
& afgrøder

Sensorer & 
analytics

• Denne mapping er baseret på en screening af 
ca. 40 danske AgriFood Tech startups, som er 
identificeret via The Hub og Pitchbook samt 
interviews med investorer, acceleratorer og 
universiteter

• Det er dog svært at placere de enkelte trends 
helt rigtigt, idet AgriFood Tech i Danmark 
spænder bredt og udbuddet af startups løbende 
ændrer sig. Derfor skal denne mapping ses 
som et første forsøg på at afdække, hvor der i 
øjeblikket er særlig meget aktivitet inden for 
AgriFood Tech i Danmark, samt hvor modne 
de forskellige teknologier og trends er i 
Danmark.

‘Traceability’ (fx 
identifikationssensorer)



Simple Feast tilbyder vegetariske 
måltidskasser som kræver meget lidt 
tilberedning og bliver leveret til 
døren.

Link til hjemmeside
/ Side 22

Seks eksempler på danske AgriFood Tech startups

SureBot har udviklet en AI-assistent, 
som hjælper dig med at opdage 
restauranter i nærheden baseret på 
overvågning af sociale medier.

Link til hjemmeside

Cellugy har udviklet et alternativ til 
plastik til fødevareemballage, som er 
bionedbrydeligt og modstår vand og 
temperatursvingninger.

Link til hjemmeside

FarmDroid har udviklet en soldrevet, 
autonom markrobot som kan stå for 
såning og lugning.

Link til hjemmeside

Purfil har udviklet moduler til 
separation af gylle til bl.a. biobrænd-
sel, så landmanden kan reducere 
arealkravet eller forøge besætningen.

Link til hjemmeside

QuickOrder udbyder forskellige 
softwareløsninger til restauranter, 
som hjælper restauratøren med at 
træffe datadrevne beslutninger.

Link til hjemmeside

https://simplefeast.com/dk/vaelg-din-ugekasse?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S+%257C+DK+%257C+Simple+Feast&utm_content=ve1_id243_coDK_laDA&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4lSRIvbHYTTF4SXVHOBHQhnCivlBciTu9DXUHdl1fq-rzzqk-ImbR8aAuW_EALw_wcB
http://www.surebot.io/
https://cellugy.com/
http://farmdroid.dk/
http://farmdroid.dk/
https://quickorder.dk/
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Markedet og værdikæden

Appendix

Globale investeringstrends

Europæiske investeringstrends

AgriFood Tech i Danmark

S. 5-6

S. 24-26 

S. 8-11

S. 13-16

S. 18-22 
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Tittel Forfatter År Link

Food & Beverage Trends CBInsights 2019 Link

Fødevareinnovation i 
verdensklasse frem mod 2030

Produktgrupper til FoodTech-
messen

Fødevareklyngens eksport blev 
historisk høj i 2017

Uddannelses- og 
Forskningsudvalget 

Foodtech.dk

Landbrug & Fødevarer

2017-18

2019

2018

Link

Link

Link

https://www.cbinsights.com/research/food-beverage-trends-2019/
https://food.ku.dk/nyheder/2018/ku-og-dtu-goeder-jorden-for-mere-samarbejde-om-foedevareforskning/f_devareindustriens_strategi_frem_mod_2030.pdf
https://www.foodtech.dk/
https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2018/marts/foedevareklyngens-eksport-blev-historisk-hoej-i-2017
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Tittel Forfatter År Link

A List of Food Tech Startups That 
Defined 2018 Trends and What to 
Expect in 2019

European AgriFood Tech 
Investing Report 2018

AgriFood Tech Investing Report 
2018

What is AgriFood Tech

AgFunder 

AgFunder

AgFunder

AgFunder News

2019

2018

2018

2017

Link

Link

Link

Link

https://agfundernews.com/a-list-of-food-tech-startups-that-defined-2018-trends-and-what-to-expect-in-2019.html
https://agfunder.com/research/europe-agrifood-tech-investing-report-2018/
https://agfunder.com/research/agrifood-tech-investing-report-2018/
https://agfundernews.com/what-is-agrifood-tech.html
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Navn Organisation Stilling Dato for interview

Peter Votkjaer Jorgensen

Lasse Truels Kohler

Claus Kristensen

Kurt Ebbe Knudsen

Lissi Holm

Maersk Growth

Maersk Growth 

Accelerace Foodtech Accelerator

Agro Business Park

DTU Food

Partner

Senior Analyst

Partner & Investment Director

Controller

Adm. Koordinator

08-08-2019

08-08-2019

02-07-2019

03-07-2019

30-08-2019


