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Indledning  
 

Vækstfonden har igennem de sidste mange år været eksponeret i det offentlige rum, hvor der både findes 

dem der hylder Vækstfonden og dem der forholder sig kritisk til der involvering. I lige siden jeg var med til 

Vækstfondens årsmøde i april 2015, har jeg gået med overvejelserne om at skrive mit afgangsprojekt med 

baggrund i venturemarkedet og Vækstfonden. På årsmødet sidste år, hyldede Vækstfonden sig selv oven på 

et flot 2014 regnskab, hvor de kunne vise et overskud på kr. 814 mio. Dette overskud skyldes primært den 

tålmodige egenkapitalfinansiering, som Vækstfonden siden 2000 har haft mulighed for at yde 

virksomhederne. Allerede der, begyndte jeg at spekulere over det danske venturemarked og hvilken rolle 

Vækstfonden spiller her. Hele tanken om et marked, hvor offentlig involvering er en nødvendighed, virkede 

fjern for mig. Hvad med de naturlige markedskræfter? Hvad er Vækstfondens argument for at pille ved dem 

og hvilken rolle har Vækstfonden haft siden de startede med at etablere sig som aktiv spiller, i det danske 

venturemarked?  

 

Overstående overvejelser danner således grundlag for mit emnevalg og problemformulering.   
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Problemformulering 

Hvad retfærdiggør Vækstfondens interventioner i det danske venturemarked og hvordan performer Dansk 

Vækstkapital, målt på effektivitet samt afkast, mod en fond of funds som ATP PEP IV?  

 

Problemstilling 

Til at besvare problemformuleringen opstilles følgende problemstillinger:  

 

o Hvad er definitionen af venturekapital? 

o Hvem tilbyder venturekapital? 

o Hvilke statslige fonde er der på markedet for venturekapital?  

o Hvordan så udviklingen af venturekapitalmarkedet ud fra 2000-2014? 

o Hvordan ser det danske venturekapitalmarked ud, målt på investeringsaktivitet?  

o Hvad retfærdiggør statslige interventioner i det finansielle marked? 

o Hvad er markedets holdning til venturemarked og Vækstfondens rolle? 

o Hvordan performer Dansk Vækstkapital benchmarket op mod ATP PEP IV? 

Metode og dataindsamling 

Min problemformulering vil blive belyst ved nedenstående fremgangsmåde: 

 

Første del: 

Overordnet beskrivelse af venturekapital, finansieringstyper samt stadier. Derudover vi jeg beskrive hvem 

der tilbyder venturekapital, for at undersøge hvem Vækstfondens kollegaer/konkurrenter er i branchen. Jeg 

vil komme ind på strukturen hos ventureselskaberne samt fonde, da jeg mener at det er vigtigt for 

forståelsen af miljøet og deres investeringstanker. Jeg vil give en uddybende beskrivelse af Vækstfonden, 

herunder deres historie, udvikling og strategi. Første del bliver rundet af med et overblik over 

Vækstfondens ’’plads’’ i det danske venturemarked.  

 

Anden del:  

Denne del er både analytisk og beskrivende. Det danske venturemarked, vil blive beskrevet og en analyse af 

udviklingen i investeringsaktivitet, antallet af ventureselskaber og kapital underforvaltning fra 2000 og frem 

til 2014. Jeg vil komme ind på teorien bag statsstøttet venturekapital, både som udlandet ser den og 
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Vækstfondens argumenter for den offentlige involvering. Jeg vil også beskrive teorien bag 

samfundsmæssige afkast og analysere det samfundsmæssige afkast af Vækstfondes arbejde.  

 

Tredje del: 

For at få et kvalificeret modspil til den række data som min rapport er bygget på, hvilket primært stammer 

fra Vækstfonden og deres databank. Jeg vil lave et spørgeskema og sende det ud til 54 ventureselskaber, 

kapitalfonde og business angels. I denne del vil jeg fremstillet og analyseret min respondenters 

tilbagemeldinger. Jeg vil derefter taget min analyse ned på makroniveau og dannet et 

sammenligningsgrund mellem investeringer foretaget af Dansk Vækstkapital og ATP PEP IV.  

 

Fjerde del:  

Mine 3 dele bliver her kogt sammen til en konklusion og besvarelse af min problemformulering.  

 

Spørgeskemaundersøgelse: 

I min opgave har jeg valgt at foretage en spørgeskemaundersøgelse for at give et modspil til mit andet 

datagrundlag, som primært er udarbejdet af Vækstfonden. Mit spørgeskema er opbygget efter den 

kvantitative metode, hvor jeg stiller et spørgsmål, og respondenterne skal vælge en svarmulighed. Til den 

efterfølgende analyse af de besvarede spørgeskemaer vil jeg analysere og fortolke, hvad deres 

tilbagemeldinger viser. Jeg har valgt et struktureret, repræsentativt udvalg til at besvare mit spørgeskema, 

da jeg har valgt at sende spørgeskemaet til 54 danske kapitalfonde, ventureselskaber og business angels 

med en lige fordeling af hver gruppe. Jeg lavede et spørgeskema bestående af 16 spørgsmål på 

Surveymonkey.com, hvor den første del relaterede sig til interviewpersonernes vurdering af 

venturemarkedet, og anden del beskrev deres holdning og erfaring med Vækstfonden. Spørgeskemaet 

havde en logisk funktion, der gjorde, at det kun var de personer, der havde erfaring med Vækstfonden, som 

fik stillet spørgsmål omkring Vækstfonden, hvilket jeg kommer ind på i selve analysedelen senere i 

opgaven. De 54 modtagere af spørgeskemaet var alle fundet på DVCA’s hjemmeside under ”Medlemmer” 

af brancheforeningen. Grunden til, at jeg valgte dette, var dels, at det var muligt at få en direkte mail på en 

kontaktperson via hjemmesiden, og derudover er jeg af den overbevisning, at de, der er medlem af 

brancheforeningen, har en større interesse i markedet og en holdning til dette. Mit spørgeskema blev sendt 

til de 54 mailadresser, hvor kun to havde frabedt sig at få mail fra Sureveymonkey.com på forhånd. Over en 

periode på tre uger rykkede jeg jævnligt mine spørgeskemamodtagere og fik søndag d. 01.05.2016 en 

besvarelsesprocent på 40,7%, hvilket min analyse er baseret på. Ud fra de besvarede spørgeskemaer var 
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fordelingen 33,6% kapitalfonde, 27,27% ventureselskaber, 36,36% business angels og 0% andet, hvorfor jeg 

også vurderer, at mit datagrundlag er repræsentativt.  

 

Jeg valgte et spørgeskema frem for at interviewe personer, fordi jeg i min opgave har haft brug for at få et 

større antal personers holdning for at kunne give et konkret modspil til Vækstfondens analyser. Jeg har 

arbejdet med lukkede spørgsmål, hvor svaret kun kan placeres ét sted. Ulempen ved denne 

undersøgelsesform er naturligvis, at jeg ikke kan garantere, at mine spørgsmål er forstået korrekt, men jeg 

vurderer, at de, der har modtaget mine spørgeskemaer, har den nødvendige viden og kompetence til at 

svare på spørgsmålene. Derudover har jeg forsøgt at gøre spørgsmålene så nemme at forstå som 

overhovedet muligt. Da jeg laver en ’’måling’’ af virkeligheden, skal jeg også forholde mig til reliabilitet og 

validitet. Da der er tale om en digital undersøgelse, hvor jeg ikke har overvåget personerne, da de svarede 

på spørgeskemaet, har jeg ikke nogen holdning til eller opfattelse af deres sindstilstand og kan ikke fortolke 

på respondenternes svar eller påvirkning. Jeg vurderer dog ikke, at mit spørgeskema er for kompliceret 

eller langt, hvilket gør, at jeg ikke vurderer det som en ulempe, at jeg ikke har observeret respondenterne. 

Jeg vurderer heller ikke, at der er faktorer, der munder ud i målefejl, da jeg er meget bevidst om 

rækkefølgerne samt formuleringen af mine spørgsmål. Derudover vurderer jeg heller ikke, at mit resultat 

har udfoldet sig som upræcist, da jeg formoder, at alle respondenter har siddet enten hjemme bag 

computeren eller på deres arbejdsstation og svaret på spørgeskemaet. Ud fra ovenstående vurderer jeg, at 

min spørgeskemaundersøgelse har høj reliabilitet. Validiteten af min undersøgelse vurderer jeg også til at 

være høj, da jeg nøje har udvalgt mine respondenter og har valgt rækkefølgen og formuleringen af mine 

spørgsmål til denne målgruppe. Mine respondenter dækker naturligvis over grupper, der kan have meget 

forskellige holdninger til spørgsmålet, hvorfor jeg også har lagt vægt på, at jeg fik en lige fordeling af 

besvarelser fra kapitalfonde, ventureselskaber og business angels.  

Dataindsamling: 
Min opgave vil bygge på empirisk data og dataindsamlingen kommer til at bestå af 2 typer data, 

primærdata og sekundær data. Det primære data skal komme fra offentlige årsrapporter, samt analyser fra 

Vækstfonden og DVCA. Sekundærdata er informationer fra nyhedsmedier, avisartikler, interviews og 

faglitteratur. Det primære data vil i min opgave vægte mere end det sekundære data, da primærdata må 

antages at bestå af fakta og sekundærdata er en forfatters, enkeltperson eller journalists holdning til emnet 

og derfor ikke kan vurderes 100% objektivt. Da det meste data samt analyser vedr. det danske 

venturemarked, kommer direkte fra Vækstfonden, vurdere jeg det nødvendigt at lave en 

spørgeskemaundersøgelse, som beskrevet ovenfor.   
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Afgrænsning 

I denne rapport vil jeg afgrænse mig fra at komme ind på følgende: 

 

o Afgrænse fra at beskrive andre finansieringsformer end venturekapital (replacement, buyout, 

afnotering).  

o Jeg vil kun overfladisk beskrive det udenlandske venturekapital markedet, i det omfang det giver 

mening for min analyse af det danske venturemarked.  

o Jeg vil have Fokus på Vækstfonden og derfor ikke give en grundig beskrivelse eller analyse af 

Innovationsmiljøer, på trods af de er en offentlig spiller.  

o Beskrivelse af kapitalstruktur teori og WACC 

o Beskrivelse af fondes EXIT strategier 

o Dybdegående beskrivelse af corporate governance og dens betydning for en succesfuld top kvartil 

fond. 

o Dybdegående analyse af antallet af konkrete aktører i markedet.  
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Venturekapital  

Helt grundlæggende er venturekapital risikovillig kapital, der investeres i unge virksomheder, mod at få 

ejerandele. De pågældende virksomheder befinder sig i et tidligt stadie af deres udvikling og skal bruge en 

kapitaltilførsel for at komme videre til næste trin. Virksomhederne er ofte kendetegnet ved at have en 

forretningsmodel, der er stærkt skalerbar i et internationalt miljø, og med et stort vækstpotentiale. Det er 

ofte virksomheder, der opererer i brancher inden for biotek, medico, clentech, information og 

kommunikationsteknologi (ICT), hvilket kræver, at investorerne er klar til at investere tålmodig, ansvarlig og 

klog kapital i virksomhederne. Venturekapital er også kendetegnet ved at være langsigtet kapital, hvilket 

kræver, at investorerne viser den fornødne ro og tillid til deres investering. Det er vigtigt, at 

ventureselskaberne får klarlagt, hvor stort potentialet for vækst er, og hvor stor risiko der er forbundet 

med dette, for at finde de bedst egnede investorer. Da venturekapital gives på dette tidlige tidspunkt i en 

virksomheds livscyklus, vil der være usikkerhedsmomenter, som giver en høj grad af asymmetrisk 

information mellem virksomhederne og investorerne. Dette kræver, at investorerne har stærke 

kompetencer, der kan vurdere risikoen samt perspektivet i virksomheden. Det er ofte vanskeligt at få 

kapital eller finansiering fra bankerne i disse faser af en virksomheds udvikling, specielt når vi tager 

ovennævnte brancher og risikoen in mente. Derudover er der sjældent det nødvendige cash flow til at 

servicere en eventuel finansiering. Derfor er det nødvendigt med kapital fra andre aktører på markedet.  

Der findes en tilhørende finansieringstype til hver af virksomhedens udviklingsfaser, hvilket jeg har opstillet 

nedenfor. 

Tabel 1.1:1 

 

 

Venturekapital omfatter de tidlige finansieringsfaser, seed, startup og ekspansion, der også er de mest 

risikofyldte stadier i en virksomheds levetid, da de endnu ikke har bevist deres produkts proof of concept.  

 Seed-fasen omfatter virksomheder, der endnu ikke har et færdigudviklet produkt, eller hvor 

udviklingen af en prototype endnu ikke er klar til produktion.  

 

                                                            
1 http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf (side 10) 

http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf
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 I start-up-fasen har virksomheden afsluttet den indledende produktudvikling. Prototypen bliver 

færdiggjort, hvorefter produktet skal introduceres på markedet.  

 I ekspansionsfasen er virksomheden i gang med at afsætte deres produkt i et omfang, så 

omsætningen dækker virksomhedens omkostninger eller muligvis giver et mindre afkast.  

 

En god hovedregel er, at hvis en virksomhed skal bruge kr. 1 i kapital til at komme igennem seed-fasen, så 

koster det kr. 10 at komme igennem start-up-fasen og kr. 100 at komme igennem ekspansionsfasen. Der 

skal også tages højde for, at risikoen for investorer falder, jo længere en virksomhed er i deres 

udviklingsfase. Dette betyder naturligvis også, at det er nemmere for virksomhederne at tiltrække 

investorer, desto længere de er i deres udviklingsfase.  

De resterende faser vedr. replacement, buyout og afnotering vil jeg ikke komme yderligere ind på i dette 

projekt, da det ikke omfatter venturekapitalområdet.  

Hvem tilbyder venturekapital i Danmark? 

I Danmark findes der groft sagt fire udbydere af venturekapital, hvilket kan ses i tabel 1.2 nedenfor. Udover 

kapital bidrager de med vigtige kompetencer, erfaringer og netværk.  

Tabel 1.2:2 

 

Innovationsmiljøer:3 

Innovationsmiljøer støtter iværksættere i etablering af virksomhederne og tilbyder ofte fælles 

administration i samme ’’hus’’ som andre iværksættere. Iværksættere kan søge professionel rådgivning og 

risikovillig kapital via innovationsmiljøerne. Innovationsmiljøerne investerer på statens vegne risikovillig 

kapital i nye, innovative virksomheder. Innovationsmiljøerne kan i alt investere DKK 6 mio. per virksomhed i 

form af lån eller egenkapital. Der findes fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, der er godkendt af 

                                                            
2 http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf (side 15) 
3 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/fa-hjaelp-til-kommercialisering/innovationsmiljoer  
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staten, og disse fire råder over en statslig bevilling på DKK 200 mio. årligt. Innovationsmiljøerne er med til 

at søsætte 40-60 nye virksomheder om året.  

 

De fire statsgodkendte innovationsmiljøer er:  

 

Pre-Seed Innovation A/S:4 

o Dette innovationsmiljø har et strategisk samarbejde med kapitalvirksomheden SEED Capital, der 

indebærer, at Pre-Seed Innovation investerer med offentlige støttemidler i de helt tidlige faser. 

Herefter investerer SEED Capital private venturekapitaler  de virksomheder, der opnår de bedste 

resultater.  

Syddansk Teknologi Innovation A/S:5 

o Innovationsmiljøet har ingen direkte samarbejdsaftale med en kapitalvirksomhed, men benytter 

forskellige eksterne kilder, så virksomhederne kan få kapital i de efterfølgende faser. 

Capnova A/S:6 

o Capnova kan som de andre innovationsmiljøer investere op til DKK 6 mio. per selskab via den 

statslige ordning, men den kan også investere mellem DKK 6-10 mio. per selskab ved hjælp af 

penge fra sine egne fonde.  

Borean Innovation A/S:7 

o Innovationsmiljøet har ingen direkte samarbejdspartnere i form af en kapitalvirksomhed, men 

benytter forskellige partnere til dette.  

 

De fire innovationsmiljøers ambition er at fungere som bindeleddet mellem iværksættere og det private 

kapitalmarked, herunder business angels, venturekapital og lignende. Innovationsmiljøerne forsøger i høj at 

arbejde på samme måde som private venturekapitalvirksomheder, hvor de søger at opbygge kompetencer 

og netværk i de projekter, som de investerer i. Det er vigtigt for en virksomhed at få de rigtige investorer 

ind i virksomheden til den rigtige udviklingsfase. Det giver bedst værdi at få kapital fra innovationsmiljøerne 

i seed-fasen, da de har de rigtige kompetencer og netværk til at løfte en virksomhed videre på den bedst 

mulige måde i denne fase.  

Innovationsmiljøernes typiske tidshorisont er 3-5 år, hvorefter de exitter virksomheden, når der ikke 

længere er brug for en katalysator for vækst.  

