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Oversigt over Vækstfonden

 Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder

 Vækstfonden fokuserer på investering i selskaber med højt 
potentielt afkast hvor markedet tøver

 Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og
er et af de største ventureselskaber i Danmark



Vækstfondens finansieringsløsninger
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USA har i dag en befolkning på

…, som gennemsnitligt forbruger 

… svarende til, at USA’s forbrug er

…, som er 25 % af verdens forbrug på

Kina har en befolkning på omtrent 

…, som gennemsnitligt forbruger 

…, så det totale kinesiske forbrug er 

300 mio.

0,07 

20 mio.

80 mio.

1,3 mia.  

0,005 

6,5 mio. 

mennesker…

tønder olie pr. dag pr. person…

tønder totalt pr. dag…

tønder olie pr. dag.

mennesker…

tønder olie pr. dag pr. person…

tønder olie pr. dag. 

…, ville det kinesiske forbrug være på

…, verdensforbruget ville være 

… svarende til en stigning på

90 mio.  

163 mio. 

2x 

tønder pr. dag…

tønder pr. dag…

i forhold til det nuværende forbrug.

Men hvis den gennemsnitlige kineser havde det samme olieforbrug 
som den gennemsnitlige amerikaner…

Kilde: The Cleantech Report, 2007 Lux Research Inc.

Kraftig vækst i energiefterspørgslen…
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.. og fokus på global opvarmning ...

”Klimatologer rapporterer, at 11 af de seneste 12 år 
har været blandt de varmeste 12 år nogensinde”

Stigende atmosfæriske koncentrationer af CO2 og 
andre drivhusgasser har været årsag til 
temperaturstigningerne. Denne øgede udledning er 
drevet af det øgede energiforbrug.

Initiativer, der nedbringer drivhusgasserne, har bred
folkelig appel og…

• skaber øget bevidsthed hos politikerne om 
vigtigheden af initiativer, der adresserer 
klimaændringerne 

• får flere af de etablerede virksomheder til at se 
en forretningsværdi i at udvikle teknologier, der 
kan forbedre miljøet. 
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… og forventet eksplosiv vækst i behovet for 
rene energiresourcer…
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- Forventet udvikling i omsætning for udvalgte alternative energityper  
(2006-2016) -

USD mia.Kilde: Clean Energy Trends 2007; Clean Edge Marts 2007
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Antal Cleantech venture-transaktioner og deres værdi
(1995-2006)

Kilde: The Cleantech Report, 2007 Lux Research Inc.

… har vakt venturekapitalens interesse
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Målgruppe for venturekapital…

 Virksomheder…

• …hvis marked drives af basale behov for
• El
• Vand
• Varme

• …der leverer skalerbare, decentrale løsninger

• …hvis produkter har et teknologiløft og på én gang 
tilgodeser pris, miljø og forsyningssikkerhed

• …der udspringer af hjemlige teknologiudviklingsmiljøer 
(Risø, DTU, AUC, SDU, KU, AU m.fl)

• …der samarbejder med den etablerede industri og fx 
GTS-institutterne
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El- og varmeproduktion
 Vind
 Sol
 Bølge/tidevand
 Biomasse/biofuels
 Fuel optimization
 Affald

El- og varmelagring
 Brændselscelleteknologi
 Elektriske og termiske 

akkumulatorer 

Vand
 Drikkevandsfrembringelse
 Vandgenbrug
 Spildevandsvandrensning 

… og hvor er investeringsmulighederne?
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Vækstfonden som driver for energiteknologier

Forskning Udvikling Tidl. MarkedsstadieDemonstration

-Videninstitutioner

-PSO

-Forskere

-Iværksættere

-Videninstitutioner

-PSO

-Støtte til 
afregningspriser

-Behov for at 
forskning 
bevæger sig ind 
i denne fase for 
at bridge det 
nuværende 
funding gap. 

