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Fra startup til scaleup

Forord

Tid til nye tanker

Dette er den tredje udgave af ”Fra startup til scaleup – en status på kapitalmarkedet for 

danske iværksættere og vækstvirksomheder”. Gennem data og partnerskaber er formålet 

med publikationen at give et overblik over det finansielle økosystem i Danmark: Hvordan 

er adgangen til kapital? Hvor god er sammenhængen? Og hvordan klarer Danmark sig i en 

international kontekst? 

I publikationen har vi bedt en række vigtige aktører om at bidrage til rapporten, og det er 

blevet til spændende indlæg fra både Atomico, byFounders, EQT og Silicon Valley Bank. 

Men i år er et særligt år, da spredningen af COVID-19 har fået store konsekvenser for men-

nesker, samfund og virksomheder verden over. Derfor kan vi heller ikke give en status på 

det finansielle økosystem uden at adressere følgerne af COVID-19. Det finansielle øko-

system har været på prøve, og derfor er det afgørende, at vi arbejder sammen, så vi kan 

opfylde vores vigtigste opgave i 2020: At bidrage til at sunde og innovative virksomheder 

kommer så godt som muligt igennem coronakrisen.

Coronakrisen har også givet os noget at tænke over: Hvordan vi lever i dag og vil leve her 

på planeten i fremtiden. Derfor er pandemien også en anledning til at tænke nyt, grønt og 

anderledes. Og vores stærke danske iværksætterkultur kan være med til at løfte Danmark 

ud af krisen med nye spændende idéer og teknologier. 

Vi håber, at publikationen kan være med til at sætte nogle tanker i gang og sidst, men ikke 

mindst, gøre dig klogere på finansieringsmulighederne i Danmark.

Rigtig god læselyst! 
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Samarbejdspartnere

Atomico: Atomico er en engelsk venture- 

fond, som investerer i ambitiøse tech- 

iværksættere fra serie A og op. Atomico har 

særligt fokus på Europa, hvor virksomheden 

udnytter sin brede operationelle erfaring til  

at booste vækst i porteføljevirksomheder. 

Atomico blev grundlagt i 2006 og har sam- 

arbejdet med over 100 ambitiøse teams. I 

øjeblikket har Atomico USD 2,7 mia. i kapital 

under forvaltning.

DanBAN: Danish Business Angels (DanBAN) 

er Danmarks største og mest aktive BA- 

netværk bestående af 200 private investorer, 

der investerer i vækstvirksomheder både  

nationalt og internationalt. Netværket forbinder  

kapitalsøgende virksomheder, partnere og  

privatpersoner, som deler interesse i at skalere  

ambitiøse vækstvirksomheder. 

byFounders: byFounders er en early stage 

venturefond, som investerer i ambitiøse 

iværksætterteams i den nordiske og baltiske 

region. byFounders er stiftet af nogle af 

regionens dygtigste iværksættere, som har 

en fælles ambition om at investere i og støtte 

en ny generation af tech-iværksættere i re-

gionen – den er “for founders, byFounders”.

EQT: EQT er en global investeringsvirksom-

hed, som har rejst over EUR 62 mia. og på 

nuværende tidspunkt har ca. EUR 40 mia. i 

kapital under forvaltning fordelt på 19 aktive 

fonde. EQT-fondene har porteføljeselskaber 

i Europa, Asien og Stillehavsområdet samt 

USA med ca. 159.000 ansatte og en samlet 

omsætning på over EUR 27 mia. EQT sam- 

arbejder med porteføljeselskaber for at sikre 

bæredygtig vækst, drift i verdensklasse og en 

førende position på markedet.

Fonden for Entreprenørskab: Fonden for 

Entreprenørskab er det centrale nationale 

videnscenter og omdrejningspunkt for ud-

vikling af entreprenørskab i undervisning på 

alle uddannelsesniveauer. 

DVCA: DVCA er brancheorganisationen for 

investorer i Danmark og repræsenterer 300 

medlemmer fra hele investeringskæden — fra 

business angels over ventureselskaber og 

kapitalfonde til institutionelle investorer samt 

associerede medlemmer. DVCA arbejder for, 

at Danmark skal placere sig endnu stærkere 

som attraktivt investeringsland.
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Innovationsfonden: Innovationsfonden er 

sat i verden for at skabe vækst og værdi samt 

løse samfundsudfordringer. Det gør fonden 

ved at investere i forsknings- og innovation-

sprojekter i hele landet. Innovationsfonden 

tør investere i projekter, selvom andre måske 

endnu ikke kan se mulighederne i dem.

Silicon Valley Bank: Silicon Valley Bank 

(SVB) er bank for den globale innovations- 

økonomi og finansierer nyskabende virk-

somheder og deres investorer inden for tech 

og life science. SVB har hovedkontor i USA 

samt kontorer i Storbritannien, Israel, Irland, 

Tyskland, Canada og med et nyåbnet kontor i 

Danmark nu også i den nordiske region samt 

et joint venture i Kina. SVB har 35.000 kunder 

på globalt plan og samarbejder tæt med øko- 

systemet med fokus på højvækstvirksomheder, 

herunder investorerne.
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Fra startup til scaleup præsenterer en række finansieringskilder, som virksomheder kan søge 

og giver den seneste status på udviklingen i disse markeder. Rapporten forsøger derved at 

give et indblik i det samlede finansielle økosystem for små og mellemstore virksomheder. 

Mange finansieringsmuligheder i den tidlige fase

For mange unge virksomheder starter finansieringsrejsen med en investering fra en  

business angel eller et tilskud fra offentlige eller private ordninger. Både tilskudsordninger 

og de danske business angels har haft en høj investeringsaktivitet i 2019, hvor Innovations-

fonden alene investerede for over 300 mio. kr. Udviklingen på crowdfundingmarkedet 

har ligeledes fortsat et højt niveau, og flere af de danske platforme har oplevet en øget 

efterspørgsel efter crowdfunding som følge af COVID-19. 

Det danske venturemarked vokser fortsat  

For nogle virksomheder vil den næste finansieringskilde være en egenkapitalinvestering 

fra en venturefond. 2019 bød for andet år i træk på en stigning i antallet af danske ven-

turefonde, og de danske fonde investerede for mere end 4 mia. kr. i danske og uden-

landske virksomheder. Det høje aktivitetsniveau ses også i ventureinvesteringerne i danske 

virksomheder, hvor 2019 blev endnu et rekordår - samlet set gennemførtes mere end 

60 investeringsrunder for knap 4 mia. kr. Foreløbigt har første halvår af 2020, på trods af 

COVID-19-krisen, budt på et stabilt antal ventureinvesteringer, mens det investerede beløb 

er lavere end i samme periode i 2019. 

Mindre opbremsning i buyoutinvesteringer 

Buyoutfonde investerer typisk i mellemstore og større unoterede selskaber, der har poten- 

tiale, med det formål at udvikle og sælge dem til nye ejere når de er vokset og modnet.  

Efter flere år med vækst i det danske buyoutmarked bød 2019 på et mindre fald i aktiviteten. 

Danske virksomheder tiltrak 36 investeringer og brød dermed det stabile niveau, der 

har været de sidste tre år med omtrent 50 investeringer om året. Tendensen ser ud til at 

fortsætte ind i 2020, hvor aktiviteten i første halvår har været markant lavere end samme 

periode tidligere år. 

Lånefinansiering har formidlet ekstra kapital under COVID-19-krisen

Langt størstedelen af danske virksomheder gør brug af lånefinansiering og ofte gen-

nem flere forskellige perioder i deres vækstrejse. Lånefinansiering kan spænde fra mere 

alternative låneprodukter som crowdlending og venturedebt til mere klassiske udlån fra 

pengeinstitutter. De danske pengeinstitutter har de seneste år øget deres samlede udlån 

til erhvervsvirksomheder, men den samlede udlånsbalance til erhverv er siden marts 2020 

faldet. Samtidig har COVID-19-krisen sendt mange virksomheder på udkig efter ny likviditet. 

Her har Vækstfonden sammen med pengeinstitutterne været med til at formidle en række 

hjælpepakker til kriseramte virksomheder, som har sikret kapital til virksomhederne.  

Resumé
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2019-status
Tidlig fase:

• Over 300 mio. kr. i offentlige tilskudsordninger

• Fortsat høj aktivitet blandt danske business angels 

Venture:

• Danske VCs investerer for over 4 mia. kr. 

• Danske virksomheder tiltrækker knap 4 mia. kr. i venturekapital

Buyout:

• Danske buyoutfonde investerer for over 5 mia. kr. 