                                                            
4 http://www.preseedinnovation.dk/om-os/  
5 https://www.sdti.dk/om-sdti/  
6 http://www.capnova.dk/om-capnova.aspx  
7 http://www.borean.dk/da/om-borean  
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Business angels:8 

Business angels er kapitalstærke privatpersoner, der har forretningsmæssige kompetencer og risikovillig 

kapital, de vil investere i de tidlige faser i en virksomheds opstart mod ejerandele. En business angel er 

typisk en person, der selv har været succesfuld iværksætter og solgt sit livsværk for et større millionbeløb. 

Business angelen har nu tid og interesse i at bidrage til udviklingen af en virksomhed, dog uden at påtage 

sig et driftsmæssigt ansvar. En business angel investerer enten selv eller som en mindre gruppe, hvor hver 

investor kan bidrage med forskellige faglige forudsætninger. Generelt er en business angel kendetegnet 

ved, at de investerer i højere grad med hjertet end hjernen, til forskel fra den almindelige investor.  

 

En business angel har i gennemsnit to-fem selskaber i porteføljen9 og investerer mellem DKK 5-10 mio. i 

denne portefølje. De er ofte ikke ordentligt organiseret og investerer ofte DKK 0,5-1 mio. i første ’’runde’’. 

En business angel skal ses som en aktiv med-investor, der bidrager med ’’kloge’’ penge, arbejdsindsats, 

ekspertise, bestyrelseserfaring og evt. lokaler m.m.  

 

Ifølge DVCA10 havde business angels i 2014 investeret DKK 1,69 mia. i privat vækstkapital i nystartede 

virksomheder. I 2014 havde den gennemsnitlige business angels vækstvirksomhed haft 17 mio. i 

omsætning. Ifølge Erhvervsstyrelsen er der cirka 1.000-3.000 business angels i Danmark.  

 

Business angels investeringer er oftest i virksomheder med en handelsværdi på DKK 50 mio. eller mindre ,11 

og som har et begrænset behov for yderligere kapital, før virksomheden har vist sin styrke på produkt- og 

indtjeningssiden. En business angel vil forvente at kunne få et årligt afkast på op til 35-100% vurderet på 

investeringstidspunktet. Business angels har også deres egne netværk, hvor iværksættere kan komme og 

præsentere deres ideer til større netværksmøder. Business Angels Copenhagen er et af Danmarks større 

business angel-netværk, hvor kriterierne for medlemmerne er, at de skal kunne investere for DKK +3 mio., 

deltage aktivt i foreningen og have et ønske om at deltage i de tidlige stadier af en virksomheds livsforløb.  

 

 

 

 

                                                            
8 http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf (side 26) 
9 Slides fra Johnnie Bloch Jensens præsentation til HD(F) undervisning d. 05/11/2015 
10 Slides fra Gorm Boe Petersen præsentation til HD(F) undervisning d. 11/11/2015 
11 http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf (side 27) 
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Ventureselskaber:12 

 

Et ventureselskab er et selskab, der administrerer en eller flere fonde igennem aktivt ejerskab. Kendte 

danske ventureselskaber er bl.a. Seed Capital og Sunstone Capital. Et ventureselskab vil ofte også være et 

managementselskab i et fund setup, hvor de er lead investor.  

 

En venturefond skabes eksempelvis ved, at et ventureselskab rejser penge fra institutionelle investorer, 

herunder pensionskasser og investorer med meget kapital samt en vis portion risikovillighed. Disse penge 

investeres som kapital i virksomheder med stort vækstpotentiale mod at få ejerandele. En venturefond, 

herunder ventureselskabet, er aktivt involveret i deres porteføljeselskaber gennem bestyrelsesarbejde, 

hvor deres viden og netværk skaber værdi for selskabet. Venturefondene investerer risikovillig kapital, og 

fondenes midler kommer altid uden gældsfinansiering. Der er en stor risiko forbundet med at skulle finde 

det næste Facebook eller Skype. Ifølge Vækstfonden er det kun 20% af investeringerne, der giver et højt 

afkast, mens der er 60% af investeringerne, hvor al kapital går tabt, og 20%, hvor fonden får sin kapital 

retur. De 20%, der giver et højt afkast, skal kunne dække tabet for de selskaber der går konkurs, samt give 

appetit nok til, at investorerne ønsker at investere pengene i en ny fond.  

 

En venturefonds juridiske struktur fremgår af figur 1.3 nedenfor: 

 

Diagram 1.3 

 

 

 
                                                            
12 http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-venturefonde/  
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Venturefonde er typisk organiseret som kommanditselskaber (K/S’er) eller partnerselskaber (P/S’er). 

Fordelen ved disse selskabsformer er, at de forener selskabsdeltagernes (kommanditisternes) begrænsede 

hæftelse med skattemæssig transparens. Et K/S er en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, 

komplementarerne, hæfter personligt og uden begrænsning. Mens en eller flere deltagere, 

kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. Et partnerselskab er en særlig form 

for kommanditselskab, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt 

på aktier.  

 

Der indgås en kommanditselskabsaftale mellem investorerne (kommanditisterne) og komplementarerne, 

hvor de overordnede spilleregler vedr. ledelsen og driften bliver aftalt. I denne aftale fremgår bl.a. krav til 

indbetaling af tegnet kapital, investeringsbegrænsninger, follow-on investeringer, udlodning af midler, 

transaction fee til managementselskabet og levetiden af K/S’et. Derudover indgås der også en 

managementaftale mellem K/S’et og managementselskabet, der vedrører managementselskabets udførsel 

af en række administrative opgaver for K/S’et. Dette kunne bl.a. være udarbejdelse af årsrapporter, 

planlægning og gennemførelse af exits og udøvelse af aktivt ejerskab på vegne af K/S’et. Partnerne i et 

managementselskab vil typisk selv komme med 1%13 af den investerede kapital og får dermed også en del 

af overskuddet, hvilket hedder carried interest. Carried interest fremkommer, når fonden lukkes efter en 

levetid på typisk ti år. Når fonden lukkes, får investorerne deres penge igen inkl. den aftalte forrentning, 

hvis alt går som forventet. Hvis der er overskud tilbage, bliver det typisk fordelt, så investorerne får 80%, og 

managementselskaberne får 20%. De 20% er managementselskabernes carried interest.  

 

Et velfungerende ventureselskab vil have investeret i flere fonde på samme tid, så de nye investeringer kan 

foretages fra den seneste fond, samtidig med at nye og tidligere fonde udvikles og sælges. 

Ventureinvestorerne skal realisere deres afkast ved et exit af porteføljeselskaberne, hvilket typisk sker ved 

et salg til en større industriel spiller eller en IPO. Investeringshorisonten vil typisk være på 5-9 år. En 

venturefond investerer som regel minimum DKK 10 mio. i et selskab, og det er ikke unormalt, at de 

forventer at få pengene cirka fem-ti gange igen. Værdiansættelsen af porteføljevirksomhederne følger ofte 

en hockey stick-kurve eller en J-kurve, hvor break even ofte først nås efter en periode på fem-syv år. 

Hockey stick-kurven er illustreret nedenfor i graf 1.4, hvor det tydeligt ses, hvorfra kurven har fået sit navn. 

X-aksen viser tiden, og Y-aksen viser virksomhedens cash flow. Som det ses, har virksomheden det største 

behov for finansiering i starten af sin levetid. Som det også er illustreret i grafen, følger virksomhedens cash 

                                                            
13 http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/7/venturekapital-paa-dansk-840/  
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flow en burn rate,14 der indikerer, hvor hurtigt en virksomhed bruger de penge, som de har fået som 

venturekapital. Burn rate benævnes ofte per måned, så hvis en virksomheds burn rate er kr. 1 mio., bruger 

virksomheden kr. 1 mio. af den investerede venturekapital per måned. Burn raten skal så kunne hænge 

sammen med den mængde kapital, der er investeret, og hvornår virksomheden forventer positivt cash 

flow. Hockey stick-kurven er en vigtig forudsætning for at kunne følge rationalet for de risikobetonede 

investeringer i venturemarkedet.  

 

Graf 1.4:15 

 

 

 

Et ventureselskab administrer typisk fonde i størrelsesorden kr. 300 mio.-1 mia. Danske ventureselskaber 

har typisk ti-20 selskaber i deres portefølje.  

 

Traditionelt benytter venturefonde Internal rate of return (IRR) som afkastmål. IRR er diskonteringsrenten 

for samtlige betalinger, der giver en nutidsværdi lig nul. IRR beregnes endeligt på baggrund af faktiske 

pengestrømme og er derfor i princippet kun muligt at beregne, når alle investeringer i en fond er blevet 

realiseret. Dette sker først når fonden er endelig opløst. Da investorer/kommanditisterne løbende har et 

ønske om at følge deres afkast af en given investering, så udregner fonde typisk også løbende IRR. En fond 

som Dansk Vækstkapital udregnet IRR med følgende formel. IRR har generelt set fået en del kritik, da der 

kan være stor forskel på hvordan fondene udregner deres IRR. Det er primært datakvaliteten der har fået 

kritik16. Der er eksempelvis backfill bias, hvor nye fonde frit kan vælge at komme med deres historik og 

                                                            
14 http://www.investopedia.com/terms/b/burnrate.asp  
15 Slides fra Adam Sauntes præsentation til HD(F) undervisning d. 23/10/2015 (slide 20) 
16 Slides fra Robert Neumanns præsentation til HD(F) undervisning september 2015 (slide 18) 



 
 

16 
 

loockback bias, hvor fonde fjerne eller tilbageholder historik. Da der ikke er en dikteret formel for dette, vil 

der altid være en risiko ved at sammenligne IRR fonde imellem.  

 

    
                   ø                             

           
 

 

Et andet afkastmål som venturefondene bruger er Total Value to paid in17 (TVPI). TVPI er et mål for 

investorernes tilbageløb, efter at fondene har afholdt deres omkostninger. Dette nøgletal er en multipel 

der måler den totale værdi der bliver skabt i fonden. Det vil sige jo højere TVPI desto bedre og når vi har 

med venturekapital at gøre, så burde TVPI også afspejle den øget risiko der er i dette marked. Dansk 

Vækstkapital udregner TVPI med nedenstående formel.  

 

     
 æ                                     æ                              ø    

                                  
 

 

Fund of funds: 

Som alternativt til en direkte investering i en fond, findes der også fund of funds. Som navnet også antyder, 

så er en fund of funds, en fond der ikke investere direkte i et porteføljeselskab, men derimod direkte i en 

anden fond. Fordelen ved en fund of funds er at du får spredt din risiko over flere investeringer og du har 

en genetisk eksponering som peers. Den store ulempe er den store omkostninger der er fundet med denne 

type fond. Som investor betaler du et dobbelt fee for at være med i en fund of funds. Først betaler du fee til 

den fond som fund of funds fonden har investeret i og derefter betaler du et fee til fund of funds fonden. 

Man kan lidt groft sige at en fund of funds et en call option på investors side, hvis det går godt deles 

afkastet med fundene, som ikke bærer risikoen.  

 

Jeg har nedenfor opstillet hvordan omkostningsstrukturen fungere i et fund of funds setup. 

 

o Afkast fra en porteføljefond  = 15% 

o – fee til fonden   = - 5% 

o Afkast til fond of fonds  = 10% 

o – fee til fond of fonds   =  -2% 

o Afkast til investor    =   8% 

 

                                                            
17 http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre%20analyser/de%20danske%20ventureforvaltere.pdf (side 6) 
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I ovenstående eksempel så modtager investor 8% i afkast, men har også betalt 7% i fees til fondene.  

Man kan lidt groft sige at en fund of funds et en call option på investors side, hvis det går godt deles 

afkastet med fundene, som ikke bærer risikoen. 

 

Vækstfonden:18 

 

§ 1.19 Vækstfondens formål er at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet  

for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. 

 

Vækstfonden er statens finansieringsfond, der blev etableret i 1992 med en grundkapital på kr. 2 mia.20 

Vækstfonden er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Loven om Vækstfonden siger, at 

fonden skal fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for at opnå større 

samfundsøkonomisk afkast. Vækstfonden skal skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og 

kompetencer til rådighed. Vækstfonden bruger ordet samfundsøkonomisk afkast, men her skal man være 

opmærksom på, at Vækstfonden ikke har et krav til et reelt afkast, hvorfor ordet afkast kan erstattes med 

effekt, hvilket jeg vil komme ind på senere i opgaven. Siden 1992 har Vækstfonden sammen med private 

investorer medfinansieret vækst i over 5.400 virksomheder for et samlet tilsagn på over DKK 15 mia. 

Vækstfondens strategi udmøntes på tre hovedområder: investering i fonde, investering i 

opstartsvirksomheder samt lån og kaution til etablerede små og mellemstore virksomheder. Jeg vil kun 

beskrive de to første hovedområder, da det sidste ikke er relevant i denne opgave.  

Vækstfondens formål har været det samme siden 1992, men i år 200021 blev det vedtaget, at Vækstfonden 

også kunne foretage indirekte investeringer med fokus på at investere i private fonde såsom at investere 

kompetent kapital i de tidlige virksomhedsfaser. Vækstfondens22 hensigt med dette er at medvirke til 

etableringen af privatejede ventureselskaber, der kan tiltrække betydelige midler fra private institutionelle 

investorer.  

I år 200123 blev rammerne for Vækstfondens investeringer endnu engang udvidet, da det blev muligt at 

investere direkte i virksomheder ved indskud af egenkapital og egenkapitallignende lån. Investeringerne 

sker sammen med private investorer eller andre offentlige aktører, f.eks. innovationsmiljøerne. Disse lån 

                                                            
18 http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf (side 33)  
19 https://www.retsinformation.dk/FORMS/r0710.aspx?id=137687&exp=1  
20 http://www.vf.dk/om-vaekstfonden/formaal-og-strategi.aspx  
21 Vækstfondes årsrapport 2005 (side 14)  
22 Vækstfondes årsrapport 2014 (side 12) 
23 Vækstfondes årsrapport 2005 (side 13) 
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skal ske på markedsvilkår, og Vækstfonden måtte ifølge deres lovgrundlag i 2001 maksimalt eje 25% af en 

virksomhed, og virksomheden skal leve op til EU’s definition af små og mellemstore virksomheder. 

For at teste modenheden af en større privat deltagelse i venturemarkedet fik Vækstfonden i 200624 

mulighed for at udstille aktiviteter til selvstændige enheder. Følgende blev vedtaget og indført i Lov om 

Vækstfonden § 3, stk. 3.  

 

’’Bestyrelsen kan endvidere fastsætte regler for henlæggelse af forvaltningen af afgrænsede dele af 

Vækstfondens kapitalanbringelser til selvstændige enheder. Disse selvstændige enheder kan tillige 

modtage private midler til forvaltning. Bestyrelsens afgørelser er endelige’’.25  

 

Vækstfonden begyndte derfor at udskille en central del af deres ventureaktiviteter til en nyt privat 

ventureselskab, Sunstone Capital. Formålet med dette var at skabe en kapitalstærk ventureinvestor, der 

kunne bidrage med finansiering til virksomheder med et stort finansieringsbehov, samt at forøge tilgangen 

af privat kapital til venturemarkedet. Desuden skete der også en ændring i Vækstfondens måde at udøve 

deres ejerskab på. I 2007 fik Vækstfonden mulighed for ikke kun at være passiv medejer af et 

porteføljeselskab eller en venturefond, men kunne nu også drive et aktivt ejerskab, hvor de kunne være 

med til at bestemme sammensætningen af bestyrelsen og stemme på generalforsamlingen. Denne ændring 

gjorde, at de reelt kunne indgå på lige fod med de andre investorer. I samme ombæring var det nu muligt 

for Vækstfonden at have ejerandele op til 49%.  

 

Vækstfonden, Forsikring & Pension, ATP og LD var i juni 2011 med til at etablere Dansk Vækstkapital,26 der 

er et funds of funds selskab med en samlet investeringsramme på DKK 4,8 mia. Dansk Vækstkapital er en 

privat investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i smallcap-, venture- og 

mezzaninkapitalfonde.27 Formålet med fonden er at skabe flere vækstvirksomheder, men også at levere et 

konkurrencedygtigt, tocifret afkast til investorerne. Af denne grund foretager Dansk Vækstkapital kun 

kommercielle investeringer i fonde, der er forvaltet af professionelle, private forvaltere. Der kan kun 

investeres i fonde, hvis der tilføres private midler ud over investeringen fra Dansk Vækstkapital. Kapitalen 

på DKK 4,8 mia. i Dansk Vækstkapital kommer fra pensionskasserne, hvor ¾ bliver ydet som lån til 

Vækstfonden, hvorefter de geninvesterer kapitalen i den nye fond. Det vil sige, at Vækstfonden løber den 

                                                            
24 http://www.vf.dk/~/media/files/aarsrapporter/aarsrapport%202005.pdf (side 10) 
25 http://www.foxylex.dk/lov-om-vaekstfonden/?sog=v  
26 Vækstfondes årsrapport 2011 (side 9) 
27 http://www.danskvaekstkapital.dk/da/om-dansk-vaekstkapital/  
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fulde risiko for ¾ af kapitalen, der så omvendt er en ’’risikofri’’ investering for pensionskasserne. Ved at lave 

denne øvelse kunne man omgå Solvens II-reglerne, da de låner kapital til Vækstfonden mod statsgaranti. 

