
Risikovillig finansiering Risikovillig finansiering af af Vækst Vækst 

Erhvervskundechef Claus Albjerg

Hedensted d. 12. juni 2019



Ønsker du Overskrift-
stil vælg Fed skrift og 

grøn skriftfarve

Vi er med hele vejen 
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Ønsker du Overskrift-
stil vælg Fed skrift og 

grøn skriftfarve

Startlån: Lånefinansiering til de tidlige faser
- En justeret udgave af det velkendte Vækstlån til de tidlige faser
- Målrettet kommercielt attraktive virksomheder med vækstpotentiale, som ikke er 

ventureegnede

Styrket fondsindsats: Partnerskaber med nye private aktører
- Vækstfonden er cornerstone-investor og fødselshjælper 
- Partnerskaber med nye typer af private aktører, fx acceleratorer, pre-seed-fonde og 

inkubatorer / Side 3

Nye initiativer

Early engagement: Konvertibelt lån til ventureegnede virksomheder
- Konvertibelt lån til selskaber med stort værdipotentiale
- Ventureegnede, men endnu uden dokumenteret track record

Matching-facilitet: Lån via business angels
- Matching til business angels, der investerer egenkapital i tidlig fase-selskaber
- BA-investering matches 1 : 1 i lån direkte til virksomheden
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Tekst starter uden 
punktopstilling

For at få punktopstilling 
på teksten 

(flere niveauer findes) klik på
 ‘Forøg listeniveau’ 1 gang

1. Niveau

 Underoverskift
2. Niveau

• Punktliste
3. Niveau 

· Punktliste
4.Niveau

· Punktliste
5.Niveau

· Punktliste
For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling,
 brug ‘Formindsk listeniveau’

Ønsker du Overskrift-
stil vælg Fed skrift og 

grøn skriftfarve

/ Side 4

Startlån
Klassisk lånekapital til tidlige virksomheder

• Målgruppe: Tidlige iværksættervirksomheder med 
endnu ingen eller få kunder, som ikke er på et 
venture-spor

• Virksomheden skal have:
ü Stærkt team, dokumenteret pipeline af kunder 

og godt produkt
ü medfinansiering i forholdet 1 : 1 fra private 

aktører

• Det er en fordel (men ikke et krav), hvis 
virksomheden har deltaget i acceleratorforløb 
og/eller fået kapital fra Innovationsfonden el.lign. 

Iværksætterlån 2.0

Beløb: 
 

Løbetid: 

Rente:

Medfinansiering: 

0,4 - 1,5 mio. kr.

Op til 6 år

Individuelt fastsat

1 : 1 fra private aktører
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/ Side 5

Sammenligning
af nye finansieringsmuligheder

Early Engagement Startlån
Business angel 
matching-lån

Målgruppe
Tidlige virksomheder, der på 

sigt er ventureegnede 

Tidlige 
iværksættervirksomheder med 

endnu ingen eller få kunder, 
som ikke er på et venture-spor

Business angels (individer eller 
kollektiver), der investerer i 

tidlige faser (preseed og seed)

Finansieringstype Konvertibelt lån Annuitetslån Annuitetslån

Medfinansiering Syndikat med business angels, 
VC-fonde el.lign. 

1 : 1 fra private aktører 1 : 1 fra BA

Beløbsstørrelse < 3.000.000 kr. 400.000 – 1.500.000 kr. 250.000 – 7.450.000 kr. 

Løbetid < 3 år < 6 år < 6 år
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