• Antallet af buyoutinvesteringer i danske selskaber bremser en  

 smule op

Lånefinansiering: 

• Crowdlending mere end fordobles ift. året før

• Pengeinstitutternes udlån til erhverv har været stabilt
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Buyout-kapital

(01)
Finansieringsmuligheder  
i den tidlige fase

Finansieringsrejsen starter for mange iværksættere med tilskud fra offentlige og private 

ordninger. Sådanne tilskudsordninger kan være den katalysator, der giver virksomhed-

erne mulighed for at lave ”proof of concept” eller endda ”proof of business”. Private in-

vestorer investerer også i de tidlige faser, og iværksættere kan bl.a. søge om finansier-

ing hos business angels og på crowdfundingplatforme. Samtidig er en række pre-seed 

fonde ligeledes aktive i de helt tidlige faser. 

Der har i de seneste år været en høj og stabil aktivitet i den tidlige fase blandt både 

tilskudsordninger og private investorer. Innovationsfonden gav tilskud for over 300 

mio. kr. i 2019 og har i første halvår af 2020 også øget aktiviteten for at holde hånden 

under de unge virksomheder under COVID-19-krisen. De danske business angels har 

ligeledes fortsat den høje investeringsaktivitet fra tidligere år, og COVID-19 har endnu 

ikke haft så store konsekvenser for dette segment som forventet.   

Tema: Business angels tilfører mere end bare kapital

Den britiske venturefond, Atomico, startede i slutningen af 2018 et pan-europæisk 

business angel program og giver her et indblik i, hvilken unik position business angels 

spiller i de lokale økosystemer. 
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Finansieringsmuligheder  
i den tidlige fase

Tilskudsordninger
Fonden for entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab understøtter iværksætteri i det danske uddannelsessystem 

på flere måder. Bl.a. uddeler Fonden mikrolegater på 25.000-50.000 kr. til studenter-

iværksættere på de videregående uddannelser. 

I 2019 lancerede Tuborgfondet og Fonden for Entreprenørskab et 3-årigt projekt  

om verdensmålsmikrolegater. Disse uddeles til unge iværksættere, der beskæftiger 

sig med et eller flere af verdensmålene. Halvandet år inde i programmet viser en 

opgørelse, at alle 17 verdensmål berøres, dog beskæftiger iværksætterne sig primært 

med følgende 5 mål:

500
Tilskud uddelt  

i 2011-2019

16,5 mio. kr.
uddelt i 2011-2019

150
verdensmålslegater  

skal uddeles fra  
2019-2021

16 startups 
arbejder med:

Ansvarligt 
forbrug og 
produktion

9 startups  
arbejder med:

Sundhed og 
trivsel

8 startups  
arbejder med:

Klimaindsats

6 startups  
arbejder med:

Livet på landet

6 startups  
arbejder med:

Partnerskab for 
handling

Innovationsfonden

Med over 300 mio. kr. i tilskud i 2019 har 

Innovationsfonden øget deres tilskud til 

startups markant i de seneste år. Innovations-

fonden har også spillet en vigtig rolle i at un-

derstøtte startups under COVID-19-krisen og 

har bl.a. finansieret en række forsknings- og 

innovationsprojekter målrettet kampen mod 

COVID-19. Derudover er risikovilligheden i 

det eksisterende Innobooster-program øget 

samtidig med, at fonden i juni 2020 lancere-

de et nyt Innobooster-program, Innobooster 

People, som kan hjælpe startups med fast-

holdelse af udviklingsmedarbejdere. 

Tilskud igennem Innovationsfonden
Note: Tallene dækker InnoBooster og InnoFounder programmerne. 

Kilde: Innovationsfonden. 
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Finansieringsmuligheder  
i den tidlige fase

Stabilt niveau af finansiering  
gennem crowdfunding

Der blev i 2019 samlet set rejst ca. 150 mio. 

kr. af danske SMV’er og privatpersoner på 

crowdfundingplatforme. Det er et lille fald 

fra året før, hvilket primært er drevet af en 

tilbagegang indenfor reward-crowdfunding. 

Fjernes den største kampagne fra hvert år, 

viser den underliggende trend, at markedet 

har fundet et stabilt leje omkring 100-120 

mio. kr. i rejst kapital årligt de seneste fire år. 

Udviklingen i crowdfundingfinansiering
Kilde: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening

Crowdfunding
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r. 200

150

100
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0

2015 2016 2017 2018 2019

 Donation  Equity  Lån  Reward
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COVID-19’s påvirkning på crowdfundingmarkedet 
 ”Flex Funding gik ind i 2020 med rekord i udlån frem til COVID-19 ramte Danmark. Her  

faldt vores långivningskapacitet drastisk, da vores væsentligste institutionelle og private 

långivere trak sig fra markedet. Vi ændrede derfor vores fokus til at formidle lån med en 

COVID-19-garanti fra Vækstfonden til SMV’er, som opfylder vilkårene. Vi har oplevet en 

stor låneaktivitet på området og dermed en høj markedsandel, om end lånestørrelserne 

har været markant lavere end normalt. I første halvår af 2020 har vi formidlet lån for i alt 

40 mio. kr., hvilket er væsentligt under budgettet og tilmed lavere end i 2019. Den største 

andel heraf blev formidlet i årets første måneder inden COVID-19.”  

– Henrik Vad, adm. direktør, Flexfunding

 ”Hos Lendino har vi ligeledes oplevet, at långivere blev bekymret, da COVID-19 ramte, 

og landet lukkede ned. Bekymringerne er dog ikke slået igennem i adgangen til lån, og 

vi har i perioden set en fremgang i formidlet finansiering i forhold til sidste år. COVID-19 

satte gang i en stor tilgang af låneansøgninger, og vi ser, at pandemien har haft den 

positive bieffekt, at virksomheder er blevet tvunget til at tænke mere digitalt. Det er derfor 

vores fornemmelse, at det også vil få flere virksomheder til at overveje crowdlending 

fremover”. – Andreas Rex, CMO og partner, Lendino



Finansieringsmuligheder  
i den tidlige fase

Fortsat høj business angel aktivitet

I 2019 var der over 200 virksomheder, som 

modtog en investering fra et medlem af Dan-

ish Business Angels (DanBAN) for et samlet 

beløb på 256 mio. kr. 

Den gennemsnitlige business angel invest-

erede sidste år i to selskaber for 1,2 mio. kr. 

pr. selskab. Det investerede beløb pr. selskab 

er steget de seneste år, og fra 2015 til 2019 

har der været en fordobling i, hvor meget den 

gennemsnitlige business angel investerer pr. 

selskab.

Business angel investeringer
Note: Opgørelsen dækker DanBANs 164 medlemmer

Kilde: DanBAN medlemsundersøgelse 2019
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DanBAN
Danish Business Angels (DanBAN) er Danmarks største og mest aktive BA-netværk 

bestående af 200 private investorer, der investerer i vækstvirksomheder nationalt 

og internationalt. DanBAN  forbinder kapitalsøgende virksomheder, partnere og 

privatpersoner, som deler interesse i at skalere ambitiøse vækstvirksomheder.  

Foreningens formål er at facilitere investeringer i virksomheder i udvikling, vækst  

eller med behov for omstilling og som har brug for kapital og viden. Formålet er end-

videre at skabe et stærkt, personligt og fagligt netværk mellem medlemmerne samt 

at fremme deres professionelle kompetencer. Foreningen skal medvirke til at skabe 

de bedst mulige rammebetingelser for medlemmerne og deres investeringer.

COVID-19’s påvirkning på business angels investeringsaktivitet
 “2019 var endnu et år med fremgang på alle fronter for DanBAN. Investeringsbeløbet 

steg næsten 50% til over 250 mio. kr. Så kom coronakrisen. Fra medio marts til medio juni 

blev alle aktiviteter tilbudt virtuelt, inklusiv pitch events. Eftersom aktiemarkederne for de 

noterede aktier nu er tilbage på niveauet før coronakrisen, har nedgangen i investerings- 

aktiviteten i 2020 indtil videre ikke været så stor som frygtet. Efteråret må vise, om vi 

formår at opretholde tilførslen af kapital til vækstvirksomhederne; Folketingets støtte- 

ordninger, bl.a. udmøntet igennem Vækstfonden, er et væsentligt bidrag hertil.”  

– Jesper Jarlbæk, bestyrelsesformand, DanBAN



Finansieringsmuligheder  
i den tidlige fase

Business angels tilfører  
mere end blot kapital 

Business angels styrker væksten i lokale økosystemer 
Business angels spiller en vigtig rolle i lokale økosystemer. Det handler ikke alene om 

penge, de er også rollemodeller, der kan opmuntre, rådgive og formidle kontakt til andre 

iværksættere, aktører og investorer. De hjælper med at udvikle fremtidige generationer af 

iværksættere og styrker lokalt iværksætteri.   