Det er Vækstfondens vision at gøre det danske venturemarkedet til det mest velfungerende marked for 

innovationsfinansiering i Europa.  

Statslige institutioner i det danske venturemarked 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der i det danske venturemarked er to statslige institutioner, 

nemlig innovationsmiljøerne og Vækstfonden. Som beskrevet ovenfor investerer innovationsmiljøer i de 

helt tidlige faser, seed-faserne, og Vækstfonden bidrager med kapital i de senere faser.  

Figur 1.428 

 

 

Ud fra figur 1.5 ses det, som beskrevet tidligere, at innovationsmiljøerne investerer kapital i den første fase 

af en virksomheds levetid. Business angels investerer ofte på samme tidspunkt eller umiddelbart lige efter, 

at innovationsmiljøerne har gjort det. Der er dog ofte tale om forskellige brancher, hvor business angels 

investerer i mere forretningsorienterede selskaber frem for de højteknologiske selskaber, hvor 

innovationsmiljøerne har deres kernekompetence. Vækstfonden, der er repræsenteret i den lyseblå kasse 

med den stiplede linje lige over business angels og ventureselskaber, skal som udgangspunkt investere i 

selskaber, der er mindre kapitalkrævende end de selskaber, som et traditionelt ventureselskab vil investere 

i, men som er mere kapitalkrævende end de selskaber, som en traditionel business angel vil investere i. 

Som det ses i figur 1.4, har Vækstfonden placeret sig i en gråzone mellem business angels og 

ventureselskaber, hvor de skal løfte kapitalen til selskaber, som ikke kan finde eller har svært ved at finde 

kapital i markedet.  

                                                            
28 http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf (side 16) 
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Sammenfatning 

Venturekapital risikovillig kapital, der investeres i unge virksomheder, mod at få ejerandele. Der er 4 

udbydere af venturekapital, innovationsmiljøerne, business angels, ventureselskaberne og Vækstfonden. 

De 4 aktører, investere alt andet lige forskellige i en virksomheds udviklingsfase. Innovationsmiljøerne er 

dem der investere de mindste beløb og ventureselskaberne de største, Vækstfondens formål er at 

investere i de selskaber der har svært ved at finde kapital hos de 3 andre udbydere.  

 

Venturemarkedet i Danmark 

Venturekapitalindustrien i Danmark har eksisteret siden 80’erne,29 men det var først i år 2000, at 

venturemarkedet opnåede en betydelig størrelse og havde flere forvaltere, der investerede bredt i 

markedet. Venturemarkedet er siden modnet og består i dag af færre, men større fonde, der er 

specialiseret inden for hver deres område. Når udviklingen af venturemarkedet skal beskrives, er der især 

fire faktorer, der er vigtige at inddrage, herunder investeringsaktiviteten, antallet af investeringer, kapital til 

fremtidige investeringer og antallet af investorer. Jeg har i denne beskrivelse af markedet inddraget to af 

disse parametre, nemlig investeringsaktiviteten og antal investeringer. Da min analyseperiode er fra 2000 

til 2014, vil jeg nedenfor i overordnede træk beskrive markedsudviklingen i denne periode.  

 

Diagram 1.530 

 

 

 

                                                            
29 http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/markedsanalyser/markedsanalyse%202014.pdf (side 1) 
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Diagram 1.631 

 

2000-2005: 

Det danske venturemarked voksede betragteligt omkring år 2000,32 hvor det foreløbige højdepunkt blev 

nået i år 2001 med knap DKK 3 mia.33 i investeringsaktivitet. Da dot com-boblen sprang i 2001, blev 

fremgangen på venturemarkedet stoppet, og året efter var investeringsaktiviteten faldet med næsten 50% 

til kr. 1.693 mio. I 2003 og 2004 var årene plaget af tilbagegang og en lav investeringsaktivitet. I 2005 

begyndte der at ske en fremgang på venturekapitalmarkedet, og investeringsaktiviteten steg med næsten 

30% til kr. 2.104 mia., men der var dog fortsat en udfordring med at rejse kapital til nye venturefonde. I 

perioden 2000-2005 ses det også i figur 1.6, at antallet af investeringer falder i takt med 

investeringsaktiviteten, hvilke også vurderes at være normalt, men det viser, at hele markedet var gået i 

stå. Det kunne godt tænkes, at dot com-krisen havde skabt en situation, hvor der fortsat blev foretaget 

investeringer, dog bare for mindre beløb.  

 

2006-2010: 

Markedet fortsatte på samme høje niveau i 2006 som i 2005. Investeringsaktiviteten steg til kr. 2.355 mio. i 

2007 og kr. 2.355 mio. i 2008 og var næsten tilbage på niveauet for år 2000. I årene 2009 og 2010 blev 

venturemarkedet for alvor ramt af finanskrisen, og som ved dot com-krisen gav det et naturligt fald i 

investeringsaktiviteten, hvor investeringsaktiviteten i 2009 faldt til kr. 1.780 mio. og videre ned til kr. 1.631 

                                                            
31 Bilag 2 
32 http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/markedsanalyser/markedsanalyse%202010.pdf  
33 Vedhæftet bilag 1 
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mio. i 2010. Som i årene 2000-2005 følger udviklingen i investeringsaktiviteten i DKK og antal investeringer, 

hvilket som beskrevet før er ganske naturligt.  

 

2011-2014: 

Fra 2010 til 2011 sker der igen en stigning i investeringsaktiviteten målt i DKK, men det er en meget 

forsigtig stigning og en stigning, der fortsætter i samme forsigtige spor frem til 2014, hvor 

investeringsaktiviteten i DKK er på kr. 2.012 mio. Dette niveau er lavere, end da vores analyseperiode 

startede i 2000, og viser, at markedet for venturekapital ikke helt har rejst sig efter finanskrisen i 2007-

2008. Antallet af investeringer er derimod faldet til 20 stk. i 2014, hvilket er det laveste antal i hele 

perioden. Hvis vi sammenligner med 2005, der cirka havde det samme niveau af investeret kapital, var der i 

2005 investeret i 43 virksomheder. Dette afspejles, som beskrevet tidligere, ved, at der er kommet færre 

fonde, men den gennemsnitlige fondsstørrelse har været stigende gennem perioden. Der er med andre ord 

sket en konsolidering i markedet. 

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at det danske venturemarked over de sidste 14 år har været ramt af 

to sprængte bobler, først dot com-boblen i 2001 og dernæst finanskrisen i 2007/2008. Begge gange er 

venturekapitalmarkedet vendt efter nogle år med lave niveauer af investeret kapital. Markedet har dog 

tilpasset sig, og ud fra nedenstående figur 1.7 fremgår det også, at der fra 2010, hvor der var 41 aktive 

ventureselskaber/forvaltere, i hele analyseperioden har været et faldende antal ventureselskaber på det 

danske marked for venturekapital. I 2014 var der 21 aktive ventureselskaber, hvilket næsten er en halvering 

siden år 2000. Dette fald skal forklares med, at der i år 2000 var en stor optimisme i et ungt og stadigvæk 

uprøvet venturekapitalmarked, hvor det fortsat var nemt for ventureselskaberne at tiltrække kapital fra 

investorerne, de såkaldte limited partnere. Grunden til, at det stadigvæk var nemt at tiltrække kapital i 

markedet, skyldes de høje afkast, som man kunne se på det amerikanske venturemarked i 1999 og 2000. 

Da dot com-krisen så kom i 2001, leverede de danske fonde dårlige resultater, og en række 

ventureselskaber var ikke i stand til at rejse ny kapital og havde ikke selv den fornødne finansielle ballast til 

at overleve. Dette gør, at venturemarkedet i dag består af større og mere professionelle ventureselskaber, 

end det var tilfældet tilbage i år 2000.  
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Diagram 1.734 

 

 

Diagram 1.835 

 

 

Ud fra diagram 1.8 kan det aflæses, at kapitalen under forvaltningen hos danske ventureselskaber i 

analyseperioden har været støt stigende, bortset fra en mindre nedgang fra 2012 til 2013 samt 2014. Dette 

betyder, at imens antallet af ventureselskaber har været faldende, og imens investeringsaktiviteten har 
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fulgt konjunkturerne med dot com- og finanskrisen, så har kapitalen under forvaltning generelt været 

stigende. Denne kombination med færre forvaltere og en stigende mængde kapital viser, at vi i år 2014 står 

tilbage med færre ventureselskaber, men at den gennemsnitlige kapital under forvaltning per selskab er 

steget betydeligt i perioden. Dette viser også, at det stadigvæk er et aktivt marked på trods af en nedgang i 

antallet af ventureselskaber.  

Sammenfatning 

Det danske venturemarked har eksisteret siden 80’erne, men det var først omkring år 2000, at markedet fik 

en tilstrækkelig størrelse og en kritisk masse af forvaltere. Venturemarkedet har udviklet sig meget fra 

perioden 2000-2014, hvor mængden af kapital under forvaltning er steget og antallet af forvaltere er faldet. 

Investeringsaktiviteten har fulgt den økonomiske udviklingen i markedet, hvor den er faldet i takt med dot 

com krisen i 00’erne og finanskrisen i 2008. Den har dog efter hver krisen været inde i en positiv udvikling, 

der gør at aktiviteten er på et fornuftigt niveau i 2014. Helt overordnet så har markedet fået færre men 

større og mere erfarne forvaltere, i min analyseperiode.  

 

Teorien bag statsstøttet venturekapital fra Vækstfonden 

Helt overordnet skal logikken bag statsstøttet venturekapital ses som en hjælp til markedet, hvor den 

danske stat ønsker at rette op på de markedsfejl, der gør, at virksomheder i venturemarkedet har svært ved 

at tiltrække risikovillige investorer og hermed skabe et effektivt marked for venturekapital. Et effektivt 

marked for venturekapital vil sikre, at projekter, der er urentable, ikke kan få den nødvendige kapital, men 

projekter, der er rentable, derimod vil få det. Venturemarkedet er trods sin lille størrelse, vigtig for 

innovation, vækst og jobskabelse. Men et effektivt marked for venturekapital handler ikke kun om at få 

tiltrukket den nødvendige kapital. Et effektivt marked handler også om at få opbygget et marked, hvor 

investorerne har stor erfaring og tilstrækkeligt med knowhow til at hjælpe porteføljevirksomhederne, fra 

start og hele vejen til et succesfuldt exit. Et effektivt venturemarkedet, vil i sidste ende bidrage til et forøget 

samfundsmæssigt afkast.  

 

I forbindelse med min mailkorrespondance med Ditte Moncur36, der er analysechef hos Vækstfonden, skrev 

Ditte nedenstående til deres vurdering af markedsfejlene, og hvorfor Vækstfonden er i markedet: 

”I litteraturen er der en række argumenter for, at markedet for risikovillig kapital, særlig i forhold til 

finansiering af virksomheder i de tidlige faser, ikke fungerer samfundsmæssigt optimalt, eftersom markedet 
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er præget af en række markedsfejl, herunder informationsasymmetri37 og ”moral hazards38” samt positive 

eksternaliteter.39 

 

De centrale argumenter for offentlig involvering er: 

 

· at korrigere de ovennævnte markedsfejl, 

· at agere kontracyklisk på markedet og dermed modvirke private investorers mindre risikovillighed 

i lavkonjunkturer, 

· at modvirke ”liability of newness” ved at bidrage med legitimitet over for indenlandske og 

udenlandske investorer 

· at opbygge erfaring med ventureinvesteringer og dermed reducere omkostningerne ved det 

”first-mover disadvantage”, som kendetegner venturemarkedet.’’40 

 

Som Ditte Moncur skriver, skal Vækstfonden bidrage med mere end bare kapital for at få et effektivt 

venturemarked i Danmark. De markedsfejl, som Ditte beskriver, er informationsasymmetri, moral hazards 

og positive eksternaliteter, der alle er defineret som markedsfejl, er utroligt svære at påvirke og meget 

svære at måle udviklingen af. Årsagerne til disse markedsfejl kan være mange, men de opstår som regel 

grundet manglende gennemsigtighed og kommunikation i markedet. De andre tre centrale argumenter for 

offentlig involvering vil jeg komme nærmere ind på senere i opgaven.  

 

Flere udenlandske studier har vist,41 at venturekapital har en vigtig effekt på virksomheder og hele 

økonomier. Der er foretaget en undersøgelse af det amerikanske venturemarked, 42  der viser, at 

venturefinansierede virksomheder i 2010 stod for 11% af den private beskæftigelse og 21% af BNP i USA. I 

2000 var der cirka 8,7 mio. ansatte i amerikanske venturefinansierede virksomheder, hvilket i 2008 steg til 

12,4 mio. USA har som i så mange andre tilfælde været first movers med statsstøtte til amerikanske 

virksomheder. Dette var i begyndelsen dog ikke så organiseret og offentligt kendt, som tilfældet er i 

Danmark, hvor Vækstfonden er gode til at offentliggøre deres succeser. Den amerikanske stat har rent 

faktisk via offentlige midler i venturemarkedet været med til at skabe internettet, GPS’en, mikrochips og 

                                                            
37 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Marked_og_velfærd/asymmetrisk_information 
38 http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp 
39 https://da.wikipedia.org/wiki/Eksternalitet 
40 Bilag XXXX Mailkorrespondance med Ditte Moncur fra Vækstfonden 
41 http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre%20analyser/ventureanalyse%202013.pdf (side 20) 
42http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre%20analyser/ventureanalyse%202013.pdf (side 20) 
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touchskærmen,43 hvilket er funktioner, som hele verden i dag nyder godt af. Andre kendte amerikanske 

selskaber, der fik venturekapital, er Facebook, Google, Starbucks og Ebay, der alle er blevet til de såkaldte 

unicorns, der omsætter for mere end USD 1 mia.  

 

I Europa har European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) i 2005 foretaget et studie, der 

fandt frem til, at europæiske venturefinansierede virksomheder i 2004 samlet set beskæftigede 1 mio. 

personer, hvilket svarer til 0,8%44 af den samlede private beskæftigelse i 25 EU-lande. Derudover viser 

studiet, at effekten af dette var 630.000 nye jobs tilsammen i de 25 EU-lande i virksomheder, der alle havde 

haft venturekapital i ryggen. Overordnet set argumenterer EVCA for, at venturefinansierede virksomheder 

styrker den makroøkonomiske udvikling i Europa gennem jobskabelse.45  

Fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det afkast, som den amerikanske stat får ved at yde finansiering til 

venturekapitalselskaberne, flere arbejdspladser til det amerikanske folk samt en øget skattebetaling fra det 

pågældende selskab. Ifølge den anerkendte professor i økonomisk innovation, Mariana Mazzucato, er det 

dog ikke derfor, at staten skal bidrage med økonomisk støtte til ventureselskaber, da deres afkast målt med 

risiko er for lille. Mariane Mazzucato har den holdning,46 at selvfølgelig bidrager et selskab som Apple til det 

amerikanske samfund med betaling af skat og flere arbejdspladser, men grundet den stigende globalisering 

vil mange arbejdspladser blive flyttet til andre lande, og det samme vil ske med selskabsstrukturen, så 

selskaber undgår at betale så meget skat som muligt. Helt overordnet mener Mazzucato, at den model, 

som den amerikanske stat tidligere har brugt, ikke er bæredygtig. Tænk, hvis den amerikanske stat havde 

haft ejerandele på 5-10% af internettet eller Apple. Så kunne de have brugt disse midler til at geninvestere i 

det ’’nye’’ internet eller grøn energi. Marianne Mazzucato hylder de lande, der som i Finland og Brasilien 

har benyttet disse metoder på venturemarkedet og i stedet for at skulle lappe hulerne i samfundet har 

samme profil som ventureselskaberne samt er villige til at pådrage sig den risiko, som det er at være i 

venturemarkedet. Vækstfondens setup er stærkt inspireret af et land som Finland og benytter som 

beskrevet tidligere også modellen med at investere i selskaber mod egenkapital, hvor målsætningen er at 

få et selvbærende økonomisk økosystem.  

