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 Vi hjælper iværksættere og virksomheder med at 

omsætte innovative forretningsidéer til succesfulde 
virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser 

 

Det gør vi gennem investeringer, fundraising og stærke 
alliancer og netværk 

 

Vi investerer årligt op til 50 millioner kroner på 
primært to fokusområder:  
Food Tech og Interactive – og den gode forretning! 

 
 



Kapital 

Risikovillig kapital 

Vi kan investere op til 6,5 mio. kr. i et selskab via den statslige ordning for 

innovationsmiljøer. 

Kombination af CAPNOVAS og statens midler 

Milestonebaseret 

 



Kapital 
Eksempel - Subway Surfers 

Vejen til succes 

Et stærkt team og godt spilkoncept  
var baggrunden for CAPNOVAs 
investering i selskabet i 2011 

Free to play-model  

 

Resultat 

Med over 600 millioner downloads 
er Subway Surfers en global succes 
til smartphones og tablets  

 

Det anslås at app’en  
har en indtjening på  
100.000 kr. om dagen 

 



Vi stiller krav, når vi investerer 

• Din idé skal være: 

– Innovativ og nytænkende.  

– Have stort forretningspotentiale 

– Eventuelt kunne beskyttes gennem et patent 

– Have et højt indhold af viden 

• Til dig – du skal:  

– Have stærke kompetencer – helst en del af et erfarent team 

– Have rettighederne til ideen 

– Brænde for din idé 

– Være klar til at investere meget tid og energi i at udvikle den 

– Være indstillet på sammen med os, at inddrage de rette kompetencer 

i virksomheden 



Det sker i praksis – når vi 
investerer 

• Etablering af fælles selskab omkring idéudvikling – typisk med CAPNOVA-

ejerandel på 25-40% af anpartskapitalen 

 

• Indskud af ansvarlig lånekapital – milestones-baseret 

 

• Op til ca. 4 millioner kroner i første runde 

 

• Mulighed fra ”Boot Strap” investering på max 500.000 kr. 

 

• Meget gerne privat medinvestor med fra dag ét 

 

• Kritiske milestones: Investering sker i takt med, at mål bliver nået 
 

 

 



Fundraising 

Fundraising er en integreret del af CAPNOVAs forretningsmodel. 

CAPNOVAs fundraising-team har de seneste 3 år tilført 

porteføljeselskaberne 70 mio. kr. i tilskud til udvikling og 

markedsmodning.  

Eksempel - LeanVent 

Leanvent har fået kr. 5,8 mio fra EUDP til videre udvikling af et 

aerodynamisk reguleringsspjæld til lavenergi ventilation 

 

”Ansøgninger kan være vanskelige at overskue for en lille 

virksomhed. CAPNOVAs hjælp var af uvurderlig betydning. Jeg 
er  overbevist om, at de var med at sikre det positive resultat. 

Susanne Lundvald, direktør i LeanVent 



Det rigtige team: Ledelse, forretning, teknik, socialt, 
eksekvering, planlægning 

Tilknyt erfarne folk til projektet 

Løbende dialog med kunder om behov og 
betalingsvillighed 

Tilpas hypoteser ud fra markedets behov 

Styr på og realisme i budget og likviditet 

God dialog med de rigtige investorer. 

 

 

 

 
 

Afgørende faktorer for succes 



Kontakt CAPNOVA 

 

www.capnova.dk 

Telefon: +45 4676 0850 

 

Følg os på: 

 

www.linkedin.com/company/capnova 

www.twitter.com/CAPNOVAdk 

CAPNOVA har i dag en portefølje på over 100 virksomheder, 
som vi har hjulpet på vej fra idé til virksomhed 

 
Vi er klar til at hjælpe endnu flere fra idé til succesfuld 
virksomhed  - specielt inden for  Food Tech og Interactive 

Vi skaber morgendagens vindere 