Business angels tilfører en helt unik værdi. Derfor har vi i Atomico besluttet at oprette et 

pan-europæisk business angel-program med det formål at inspirere nogle af regionens 

mest ambitiøse iværksættere til at foretage investeringer og samtidig styrke båndet til  

virksomheder i opstartsfasen. Programmet, som har 12 founders tilknyttet som business 

angels, blev lanceret i november 2018. Disse business angels får USD 100.000, som de 

over en periode på 12 måneder kan investere i tidlige iværksættervirksomheder. Invest-

eringerne er ofte den første eksterne kapital som virksomheden modtager, og ligger  

typisk i preseed-stadiet. Håbet er, at denne mulighed vil sætte gang i en ny generation  

af business angel investorer med de rigtige forudsætninger for at finde frem til de mest 

innovative og ambitiøse iværksættere i starten af deres rejse. 

 ”Jeg har i mange år været aktiv som business angel i Norden. Jeg er dybt fascineret 

af den positive indflydelse, som business angels kan have for den næste generation 

af iværksættere i deres arbejde med at skabe banebrydende virksomheder, og jeg har 

ofte delt erfaringer fra min Spotify-rejse med mine business angel porteføljeselskaber. 

Atomicos business angel-program handler om at skalere den oplevelse,” fortæller Sophia 

Bendz, partner og ansvarlig for Atomicos business angel-program. 

Tidlige resultater fra programmets første år 
Business angel-programmet er baseret på en filosofi om, at fremtidens gamechangers har 

brug for Business angels, som har været der og gjort det; business angels som lægger vægt 

på at geninvestere deres erfaring og viden i økosystemet. business angels kan være med til at 

gøre hele forskellen for iværksættere, og til det konkrete program har vi udvalgt personer på 

baggrund af deres forskellige perspektiver, unikke netværk og operationelle erfaring.

Af Atomico 

Første cohort af Atomicos Business Angels Programme (2019)
• Samlet antal investeringer: 35

• Samlet antal lande, der er investeret i: 8

• Antal investeringer i virksomheder med en impact mission: 15 (43 % af det samlede antal)

• Antal investeringer i virksomheder med en kvindelig stifter eller medstifter: 13 (37 %) af  
 det samlede antal.

(13)



Finansieringsmuligheder  
i den tidlige fase

De tidlige resultater fra første gruppe i business angel-programmet viser, at 10 ud af 12 

business angels foretog en investering, og at i alt 35 startups modtog kapital. Den relativt 

høje procentdel af investeringer i virksomheder stiftet af kvinder og formålsdrevne virk-

somheder bekræfter vores overbevisning om, at business angel investeringer er et effektivt 

værktøj til at komme diversitetsudfordringerne inden for tech til livs og også løse andre af 

verdens største udfordringer. 

Business angels i Norden
Atomicos business angel-program kører nu på andet år. I både første og anden cohort 

var der mange repræsentanter fra den nordiske region. Gruppen af business angels er 

sammensat af personer, som har imponeret os med deres resultater, tilgang og erfaring, 

og som vi mener har de bedste forudsætninger for at finde deals og talent, vi ikke normalt 

ville nå. I Norden findes der mange af disse business angels, og i 2020-kohorten er syv ud 

af 15 business angels fra et af de nordiske lande. 

Alle markeder afviger en smule fra hinanden, og det nordiske er ingen undtagelse. Vi har 

derfor valgt at have lokale eksperter, der kender de lokale forskelle på tværs af sektorer, 

størrelsen af den investerede kapital og økosystemets modenhed. Desuden er de nordiske 

hubs kendte for at være dynamiske og hurtigt voksende, hvilket vi gerne vil udnytte. 

Business angels vil få større betydning 
Det høje antal nordiske investorer i vores business angel-program er også en afspejling  

af det voksende og generelt mere veludviklede marked i Norden. ”Jeg forestiller mig,  

at vi ser denne udvikling, fordi det at være iværksætter nu anses for at være en reel 

mulighed. Tidligere var det ikke lige så populært – de studerende ville hellere arbejde 

som management konsulenter eller investment bankers. Det har ændret sig. Og jeg tror, 

at det i høj grad hænger sammen med de mange nye inspirerende rollemodeller, vi ser 

inden for iværksætterfeltet”, fortæller Sophia Bendz.

Atomico er optimistisk for fremtiden, idet vi kan konstatere, at et stort antal unge, talent-

fulde mennesker ønsker at gøre karriere som både investorer og iværksættere. Det er en 

positiv tendens, som vil bringe mange nye, spændende produkter og ydelser på markedet. 

Det giver den nordiske region en fantastisk mulighed for at lede vejen og ‘manifestere sig 

som ét af de mest dynamiske økosystemer for startups.

(13) (14)

Om Atomico
Atomico investerer i ambitiøse tech-iværksættere fra serie A og op. Atomico har særligt 

fokus på Europa, hvor virksomheden udnytter sin brede operationelle erfaring til at 

booste vækst i porteføljevirksomheder. Atomico blev grundlagt i 2006 og har samar-

bejdet med over 100 ambitiøse teams, bl.a. Supercell, Graphcore, Omio, Klarna, Lilium, 

MessageBird, Gympass og The Climate Corporation. Atomicos team af iværksættere, 

investorer og operationelle ledere har tidligere været ansvarlige for global ekspansion, 

ansættelser og marketing i virksomheder som Skype, Google og Twitter samt Uber og 

Spotify. Atomico har i øjeblikket USD 2,7 mia. i kapital under forvaltning. 
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(02)
Venturekapital

Venturefinansiering egner sig til virksomheder med et stort vækstpotentiale og en skaler-

bar forretningsmodel. Ventureegnede virksomheder er typisk kommet igennem de helt 

tidlige faser og har begyndende omsætning i et marked med betydeligt potentiale. 

2019 blev endnu et rekordår for investeringsaktiviteten i danske virksomheder -  

samlet set gennemførtes mere end 60 investeringsrunder for knap 4 mia. kr.  

Dermed overgik investeringsaktiviteten i danske virksomheder i 2019 den hidtil højest 

sete aktivitet fra 2018. Stigningen i det danske venturemarked ses også på antallet af 

danske ventureforvaltere, der stiger for andet år i træk. I 2019 investerede 21 forvaltere 

for mere end 4 mia. kr., hvilket er en lille tilbagegang fra all-time-high i 2018. Foreløbigt 

har første halvår af 2020, på trods af COVID-19-krisen, budt på et stabilt antal venture-

investeringer, mens det investerede beløb er lavere end samme periode i 2019.

Tema: Fremtidens venturefonde

Den danske venturefond byFounders fortæller om en øget konkurrence blandt 

venturefonde, og hvordan dette kan være en fordel for de danske startups. De sætter 

fokus på, hvordan en mere stringent screeningsproces kan sikre bedre beslutninger i 

fremtidens venturefonde. 
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Stigning i antallet af danske 
ventureforvaltere

Antallet af danske ventureforvaltere stiger 

for andet år i træk, og i 2019 investerede 21 

forvaltere for mere end 4 mia. kr. i danske og 

udenlandske selskaber.  

De danske ventureforvalteres investeringsak-

tivitet ligger på niveau med årene før – med 

undtagelse af rekordåret i 2018. Stigningen i 

antallet af forvaltere kombineret med et stabilt 

investeringsniveau betyder, at den gennem-

snitlige forvalter investerer mindre pr. år. 

Danske venturefondes samlede investeringer
Kilde: Vækstfonden

Status på danske  
ventureforvaltere
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Danmark fortsætter med at være det mest 

investeringsaktive land i Europa målt som 

andel af BNP. Denne førsteplads har Danmark 

nu besiddet i en årrække, og det ser ud til at 

blive ved. 

Sammenlignes de danske fondes investe- 

ringsaktivitet med iværksætternationerne  

USA og Israel, er der dog stadig vækst-

muligheder for det danske venturemarked. 

Venturefondes samlede investeringer fordelt  
på fondsland som andel af BNP 

Kilde: Invest Europe
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Høj investeringsaktivitet i danske 
virksomheder

Danske virksomheder tiltrak rekordmeget 

venturekapital i 2019. Danske og udenlandske 

venturefonde investerede knap 4 mia. kr. 

fordelt over 60 investeringsrunder. Både 

2018 og 2019 har dermed budt på rekordhøj 

ventureaktivitet i danske virksomheder, og 

specielt den investerede kapital er steget 

kraftigt i disse år.

Investeret beløb Antal invisteringer (højre akse)

Ventureinvesteringer i danske virksomheder
Kilde: Vækstfonden og DVCA

Stabil aktivitet på venturemarkedet  
i 2020H1

Første halvår af 2020 bød på stabil invest- 

eringsaktivitet i danske virksomheder trods 

COVID-19-krisen. Med undtagelse af marts 

måned har aktiviteten ligget på niveau med 

første halvår af 2019. Begge år har der været 

omkring 30 investeringer i første halvår. 