 

En anden teori bag statsstøttet venturekapital skal ses op mod den erfaring, som et land som USA har gjort 

sig på venturekapital. I en analyse, som Lerner og Schoar foretog i 200547, analyserede de udviklingen i det 

amerikanske venturemarked og de amerikanske venturefondes performance. De nåede frem til den 

                                                            
43 Slides fra Ditte Moncur præsentation til HD(F) undervisning d. 08/10/2015 
44 http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre%20analyser/ventureanalyse%202013.pdf (side 20) 
45 http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre%20analyser/ventureanalyse%202013.pdf (side 21) 
46 https://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator  
47 http://faculty.chicagobooth.edu/steven.kaplan/research/kaplanlerner.pdf  
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konklusion, at der er en positiv sammenhæng mellem IRR og fondes nummer. Som de vises i grafen 

nedenfor, havde førstegangsfondene den laveste IRR, og jo flere fonde et ventureselskab har bag sig, desto 

højere IRR. Hvis Vækstfonden er i stand til at videreføre denne trend til det danske venturemarked og så 

trække sig ud, når der er kommet tilstrækkeligt med erfaring og kapital i de danske ventureselskaber, giver 

statsstøttet venturekapital god mening.  

 

Graf 1.948 

  

 

I den samme analyse, fandt Lerner og Schoar også en sammenhæng mellem, fondens størrelsen og IRR. Jo 

større fonden var desto højere var IRR også, hvilket viser at der en en positiv sammenhæng mellem 

fondens størrelse og afkast. Det viser også at der er en større risiko ved små fonde. Som grafen til højre 

viser så falder kurven ud og stagnere når fonden når en hvis størrelse, hvorfor der alt andet lige må være en 

optimal størrelse på en fond.  

 

Teorien bag samfundsmæssige afkast 

Når vi er i venturemarkedet og de brancher, som Vækstfonden ønsker at investere i, er det helt generelt 

ofte de såkaldte forsknings- og udviklingsselskaber (FoU), vi refererer til. Når vi vurderer det 

samfundsmæssige afkast, er det også vigtigt at kende til rationalet for det privatøkonomiske afkast. Meget 

logisk er det privatøkonomiske afkast49, differencen mellem indskudt og realiseret kapital, hvorfor en privat 

investor altid vælger den investering, hvor de kan få den højeste forrentning af deres investerede kapital. 

En investering kan derudover have et samfundsmæssigt afkast, der defineres som den positive effekt, som 

                                                            
48 Slides fra Robert Neumann præsentation til HD(F) undervisning september 2015 
49http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/evalueringer%20og%20effektanalyser/cebr%20rapport%20afkast.pdf (side 10) 
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en investering giver til resten af økonomien. Der tales her om en spill-over-effekt, hvor det produkt, der 

udvikles grundet en given investering, først og fremmest er viden om, hvordan man laver nye produkter 

eller processer. Men når et ’’produkt’’ offentliggøres, vil store dele af den viden, som selskabet, der har 

investeret i, komme ud til det generelle marked, hvorfor der sker en generel vidensspredning til resten af 

branchen og samfundet generelt.50 Denne positive eksternalitet, der også kaldes ’’videnseksternalitet”,51 

tænker mange private virksomheder ikke over, når de vurderer, om en investering i FoU skal foretages. 

Dette gør, at der ofte bliver investeret mindre i FoU hos de private virksomheder, end hvad der er 

samfundsøkonomisk optimalt. I de situationer, hvor det samfundsøkonomiske afkast overstiger det 

privatøkonomiske afkast, kan offentlige interventioner have deres berettigelse, da en privat investor med 

høj sandsynlig vil forkaste en sådan investering.  

Sammenfatning  

Vækstfondes overordnet formål, er at skab fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet  

for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Den måde de skal gøre dette på, er ved at få et 

effektivt venturekapitalmarked i Danmark. Et effektivt venturemarked skal sørge for at der er tilstrækkeligt 

med erfaring og kapital, til de rentable projekter der er og vil komme i markedet. Ifølge Vækstfonden så er 

vejen til et effektivt venturemarked, ikke kun ved at tilfører markedet tilstrækkeligt med kapital. 

Vækstfondens interventioner i markedet, skal argumenteret ud fra de 4 centrale argumenter beskrevet i 

rapporten. Når vi kigger på udenlandske studer fra USA og Europa, så ses det at virksomheder der har fået 

venturekapital, bidrager væsentligt til BNP og mindsker antallet af arbejdsløse. Derudover, så ses det i USA, 

at jo større og mere erfarne et ventureselskab er, desto bedre afkast giver de også.  

 

Det samfundsmæssige afkast af Vækstfondens arbejde 

For at kunne komme tættere på en delkonklusion omkring Vækstfondens berettigelse er det vigtigt at 

undersøge, hvilket samfundsmæssigt afkast Vækstfonden har haft på det danske venturemarked siden år 

2000 og frem til 2014. Da Vækstfonden ikke har sat et direkte mål for deres afkast, hverken IRR eller TVPI, 

er det efter min vurdering forkert at betegne det som et afkast, da der ikke er tale om et afkast, som når vi 

snakker aktier eller obligationer. Det vil give mere mening at tale om en effekt, altså en samfundsmæssig 

effekt af Vækstfondes arbejde, hvorfor dette udtryk vil blive brugt fremadrettet. Der findes flere teorier 

omkring, hvordan dette kan måles, bl.a. ved at måle udviklingen af FoH-indikatorer52 i de virksomheder, der 

                                                            
50http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/evalueringer%20og%20effektanalyser/cebr%20rapport%20afkast.pdf (side 5) 
51http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/evalueringer%20og%20effektanalyser/cebr%20rapport%20afkast.pdf (side 5) 
52http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/evalueringer%20og%20effektanalyser/cebr%20rapport%20afkast.pdf (side 6) 
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har fået direkte eller indirekte kapital fra Vækstfonden. Men da Ditte Moncur fra Vækstfonden har oplyst 

de fire centrale argumenter for offentlig involvering til et højere samfundsmæssigt afkast, vil jeg slavisk 

analysere på disse centrale argumenter. 

 

Udviklingen af de centrale argumenter for offentlig involvering er følgende: 

1. Korrigere markedsfejl 

 

De tre nævnte markedsfejl er informationsasymmetri, moral hazard og positive eksternaliteter. 

Informationsasymmetri handler meget om agentproblematikker. Når en køber og sælger f.eks. forhandler, 

har sælger fordelen ved at kende produktet, og køber kan derfor være betænkelig ved den pris, som sælger 

har sat på ’’varen’’, der forhandles om. Der findes ikke en direkte mekanisme i markedet, der kan fjerne 

denne problematik.53 Moral hazard54 berører også agentproblematikken, da der i en handel mellem to 

parter, eksempelvis en venturefund og et selskab der skal bruge venturekapital, kan opstå bekymringer 

hvorvidt, de har fået korrekte informationer omkring det aktiv/produkt som de køber en del af. Positive 

eksternaliteter55 er som beskrevet tidligere den positive effekt, som en given investering i et selskab kan 

have på personer/virksomheder, der ikke er direkte involveret i det investerede selskab. Generelt er 

informationsasymmetri og moral hazard markedsfejl, der er kendetegnet ved at være psykologiske, og de 

handler i bund og grund om tillid mellem køber og sælger, hvilket gør det svært for Vækstfonden at gøre 

noget ved. Men jo yngre og mindre oplyst et marked er, desto mindre tillid er der i markedet. Dette 

forsøger Vækstfonden at forbedre ved bl.a. at skabe et mere synligt venturemarked, hvilket de gør ved 

offentligt at fejre deres succeser, promovere selskaber, de har investeret i, og afholde informations- og 

årsmøder. De forsøger generelt at gøre venturemarkedet langt mere synligt og tilgængeligt, end det var før 

i tiden. Den sidste markedsfejl, der omhandler positive eksternaliteter, er nemmere at påvirke. Dette sker 

meget enkelt ved, at Vækstfonden er i markedet og investerer direkte og indirekte i selskaber, der har brug 

for tidlig venturekapital. Dette skaber også en effekt for andre personer og virksomheder, der ikke har en 

direkte tilknytning til selve selskabet.  

Overordnet er ovenstående meget svære at kvantificere, men jeg vurderer, at Vækstfonden gør sit til at 

oplyse samfundet om venturemarkedet og gøre det mere synligt, end det har været hidtil.  

 

2. Agere kontracyklisk på markedet og dermed modvirke private investorers mindre risikovillighed i 

lavkonjunkturer 

                                                            
53 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Marked_og_velfærd/asymmetrisk_information  
54 http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp  
55 https://da.wikipedia.org/wiki/Eksternalitet  
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Et andet centralt argument for offentlig involvering i venturemarkedet er, at Vækstfonden skal agere 

kontracyklisk og modvirke private investorers modvillighed i markedet. Dette skal ske ved, at Vækstfonden 

øger deres andel af den samlede investeringsaktivitet, når forholdene for at tiltrække investorer til 

venturemarkedet er hårde. Dette vil være relevant, når der opstår større økonomiske kriser som 

eksempelvis dot com-krisen i 2001/2002 og finanskrisen i 2007/2008. For at finde frem til dette har jeg 

analyseret på, hvor stor en del af investeringsaktiviteten Vækstfonden har bidraget med af den samlede 

investeringskapital, hvilket kan ses i diagram 1.9.  

 

Diagram 1.956 

 

 

Den blå graf udgør den samlede kapital investeret i markedet fra år 2000 og frem til år 2014. Som beskrevet 

tidligere følger den samlede, investerede kapital de konjunkturer, der har været i markedet, hvor de største 

stigninger skal ses i 2001, hvilket var lige op til dot com-krisen i 2001 og år 2007, hvor finanskrisen ikke helt 

havde taget fat endnu.  

Som det ses af grafen, har udviklingen i Vækstfondens investerede kapital, både direkte og indirekte, fulgt 

en naturlig trend fra starten i år 2000 og frem til år 2007. Grunden til, at jeg beskriver det som naturligt, er, 

at Vækstfonden lavede deres første egenkapitalinvestering i 2000, og umiddelbart efter kom dot com-

krisen. Med deres forholdsvis lille erfaring indenfor området ville det være unaturligt, hvis de allerede i år 

2001 og 2002 havde ageret kontracyklisk og investeret store summer i markedet. Men deres investeringer 

steg støt fra år 2000 med en samlet investeringssum på kr. 100 mio. til kr. 367 mio. i 2006. I år 2007 blev 

Sunstone Capital etableret, hvilket gjorde, at Vækstfonden nåede sit højeste niveau af investeret kapital 
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med en samlet sum på cirka kr. 1,4 mia., hvor investeringen i Sunstone Capital udgjorde næsten kr. 1 mia. 

Vækstfonden havde i år 2007 næsten en andel af den totale investerede kapital på 70%. Dette er efter min 

mening et stærkt signal fra Vækstfondens at sende i markedet, der så småt var ved at være ramt af en 

finanskrise. I år 2008, hvor finanskrisen var på sit højeste, faldt Vækstfondens investeringer fra kr. 1,4 mia. 

til kr. 580 mio. Dette store fald skal naturligvis ses i forhold til den ekstraordinært store investering, som 

Vækstfonden foretog i 2007 i Sunstone Capital. Vækstfondens investeringsniveau i 2008 var kr. 266 mio. 

højere end i år 2006, hvilket svarer til næsten 25% af den totale investerede kapital i markedet, hvilket er 

en stigning på cirka 10% fra 2006. Vækstfondens investeringsaktivitet falder med kr. 244 mio. fra 2008 til 

2010, hvor deres samlede andel af markedet godt nok stiger til 28,9% i 2009, men falder til cirka 20% i 

2010. Vækstfondens investeringsaktivitet har dog en stigende trend fra 2010 og frem til 2013, hvor deres 

investeringsaktivitet stiger med kr. 367 mio. i perioden til kr. 734 mio. i 2013 og med en total andel af 

markedet på næsten 37%. Fra 2013 faldt mængden af investeringer fra Vækstfonden med kr. 53 mio., og 

deres markedsandel faldt til cirka 34%. Overordnet kan det konkluderes, at det er lykkedes Vækstfonden at 

investere kontracyklisk, da de har øget deres investeringer i forbindelse med de to største kriser de seneste 

14 år. Derudover har de været mere rolige med deres investeringer i perioderne efter kriserne, hvor 

markedet er blevet mere positivt. Vækstfonden har siden starten af år 2000 øget deres investeringer med 

kr. 581 mio. og er gået fra en andel af det totale marked på 4,13% til næsten 34%. Samlet set har 

vækstfonden i perioden investeret mere end kr. 6,6 mia. i direkte og indirekte investeringer med det formål 

at modvirke private investorers modvillighed i lavkonjunkturer.  

 

Diagram 257 
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3. Modvirke ”liability of newness” ved at bidrage med legitimitet over for indenlandske og 

udenlandske investorer 

 

Liability of newness58 er den risiko, der er forbundet med at være en nystartet virksomhed. Risikoen ved at 

være en nystartet virksomhed kan være mange. For at nævne et eksempel vil en virksomhed med et nyt 

produkt altid skulle bevise produktets eksistensberettigelse, hvorimod kendte produkter allerede er 

accepteret af en eventuel køber. Der kan også være usikkerhed omkring ledelsen og bestyrelsens 

kompetencer, virksomhedens evne til at gøre sit produkt skalerbar og mange andre faktorer, som en ny 

investor vil være særligt kritisk overfor, når der er tale om en ny virksomhed. Desuden har vi som beskrevet 

tidligere med en branche at gøre, hvor virksomhederne kræver store investeringer tidligt i deres livsfase, 

hvor risikoen for default er størst. Vækstfonden ønsker at skabe synlighed for indenlandske og udenlandske 

investorer for at modvirke, at disse investorer ikke investerer i selskaberne grundet manglende 

viden/knowhow fra branchen. Ligesom jeg ovenfor beskrev Vækstfondens ønske om at korrigere de 

nævnte markedsfejl, bruger Vækstfonden nogenlunde samme strategi til at modvirke liability of newness. 

Efter min mening handler det igen om at synliggøre porteføljeselskaberne og deres produkter, hvilket 

Vækstfonden er blevet rigtig gode til. Derudover slår Vækstfonden sig også på at have opbygget en høj 

knowhow i branchen, hvor de har været repræsenteret siden 2000, og siden 2007 har de haft mulighed for 

at bidrage til et selskab med aktivt ejerskab. Desuden har Vækstfonden oprettet et Advidsory Board59 med 

fire erfarne erhvervsfolk, der skal agere som sparringspartnere for Vækstfondens investeringsteam, ved 

bl.a. nye investeringer, værdiudvikling og exits. Med dette advisory board tilknyttet vil Vækstfonden udadtil 

stå endnu stærkere i deres investeringer, da et respekteret advisory board med en anbefaling kan være 

med til at blåstemple en virksomhed. En blåstempling fra deres side vil i et best case-scenarie kunne 

modvirke liability of newness overfor både udenlandske og indenlandske investorer.  

 

4. Opbygge erfaring med ventureinvesteringer og dermed reducere omkostningerne ved den ”first-

mover disadvantage”, som kendetegner venturemarkedet. 

 

Vækstfonden har foretaget indirekte investeringer siden 2000 og direkte investeringer siden 2001 i 

venturemarkedet. Dette har naturligvis gjort, at Vækstfonden har gjort sig mange erfaringer i de 14 år, som 

min analyseperiode er baseret på. Vækstfonden har også via deres funds of funds-investeringer bidraget 

                                                            
58 http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=jef  
59 http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/venturekapital/advisory-board.aspx  
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med deres erfaringer til de fonde, som de er en del af. Vækstfondens investeringer har som vist i diagram 2 

udviklet sig fra at være direkte investeringer til primært at være indirekte investeringer.  

 

Diagram 2.160 

 

 

Vækstfonden startede i 2000 med deres første indirekte investering på kr. 100 mio. I 2001 var fordelingen 

kr. 50 mio. i indirekte investeringer og næsten kr. 73 mia. i direkte investeringer. Denne fordeling med en 

overvægt i direkte investeringer fortsatte frem til år 2006, hvor de indirekte investeringer udgjorde kr. 134 

mio., og de indirekte investeringer var på næsten kr. 175 mio. Efter etableringen af Sunstone Capital i 2006 

kan det ses i diagram 2.1 ovenfor, at Vækstfonden fra år 2006 begyndte at foretage færre og færre direkte 

investeringer i virksomheder med behov for venturekapital. Vækstfonden gik fra at investere cirka lige 

meget kapital direkte og indirekte til at foretage langt størstedelen af deres indirekte i selskaberne. 

Desuden fik Vækstfonden i 2007 også mulighed for at drive aktivt ejerskab, hvilket også gav dem mulighed 

for f.eks. at indsætte en mand fra Vækstfonden i bestyrelsen med den nødvendige knowhow. Fra 2006 og 

frem til 2014 er fordelingen af direkte investeringer faldet støt, fra kr. 134 mio. i 2006 og ned til kr. 59,4 

mio. i 2014. De indirekte investeringer er derimod stigende, fra kr. 75 mio. i 2006 til kr. 622 mio. i 2014. Fra 

et risikosynspunkt vurderer jeg denne ændring i Vækstfondens investeringsmønster til at være fornuftig, da 

de ved at investere med andre investorer afbalancerer den høje risiko, da tabet deles med de andre. På den 

anden side kan dette også være problematisk, da Vækstfonden er sat i verden for at støtte virksomheder i 

de tidlige faser, der har problemer med at finde finansiering. Som beskrevet ovenfor er det sværere for 

virksomheder at finde investorer i de helt tidlige faser som seed- og start-up-faserne. Derfor er det vigtigt, 

at Vækstfonden sikrer sig, at deres funds of funds-investeringer går til de rigtige selskaber i de rigtige faser. 
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Det er derudover vigtigt, at Vækstfonden udøver deres mulighed for et aktivt ejerskab og deler den 

fornødne viden, de besidder efter 14 år i venturekapitalbranchen. Ved at ændre deres investeringsstrategi 

til flere indirekte investeringer kan Vækstfonden give deres erfaringer videre til de med-investorer, som er 

med i de fonde, hvor Vækstfonden også deltager aktivt. 

