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Notat - Risikovillig kapital i Syddanmark
Oversigt over kapitaludbudssiden
Dette notat indeholder en oversigt over venturekapitaludbydere med forankring i eller særlig tilknytning
til Syddanmark. Det er disse aktører, der skal etableres et samarbejde med i forhold til den regionale
kapitalfond fokuseret på velfærdsteknologi (etableret med 50 mio. kr. fra EU's Socialfond), hvor disse
midler i de enkelte investeringer skal matches med private midler i mindst samme størrelsesorden.
De forskellige investorer er meget forskellige i deres fokus.
Fonden Vestdansk Vækstkapital
I tilknytning til etablering af Vækstfondens afdeling i Vestdanmark, etableres fonden Vestdansk
Vækstkapital med 150 mio. kr. statslige midler (de samme midler som siden 2007 har været reserveret
på finansloven til Iværksætterfonden Vestdanmark) til investering i vestdanske virksomheder. Der vil
være krav om privat medfinansiering i de virksomheder som fonden investerer i og at den samlede
portefølje matches med min. 50 % private midler (ifølge ”Danmark i Balance i en global Verden –
Regeringen 2010).
Syddansk Teknologisk Innovation
Syddansk Teknologisk Innovation A/S er et af de godkendte innovationsmiljøer.
Har årligt ca. 25 mio. kr. til investeringer i danske opstartsvirksomheder baserede på forsknings-/
forretningskoncepter med et internationalt perspektiv og potentiale.
Business Angels
Der er ét eksisterende Business Angel netværk i Syddanmark. Dette netværk har eksisteret siden
2001, men uden særlige aktiviteter. Der er i foråret taget initiativ til at re-etablere netværket og der var
stor interesse for det første informationsmøde, som blev afholdt i marts 2010.
På nuværende tidspunkt er der 15 medlemmer i det nye netværk og yderligere 10 aktører har
mundtligt tilkendegivet at de forventer at tilslutte sig netværket.
Sekretariatet for Business Angels Syddanmark oplyser, at en forespørgsel hos de investorer, der nu
har tilsluttet sig netværket, indikerer at der blandt disse er en samlet risikovillig kapital på mere end
100 mio. kr. til investeringer i små og mellemstore virksomheder i regionen.
Science Ventures Denmark A/S
Ejet af Syddansk Universitet. I tæt samarbejde med industri, forskningsinstitutioner og investorer i indog udland foretages investeringer og forretningsudvikling i højteknologiske projekter og virksomheder.
Første kapitaltilførsel vil være mellem 0,1 mio. kr. - 10 mio. kr.
Ifølge tilgængelige oplysninger har SDUs kapitalindskud i fonden har været i alt 13. mio. kr.

Kirk Kapital A/S

Familieejet investeringsselskab. Selskabet har kommercielle aktiviteter inden for skibsfart og flyleasing
og arbejder herudover med en bred portefølje af børsnoterede og unoterede aktier, ejendomme samt
rentebærende fordringer.
Ifølge fondens egen oplysninger var der pr. dec. 2009 en egenkapital i fonden på 3,5 mia. kr. Det
fremgår ikke hvor mange af disse midler, der er dediceret til investeringer.
Vecata
Ejet af familien Bagger-Sørensen, Vejle. Fokuserer på investering i og drift af venturevirksomheder
bl.a. inden for Life Science, IT og Teknologi. Derudover beskæftiger Vecata sig med erhvervsbyggeri
og salg af jord primært i Vejle området.
Ifølge egne oplysninger var der pr. dec. 2009 en egenkapital i fonden på 123 mio. kr.
Industri Invest Syd
Fokuserer hovedsageligt på investeringer i virksomheder indenfor traditionelle industri-, handels- og
servicesektorer – og som er beliggende i Syddanmark. Typisk generationsskifter, management buyin/out og finansiering af kapitalkrævende udvikling og ekspansion.
Angiver selv at råde over en kapital på 175 mio. kr.
Energi Invest Fyn
Ventureselskab ejet af Energi Fyn og Science Ventures Denmark A/S.
Investeringsemner vil typisk være udviklingsprojekter hos eksisterende virksomheder, der kan tilføres
kapital og forskningsressourcer. Eller opfindelser fra universiteter, der kan tilføres kapital og
kommercielle samarbejdspartnere.
Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om, hvor meget kapital der er til rådighed. Der er
tilsyneladende ingen virksomheder i investeringsporteføljen.
Halberg Kapital
Fonden som blev etableret i starten af 2009 har 100 mio. kr. til investeringer. Fonden vil over en
årrække investere i 5-10 virksomheder. Virksomhederne skal leve op til en beskrevet profil, bl.a. skal
de have overstået den første vækstfase, have en omsætning på 20 til 120 mio. kr. og ligge indenfor
fremstillingsvirksomhed, handel eller service (i den prioriterede rækkefølge).
Syddansk Kapital
Syddansk Kapital fokuserer på investeringer i syddanske videnvirksomheder fx indenfor brancherne
kemi, produktionsteknologi/elektronik samt informations- og kommunikationsteknologi.
Øvrige
Herudover er der selvfølgelig også de af landets øvrige private og offentlige venturekapitaludbydere,
som ikke har et snævert geografisk afgrænset investeringsfokus og som dermed også ville kunne
investere i virksomheder i Syddanmark.

Kapitalfondene har det svært
Den økonomiske krise har været hård for mange venturefonde, hvilket er medvirkende årsag til, at en
af de større og mere markante fonde, som har haft sit udspring i Syddanmark, Danfoss Ventures
A/S, på det seneste er lukket ned.

Side 2 af 3

Danfoss har valgt at fokusere på deres kerneaktiviteter, og det betyder, at Corporate venture fonds
aktiviteterne er blevet skåret væk. Ifølge Danfoss’ pressemeddelelse fra 31.08.10 fortsætter selskabet
som et holdingselskab, der administrerer Danfoss’ ejerandele i den række af virksomheder, de
allerede har investeret i.
Det må desuden nævnes at Inventure Capital A/S, som har forvaltet INCUBA Venture, InnFond og
Syddansk Kapital med udgangen af september 2010 er lukket ned og forvaltningsopgaverne er
overdraget til Vækstfonden.
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