Marked

-Venturekapital

-Etablerede virksomheder

Offentlig finansiering (PSO) Risikovillig kapitalFinansiering

Aktører

Fase



Vand

Genanvendelse

Luft

Klima

Alternativ 
energi

Affald

Nye
brænd-
stoffer

Mange nye cleantech-virksomheder
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Stærkt fokus på komponentvirksomheder

 Komponentproducerende virksomheder med egne og IP-
beskyttede produkter:

• Konkurrencekraft gennem eneret
• Høj konkurrentbarriere 
• Mulighed for både egenproduktion og licenssalg
• Kundefokusering og international vækst
• Fokus på forretningsudvikling mod et højværdi-

exitscenario

Rådgiver Håndværker Fabrikant Entreprenør

Konceptuelle 
løsninger og 
rapporter

Individuelle 
løsninger

Standard-
løsninger og 
komponenter

Kompilerede 
projektløsning
er



Hvordan investerer finansielle investorer

Egenkapital
 Investering modsvarer ejerandele
 Investerer ofte over flere investeringsrunder
 Investerer ofte sammen med andre investorer
 Investorer får andel af værdistigning ved exit 
 Rettet mod nye vækstvirksomheder med høj risiko

Lån
 Evt. med tilknyttede ejerandele (warrants) 
 Evt. med resultatafhængige tillæg
 Evt. efterstillet andre kreditter (ansvarligt lån)
 Ydes mere modne virksomheder med lavere risiko

Vækstkaution
 Vækstfonden giver banken (delvis) garanti mod tab 



Hvad ser mulige investorer på?
 Ledelsen

Et kompetent team med ambitioner om og vilje til succes

 Forretningsplan
En færdig forretningsplan eller et stærkt fundament til en sådan

 Marked 
Et stort internationalt og gerne globalt marked

 Innovation og fornyelse
Høj grad af innovation og fornyelse i produkter, services, 
forretningsmodel og / eller distribution 

 Forretningsmodel 
En skalerbar forretningsmodel både i afsætning og produktion

 Miljø og etik 
Miljømæssige og etiske aspekter inddrages hvor dette er relevant

 Finansielt afkast og exit
Mulighed for et attraktivt afkast underbygget af en realistisk exitplan



The ”Elevator Pitch”

 For (fill in the ideal customer)

 Who (have the following business issue/pain)

 Our product is a solution (fill in the product category)

 That (fill in the key differentiator/USP)

 Unlike (fill in the competitor)

 Our product (fill in differentiator/USP)

Kan selskabet forklares på 50 sekunder?



HUSKELISTE ved opstart af ny virksomhed

Forretningen
•Aktiv og realistisk forretningsplan
•Kend egne styrker og svagheder og søg hjælp og rådgivning
•Første kunde inden start
•Start småt, men tænk stort - og vær klar til at ekspandere

Kompetencer i virksomheden
•Kommerciel, teknisk, økonomi- og ledelseserfaring
•Branchekendskab og branchenetværk
•Bredt sammensat, erfaren bestyrelse

Netværk
•Pengeinstitut, der forstår dig og din forretning
•Revisor, der har erfaring med din type virksomhed

Det nære
•Opbakning fra den nære familie 
– husk at adskille familie og forretning



Hvordan kommer jeg videre?

 www.finansieringsguiden.dk
Oversigt over finansieringskilder og hjælp til 
forretningsplaner, budgetter mm

 www.connectdenmark.com
Rådgivning for vækstiværksættere

 www.d-i-f.dk
Dansk Iværksætterforening. Mange tilbud, herunder
VVI-Netværk målrettet Vækst- og Viden Iværksættere

 www.erhvervsservicecenter.dk
Råd og vejledning ved start af egen virksomhed

www.finansieringsguiden.dk
www.connectdenmark.com
www.d-i-f.dk
www.erhvervsservicecenter.dk


Kontakt

Vækstfonden
Strandvejen 104A
2900  Hellerup

Telefon: 35 29 86 00
Telefax: 35 29 86 35
Mail: vf@vf.dk

Bjarne Henning Jensen
Investment Director
Mail: bhj@vf.dk

Besøg www.vf.dk, og læs bl.a. vores to 
analyser af venturemulighederne indenfor 
Energi- og Miljøindustrien i Danmark

mailto:vf@vf.dk
mailto:bhj@vf.dk
www.vf.dk