Vækstfonden må vurdere, at de bedst kan bidrage til at fjerne ’’first mover disadvantage’’ ved at foretage 

deres investeringer indirekte i venturemarkedet via funds of funds-investeringer. Dette kan begrundes 

med, at risikoen for det første vil blive minimeret ved Vækstfondes deltagelse i en fond, da Vækstfonden 

også kommer med kapital. Dernæst vil Vækstfonden også bidrage med en masse opmærksomhed, da det 

vil blive offentligt kendt, at Vækstfonden har foretaget en investering i dette selskab, hvilket vil give en 

masse PR. Til sidst vil de som beskrevet ovenfor kunne bidrage med knowhow via deres mulighed for et 

aktivt ejerskab. Denne potentielle problemstilling med Vækstfonden og fordele/ulemper ved at have en 

massiv overvægt i indirekte investeringer vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne opgave.  

Da Vækstfonden var med til at starte Dansk Vækstkapital i 2011, reducerede Vækstfonden også en 

betydelig del af risikoen for medinvestorerne Forsikring & Pension, ATP og LD. Ved at give de tre 

pensionskasser statsgaranti for ¾ af den investerede kapital må det alt andet lige have givet en større lyst 

til at investere i de risikofyldte, tidlige faser i venturemarkedet.  

Sammenfatning 

Vækstfondens 4 centrale argumenter, har jeg analyseret ovenfor og jeg kan konkludere at de gør rigtig 

meget for at fremme processen med at få en effektivt venturemarkedet. Hvor de både skaber en større 

synlighed for indenlandske og udenlandske investorer, samt investere kontracyklisk for at modvirke private 

investorers mindre risikovillighed i lavkonjunkturer. Hvilket viser at de gør et ihærdigt forsøg for at gøre 

markedet mere effektivt.  

Spørgeskema til Vækstfonden  

For at komme med et kvalificeret modspil til Vækstfondens analyser og for at underbygge ovenstående 

analyse af udviklingen af de centrale argumenter for offentlig involvering, sendte jeg et spørgeskema med 

16 spørgsmål ud til 54 kapitalfonde, ventureselskaber og business angels. Fordelingen af de 54 

kapitalfonde, jeg sendte spørgeskemaet til, var ligeligt fordelt med 18 kapitalfonde, 18 ventureselskaber og 

18 business angels. Min besvarelsesprocent lå på 40,7%, hvilket var lavere, end hvad jeg havde håbet på. 

Men da fordelingen af respondenter stort set er ligeligt fordelt, vurderede jeg, at besvarelsen er 

repræsentativ og kan bruge til at underbygge min opgave.  
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Spørgeskemaets overskrift er ’’Et effektivt venturemarked og Vækstfondens rolle’’. Spørgeskemaet er delt 

op i to temaer, nemlig en del, der fokuserer på det danske venturemarked, og en del, der fokuserer på 

Vækstfonden. Min analytiske tilgang til denne del af opgaven vil være, hvordan den professionelle 

omverden ser det danske venturemarked. Har de den samme holdning som Vækstfonden, er der huller i 

det danske venturemarkeder, som skal lappes, og hvad er deres holdning til Vækstfonden.  

Jeg vil nedenfor slavisk gennemgå spørgsmålene og analysere på udfaldet, og til sidst vil jeg forsøge at give 

en konklusion på udfaldet af min spørgeskemaundersøgelse.  

 

Del 1 – Det danske venturemarked  

Spørgsmål 1:  

Hvilket type selskab/investor er du/I? 

 

 

 

 

Som beskrevet ovenfor var fordelingen af de 22 respondenter, at 36,36% var kapitalfonde, 27,27% var 

ventureselskaber, og 36,36% var business angels. Overordnet er jeg positiv overrasket over, at fordelingen 

af respondenter var så ligeligt fordelt, da jeg, inden jeg sendte spørgeskemaet, var bekymret for, at 

størstedelen af respondenterne ville være business angels. Med en ligelig fordeling af respondenter vil 

deres udfald dog være repræsentativt for venturemarkedet.  
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Spørgsmål 2: 

Der er tilstrækkeligt venturekapital i det danske marked, i forhold til mængden af gode projekter 

 

 

For at få holdningen fra de aktører, der til daglig arbejder i det danske venturekapitalmarked, stillede jeg 

ovenstående spørgsmål til mine respondenter. Meget overraskende er der meget forskellige holdninger til 

dette spørgsmål, på trods af at kapitalfonde, ventureselskaber og business angels arbejder i det samme 

marked. Der er godt nok som beskrevet i opgaven forskel på størrelsen af investering, og hvilken fase 

virksomheden er i. Men der er heller ikke en rød tråd hos respondenterne, hvor det eksempelvis er 

business angels, der svarer i mindre grad, og kapitalfonden, der svarer i nogen grad, men en meget blandet 

tilbagemelding fra de forskellige respondenter. Der er 8,33%, der vurderer, at der slet ikke er tilstrækkeligt 

kapital, mens 33,33% vurderer, at der i mindre grad er kapital nok, 16,67% vurderer hverken eller, 33,33% 

mener, at der i nogen grad er tilstrækkeligt med kapital, og slutteligt vurderer 8,33%, at der i høj grad er 

tilstrækkeligt med kapital i det danske venturekapitalmarked. Umiddelbart er mine respondenters 

besvarelser så spredte, at jeg ikke kan konkludere, om der er eller ikke er tilstrækkeligt med kapital i 

markedet. Der er et lige stort antal respondenter, der svarer, at der slet ikke og i mindre grad er 

tilstrækkeligt medventurekapital i det danske marked, som der er respondenter der svarer i nogen grad 

eller høj grad. Men det, jeg kan konkludere, er, at der er meget stor uenighed omkring dette spørgsmål, og 

at de professionelle aktører har meget forskellige holdninger til dette. Derudover vurderer jeg, at dette er 

med til at underbygge Vækstfondens holdning til, at markedet stadigvæk er meget ungt, og at der alt andet 

lige er brug for yderligere kapital i markedet fra eksempelvis Vækstfonden.  

 

 

 



 
 

37 
 

Spørgsmål 3: 

Hvis der er mangel på kapital i det danske venturemarked, så opvejes det af kapitalindskud fra udenlandske 

investorer  

 

 

Dette spørgsmål skal vise markedets holdning til, om de udenlandske investorer kommer med kapital, hvis 

de danske aktører ikke kan. Der er igen en stor uenighed blandt de forskellige respondenter. 16,67% 

vurderer slet ikke, 33,33% vurderer, at det i mindre grad opvejes, 16,67% svarede hverken eller, 33,33% 

svarede i nogen grad, og 0% svarede i høj grad. Der er igen meget spredte svar fra alle 

respondentgrupperne og ingen trend, hvor der er enstemmighed hos eksempelvis business angels. Det er 

igen svært at konkludere, at der ikke er en overvægt af respondenter, der mener, at der mangler kapital, 

eller at der ikke mangler kapital. Som ved spørgsmål 2 kan jeg konkludere, at så længe der er investorer i 

markedet, der mener, at der mangler kapital, har Vækstfonden en berettigelse.  

 

Spørgsmål 4:  

Danske virksomheder i seed-, start-up-, og ekspansionsfasen har generelt gode muligheder for at tiltrække 

risikovillig venturekapital 
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Spørgsmålet falder en smule sammen med spørgsmål 2, men adskiller sig alligevel ved også at spørge ind til 

tilgængeligheden af kapital og aktører. Der er igen sammenfald med de tidligere spørgsmål og den store 

spredning af svarene. Der er 8,33%, der har svaret slet ikke, 33,33% har svaret i mindre grad, 8,33% har 

svaret hverken eller, 50% har svaret i nogen grad, og 0% har svaret i nogen grad. I dette har halvdelen af 

respondenterne svaret, at de mener, at der i nogen grad generelt er gode muligheder for at tiltrække 

risikovillig kapital. På trods af en overvægt kan jeg heller ikke konkludere, at markeder fungerer optimalt, 

og at der er tilstrækkeligt kapital og udbydere. Der er dog en positivitet i markedet, men jeg vurderer, at 

dette udfald igen taler for Vækstfondens rolle, da jeg godt tør konkludere, at respondenterne ikke 

vurderer, at markedet er 100% effektivt. 

 

Spørgsmål 5:  

Det danske venturemarked har gennemgået en positiv udvikling fra år 2000 og frem til i dag, hvor 

investorerne er blevet mere professionelle og kapitalen mere tilgængelig 
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Formålet med dette spørgsmål er at få investorerne i det danske venturekapitalmarkeds holdning til 

udviklingen af kapital og professionalismen hos investorerne. Perioden er fra, da Vækstfonden startede 

med at investere venturekapital i markedet. Der er generelt en overvægt, der mener, at markedet har 

udviklet sig positivt, og at der er kommet mere kapital til rådighed. Der er 16,67%, der har svaret, at de er 

uenige, 16,67% har svaret hverken eller, 41,67% har svaret enig, og 25% har svaret, at de er helt enige. Der 

er en overvægt på 66,67% af respondenterne, der vurderer, at der har været en positiv udvikling i det 

danske venturekapitalmarked siden år 2000. Jeg har i dette spørgsmål bevidst valgt ikke at nævne 

Vækstfonden, da jeg gerne ville have mine respondenters generelle holdning til udviklingen i markedet. Ud 

fra ovenstående vil jeg konkludere, at markedet har gennemgået en positiv udvikling, og at der siden 2000 

er blevet mere kapital tilgængelig i markedet. Jeg kan dog ikke konkludere, at Vækstfonden er skyld i dette, 

men at markedet udvikler sig i den rigtige retning med Vækstfonden i markedet.  

 

Del 2 – Vækstfondens rolle 

Spørgsmål 6: 

Mit kendskab til Vækstfonden, herunder produkter og strategi 

 

 

 

Der er 100% enighed hos respondenterne. Alle har et stort kendskab til Vækstfonden, herunder produkter 

og strategi. Med dette kan jeg konkludere, at Vækstfonden er kendt i markedet. De andre investorer har et 

stort kendskab til fonden og kender deres produkter samt strategi, hvilket er meget væsentligt og en 

forudsætning for, at Vækstfonden kan opnå deres målsætning. Med dette vil jeg konkludere, at 

Vækstfonden er lykkedes med at være synlig i markedet.  
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Spørgsmål 7: 

Venturekapital fra Vækstfonden spiller en vigtig rolle i virksomhedernes videre udvikling i form af vækst og 

innovation 

 

 

 

For at få de professionelle aktørers holdning til Vækstfonden og deres berettigelse i markedet blev 

respondenterne bedt om at svare på dette spørgsmål. 27,27% var uenige, 18,18% svarede hverken eller, 

54,55% var enige, og 0% var helt enige. Vækstfondens berettigelse i markedet er, at de gør en forskel og 

spiller en vigtig rolle i venturemarkedet. Dette spørgsmål konkretiserer, om den kapital, som de kommer 

med, er vigtig i markedet. Hvis vi kæder dette spørgsmål sammen med spørgsmål 2, var der en spredt 

holdning til, om der var tilstrækkeligt med kapital i markedet. Men jeg vil tillade mig at antage, at hvis 

Vækstfonden ikke havde været i markedet, så ville der slet ikke være kapital nok. 54,55% er enige i, at 

kapitalen fra Vækstfonden spiller en vigtig rolle, og jeg vil konkludere, at Vækstfonden har en berettigelse i 

det danske venturemarked, når vi taler om kapital.  
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Spørgsmål 8: 

Vækstfonden investerer på markedsvilkår  

 

Formålet med dette spørgsmål er at få investorernes/markedets holdning til, om Vækstfonden investerer 

på markedsvilkår og indgår som de andre investorer, eller om de underbyder markedet og presser 

markedsvilkårene for de andre aktører. 18,18% af mine respondenter har svaret hverken eller, 72,73&% 

har svaret enig, og 9,09% har svaret helt enig. Så 81,82% er enige i, at Vækstfonden investerer på 

markedsvilkår, hvorfor jeg kan konkludere, at Vækstfonde på den front ikke skaber væsentlig splid i 

markedet og agerer på lige fod med de andre aktører. Det skal noteres, at det selvfølgelig ikke er heldigt, at 

27,27% er uenige i, at Vækstfonden investerer på markedsvilkår. Dette viser, at Vækstfonden ikke er nået 

helt i mål endnu.  

 

Spørgsmål 9: 

Vækstfonden skaber konkurrenceforvridning i det danske venturemarked 
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Dette spørgsmål skal som spørgsmål 9 vise, hvilken opfattelse de andre investorer i markedet har; om de 

opfatter Vækstfonden som en konkurrent, der er med til at skabe konkurrenceforvridning i markedet, 

hvilket meget gerne ikke skulle være tilfældet. Der er 18,18% af min respondenter, der har svaret helt 

uenig, 36,36% var uenige, 18,18% sagde hverken eller, 27,27% var enige, og 0% var helt enige. Der er altså 

en overvægt på 54,54%, der er uenige i dette udsagn, og som ikke mener, at de skaber 

konkurrenceforvridning, hvilket overordnet set er positivt. Dette er positivt, da Vækstfonden bl.a. er sat i 

verden for at hjælpe til med kapital, når de andre investorer tøver. Ud fra ovenstående vil jeg tillade mig at 

konkludere, at Vækstfonden generelt ikke skaber konkurrenceforvridning i det danske 

venturekapitalmarked. 

 

Spørgsmål 10: 

Jeg/vi er gået glip af en investeringsmulighed på bekostning af Vækstfonden 

 

 

Som et led i min nysgerrighed omkring Vækstfonden, og hvordan de agerer i markedet, kan jeg ud fra 

ovenstående konkludere, at de ikke har været grunden til, at en anden investor i markedet har mistet en 

investeringsmulighed. Dette er efter min vurdering meget positivt, da Vækstfonden skal investere, hvor 

andre investorer tøver, og ikke være en konkurrent i markedet.  
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Spørgsmål 11: 

Jeg/vi har foretaget investeringer i samarbejde med Vækstfonden 

 

 

Dette spørgsmål er forbundet med en logisk funktion, der gør, at de respondenter, der siger ja til at have 

foretaget investeringer med Vækstfonden, automatisk bliver sendt videre til fire spørgsmål, som de, der 

siger nej, ikke skal svare på. I dette spørgsmål har 63,64% sagt ja, og 36,36% har sagt nej. Dette gør, at det 

data, som jeg skal analysere i de næste fire spørgsmål, vil være repræsenteret af et færre antal 

respondenter. Jeg vurderer dog, at det stadigvæk vil være repræsentativt, da der igen stort set er en lige 

fordeling af kapitalfonde, ventureselskaber og business angels.  

 

Spørgsmål 12: (logik) 

Jeg/vi kunne have tiltrukket alternativ kapital og realiseret virksomheden/investeringen i samme omfang 

uden kapital fra Vækstfonden 
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I dette spørgsmål kommer jeg tættere på den enkelte investors oplevelser med Vækstfonden som 

medinvestor, hvorfor vi går fra en overordnet holdning til Vækstfonden til en konkret oplevelse med dem. 

14,29% var helt uenige, 28,57% var uenige, 14,29% svarede hverken eller, 42,86% var enige, og 0% var helt 

enige. I bund og grund går dette spørgsmål ud på, om respondenten i den pågældende investering, de har 

foretaget med Vækstfonden, kunne have gennemført transaktionen uden deres hjælp. Sammenlagt var der 

42,86%, der var uenige, og 42,86% der var enige, hvorfor spørgsmålet deler respondenternes holdning. 

Udfaldet passer godt til udfaldet i spørgsmål 2, hvor der overordnet også var uenighed blandt 

respondenterne angående, om mængden af kapital er tilstrækkeligt i det danske venturemarked. Til dette 

spørgsmål er der dog en ekstra dimension, hvor halvdelen af respondenterne også vurderer, at de ikke 

havde brug for Vækstfondens hjælp til at realisere virksomheden. Overordnet kan jeg konkludere, at der er 

aktører i markedet, der ikke vurderer, at Vækstfonden havde været nødvendige i den/de investeringer, som 

de har foretaget med Vækstfonden, hvorfor jeg vil konkludere, at Vækstfonden i hvert fald ikke har været 

gode nok til at agere som aktive medspillere i 42,86% af ovenstående investeringer. 