Det samlede investeringsbeløb ligger dog en 

del under rekordåret 2019. Hvor der i 2019H1 

blev investeret for 2,3 mia. kr., har det til- 

svarende beløb i 2020H1 været 1,3 mia. kr. 

Ventureinvesteringer i danske virksomheder, første halvår 2019 og 2020
Kilde: Vækstfonden og DVCA
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Fortsat store ventureinvesteringer  
i danske virksomheder

Andelen af venturerunder på over 100 mio. kr. 

er siden 2016 vokset betydeligt og har siden 

2018 udgjort over 20 pct. af investerings-

runderne. Første halvår af 2020 har budt på 

en fortsættelse af denne tendens med seks 

investeringer på over 100 mio. kr. De mindre 

investeringer på under 25 mio. kr. udgør dog 

over halvdelen af investeringerne i danske 

virksomheder i første halvår af 2020, hvilket 

er mere, end i både 2018 og 2019. 

Ventureinvesteringer i danske virksomheder fordelt på beløbsstørrelse
Kilde: Vækstfonden og DVCA

Biotech tiltrækker mest kapital, men 
flest investeringer i SaaS-virksomheder

Over halvdelen af venturekapitalen investeres 

i de tre største vertikaler; biotech, SaaS/en-

terprise solutions og fintech. Målt på antallet 

af investeringer er disse vertikaler ligeledes 

størst, men hvor biotech-investeringer ofte 

er færre og på et større beløb, investeres der i 

over dobbelt så mange SaaS-startups. 

Ventureinvesteringer fordelt på de 10 største vertikaler, 2016-2020H1
Kilde: Vækstfonden og DVCA
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Opbygning af fremtidens 
venturekapitalfond 

Et konkurrencepræget venturekapitalmarked er en fordel for iværksætterne

Vi grundlagde byFounders, fordi vi kunne konstatere, at nordiske og baltiske startups med 

ambitioner om global vækst manglede adgang til lokal kapital. Den begrænsede kapital, 

der var til rådighed, blev kontrolleret af få aktører, hvilket tippede magtbalancen til fordel 

for investorerne og kortsigtede strategier. Dette understøttede efter vores mening ikke et 

velfungerende iværksættermiljø på den lange bane, idet incitamentsstrukturen betød, at 

iværksætterne ikke ville være tilstrækkeligt motiveret. 

Vores fond er etableret af iværksættere, og vi sætter iværksættere i centrum for alt, hvad 

vi gør. Hen over de senere år har vi i vores bestræbelser på at være en betroet partner for 

iværksættere lagt et stort arbejde i at udforme vores aftalevilkår og investeringsproces. 

Sideløbende har vi med tilfredshed konstateret øget konkurrence mellem fondene i  

Danmark og Norden generelt. Da fokusset på at motivere og hjælpe iværksættere er  

altafgørende for vores eksistensgrundlag, er den øgede konkurrence en udfordring,  

vi tager imod med åbne arme. 

Systematisk screening giver bedre beslutninger

Takket være vores forbindelser til og synlighed i de nordiske og baltiske økosystemer eval-

uerer vi ca. 100 henvendelser om måneden. Da vi kun investerer i ca. ti nye virksomheder 

om året, siger det sig selv, at vores screeningproces er meget udførlig. Med afsæt i “De syv 

T’er” (se nedenfor) er proceduren den samme for alle henvendelser, vi ser, uanset hvordan 

de lander i vores hænder. Efter løbende at have forbedret vores processer, implementerede 

vi sidste år en mere formaliseret teamevalueringsskabelon som led i vores indsats for at 

sikre en mere objektiv beslutningsproces. Med skabelonen kan vi foretage en mere sys-

tematisk teamanalyse, over derved minimere personlige præferencer og samtidig nemt få 

øje på advarselstegn i iværksætterteamet. Det er en af de måder, vi bidrager til øget diver- 

sitet inden for iværksætteruniverset og venturekapital.

Af byFounders

(19)

Når vi er på udkig efter nye iværksættervirksomheder, evaluerer vi dem 
ud fra en liste med kriterier: De 7 T’er: 
1 Team – Hvem er iværksætterne, og kan de skalere deres forretning til global succes? 
2 TAM – Total Addressable Market – hvor stort er markedet? 
3 Traction – Kan forretningen dokumentere momentum?
4 Technology – Er teknologien unik? 
5 Transformative – Kan produktet transformere en industri? 
6 Timing – Hvorfor netop nu? 
7 10X – Kan investeringen give et afkastet på 10x? 
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Som early stage investor i denne region er man ofte på farten. Det satte COVID-19 som 

bekendt en naturlig stopper for i foråret. Alle møder er derfor foregået online. Selvom det 

kan besværliggøre processen med at lære nye iværksættere og deres teams at kende, har 

det også gjort det muligt for os at mødes med flere iværksættere på kortere tid. Mange har 

spurgt os, om vi stadig udskriver checks, og svaret er et rungende JA! Faktisk har vi for nylig 

underskrevet to termsheets med teams, som vi stadig har til gode at møde i virkeligheden. 

Investeringer før og efter COVID-19 

Den igangværende pandemi har accelereret udviklingen inden for en række områder, 

herunder blandt andet sundhedsteknologi, fjernarbejde, uddannelse og detailhandel. 

COVID-19 har også sat skub i nogle interne initiativer i byFounders, som allerede var på 

tegnebrættet. Vi har fået en mere holistisk tilgang til risici, hvor vi også tager højde for fak-

torer såsom klimaændringer. I forlængelse af dette er vi begyndt at udvikle rammerne for 

evaluering af disse risici som led i vores evalueringsproces og for vores porteføljeselskaber. 

I forhold til vores eksisterende portefølje har vi brugt meget tid på at forstå deres situation 

og hjælpe dem med at lave planer, der sikrer, at de kommer godt gennem coronakrisen. 

Vi har assisteret ift. områder såsom strategi, produktportefølje, adgang til hjælpepakker 

og/eller mellemfinansiering, der gør det muligt for dem at udskyde planlagte fundrais-

ing-runder til mere ”normale” tider. Når det er sagt, forventer vi ikke, at en indledende af-

matning som følge af, at vi i en periode prioriterer interne forhold, vil have nogen mærkbar 

effekt på vores investeringsvolumen i 2020. Vi har kapital, der skal i spil, og vores invest-

eringer forløber planmæssigt.

Ud over de mange individuelle opkald vi har haft med forskellige iværksætterteams, har vi i 

nedlukningsperioden holdt kontakten med vores netværk ved at holde en række ugentlige 

møder i det såkaldte ”Situation Room”. Her har vi inviteret folk fra bl.a. vores portefølje, by-

Founders Collective og andre aktører med indflydelse inden for deres respektive økosys-

temer til at tale om aktuelle og relevante emner såsom fundraising i en nedgangsperiode, 

risikostyring, opbygning af en stærk distribueret kultur og meget mere.

Med risiko for at gentage det, der hurtigt er blevet en kliché, er faktum, at mange af de 

største iværksættersuccesser startede i svære tider som denne. Med det mod og den 

beslutsomhed det kræver at lykkes under svære omstændigheder, har du en konkurrence-

mæssig fordel, når tingene med tiden ændrer sig til det bedre. 

(19)

Om byFounders: 

byFounders blev grundlagt i 2017 og er en EUR 100 mio. early stage venturefond 

stiftet af over 60 iværksættere fra den nordiske og baltiske region. Tilsammen udgør 

de byFounders Collective, og deres fælles ambition er at investere i og støtte en ny 

generation af tech-iværksættere i regionen. byFounders er en sektor-agnostisk fond 

med kontorer i både København og Silicon Valley. Fonden fungerer som et spring-

bræt for iværksættere med globale ambitioner – den er “for founders, byFounders”.

(20)
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Venturetransaktioner 2019
Virksomhed Vertikal Investor
Abzu AI Inventure (FI), VF Venture (Early Engagement) (DK)

Afyx Therapeutics Biotech Lundbeckfonden Emerge (DK), Novo Seeds (DK), Sofinnova Ventures (US)

AskCody SaaS/Enterprise solutions Promentum Equity Partners (DK)

BetaDwarf Gaming 1Up Ventures (US), Everblue Management (US), London Venture Partners (UK), Makers 
Fund (US)

Blue Ocean Robotics Robotics Nordic Eye (DK)

Brainreader Medtech Investo Capital (DK), Bevica Innovation (DK)

Cardlay Fintech Seed Capital (DK), Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) (SE), Vidici Ventures (SE)

Contractbook Legaltech byFounders (DK), Gradient Ventures (US) 

Cylindo SaaS/Marketing Nordic Makers (SE)

Dixa SaaS/Enterprise solutions Seed Capital (DK), Project A (DE)

Donkey Republic Mobility VF Venture (DK), Howzat Partners (LU), Nordic Eye (DK)

Draupnir Bio Biotech Novo Seeds (DK), Gilde Healthcare (NL), Inkef Capital (NL), High-Tech Gründerfonds 
(DE)

Dreamdata.io SaaS/Digital Media Futuristic VC (DK), PreSeed Ventures (DK), Seedcamp (UK)

DrugStars Healthtech byFounders (DK), Digital Health Ventures (DE), Inventure (FI)

Egoo.Health Healthtech KMD Venture (DK)

eloomi SaaS/EdTech Kennet Partners (UK), VF Venture (DK)

Fida-Tech Medtech VF Venture (DK)

Forecast SaaS/Enterprise solutions Seed Capital (DK), Heartcore Capital (DK), Crane Venture Partnres (UK)

GAN Integrity Solutions SaaS/Enterprise solutions Aquiline (US), Edison Partners (US), NorthCap Partners (DK), Chicago Ventures (US), 
Mission OG (US)

Goodiebox E-commerce InQvation (DK)

Greenhydrogen Cleantech Nordic Alpha Partners (DK)

Hydrive Cleantech Insero Horsens (DK)

Labster SaaS/EdTech Balderton Capital (UK), EduCapital (FR), Entangled Group (US), Nordic Makers (SE), 
Northzone Ventures (UK), Owl Ventures (US), Swisscom Ventures (CH)

LeadFamly SaaS/Marketing Bumble Ventures (DK)

Leapwork SaaS/Enterprise solutions DN Capital (UK), e.ventures (US)

Legal Monster Legaltech Seed Capital (DK), HenQ (NL)

LifeX Real Estate Founders (DK), Cherry Ventures (DE), TriplePoint Capital (US) 

Liva Healthcare Healthtech Santo Venture Capital (DE), Digital Health Ventures (DE), HMW Innovations (DE)

LuggageHero Social/Platform Software Nordic Eye (DK)

Lunar Fintech Chr Augustinus Fabriker (DK), Greyhound Capital (UK), SEED Capital (DK), Socii Capital 
(US/UK)

Minervax Biotech Novo Holdings (DK), Sunstone Life Science Ventures (DK)

Nanovi Radiotherapy Medtech VF Venture (DK)

NORD.investments Fintech Arab Bank (JO), FinStart Nordic (NO), North-East Venture (DK)

Onomondo IoT Maersk Growth (DK), InQvation (DK)

OnRobot Robotics og Drones VF Venture (DK), EIB (LU)

Organic Basics Design Eutopia (FR)
OUI (Cirqle Biomedical 
Contraception) Medtech BioInnovation Institute (DK), RHIA Venture (US)

Paralenz IoT/Hardware Nordic Alpha Partners (DK)

Peakon SaaS/Enterprise solutions Atomico (UK), Balderton Capital (UK), EQT Ventures (SE), Heartcore Capital (DK), 
Idinvest Partners (FR)

Pento Fintech Point Nine Capital (DE), Seedcamp (UK)

Plecto SaaS/Enterprise solutions Nordic Eye (DK)

Pleo Fintech Creandum (SE), Founders (DK), Kinnevik (SE), Stripes Group (US)

Podimo SaaS/Digital Media e.ventures (US), Heartcore Capital (DK)

Pronestor SaaS/Enterprise solutions Dico (DK)

QuadSAT Robotics og Drones VF Venture (Early Engagement) (DK), Seraphim Capital (UK)

Reapplix Medtech Novo Seeds (DK), VF Venture (DK), Seed Capital (DK)

Re-Match Cleantech Nordic Alpha Partners (DK)

Rokoko IoT/Hardware VF Venture (DK), North-East Venture (DK), Kick Ass Capital (GI),  Skylark Partners (CN/
US), Sparkland Capital (US)

Simple Feast Foodtech 14W (US), Balderton Capital (UK), byFounders (DK), Sweet Capital (UK)

SNIPR Biome Biotech Life Sciences Partners (NL), Lundbeckfonden Emerge (DK), North-East Family Office 
(DK), Wellington Partners (DE)

Spring Copenhagen Design Seier Capital (CH)

Stipe Therapeutics Biotech Novo Seeds (DK), Arix Biosience (UK), Wellington Partners Life Science (DE), Sunstone 
Life Science Ventures (DK)

Takt Design VF Venture (DK)

Tamigo SaaS/Enterprise solutions Viking Venture (NO)

Tattoodo Social/Platform Software SEED Capital (DK)

Toitware Social/Platform Software Creandum (SE)

TracInnovatios Medtech Investo Capital (DK)

Trustpilot Social/Platform Software Draper Esprit (UK), Index Ventures (UK), Northzone Ventures (UK), Seed Capital (DK), 
Sunley House Capital Management (US), Vitruvian Partners (UK)

Uizard Technologies AI byfounders (DK), LDV Capital (US), AV8 Ventures (UK),  New York Venture (US)

Veo (Veo Technologies) AI CourtsideVC (US)

ViaBill Fintech BlackFin Capital Partners (FR), e.ventures (US)

Whispr AI Bose Ventures (US), Seedcamp (UK)

Wholi Foods Foodtech Megatrend Invest (DK)
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Venturetransaktioner 2020H1
Virksomhed Vertikal Investor
Antag Therapeutics Medtech Broadview ventures (US), Novo Seeds (DK), VF Venture (DK)

Be My Eyes Healthtech Cultivation Capital (US)

Biograil Biotech High-Tech Gründerfonds (DE), Megatrend Invest (DK),  Swiss Invest Group (CH)

Blast E-sport Creandum (SE), Heartcore Capital (DK), Maki.VC (FI), VF Venture (DK)

Capturi AI VF Venture (DK)

Cathvision Medtech VF Venture (DK)

Dixa SaaS/Enterprise solutions Seed Capital (DK), Project A (DE), Notion Capital (UK)

Good Monday SaaS/Enterprise solutions Firstminute Capital (UK), Creandum (SE), Seed Capital (DK), Preseed Ventures (DK)

Infuser Cleantech Samsung Venture Investment (KR)

IO Biotech Biotech Novo Holdings (DK), Sunstone Life Science Ventures (DK), Lundbeckfonden (DK)

Likvido Fintech BlackFin Capital Partners (FR), VF Venture (DK)

Lunar Fintech Seed Capital (DK), Greyhound Capital (UK), Socii Capital (US/UK) 

modl.ai AI Pool Global Partners (CA), Propagator Ventures (NO), Saltagen Ventures (HK),  
Seed Capital (DK)

Monsido SaaS/Marketing VF Venture (DK), Level Equity (US)

Muna Theraputics Medtech Novo seeds (DK)

NewBanking Fintech VF Venture (DK), Scale Capital (DK/US)

NORD.investments Fintech North-East Venture (DK), Arab Bank Ventures (JO)

Nordic Harvest Foodtech VF Venture (DK)

Platypus SaaS/Enterprise solutions Inventure (FI), VF Venture (Early Engagement) (DK), Mustard Seed Impact (UK), 
Speedinvest (AT), The Nordic Web Ventures (NO)

Podimo SaaS/Digital Media 83North (UK), e-ventures (US), Heartcore Capital (DK)

Raffle.ai AI VF Venture (DK)

Refurb E-commerce Den Sociale Kapitalfond (DK)

Shopbox Fintech Acorn SPV (DK)

Siccaro Design Blazar Capital (DK)

Templafy SaaS/Enterprise solutions Insight Venture Partners (US)

Tentoma Cleantech VF Venture (DK), Investo Capital (DK)

Unity Studios SaaS/Enterprise solutions VF Venture (DK), North-East Venture (DK)
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Buyoutfonde investerer typisk i mellemstore og større unoterede selskaber med  

potentiale med det formål at udvikle og sælge dem til nye ejere, når de er vokset  

og modnet. Investorerne i buyoutfonde er typisk institutionelle investorer som f.eks 

pensionskasser. Buyoutfonde spiller en væsentlig rolle i det danske økosystem for 

iværksættere og SMV’er, da buyout kan være en oplagt exit-mulighed for venture-

fonde. Hertil kan de bidrage med supplerende vækstkapital eller stabilisere en succes-

fuld vækstvirksomhed. 

Efter flere år med vækst i det danske buyoutmarked bød 2019 på et mindre fald i  

aktiviteten. Danske virksomheder tiltrak 36 investeringer og brød det stabile niveau,  

der har været de sidste tre år med omtrent 50 investeringer om året. Tendensen ser  

ud til at fortsætte ind i 2020, hvor aktiviteten i første halvår har været markant lavere 

end tidligere år. 