 

Spørgsmål 13: (logik) 

Vækstfondens tilsagn havde en positiv effekt i forhold til at tiltrække andre investorer  

 

 

Dette spørgsmål vurderer jeg også til at være væsentligt, da Vækstfonden selv vurderer, at de er med til at 

tiltrække kapital fra andre investorer, når de investerer kapital i en virksomhed. Af alle respondenterne 

svarede 28,57%, at de var uenige, 28,57% sagde hverken eller, 42,86% var enige, og 0% var helt enige. Hvis 

dette udfald fra mine respondenter skulle være positivt i Vækstfondens øjne, skulle der være bred enighed 

om, at Vækstfonden er med til at tiltrække andre investorer. Vækstfonden har siden år 2000 investeret 
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kapital i venturemarkedet og proklameret, at deres investeringer har tiltrukket yderligere kapital fra andre 

investorer. Fra mine respondenter er der dog 42,86%, der er enige, men også 28,57%, der er uenige, og 

28,57%, der ikke har følt en direkte effekt af dette. Jeg kan ud fra ovenstående konkludere, at der var en 

overvægt af de investeringer, som Vækstfonden var medinvestor i, der havde en direkte positiv effekt på at 

tiltrække andre investorer. Men jeg vil også vurdere, at det ikke er godt nok, at 28,57% ikke har mærket en 

effekt, og at 28,57% ikke har en holdning til det. Enten er Vækstfonden ikke gode nok til at tiltrække andre 

investorer, eller også er de ikke gode nok til at informere deres medinvestorer om, at de er det.  

 

Spørgsmål 14: (logik) 

Vækstfonden var blandt de første, der gav tilsagn om kapitalindskud i virksomheden 

 

 

Dette spørgsmål skal vise mine respondenters opfattelse af, hvor proaktive Vækstfonden var i de 

investeringer, som de har foretaget med dem som medinvestor. Her var 57,14% uenige, 28,57% sagde 

hverken eller, og 14,29% var enige. Som i spørgsmål 13 vil Vækstfonden meget gerne bidrage med andet 

end kapital. Mine respondenters svar på dette spørgsmål bekræfter meget godt deres svar i spørgsmål 13, 

da der efter min mening er en naturlig sammenhæng mellem, at mine respondenter ikke mener, at 

Vækstfonden har skabt en positiv effekt og tiltrukket andre investorer, og at de ikke var de første, der gav 

tilsagn om kapitalindskud. Jeg vil konkludere, at Vækstfonden ikke er så proaktive i markedet, som de selv 

vurderer, da 42,86% af respondenterne er uenige i, at Vækstfonden var de første til at give tilsagn. Dette vil 

efter min mening være et udviklingspunkt for dem.  
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Spørgsmål 14: 

Vækstfonden bidrog ikke kun med kapital til investeringen, men også med værdifuld indsigt og knowhow i 

branchen 

 

 

 

Dette spørgsmål er stillet for at få mine respondenters mening omkring Vækstfondens evne til ikke kun at 

være en pengeleverandør, men også være en medspiller, der udøver sin mulighed for at være en aktiv del 

af en investering. Jeg har dog ikke et overblik over, om der er tale om Vækstfonden som en direkte eller 

indirekte investor, men umiddelbart burde Vækstfonden kunne bidrage med mere end blot kapital. Som 

beskrevet under de centrale argumenter for offentlig involvering vil Vækstfonden gerne rette de 

markedsfejl, der er, ved at bidrage med gennemsigtighed og branchekendskab. Med en forholdsvis stor 

overvægt på 57,14%, der ikke mener, at Vækstfonden bidrog med mere end kapital til investeringen, må 

jeg konkludere, at Vækstfonden ikke har gjort deres arbejde godt nok.  

 

Spørgsmål 15: 

Vækstfonden er med til at fremme innovation og fornyelse i venturemarkedet for derigennem at opnå et 

større samfundsmæssigt afkast 
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Som beskrevet tidligere i opgaven er Vækstfondens overordnede formål at fremme innovation og fornyelse 

i det danske venturemarked for derved at opnå et større samfundsmæssigt afkast. Da mine respondenter i 

spørgsmål 6 har tilkendegivet, at de har et meget stort kendskab til Vækstfonden, herunder deres strategi, 

vil jeg vurdere, at de godt ved, at dette spørgsmål omhandler Vækstfondens overordnede mål. Til dette 

svarede 18,18% hverken eller, 72,73% svarede enig, og 9,09% svarede, at de er meget enige i ovenstående. 

Det vil sige, at der er 81,82% af mine respondenter, og hermed 81,82% af de professionelle investorer i 

markedet, der vurderer, at Vækstfonden opfylder deres overordnede mål. Jeg må sige, at dette igen er med 

til at understøtte Vækstfondens berettigelse i markedet.  

Sammenfatning 

Da det meste af mit datagrundlag kommer direkte fra Vækstfonden, ville jeg gerne have de forskellige 

aktører i venturemarkedets holdning, til både markedet generelt og Vækstfonden. Mit spørgsskema blev 

sendt ud til 54 kapitalfonde, ventureselskaber og business angels. Jeg fik svar fra 40,7% , hvilket vurderes 

tilfredsstillende. Generelt så kan jeg konkludere at Vækstfonden er en vigtig aktør i det danske 

venturekapital marked, da der alt andet lige et mangel på kapital og erfaring i branchen. Jeg kan også 

konkludere at Vækstfonden burde udnytte deres mulighed for et aktivt ejerskab mere end de gør i dag. Da 

en stor del af mine respondenter, ikke vurdere at Vækstfonden bidrog med andet end kapital i de 

investeringer som de har haft sammen med Vækstfonden.  
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Vækstfonden vs. private investorer  

 Jeg har i min opgave indtil nu fokuseret på Vækstfonden og dens overordnet påvirkning af 

venturemarkedet i Danmark, ud fra de centrale argumenter som Vækstfonden ligger til grund for deres 

involvering i markedet. Jeg vil nu tage min analyse ned på ’’makroniveau’’, for at se hvordan de indirekte 

investeringer fra Vækstfonden har performet, mod virksomheder der har fået venturekapital fra private 

investorer. Grunden til at jeg kun vælger at analysere Vækstfondens indirekte investeringer, skyldes at som 

beskrevet tidligere i opgaven, så har Vækstfonden siden år 2007 fået en tung overvægt af indirekte 

investeringer og i 2014 så var 91% af Vækstfondens investeringer indirekte. Uden at have Vækstfondens 

ord på det, så tegner der sig et klart mønster af at Vækstfonden vurdere at have den største effekt via 

deres indirekte investeringer, hvorfor jeg vil fokusere min analyse på denne type investering.  

Det største tilsagn som Vækstfonden nogensinde har givet til en fond, skete i 2011, hvor Vækstfonden gav 

Dansk Vækstkapital et tilsagn på cirka kr. 3,6 mia. Med et tilsagn i denne størrelsesorden, kan jeg ikke andet 

end at antage at det er i denne strategi som Vækstfonden vil satse på. Derfor vil jeg i denne del af min 

rapport, analysere på udviklingen i Dansk Vækstkapital fra 2011 til 2014. Analyseperioden er kort i forhold 

til den typiske ’’hockey stick’’ kurve, hvor fondens investeringer typisk først går i break even efter 5-7 år. 

Derfor vil jeg som benchmark, finde et andet dansk funds of funds selskab, der har nogenlunde samme 

erfaring/historik.    

 

Jeg vil analysere fondenes udvikling målt på:  

1. Tilsagn og investeringsaktivitet samt effektivitet 

2. Udvikling på J-kurven, målt på  

a. akkumuleret netto pengestrømme 

b. akkumuleret netto resultat  

3. Internal rate of return (IRR) 

4. Total value to paid in (TVPI) 

 

Udviklingen på J-kurven vi jeg måle som akkumuleret netto pengestrømme og akkumuleret netto resultat. 

Den model  der er mest brugt blandt fonde er udviklingen i de akkumuleret nettopengestrømme, hvilket 

viser hvor langt fonden er i processen om at blive cash flow positive. Grunden til at jeg også har valgt at 

måle det akkumuleret netto resultat, skyldes at Dansk Vækstkapital i deres 2014 regnskab selv bruger netto 

resultatet som målepunkt og ikke netto pengestrømmene.  

På trods af at Vækstfonden hverken har IRR eller TVPI som et overordnet målepunkt,  da de ikke har til 

formål at skabe et privatøkonomisk afkast. Så er det alligevel væsentligt at Vækstfonden, kan hjælpe med 
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til at styrke investeringslysten hos de helt store pensionskasser. Hvis de store pensionskasser får en 

oplevelse af at de kan hente gode afkast sammen med Vækstfonden, så vil dette løfte deres interesser for 

at foretage flere investeringer i  det danske venturemarked. Derudover så vil de ved TVPI nøgletallet få en 

fornemmelse af om deres afkast står mål med deres risiko.  

 

Danske Vækstkapital:  

Dansk Vækstkapital har fået tilsagn på i alt kr. 4,79 mia., hvor Vækstfonden har givet tilsagn for kr. 3,59 

mia. hvilket svarer til cirka 75% af det samlet tilsagn. Der er ultimo 2014 indbetalt kr. 95761 mio. fra 

kommanditisterne, der udelukkende består af danske pensionskasser. ATP Private Equity K/S har givet 

tilsagn på kr. 250 mio. og indbetalt kr. 50 mio. til Dansk Vækstkapital, men jeg vurdere ikke at dette 

forstyrrer min analysen. Dansk Vækstkapital har en kreditfacilitet på kr. 500 mio. i deres bank til at 

finansiere deres kapitalbehov, i perioderne mellem kapitaltilførsel fra kommanditisterne62. Dette ses i 

regnskabet ved at der i 2011 og 2012 ikke har indbetalt fra kommanditisterne, men alligevel ultimo 2012 

var udbetalt kr. 123 mio. til porteføljefonde.  

 

ATP Private Equity Partner 

Til at repræsentere den ’’private investor’’ der foretager funds of funds, har jeg valgt ATP Private Equity 

Partner (PEP), der er en industriel investor og er et selvstændigt datterselskab til ATP. ATP PEP blev 

etableret i 2001, hvilket er året efter Vækstfonden foretog sin første indirekte investering. ATP PEP er en af 

Europas største industrielle investorer. ATP PEP har kun 1 kommanditisk og det er ATP selv.  Grunden til at 

jeg har valgt ATP PEP som et benchmark, er at de også udelukkende foretager funds of funds investeringer 

og har gjort det siden 2001. ATP PEP har en mere global tilgang til deres investeringer, hvorfor de adskiller 

sig fra Dansk Vækstkapital der primært investere i Danmark. Da Vækstfonden har et ønske om at tiltrække 

både flere indenlandske og udenlandske investorer, så vil det også være interessant at se hvordan de står 

stillet overfor en fond der investere globalt. Da en stor forskel i de ovenstående sammenligningspunkter, vil 

være et argument for  hvorfor det fortsat er svært at tiltrække kapital til det danske venturemarked.  

ATP PEP IV K/S blev stiftet i 2011 og er en fund of funds med en investerings portefølje primært bestående 

af private equity fonde i Europa og Nordamerika, samt co-investeringer med disse fonde.  

 

Jeg vil i nedenstående analyse benchmarke Dansk Vækstkapital I og ATP PEP IV, for at se hvilken fond der 

har performet bedst ud fra mine målepunkter beskrevet ovenfor.  

                                                            
61 http://rapport2014.danskvaekstkapital.dk/publication.pdf (Note 6) 
62 http://www.danskvaekstkapital.dk/wp-content/uploads/2014/10/Aarsrapport_DVK_2012.pdf (Note 8) 
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Tilsagn og indbetalt tilsagn fra kommanditister: 

 

Det første jeg vil analysere er størrelsen af de 2 fonde mål på tilsagn fra kommanditister, for at kunne 

vurdere sammenligningsgrundlaget, når jeg også skal analysere mængden af investeringsaktiviteter.   

 

Diagram 2.263                                                                           Diagram 2.364                                                       

 

  

 

Som det ses af diagram 2.2, så har Dansk Vækstkapital siden fonden blev stiftet i 2011 haft et tilsagn fra 

deres kommanditister på cirka kr. 4,8 mia.. ATP PEP IV startede med et tilsagn fra deres kommanditist på 

kr. 7,5 mia., der voksede til kr. 10,25 mia. i 2012 og er status quo i 2014. Det ses tydeligt at ATP PEP har 

flere midler at investere for end Dansk Vækstkapital, helt præcist kr. 5,5 mia. Dette kan gøre, at ATP får 

tilbudt flere interessante investeringsmuligheder end Dansk Vækstkapital, da de har større økonomiske 

muskler og alt andet lige er mere attraktive at få med som investor. Jeg vil naturligvis tage højde for dette, 

når jeg sammenligner de 2 fonde nedenfor.  

 

I diagram 2.3 kan aflæses hvor meget af tilsagnet fra kommanditisterne der er indbetalt i fonden, til videre 

investering i porteføljeselskaberne. De første 2 år af Dansk Vækstkapitals levetid blev der indbetalt kr. 0 fra 

kommanditisterne, på trods af at de havde foretage investeringer i porteføljeselskaberne. Dette skyldes 

som beskrevet ovenfor at de har en kreditfacilit i banken på kr. 500 mio. de kan bruge som en 

’’mellemfinansiering’’ indtil at kommanditisterne har indbetalt. Dansk Vækstkapital fik indbetalt tilsagn for 
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kr. 479 mio. i 2013 og kr. 478.680 i 2014. De havde alt i alt investeret kr. 963 mio. i porteføljeselskaberne 

ved udgangen af 2014. ATP PEP IV fik indbetalt tilsagn fra kommanditisterne allerede i 2011 på kr. 447 mio. 

og løbende de næste 3 år, hvilket har gjort at kommanditisterne sammenlagt har indbetalt tilsagn for kr. 

4,7 mia. ved udgangen af 2014.  

 

Da der er så stor en forskel på mængden af de indbetalte tilsagn samt størrelsen af de samlede tilsagn fra 

kommanditisterne i de 2 fonde, vil jeg se på hvor stor den procentdel af de samlede tilsagn de er blevet 

indbetalt i de 2 fonde ved ugangen af 2014. Dansk Vækstkapital har ved udgangen af 2014 fået indbetalt 

20,11% af de samlede tilsagn, hvorimod at ATP PEP IV har fået indbetalt 45,55% af det samlede tilsagn, 

hvilket er dobbelt så meget som Dansk Vækstkapital. Dette kan også give nogen indikationer om de 2 

fondes effektivitet, men for kunne give en klar vurdering af dette, vil jeg nedenfor analysere på mængden 

af investeringer i porteføljeselskaberne.  

 

Investeringer i porteføljeselskaberne: 

I diagram 2.4 viser størrelsen af hvad kommanditisterne har indbetalt og investeringsaktivitet akkumuleret, 

i Dansk Vækstkapital. Som det ses så har fonden været god til at investere alt det de har fået indbetalt, de 

har faktisk i 2014 investeres lidt mere end de har fået indbetalt. Det samme er gældende for ATP PEP IV, 

hvor de dog har investere en anelse mindre en de har fået indbetalt.  

 

Diagram 2.465                                                                           Diagram 2.566 

Dansk Vækstkapital                                                            ATP PEP IV 
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Dette viser at der ikke er noget dry powder i de 2 fonde, da alt den indbetalte kapital bliver investeret. Når 

jeg tager diagram 2.2 og 2.3 ind denne sammenligning, så kan jeg kun vurdere at ATP PEP IV er meget mere 

effektiv til at finde porteføljeselskaber, som de mener er interessante at investere i. ATP PEP IV har 

naturligvis den fordel at de investere globalt, hvor Dansk Vækstkapital primært investere i Danmark. Men 

ATP PEP IV har også investere markant flere penge i deres porteføljefonde end Dansk Vækstkapital har. Ud 

fra min spørgeskemaundersøgelse, så var et af spørgsmålene om der var tilstrækkeligt kapital i det danske 

venturemarked til mængden af gode projekter. Jeg kunne konkludere at halvdelen ikke mente at der var 

tilstrækkeligt kapital og Vækstfonden ved at være i markedet, heller ikke vurdere at der er tilstrækkeligt 

kapital. Derfor mener jeg at effektiviteten hos Dansk Vækstkapital ikke er tilfredsstillende. I en fond hvor 

Vækstfonden har givet langt det største tilsagn for netop at kunne investere i projekter, hvor den almene 

investor måske til tøve, så burde de ikke var så langt bagud i forhold til benchmark med at fortage 

investeringer. Dette er bestemt noget som Vækstfonden burde have i baghovedet fremadrettet.   

 

J- kurven ved akkumuleret netto pengestrømme: 

 

Jeg vil nu analysere udviklingen i de akkumuleret netto pengestrømme i de 2 fonde, for at se hvor langt de 

er på den berømte J-kurve. Nedenstående J-kurver illustrerer de 2 fondes akkumulerede pengestrømme 

over tid. ATP PEP IV har i deres regnskabsmateriale brugt netto pengestrømme som et primært målepunkt i 

fonden udvikling.  