Tema: Positiv impact gennem buyoutkapital 

Den svenske kapitalfond EQT giver et indblik i, hvordan buyoutfonde aktivt kan være 

med til at udvikle virksomheder, som har  en positiv og bæredygtig indflydelse på 

fremtiden. Gennem  aktivt ejerskab og KPI’er kan buyoutfonde fremadrettet gøre  

endnu mere for at accelerere bæredygtige og langsigtede investeringer.
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Danske buyoutforvaltere skruer ned 
for investeringerne

Danske buyoutforvaltere investerede i 21 

virksomheder for 5 mia. kr. i 2019.

Beløbsmæssigt er det nogenlunde på 

niveau med de seneste to år, mens antallet 

af investeringer er et stykke fra niveauet for 

2015-2018, hvor der blev foretaget ca. 30 

investeringer om året.  
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Danske buyoutforvalteres investeringer i  
danske og udenlandske virksomheder 

Kilde: Invest Europe

Buyoutforvaltere holder sig tilbage

Antallet af aktive buyoutforvaltere i Dan-

mark har de seneste fem år stabiliseret sig 

på omkring 30-35, hvoraf ca. halvdelen er 

udenlandske. I 2019 faldt antallet af aktive 

buyoutforvaltere til 24 og brød det tidligere 

niveau. Specielt faldt antallet af udenlandske 

forvaltere, der har været aktive i Danmark, 

mens antallet af danske forvaltere i markedet 

var stabilt. 2020 har budt på få investeringer  

i danske virksomheder, og kun få buyout- 

forvaltere har foretaget en investering i en 

dansk virksomhed i 2020H1.

Aktive buyoutforvaltere i Danmark
Note: Figuren viser antal forvaltere bag buyoutfonde, der har lavet minimum én 

investering i et dansk selskab det pågældende år
Kilde: DVCA

Buyoutforvaltere 

Udenlandske forvaltereDanske forvaltere

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2016 2017 2018 2019 2020 H1

A
n

ta
l a

k
ti

v
e 

fo
rv

al
te

re



(25)

Buyoutkapital

Færre investeringer i danske  
virksomheder

Antallet af buyoutinvesteringer i danske virk-

somheder har ligget på et relativt fast niveau 

i perioden 2016-2018. I 2019 skete et mindre 

fald, hvor antallet af buyoutinvesteringer 

faldt til 36 investeringer. Faldet ser ud til at 

fortsætte ind i 2020, hvor der i første halvår af 

2020 ikke har været den store investerings- 

lyst, hvilket bl.a. kan skyldes usikkerheden 

forbundet med COVID-19 pandemien.

Buyoutinvesteringer i danske virksomheder
Kilde: DVCA

Danske virksomheder tiltrækker 
mest buyoutkapital

De danske virksomheders evne til at tiltrække 

buyoutkapital er fortsat højere end i vores 

nabolande. Danmark er det land i Europa, 

som tiltrækker mest buyoutkapital målt som 

andel af BNP. Evnen til at tiltrække kapital er 

vokset i flere lande de seneste år, mens den i 

Danmark er faldet.

Buyoutinvesteringer fordelt på virksomhedsland som andel af BNP 
Kilde: Invest Europe
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Forbrug og detailvirksomheder  
tiltrækker oftest buyoutinvesteringer

Siden 2016 er det oftest danske virksomheder 

indenfor forbrug og detail, som har tiltrukket  

kapital, og der har i perioden været 40 buy-

outinvesteringer i denne branche. Danske 

virksomheder indenfor IT og fintech samt 

industri tiltrækker ligeledes mange buy-

outinvesteringer med 37 investeringer i hver 

branche. Mens IT- og fintechinvesteringer 

også fylder meget på venturemarkedet, 

fylder forbrug og detail samt industri markant 

mere på buyoutmarkedet end i det danske 

venturemarked. 

Buyoutinvesteringer fordelt på de 10 største brancher, 2016-2020H1
Kilde: DVCA

Mange små og mellemstore  
transaktioner

Det danske buyoutmarked er fortsat domi-

neret af mindre transaktioner, og i 2019 var 

halvdelen af buyouttransaktionerne på under 

112 mio. kr. De resterende transaktioner lå 

primært i spændet 112-744 mio. kr. 

Fordelingen minder på mange måder om 

de forrige år med undtagelse af manglen på 

”mega-transaktioner” på over 2,2 mia. kr. 

Buyoutinvesteringer i  
danske virksomheder

Buyoutinvesteringer i danske virksomheder fordelt på transaktionsstørrelse
Kilde: Invest Europe

<112 mio. kr. 112 - 372 mio. kr. 372 - 744 mio. kr.

744 - 1.117 mio. kr. 1.117 - 2.233 mio. kr. >2.233 mio. kr.
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Vækst i bæredygtige investeringsstrategier
Den globale finanskrise i 2007-2008 blev startskuddet til et øget fokus på transparens og 

bæredygtige investeringer. I årene efter har der været en stigende global tendens mod 

investeringsstrategier med fokus på bæredygtighed. Nedenstående diagram viser den 

globale kapital under forvaltning i ESG-porteføljer (aktier og fastforrentede værdipapirer) 

samt forventningerne i henhold til aktuelle vækstskøn. Dette kombineret med erkendelsen 

af, at bæredygtighed og lønsomhed ikke gensidigt udelukker hinanden, men snarere  

tværtimod, er i tråd med EQT’s holdninger.

Siden etableringen i 1994 har EQT været drevet af en langsigtet, ansvarlig og multiinteres- 

sent tilgang til at investere i, tage ejerskab over og udvikle virksomheder. Vi mener, at  

kapitalfondsmodellen, med dens bidrag af kapital og kompetencer, har potentialet til at 

blive en katalysator for en positiv forandring, og vi overvejer altid nøje vores muligheder  

og forpligtelser i denne henseende.

EQT påtager sig udfordringen med at øge interessen  
for bæredygtige investeringer
Hos EQT har vi en holistisk tilgang til bæredygtighed, som vi inddeler i to overordnede om-

råder: Hvordan vi som virksomhed kan udvise lederskab for at fremme en positiv systematisk 

forandring, og hvordan vi kan øge indsatsen inden for investeringsrådgivning gennem vores 

ansvarlige investerings- og ejerskabstilgang.

EQT-fondene har en tematisk tilgang til investeringer og investerer i virksomheder, som har 

en positiv effekt på samfundet eller potentialet til at skabe forandring, hvorefter de hjælper 

En positiv effekt på alt  
hvad vi gør
Af EQT

Globalt kapital under forvaltning i ESG-mandater (billioner USD)

Kilde: Deutsche Bank, Global Sustainable Investment Alliance
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med at understøtte dette gennem vækst og fremtidssikring af samme virksomhed. Tanken 

er, at man frem for at have en separat impactfond integrerer ansvarlige investerings- og ejer-

skabsprincipper i alle EQT-fondenes investeringer i alt fra startups til modne virksomheder.

Hos EQT er bæredygtighed integreret i alle niveauer af vores forretning og drift. I EQT’s 

Formålserklæring findes en beskrivelse af, hvorfor vi eksisterer, hvad vi stræber efter, hvad 

vi laver og hvordan. EQT’s Formålserklæring tager afsæt i vores politik for ansvarlige inves-

teringer og ejerskab, som definerer, hvordan vores investeringsteams skal agere, herunder 

deres ansvar i forhold til at sikre porteføljeselskabernes overholdelse af bestemmelserne. 

Men handling er stærkere end ord, og implementering er afgørende. I EQT’s Formålserklæring 

beskriver vi vores forventninger til porteføljeselskaberne, herunder de vigtigste KPI’er for 

bæredygtighed, der skal sikre øget værdiskabelse og samfundsbidrag. Nyopkøbte portefølje- 

selskaber præsenteres for disse forventninger i forbindelse med onboarding, og deres 

fremskridt registreres årligt – med fokus på transparens og fremskridt. EQT anerkender, 

at der er eksternaliteter for alle porteføljeselskaber i relation til eksempelvis korruption, 

diversitet og udledning af drivhusgasser. EQT opfordrer også porteføljeselskaberne til at 

fokusere på materielle forhold, som gælder specifikt for deres forretninger og på at udvikle 

indikatorer og prioriteter for disse. Som best practice skal disse KPI’er, der er specifikke 

for de enkelte virksomheder, identificeres via en væsentlighedsproces og være i overens-

stemmelse med verdensmålene for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals 

(SDGs)). 

Den seneste udvikling skal øge indsatsen i en større sammenhæng
De forventninger, der er beskrevet i EQT’s bæredygtighedsplan, er en god måde at måle 

bæredygtige metoder og processer på, men EQT bestræber sig på løbende at forbedre 

formuleringen og kvantificeringen af porteføljeselskabernes samfundsmæssige bidrag på 

en konsistent måde. Efter omfattende analyser og dialog med vores interessenter annon-

cerede EQT tidligere på året sine øgede ambitioner for samfundet for at øge indsatsen i en 

større sammenhæng. Inden for tre væsentlige målområder er der defineret konkrete mål 

og milepæle, både for EQT AB som virksomhed og for EQT-fondenes porteføljeselskaber.

  

 Transparency og Accountability – For at sikre ansvarlighed og knytte incita- 

 mentsordninger til bæredygtighedsmål vil EQT skabe transparens omkring sine  

 fremskridt.

 Diversity og Upskilling – EQT vil øge sin indsats for at fremme kønsdiversitet  

 gennem fokuserede initiativer og klare mål. I 2020 skal 65 % af alle personer, der  

 ansættes inden for investeringsområdet, være kvinder. I porteføljeselskabernes  

 bestyrelser skal mindst 25 % af de uafhængige bestyrelsesmedlemmer være kvinder,

 mens ambitionen på sigt er at opnå balance mellem kønnene.
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 Clean og Conscious – Siden 2015 har EQT bestræbt sig på at “balancere”  

 udledningen af drivhusgasser fra egen drift og anvender i dag vedvarende energi på  

 alle sine kontorer. Vi ønsker at transformere vores drift for at reducere udledningen 

  af drivhusgasser og vil derfor fremadrettet tage afsæt i en videnskabelig og evidens- 

 baseret tilgang. I forhold til porteføljeselskaberne ønsker EQT at støtte dem i over- 

 gangen til vedvarende energi.

Endvidere er Innovation og Partnerships identificeret som havende en afgørende rolle for, at vi 

kan bevæge os i det tempo og omfang, vi ønsker og skal for at løfte indsatsen til næste niveau. 

Et blik ud i fremtiden
Den ændrede holdning blandt både investorer og ansvarlige partnere, vi har oplevet i de 

senere år, har allerede resulteret i væsentlige ændringer, i forhold til hvordan kapitalfonde 

arbejder. Men branchen kan gøre endnu mere for at fremme tendensen med bæredyg-

tige, langsigtede investeringer. Som samfund skal vi stadig lægge nogle af brikkerne i 

puslespillet, bl.a. ved at finde et fælles sprog for, hvad der er “godt” og forbedre kvaliteten, 

sammenligneligheden og verificeringen af bæredygtighedsdata. Dette er især vigtigt i 

forhold til at øge graden af bevidsthed og transparens omkring udledning af drivhusgasser. 

EQT er af den overbevisning, at markedsdeltagere, hvis vi skal opnå dette, skal være åbne 

for at dele best practice, være nysgerrige og afprøve nye innovationer – for eksempel ved 

at udforske, hvad teknologi indebærer for bæredygtighed og i højere grad samarbejde 

med aktører i det finansielle økosystem. 

Med andre ord er en af de store udfordringer, branchen står over for, at integrere forskel-

lige aspekter af bæredygtighed yderligere og tænke ud over IRR. Der er gjort store frem-

skridt, men EQT ser frem til at bidrage til at løfte indsatsen til næste niveau. 
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Om EQT
EQT er en differentieret global investeringsvirksomhed, som har rejst over EUR 62 
mia. og på nuværende tidspunkt har ca. EUR 40 mia. i kapital under forvaltning 
fordelt på 19 aktive fonde. EQT-fonde har porteføljeselskaber i Europa, Asien og 
Stillehavsområdet samt USA med ca. 159.000 ansatte og en samlet omsætning på 
over EUR 27 mia. EQT samarbejder med porteføljeselskaber for at sikre bæredygtig 
vækst, drift i verdensklasse og en førende position på markedet.
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Buyouttransaktioner 2019
Virksomhed  Branche  Investor
Adform  IT og Fintech  Gro Capital (DK)

Aerfin  Industriel-, erhvervs- og engrosservice og produkter  Catacap (DK)

Baum And Pferdgarten Forbrugs- og detailprodukter og services  Verdane Capital Partners (NO)

Carelink Anden aktivitet  Dansk Generationsskifte (DK) 

Cege A/S  Forbrugs- og detailprodukter og services  VIA Equity (DK)

Conscia IT og fintech  Nordic Capital (UK)

Danaweb + Optimeo IT og Fintech CataCap (DK)

Danforel Landbrug, skovbrug og fiskeri  Piscai AG (SZ)

EG IT og fintech  Francisco Partners (US)

Ellab A/S Pharma og lifesciences  EQT (SE)

Estron Produktion Executive capital (DK)

European House of Beds Forbrugs- og detailprodukter og services  Capidea (DK)

European Sperm Bank Service Axcel (DK)

Hjernø Værktøjsfabrik Produktion VækstPartner Kapital (DK)

Holiday Group Invest Forbrugs- og detailprodukter og services  Capidea (DK)

Humio IT Axcel (DK)

Idé-Pro Industriel-, erhvervs- og engrosservice og produkter SE Blue Equity (DK)

Impreg Group Industriel-, erhvervs- og engrosservice og produkter FSN Capital (NO)

Link Logistics Transport og godshåndtering Polaris (DK)

Mobilex Forbrugs- og detailprodukter og services  Dansk Generationsskifte (DK) 

Mobilhouse Industriel-, erhvervs- og engrosservice og produkter Adelis Equity (SE)

Nature Planet Produktion Procuritas (SE)

NN07 Forbrugs- og detailprodukter og services  Litorina Capital (SE)

OnlinePos IT Vækst-Invest Nordjylland (DK)

Phase One A/S IT og fintech  Axcel (DK)

Recover Nordic Service EQT (SE)

Saxlift Produktion VækstPartner Kapital (DK)

SSG A/S Forbrugs- og detailprodukter og services  Polaris (DK)

Steelseries IT Axcel (DK)

T.A.P. Forbrugs- og detailprodukter og services  Capidea (DK)

Vetgruppen A/S Anden aktivitet Industri Udvikling (DK)

Webshipper IT VækstPartner Kapital (DK)

Wendelbo Møbel Design Forbrugs- og detailprodukter og services  Maj Invest Equity (DK)

Wila A/S Produktion Industri Udvikling (DK)

WS Audiology Pharma og lifesciences  EQT (SE)

Zizzi Fashion  

(tidl. Ball Group) Forbrugs- og detailprodukter og services  Findos Investor (DE)
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Buyouttransaktioner 2020H1
Virksomhed  Branche  Investor
Collectia A/S  Finansiering- forsikring og tekniske serviceydelser Silverfleet Capital (UK)

Danelec Marine IT Verdane Capital Partners (NO)

Inspari IT SE Blue Equity (DK)

Queue-it IT Gro Capital (DK)

Salfarm A/S Industriel-, erhvervs- og engrosservice og produkter Industri Udvikling (DK)
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Lånefinansiering

(04)
Status på lånemarkedet

Et velfungerende lånemarked understøtter og fremmer vækst og udvikling for danske 

virksomheder. I de senere år har lånemarkedet i Danmark budt på en række nye typer 

låneprodukter, bl.a. crowdlending og venture debt. Men ikke desto mindre benytter 

størstedelen af danske virksomheder sig fortsat af klassiske lån fra bankerne, når de 

skal finansiere nye projekter, maskiner og inventar.  Endvidere kan lånefinansiering 

supplere egenkapitalinvesteringer for iværksættere og mindre virk somheder. I mange 

tilfælde består den optimale finansiering af både egenkapital og lånefinansiering. 

2019 bød på en markant stigning i crowdlending, mens bankernes samlede udlån har 

ligget mere stabilt. Også Vækstfondens låneprodukter lå i 2019 på et stabilt niveau.

Med COVID-19 er lånemarkedet blevet et meget vigtigt værktøj i forhold til at holde 

hånden under de danske virksomheder. Vækstfonden har sammen med bankerne 

været med til at formidle en række hjælpepakker til kriseramte virksomheder, og den 

øgede efterspørgsel forventes at være gældende året ud. 

Tema: Nye lånefaciliteter komplementerer markedet 

Silicon Valley Bank (SVB) dykker ned i det nordiske markeds stigende modenhed og 

fortæller, hvordan de mere niche-orienterede låneprodukter er med til at skabe bedre 

forudsætninger for vækst i danske virksomheder. 
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Markant stigning i crowdlending

Der blev i 2019 ydet crowdlending for over 

110 mio. kr., hvilket næsten er en fordobling 

ift. året før. 

Udviklingen tyder på, at denne finansierings- 

mulighed er i vækst, og COVID-19 har ikke 

ændret ved den stigende efterspørgsel efter 

denne type finansiering, særligt fra unge og 

mindre virksomheder. De endelige effekter af 

COVID-19 på lånevolumen er dog endnu ikke 

tydelige på tværs af platformene.  