 

Ud fra diagram 2.6 så kan det at Dansk Vækstkapital i 2011 og 2012, ikke var særlig effektive med at 

investere det tilsagn de havde fået fra deres kommanditister. I 2013 og 2014 begyndte de så at investere 

kraftigt og ligger som forventet med negativ akkmuleret pengestrømme og det er svært at vurdere om de 

har nået bunden på J-kurven. Det kan ikke udelukkes at der også i 2015 kommer et fortsat dyk ned af 

kurven, da der i dette diagram ikke er tegn på at den skal vende.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.667 
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Dansk Vækstkapital 

 

 

I diagram 2.7 ses ATP PEP IV’s akkumulerede netto pengestrømme fra 2011 til 2014. Det ses på grafen at de 

allerede i 2011 startede med at investere kraftigt og fortsatte denne trend frem til 2014. Som forventet har 

selskabet haft negativ akkumulerende netto pengestrømme i de første 4 år. Umiddelbart må det også 

forventet at fonden fortsat vil have negative netto pengestrømme i de kommende år, da de stadigvæk 

mangler at investere næsten 55% af de totale tilsagn de har fået fra deres kommanditist.  

 

Diagram 2.768 

ATP PEP IV 
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Overordnet så er det stadigvæk for tidligt i de 2 fondes levetid til at analysere på hvem der har performet 

bedst på J-kurven, da de begge er så tidligt i deres livsforløb og fortsat har negativ akkumuleret 

pengestrømme. Men jeg kan konkludere at ATP PEP IV har været mere effektiv til at finde 

investeringsprojekter, da startede med at investere de indbetalte tilsagn allerede i 2011 og 2012.  

 

J- kurven ved akkumuleret netto resultat: 

 

Jeg vil også analysere de 2 fondes udvikling af deres akkumuleret netto resultat. Dansk Vækstkapital har i 

deres årsrapport for 2014, brugt dette som et væsentligt målepunkt for fondens udvikling, hvor ATP PEP IV 

har brugt netto pengestrømme som vist ovenfor. Min egen umiddelbare vurdere er at det bedst mål er 

netto pengestrømme, da dit akkumuleret netto resultat kan ’’pyntes’’ ved opskrivning af dine aktiver. J-

kurven kan i dette tilfælde blive påvirket af andre faktorer end dem der knytter sig at drive en fond. Der vil 

sige at der er selvfølgelig resultatet af investeringsdelen, så er der omkostningssiden, hvor man specielt skal 

være opmærksom på administrationsomkostningerne, hvor specielt management fee kan være en dyr 

post. Derudover så kan fondene have forskellige andre poster der påvirker netto resultatet, som f.eks. 

finansielle udgifter og indtægter. Jeg kan dog konkludere at der er indtægterne fra 

investeringsvirksomheden der vægter langt mest i de 2 fonde, hvorfor en sammenligning af de 2 fonde 

stadigvæk kan forsvares.  

 

Et andet element er kan forstyrre en sammenligning af netto resultatet, er hvordan fondene værdiansætter 

deres investeringsportefølje. Værdiansættelsen af unoteret selskaber er forbundet med en særlig risiko. 

ATP PEP IV anvender som udgangspunkt fondens egen værdiansættelse til dagsværdien, såfremt at der 

rapporters i henhold til International Privat Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IFRS eller US 

GAAP 69 . Venturefondene værdiansætter typisk deres porteføljeselskaber, i overensstemmelse med 

prisfastsættelsen ved selskabernes seneste eksterne finansieringsrunde, for at gøre dem så 

markedskonforme som muligt. Dansk Vækstkapital benytter ifølge deres 2014 regnskab også som 

udgangspunkt fondens egen værdiansættelse til dagsværdien, såfremt at der rapporters i henhold til 

International Privat Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Dette gør at en direkte sammenligning 

mellem de 2 fonde er forsvarligt.  

 

 

                                                            
69 https://www.atp.dk/sites/default/files/atp_pep_iv_aarsrapport_2014.pdf (Side 9) 
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Diagram 2.870 

Dansk Vækstkapital 

 

Som ved netto pengestrøms analysen, så følger kurven for akkumuleret netto resultat en negativ trend i de 

første år, da der stort set kun er omkostninger forbundet med en fond i de første år. Dansk Vækstkapital 

har i år 2014 ved kurven, hvilket er et meget positivt tegn, da de kun forhåbentligt kan arbejde sig frem 

mod et break even indenfor en årrække. Foden har i 2014 været inde i en opadgående tendens med 

værditilvækst i porteføljen, hvorfor denne udvikling kan forventes at fortsætte i fremtiden.   

 

Diagram 2.971 

ATP PEP IV 
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ATP PEP IV har som Dansk Vækstkapital har negative resultater i 2011 og 2012, men det er lykkedes fonden 

at vende det akkmumulerede netto resultat positivt allerede i 2013, hvilket er meget imponerende. Dette 

skyldes en positiv udvikling i værdireguleringen af deres investeringsportefølje, som stiger fra kr. 258 mio. i 

2013 til kr. 594.737 i 2014.  

 

Når jeg sammenligner de 2 grafer, ses det tydeligt at ATP PEP IV har haft et langt bedre akkumuleret netto 

resultat i forhold til Dansk Vækstkapital. De har på 3 år vendt deres akkumuleret netto resultat til at være 

positiv og i 2014 var det akkumuleret nettoresultat kr. 681.244. Der er altid en risiko forbundet med at 

analysere en fonds performance inden den er opløst, da det i princippet først er muligt at udlede værdien 

af en investering, når alle porteføljeselskaber i en fond er afhændet.  Men da de 2 fonde bruger sammen 

metode til værdiansættelsen af deres porteføljeinvesteringer og begge har eksisteret i 4 år, så kan jeg godt 

konkludere at ATP PEP IV outperformere Dansk Vækstkapital i de første 4 år af fondenes levetid.   

 

Internal rate of return (IRR): 

 

Som beskrevet tidligere i opgaven så er den internal rate of return et vigtig og meget brugt målepunkt for 

afkastet, for at se hvordan en fond har performet. Som beskrevet før så kan der forekommet bias når en 

fond udregner sin IRR, da en fond selektivt kan bestemme hvilke parametre der skal være med i 

udregningen af deres IRR. Det gælder heldigvis både for Dansk Venturekapital og ATP PEP IV at de bruger 

de samme data og formel for udregningen af den løbende IRR.  

 

    
                   ø                             

           
72 

 

Begge fonde medregner en netto IRR, der er egenkapitalen inkl. management fee of øvrige omkostninger. 

Det er væsentligt at de administrative omkostninger er medregnet, da afkastet bliver negativt påvirket 

specielt af et management fee. IRR er i begge fonde regnet som et gennemsnitlig årligt afkast siden 2011. 

 

 

 

 

                                                            
72 http://rapport2014.danskvaekstkapital.dk/publication.pdf (side32) og 
https://www.atp.dk/sites/default/files/atp_pep_iv_aarsrapport_2014.pdf (side 8+12) 
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Diagram 3.073 

 

 

IRR for Danske Vækstkapital er negativ i hele periode, de har den største negative værdi i 2012 på -62,4% 

og er blevet forbedre markant i 2013 -27,1% og -7,10% i 2014. Dette er alt andet lige et positivt tegn for 

Dansk Vækstkapital, da fonden bevæger sigt i den rigtige retning og derudover så er det de færreste fonde 

der har et positiv IRR indenfor de første år af en fonds levetid. ATP PEP IV har også haft en negativ periode, 

men det var kun i de 2 første år af fondens levetid at der var negativ IRR. I 2011 var den på -26,8% og i 2012 

var IRR -13,2%. I 2013 havde ATP PEP IV allerede en positiv IRR på 3,60% og denne positive stime fortsatte 

til 2014 hvor IRR var 10,7%.  

 

Overordnet set så har ATP PEP IV outperformet Danske Vækstkapital på IRR over perioden fra 2011 og frem 

til 2014. Som skrevet ovenfor så benytter de samme historik og formel for beregning af IRR, hvorfor en 

direkte sammenligning kan retfærdiggøres.   

 

Total value to paid in (TVPI) 

 

TVPI er som beskrevet før, endnu et afkast målepunkt, der er et mål for investorernes tilbageløb efter at 

omkostningerne er afholdt. Jo højere en TVPI desto bedre. Som det er tilfældet med IRR så benytter Dansk 

Vækstkapital og ATP PEP IV den samme historik og formel, hvorfor en direkte sammenligning kan foretages.  
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Diagram 3.175 

 

 

 

 

Dansk Vækstkapital havde i 2011 en TVPI på 0,59x, og den har været stigende i hele analyse perioden. Den 

har i 2012 steget med 0,04x til 0,63x og videre til 0,81x i 2013 og ender i 2014 på 0,92x. Det positive er at 

TVPI i hele perioden er stigende, men en TVPI på under 1, afspejler ikke den risiko som det er at investere i 

venturemarkedet, men viser dog en positiv trend mod et højere afkast. ATP PEP IV har også en positiv 

udvikling af TVPI i hele analyseperioden. TVPI var 0,91x i 2012 og 2013, herefter var den stigende til 1,04x i 

2013 og 1,14 i 2014. ATP PEP IV viser at den kan få en TVPI over 1x i både år 2013 og 2014, hvilket dog er 

højere end Dansk Vækstkapital, men stadigvæk i den lave ende, hvilket kan forsvares med at fondene 

meget unge stadigvæk.  

 

Analysemæssigt er det stadigvæk tidligt at vurdere om den positve trend i TVPI og IRR for begge fonde 

gælder fremadrettet og når fonden opløses. Jeg kan dog konkludere at ATP PEP IV endnu engang 

outperformer Dansk Vækstkapital.  

                                                            
74 http://rapport2014.danskvaekstkapital.dk/publication.pdf (side32) og 
https://www.atp.dk/sites/default/files/atp_pep_iv_aarsrapport_2014.pdf (side 12) 
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Sammenfatning 

Konklusionen ud fra ovenstående er at Dansk Vækstkapital, på alle parametre bliver outperformet af ATP 

PEP IV, der er valgt som et benchmark. ATP PEP IV er mere effektive til at få deres tilsagn fra 

kommanditisterne, investeret i porteføljeselskaberne. De har en bedre IRR og TVPI end Dansk Vækstkapital, 

hvor de også performere bedre på J-kurven, når jeg sammenligner udviklingen af akkumuleret netto 

pengestrømme og resultat. Dette gør at fremtidsudsigter for at tiltrække mere kapital fra en pensionskasse 

som ATP, ser lange ud, da de selv alt andet lige kan få et bedre afkast ved selv at lave investeringerne.  

Konklusion  

Vækstfonden er statens finansieringsfond, der siden år 2000 har investeret direkte og siden år 2001 har 

investeret indirekte i venturekapitalmarkedet. Vækstfondens overordnet formål er at fremme innovation 

og fornyelse i erhvervslivet, for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Vækstfonde har 

gennemgået en stor udvikling siden år 2000 og frem til 2014. De har i dag mulighed for at have et aktivt 

ejerskab i deres porteføljeselskaber og derudover var Vækstfonden, en af bagmændene bag Dansk 

Vækstkapital. Det danske venturemarked, har igennem de 14 år gennemgået en stor udvikling, hvilket gør 

at markedet i dag består har færre,  men større ventureselskaber, med mere kapital under forvaltning per 

selskab end tidligere. Hvis vi kigger på hvilke erfaringer andre lande har haft med venturekapital, så viser 

flere udenlandske studier at venturekapital, har haft en stor effekt på virksomheder og hele økonomier. 

Den amerikanske stat ydet statsstøttet lån i mange år, men gjorde bare den fejl, at de støttede 

virksomhederne med et normalt lån uden at få ejerandele. Dette har gjort det meget svært for 

amerikanerne at lave et venture økosystem, hvor gevinsterne fra de gode investeringer fremadrettet kan 

finansiere nye projekter. Jeg kan konkludere at Vækstfonden har lært af Amerikanernes fejl og indskyder 

både direkte og indirekte kapital ind mod ejerandele. Lerner og Schoar foretog i 2005 også en undersøgelse 

blandt de amerikanske venturefonde. Denne undersøgelse fandt frem, til at der var en positiv 

sammenhæng mellem IRR og fondens nummer. Jo længere fremme i rækken af fonde, desto højere en IRR. 

Derudover så fandt de også frem til, at jo større en fond var, desto højere IRR gav den. Dette er vigtige 

pointer som Vækstfonden skal have i baghovedet når de fortsætter deres interventioner i det danske 

venturemarked. Derudover så er det med til at retfærdiggøre Vækstfondens interventioner i det danske 

venturemarked.  

 

Venturemarkedet er trods sin lille størrelse, vigtig for innovation, vækst og jobskabelse. Der er i dag nogle 

markedsfejl, der gør, at virksomheder i venturemarkedet har svært ved at tiltrække risikovillig kapital. 
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Markedsfejlene handler ikke kun om manglen på kapital til de rigtige projekter. Der findes ifølge Ditte 

Moncur, der er analysechef i Vækstfonden, 4 centrale argumenter der retfærdiggøre offentlig involvering. 

Jeg har i min rapport analyseret de 4 centrale argumenter slavisk, for at komme frem til en konklusion for 

hvad Vækstfonden konkret gør for at medvirke til at venturemarkedet bliver effektivt. Den første 

markedsfejl er informationsasymmetri, moral hazards og positive eksternaliteter. Det første argument 

handler i bund og grund om tillid aktørerne imellem. Da venturemarkedet i Danmark stadigvæk er ungt, så 

gør Vækstfonden rigtig meget for at gøre markedet mere synligt og mere tilgængeligt end det var før. Dette 

gør de ved offentligt, at fejre deres succeser samt promovere porteføljeselskaberne. Hvilket primært sker 

via PR og Vækstfondens store årsmøde i Tivoli Congress Center. Vækstfonden påvirker positive 

eksternaliteter, ved meget simpelt at bidrage med kapital i markedet. Det andet argument for 

Vækstfondens involvering, er at agere kontracyklisk på markedet. Jeg har i min rapport analyseret 

udvikling, af investeringsaktivitet i det danske venturemarked og Vækstfondens bidrag til dette. Ud fra min 

analyse kan jeg konkludere at Vækstfonden, i perioden efter den store finanskrisen i 2007 og 2008, øgede 

deres investeringer i markedet. Derudover så er der en tildens til et lavere investeringsniveau op til 2014, 

hvor markedet er inde i en positiv udvikling. Det tredje argument er at modvirke ’’liability of newness’’, som 

er den risiko der er forbundet med at være en nystarte virksomhed. Dette modvirker Vækstfonden ved at 

sætte det danske venturemarked og porteføljeselskaberne på verdenskortet, for at vise at der findes gode 

og sunde ventureselskaber i Danmark, der kan give et fornuftigt afkast. Det fjerde argument, er at 

Vækstfonden skal være med til at fjerne ’’first mover disadvantage’’. Dette er Vækstfonden i fuld gang med, 

ved at opbygge erfaring i venturemarkedet og selv agerer som firstmovers. Vækstfonden har mulighed for 

både at investere direkte og indirekte i virksomhederne, samt have et aktivt ejerskab og bla. deltage i 

bestyrelsesarbejdet i porteføljeselskaberne. Vækstfonden har de sidste 14 år flyttet deres investeringsfokus 

over på de indirekte investeringer, hvor de føler at de kan bidrage mere med deres erfaringer, via aktivt 

ejerskab og en større spredning. Konklusionen er at Vækstfondens interventioner i det danske 

venturemarked, skyldes de grundlæggende markedsfejl, der udskyder eller i værste fald forhindre marked i 

at blive effektivt.  Vækstfondens interventioner retfærdiggøres ved håndtere af de 4 centrale argumenter 

beskrevet ovenfor, der skal løse de markedsfejl der i dag eksistere i markedet og bidrage til at fremme det 

samfundsøkonomiske afkast. Vækstfonden er efter min mening inde i en positiv proces, hvor de er i gang 

med at opbygge erfaring, tilføre kapital og gøre venturemarkedet meget mere synlig, både for 

indenlandske og udenlandske investorer. Dette skal være med til på sigt at gøre det danske venturemarked 

effektivt, hvilket vil alt andet lige vil fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet, for derigennem at give 

et større samfundsøkonomisk afkast. Hvilket retfærdiggøre Vækstfondens interventioner i det danske 

venturemarked. 
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Jeg kan ud fra min spørgeskemaundersøgelse af venturemarkedet og Vækstfondens rolle, konkludere 

følgende. Der er en generel uenighed blandt mine respondenter omkring mængden af kapital i markedet, 

hvor halvdelen mener, at der er tilstrækkeligt med kapital til gode projekter, og den anden halvdel mener, 

at der ikke er tilstrækkeligt. Derudover er mine respondenter også uenige om, hvorvidt den manglende 

kapital bliver opvejet af indskud fra udenlandske investorer. Der er dog en overvægt på 50%, der vurderer, 

at der generelt er gode vilkår for at tiltrække kapital, herunder at der er nok aktører i markedet. Der er en 

bred enighed om, at venturemarkedet har udviklet sig positivt siden år 2000, hvor Vækstfonden startede 

med at investere kapital i venturemarkedet. Der er enighed både hvad angår tilgængeligheden af kapital, 

men også professionalismen blandt investorerne. Jeg vil ud fra ovenstående konkludere, at det danske 

venturekapitalmarked ikke er effektivt endnu, når vi fokusere på mulighederne for at tiltrække kapital og 

erfaring. Dette er med til at underbygge Vækstfondens berettigelse i det danske venturekapitalmarked, da 

der endnu ikke er rettet op på disse markedsfejl. 

 

Ud fra min spørgeskemaundersøgelse kan jeg konkludere, at Vækstfonden er kendt hos investorerne i 

markedet, både når det gælder produkter og strategi. Dette vurderer jeg som meget positivt, da det er en 

forudsætning for, at de kan blive en succes. Der er også en bred enighed om, at Vækstfonden spiller en 

vigtig rolle for virksomhederne, i forbindelse med venturemarkedsudviklingen i form af vækst og 

innovation. Der er derudover en bred enighed om, at Vækstfonden investerer på markedsvilkår, ikke skaber 

konkurrenceforvridning, og at der ikke er en eneste af mine respondenter, der har mistet en 

investeringsmulighed til Vækstfonden. Derfor kan det konkluderes, at Vækstfonden har udfyldt deres rolle 

perfekt i markedet, hvor de ikke bidrager med kapital til virksomheder/fonde, der kunne få det andet sted 

fra. Der var 63,64% af mine respondenter, der havde foretaget investeringer med Vækstfonden. Ud af dem 

var der en overvægt, der vurderer, at de kunne tiltrække alternativ kapital og realisere virksomheden  i 

samme omfang,  uden hjælp fra Vækstfonden. Der var kun en mindre overvægt, der vurderede, at 

Vækstfonden havde været med til at tiltrække alternativ kapital til en investering. Derudover er der en 

overvægt af investeringer, hvor Vækstfonden ikke var blandt de første til at give tilsagn om kapitalindskud. 

Der var derudover en overvægt på 57,14%, der ikke mente, at Vækstfonden bidrog med andet end kapital 

til investeringen. Der er dog bred enighed om (72,73%), at Vækstfonden er med til at fremme innovation og 

fornyelse i venturemarkedet, for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Derfor kan det 

konkluderes, at Vækstfonden ikke er helt i mål endnu, når de siger, at de gerne vil bidrage med andet end 

kapital til deres investeringer. Jeg konkluderer, at de ikke udnytter deres muligheder for at være en aktiv 

investor tilstrækkeligt, hvilket jeg vil anbefale Vækstfonden skal være et udviklingsområde hos dem, hvis de 
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ønsker at udnyttet deres fulde berettigelse, som en statslig investor i markedet. Der er dog stor enighed 

om, at Vækstfonden er med til at give et større samfundsmæssigt afkast, hvorfor jeg kan konkludere, at de i 

det store hele, følger deres strategi og er en gevinst for det danske venturekapitalmarked. 

  

Jeg har i min rapport vurderet, at det var meget væsentligt at benchmarke en indirekte investering fra 

Vækstfonden, i dette tilfælde Dansk Vækstkapital, op mod en af Danmarks store pensionskasser. Jeg 

vurdere generelt at det er essentielt for Vækstfonden og deres mål for et effektivt venturemarked, at de 

også får de store pensionskasser til at prioritere venturekapital. Dette kræver dog at pensionskasserne kan 

se en værdi ved at investere i dette marked. Når vi taler pensionskasser og værdi, så er det ikke det 

samfundsmæssige afkast  jeg mener, men det privatøkonomiske afkast. Derfor har det været vigtig for mig 

at benchmark Dansk Vækstkapital, op mod en af ATP’s fund of funds. ATP er også medinvestor i Danske 

Vækstkapital, hvorfor det må være vigtig for Vækstfonden, at disse investeringer giver et positive afkast, 

der kan stå mål med alternative private equity investeringer, både i Danmark, men også globalt.  

 

Overordnet set så er ATP PEP IV en markant større fond end Dansk Vækstkapital, mål på tilsagn fra 

kommanditister og beløbet som kommanditisterne har indbetalt. I 2014 havde ATP PEP IV fået tilsagn på kr. 

10,25 mia., hvor cirka kr. 4,7 mia. var indbetalt fra kommanditisterne. Dansk Vækstkapital har i 2014 fået 

tilsagn på kr. 4,8 mia. og af dette er kr. 963 mio. indbetalt. Begge fonde har stort set geninvestere alt det 

tilsagn der er blevet indbetalt, hvorfor der ikke er noget dry powder i selskaberne. Det interessante i denne 

sammenligning, er hvor stor en del af det samlet tilsagn som fondene har fået investere i perioden på 4 år. 

Dansk Vækstkapital har investeret 20,11% af det samlet tilsagn og ATP PEP IV har investeret 45,55%. Dette 

siger noget om forskellen på de 2 fondes effektivitet. ATP PEP IV har været dobbelt så effektive til at finde 

gode investeringer, hvor Vækstfonden ikke har været ligeså hurtige ude. Vi kan også se på 

sammenligningen af J-kurverne af netto pengestrømme, at ATP PEP var meget hurtigere til at få deres 

penge ud at arbejde.. Denne manglende effektivitet kan i mine øjne enten skyldes mangel på gode 

projekter eller en længere beslutningsproces, der enten kan skyldes for mange beslutningstagere eller en 

manglende erfaring i markedet, til at vide hvornår det rigtige projekt kommer forbi. Det er svært for mig at 

konkludere ud fra denne rapport, men da jeg tidligere i opgaven har konkluderet at der alt andet lige, 

mangler kapital i det danske venturemarked til gode projekter. Hælder jeg mest til at konkludere, at det  

skyldes for mange beslutningstagere og manglende erfaring. Uanset hvilke en af delene det er, så viser det 

at ATP PEP IV, er foran Dansk Vækstkapital på disse punkter. Når jeg måler på J-kurven for akkumuleret 

netto resultatet og netto pengestrømme, så er ATP PEP IV også langt foran Vækstfonden, specielt når vi 

sammenligner akkumuleret resultat. Ved sammenligning af niveauet og udviklingen af IRR og TVPI, 
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outperformer ATP PEP IV også Dansk Vækstkapital i hele perioden. ATP PEP IV havde i 2014 et 

gennemsnitlig årligt afkast siden 2011 på 10,7% mod Dansk Vækstkapitals -7,1%. TVPI var 1,14x i 2014 for 

ATP PEP IV og Dansk Vækstkapital havde en TVPI på 0,91x.  

 

Overordnet set, så har ATP PEP IV outperformet Dansk Vækstkapital i hele min analyseperiode, både hvad 

angår effektivitet, udvikling af akkumulerende nette pengestrømme og resultat, samt udvikling af IRR og 

TVPI. Min overordnet konklusion er derfor, at Dansk Vækstkapital, herunder Vækstfonden, stadigvæk har 

meget at lærer i forhold til en spiller som ATP. Derudover, så vurdere jeg det svært at få en pensionskasse 

som ATP til at ligge mere fokus, samt investeringer over i det danske venturemarkedet, når de selv kan 

performer bedre i deres egne interne fund of funds. Dette indikere umiddelbart også at der kan være langt 

igen til at det danske venturemarked bliver effektivt, da jeg vurdere de danske pensionskasser, herunder 

ATP som en væsentlig faktor for at få dette til at ske.   
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Perspektivering 

Min første indskydelse omkring mit emnevalg og problemformulering, var at jeg ikke kendte svaret på 

forhånd. Hvilket har været stærkt med til at motivere mig til at skrive denne rapport. Jeg havde i starten 

planer om at skrive om Vækstfonden og om den havde en konkurrenceforvridne  effekt på resten af 

venturekapital markedet. Jeg nåede dog forholdsvist hurtigt til den konklusion at, Venturemarkedet 

generelt er meget lukket og den eneste tilgængelig mængde data var udelukkende fra Vækstfonden. 

Derudover så kunne jeg heller ikke finde eksempler på, at Vækstfonden havde gjort noget der skulle give en 

konkurrenceforvridning, tværdigmod. Dette blev også belyst af min spørgeskemaundersøgelse. Derfor fik 

jeg hurtigt ændret min problemformulering, så den havde fokus på Vækstfondens tiltag for at gøre 

venturemarkedet mere effektivt.  

 

Min konklusion overraskede mig, forstået på den måde at jeg havde den antagelse at Vækstfondens 

primære mål var at komme med kapital til det danske venturemarkedet. Men i min rapport har jeg fundet 

udad, at der også ligger mange andre faktorer bag skabelsen af et effektivt venturemarkedet og derfor også 

hvad der retfærdiggøre Vækstfondens intervention heri. Jeg blev dog ikke overrasket over at Vækstfonden 

er langt fra at være i mål, da det danske venturemarked har langt vej igen før det bliver effektivt. Jeg var 

dog også overrasket over at ATP PEP IV outperformet Dansk Vækstkapital, i en sådan grad som den gjorde.   

 

Det bliver selvfølgelig rigtig interessant at følge Vækstfonden fremadrettet og se hvornår eller om det 

danske Venturemarked nogensinde bliver effektivt og staten kan trække sig tilbage.  
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Bilag 1 

Væsentlige uddrag fra mailkorrespondance melle den studerende og Ditte Moncur, analysechef hos 

Vækstfonden:  

Mail fra Michael Thorsø: 

 

’’Hej Signe  

 

Mange tak for din mail og tak for tilsendte, jeg ser frem til at modtage de sidste årsrapporter : )  

 

Jeg har i mellemtiden et andet spørgsmål som jeg håber at du vil hjælpe med. Jeg har i vedhæftet 

excelark fundet hvor meget VF har udbetalt som direkte og indirekte investeringer (EK) i markedet og 

hvor store tilsagn som i har givet de forskellige fonde. Men kan jeg se et sted hvor meget de fonde som 

i investere kapital i, har geninvesteret i markedet?  

 

Derudover så vil jeg meget gerne hører jeres holdning til hvornår i vurdere at venturekapital markedet 

i Danmark er stærkt/effektivt nok til at i kan trække jer? Hvad er jeres forventninger og har i sat jer 

nogle mål for dette? 

 

På forhånd mange tak for hjælpen.  

 

Mvh.  

 

Michael Thorsø’’ 

 

Svar fra Ditte Moncur: 

’’Hej Michael,  

  

I forhold til dit sidste spørgsmål, så er det ikke helt simpelt at svare på. Først og fremmest skal man se 

på, hvorfor vi er i markedet.  

I litteraturen er der en række argumenter for, at markedet for risikovillig kapital, særlig i forhold til 

finansiering af virksomheder i de tidlige faser, ikke fungerer samfundsmæssigt optimalt, eftersom 

markedet er præget af en række markedsfejl, herunder informationsasymmetri og ”moral hazards” 

samt positive eksternaliteter.  
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 De centrale argumenter for offentlig involvering er: 

·         at korrigere de ovennævnte markedsfejl,  

·         at agere kontracyklisk på markedet og dermed modvirke private investorers mindre 

risikovillighed i lavkonjunkturer,  

·         at modvirke ”liability of newness” ved at bidrage med legitimitet over for indenlandske 

og udenlandske investorer, samt  

·         at opbygge erfaring med ventureinvesteringer og dermed reducere omkostningerne ved 

det ”first-mover disadvantage”, som kendetegner venturemarkedet. 

I min optik skal man vurdere, hvordan markedet udvikler sig, i forhold til følgende indikatorer: 

•       Kapital til danske virksomheder: Størrelsen af markedet målt på investeringer i danske 

virksomheder – er der tilstrækkelig med kapital til de danske virksomheder? 

•       Afkast: Løbende mål for TVPI (total value to paid in) – står afkastet mål med risikoen? 

•       Den offentliges rolle: Vækstfondens andel af danske fondes investeringer i danske 

virksomheder – hvor meget fylder det offentlige i markedet? 

  

Vores investeringer udgør en stor procent af de samlede danske ventureinvesteringer i danske 

virksomheder. Mens vores markedsandel var stigende under finanskrisen, har den i perioden efter den 

finansielle krise været aftagende. Det kan være et tegn på, at vores aktiviteter på venturemarkedet 

således har været kontracykliske. 

 

Vh Ditte’’ 
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Spørgeskema - Interviewpersoner 

Firma Kontaktperson Titel Mailadresse 

Ventureselskaber 

   

Broen Innovation Lene Gerlach 

 

 

lge@borean.dk  
 

Capnova Dorte Heide 
 

dohe@capnova.dk 

Northcap 

Thomas Weilby 

Knudsen 

 

twk@northcappartners.com 

Seed Capital Ulla Brockenhuus 

 

info@seedcapital.dk 

Sunstone Capital Sten Verland 

 

verland@sunstone.eu 

Via Venture John Zinck 

 

jhz@viaventurepartners.com 

Syddansk Tek. 

Innovation Bjarne Henning Jensen 

 

bjh@sdti.dk 

Northzone Ventures Gregers Kronborg 

 

Kronborg@northzone.com 

Nes partners Jens Mathiesen 

 

jcm@nespartners.dk 

Science ventures Jens Damgaard 

 

jkd@scienceventures.dk 

Den Sociale Kapitalfond Lars Jannick Johansen 

 

ljj@socialkapitalfond.dk 

Insero Søren Munk 

 

smu@insero.com 

NB Capital Florian Schonharting 

 

fs@nbcapital.net 

North-East Venture A/S Rasmus Velling 

 

rnv@nev.nu 

Novo A/S Kim Dueholm 

 

kld@novo.dk 

ATP PEP Adam Saunte 

 

ats@atp-pep.com 

    

    Business angels 

   AR Consult Allan Rosetzsky 

 

ar@klifo.dk 

 

Stig Hølledig 

 

stig@holledig.dk 

Earlbrook Holding Jesper Jarlbæk 

 

jesper@jarlbaek.net 

 

Michael Kjøller 

 

michael.kjoellerpetersen@computershare.dk 

 

Jesper Jarlbæk 

 

jbj@corporate-finance.dk 

 

Nils Olsen  

 

no@blackwing.dk 

 

Kim Tosti 

 

kimtosti@live.dk 

 

Ulrik Danneskjold 

 

uds@sosina.co.uk 

 

Valdemar Børsting 

 

valdemar@boersting.com 

 

Johnny Bloch Jensen 

 

jbj@corporate-finance.dk 

A. Kirk A/S Ander Kirk 

 

jesper@jestiff.com 

ABC invest.dk ApS Alfred Christensen 

 

abc@abcinvest.dk 

ADFECT ApS Christian Olufsen 

 

christian@adfect.dk 

Advice A/S Jesper Højberg 

 

jesper@adviceas.dk 

 

Niels Ottesen 

 

nuo@amalex.com 

Birchstream ApS Per Møller 

 

per@birchstream.com 
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Bjørnskov A/S Michael Bjørnskov 

 

michael.bjornskov@jafnet.dk 

Bogani ApS Steen Parsholt 

 

steen@parsholt.com 

    Kapitalfonde 

   Axcel Christian Frigast 

 

cf@axcel.dk 

Altor Søren Johansen 

 

soren.johansen@altor.com 

Catacap Jens Petersen 

 

jhp@catacap.dk 

EQT Morten Hummelmose 

 

rikke.bak@eqt.dk 

Maj Invest Equity Jan Hove 

 

jhs@majinvest.com 

SE Blue Capital Thomas Bonde 

 

THbo@seblueequity.dk 

CVC Christoffer Sjøquist 

 

csjoqvist@cvc.com 

Nordic Capital Jess Tropp 

 

jess.tropp@nordiccapital.com 

Gro Capital Krista Hein Lindahl 

 

kl@grocapital.dk 

FSN Capital Thomas Broe 

 

tba@fsncapital.com 

3i Kasper Hansen 

 

kasper.hansen@3i.com 

BWM Partners Jacob Bergenholtz 

 

jb@bwbp.dk 

Capidea Management Erik Jensen 

 

ebj@capidea.dk 

Dansk Genereationsskifte Jens Heimburger 

 

jh@danskgenerationsskifte.dk 

Executivecapital Michael Jørgensen 

 

mj@executivecapital.dk 

FSN Capital Thomas Andersen 

 

tba@fsncapital.com 

Jysk-Fynsk Kapital Per Kristensen 

 

per.kristensen@jf-kapital.dk 

Vækst Invest Nordjylland Søren Kristensen 

 

smk@vaekst-invest.dk 

Tryghesgruppen Robert Neumann 

 

rn@tryghedsgruppen.dk 

Nykredit Markets  Robert Spliid 

 

Rosp@Nykreit.dk 

 