Finansiering gennem crowdlending
Kilde: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening

Over 300 virksomheder har mod- 
taget lånefinansiering hos Vækst-
fonden i 2019

De direkte låneprodukter i Vækstfonden 

spænder bredt fra Etableringslån til landbrug, 

over i Vækstlån til iværksættere til Ansvarlige lån 

til etablerede virksomheder med vækstplaner. 

Som følge af COVID-19 har Vækstfonden siden 

maj 2020 tilbudt COVID-19-relaterede låne-

produkter. Efterspørgslen efter disse produkter 

forventes at rykke noget ved det ellers stabile 

niveau i låneaktiviteten målt på både beløb og 

antal virksomheder. 

Udbetalinger, låneprodukter
Kilde: Vækstfonden 
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Kraftig vækst i forbindelse med  
COVID-19

I de seneste fire år har kautionsvolumen ligget 

stabilt på knap 400 mio. kr. årligt til ca. 350 virk-

somheder. Men Vækstfonden har i forbindelse 

med COVID-19 øget aktiviteten markant.

Siden marts 2020 har en COVID-19-hjælpe-

pakke målrettet SMV’er muliggjort, at danske 

pengeinstitutter sammen med Vækstfonden 

kan stille garanti for virksomheder, som har 

mistet omsætning grundet coronakrisen. Denne 

mulighed er i høj grad blevet udnyttet, og der er 

i første halvår af 2020 stillet COVID-19-garantier 

for 584 mio. kr. til danske SMV’er.

Note: Der er en lignende hjælpepakke til ikke-SMV’er, 
hvor Vækstfonden har stillet garantier for 4.844 mio . kr. 
i 2020H1.  

Indgåede kautioner og COVID-19-garantier til SMV’er
Kilde: Vækstfonden 
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Garantier for ca. 125 mio. kr. årligt

Vækstfonden har i de seneste år bevæget sig 

mod et lavere, men stabilt, garantiniveau på 

omkring 125 mio. kr. til ca. 30 små og mel-

lemstore virksomheder om året. 

I første halvår af 2020 har aktiviteten været 

mere tilbageholden, og der blev i årets første 

6 måneder udstedt garantier for 32 mio. kr. 

Indgåede garantier
Kilde: Vækstfonden
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Generelt stigende udlån til erhverv, 
men med store udsving

Pengeinstitutterne har siden udgangen af 2016 

overordnet set øget deres udlån til erhverv. 

Specielt igennem 2018 var der en stigning i 

udlånsaktiviteten, som dog sluttede med en 

markant opbremsning igennem 2019 sammen-

lignet med året før. 

2020 startede ud med en stigning i udlån og 

den samlede udlånsbalance til erhverv top-

pede i marts. Siden da er aktiviteten faldet, og 

det samlede udlån i maj er faldet med 1,5 pct. 

sammenlignet med året før. 

Udvikling i pengeinstitutternes udlån til ikke-finansielle selskaber
Note: Beregnet som år til år-udvikling i det samlede udlån

Kilde: Danmarks Nationalbank 

Mere lempelige kreditstandarder igen
Pengeinstitutterne har i en lang periode kon-

tinuerligt lempet kreditstandarderne for udlån 

til små og mellemstore virksomheder. Denne 

tendens stoppede i slutningen af 2019, hvor 

både 2019Q4 og 2020Q1 bød på en stramning i 

kreditstandarderne. 

I forbindelse med COVID-19 ses det i 2. kvartal 

2020, at kreditstandarderne igen er blevet  

lempet lidt. Lempede kreditstandarder vil alt 

andet lige øge virksomhedernes finansierings- 

muligheder, hvilket har været efterspurgt af 

virksomheder, som er udfordret på grundet 

COVID-19. 

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 kreditpoli-
tikken er lempet (strammet).

Kilde: Danmarks Nationalbank 
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Modning af økosystemet i Norden
Hen over de senere år har vi været vidner til et voksende og mere sammenhængende 

startup-økosystem i Danmark og den nordiske region. Mange stærke globale virksom-

heder er etableret og vokset med afsæt i denne region, for eksempel Unity, Tradeshift, 

Zendesk og Trustpilot for at nævne nogle danske eksempler. Takket være et stigende antal 

succesrige virksomheder findes der nu flere erfarne serieiværksættere i den nordiske  

region. Iværksættere, der har været med til at opbygge stærke klynger i og omkring  

Norden og tiltrukket både lokale og internationale investorer. Det har gjort Danmark  

og den nordiske region til et oplagt hotspot for nye forretningsmuligheder.

I Silicon Valley Bank samarbejder vi via vores kontorer i Storbritannien og USA allerede 

med flere nordiske virksomheder, og vi har meget stærke partnerskaber i regionen. Dette 

har været afgørende for vores beslutning om at åbne en nordisk filial i Danmark. Vi er 

utroligt glade for at være en del af det velfungerende økosystem og ser frem til at under-

støtte mange flere danske og nordiske virksomheder på deres vækstrejse. 

Introducerer nye lånefaciliteter
Silicon Valley Banks nye danske kontor skal yde lån til nordiske teknologivirksomheder 

for flere hundrede millioner dollars. Den store mængde allokeret kapital vil blive tilbudt 

gennem en række forskellige låneværktøjer såsom venture debt, finansiering af virksom-

hedsopkøb og driftskapital. 

Et produkt som venture debt er forholdsvis nyt i den nordiske region, og der findes kun 

en håndfuld udbydere i Danmark. Men vi ser et enormt potentiale i takt med, at markedet 

modnes. Venture debt tegner sig for op mod 10 procent af venturekapitalen på de ameri-

kanske og britiske markeder, og vi forventer øget efterspørgsel på produktet i den nordiske 

region i de kommende år. Vi er af den overbevisning, at de forskellige lånefaciliteter, vi har, 

kan supplere eksisterende partnere i markedet og understøtte nye forretningsmodeller.

SVB’s lånefaciliteter  
supplerer markedet
Af Sebastian Penn, Managing Director SVB Denmark

Venture debt
Venture debt er et lån til modne iværksættervirksomheder, som allerede har modtaget 

egenkapitalfinansiering fra en venturefond. Venture debt gør det muligt for virksomheden 

og dens investorer at få mere kapital til rådighed inden deres næste egenkapitalrunde og 

dermed øge sandsynligheden for, at virksomheden kan få en højere værdiansættelse til 

næste egenkapitalrunde.  
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Væksten i det danske startup-økosystem har skabt rum for flere finansieringsmuligheder, 

både i form af nye finansieringsfaciliteter og nye investortyper. Med en stigning i markeds- 

omfanget er der plads til flere nicheprodukter såsom venture debt. Introduktionen af 

sådanne produkter kombineret med specialiserede investorer vidner yderligere om et 

modnende nordisk økosystem.     

International partner for globale virksomheder 
Danske virksomheder har blik for vækstmuligheder og har også en stærk tradition for at 

vokse globalt, hvorfor vores partnerskab og globale tilstedeværelse er en fordel for dem. Vi 

er overbeviste om, at SVB i samarbejde med lokale investorer og fonde kan hjælpe med at 

finansiere næste generation af højvækstvirksomheder i Danmark, og vi forventer generelt 

at se en øget interesse for nordiske virksomheder. 

I SVB ser vi et stærkt potentiale i Norden, og vi ser frem til at byde os til som en langsigtet 

samarbejdspartner for innovative virksomheder og deres investorer i den nordiske innova-

tionsøkonomi. Samtidig vil vi fortsætte med at understøtte vores eksisterende kunder og 

økosystemet generelt.

Om SVB
Silicon Valley Bank (SVB) er bank for den globale innovationsøkonomi og finansierer 

nyskabende virksomheder og deres investorer inden for tech og life science. SVB har 

hovedkontor i USA samt kontorer i Storbritannien, Israel, Irland, Tyskland, Canada 

og med vores kontor i Danmark nu også i den nordiske region samt et joint venture 

i Kina. SVB har 35.000 kunder på globalt plan og samarbejder tæt med økosystemet 

med fokus på højvækstvirksomheder, herunder investorerne.
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Vækstfonden er statens finansieringsfond. I partnerskab med banker og private  

investorer fra ind- og udland udvælger og udvikler vi de virksomheder, Danmark ikke  

må gå glip af. Vi har erfaring og ekspertise, der kan få ting til at gro og virksomheder til at 

vokse - fra digitalisering af en håndværksvirksomhed i Sallingsund til lancering af en  

robotarm i Silicon Valley. Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed er  

pejlemærker, vi styrer efter, når vi vurderer projekter.  

Men vi glemmer aldrig, at de projekter vi udvælger og udvikler, skal sætte ting i gang  

og mennesker i arbejde. I Danmark.

www.vf.dk

TECHBBQ er Skandinaviens største konference for ivæksætteri og teknologi, som hvert 

år samler mere end 8.000 deltagere hen over to 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


