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Velkommen til den femte udgave af ”Fra startup til scaleup – en status på 

kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder”. I rapporten dykker vi 

ned i de tendenser og finansieringstilbud, som har præget det finansielle økosystem i 

Danmark det seneste halvandet år (2021 og første halvår af 2022). 

De senere år har det danske økosystem gennemgået en rivende udvikling. Der er skabt et 

solidt og mere sammenhængende økosystem af investorer helt fra de tidlige faser og 

frem til exit. Specielt bemærkelsesværdigt er det, hvor forbundet det danske økosystem 

er blevet med omverdenen. Danmark og vores virksomheder er i den grad kommet på 

verdenskortet, hvilket også understreges ved – som det fremgår af rapporten – at rekord 

mange internationale investorer foretog investeringer i danske virksomheder i 2021.

Men det er begyndt at blive sværere at rejse kapital. COVID-19-pandemien, Ruslands 

invasion af Ukraine og deraf følgende stigninger i energi- og råvarepriser samt de globale 

forsyningsproblemer øger inflationen, som påvirker forbrugere såvel som virksomheder 

og centralbanker. De internationale finansielle markeder har reageret med fald i 

aktiekurser, som afspejler nedjusterede forventninger til den økonomiske udvikling og 

generelt mindre risikovillighed. 

De langsigtede effekter og konsekvenser kender vi ikke endnu, men vi kan i den faldende 

investeringsaktivitet se konturerne af en pre-recession, som varsler en ny tid for 

iværksættere, virksomheder og investorer. Vi må forberede os på, at værdiansættelser vil 

komme under pres, at investeringsrunder vil tage længere tid, og at markedets skrappere 

trykprøvning af forretningsmodeller vil betyde, at nogle virksomheder i sidste ende ikke 

vil modtage finansiering. 

Vækstfonden støtter op om danske iværksættere og vækstvirksomheder – også i 

modgangstider. Vi er sat i verden for at bidrage til vækst og udvikling i små og 

mellemstore danske virksomheder ved at tilføre kapital og kompetencer. Og med 

rapporten ”Fra startup til scaleup” er vores mål at skabe et opdateret overblik over det 

finansielle økosystem i Danmark. Vi håber, rapporten kan  bidrage til at give netop det 

overblik. 

Rigtig god læselyst!
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ArK Kapital tilbyder langsigtet lånefinansiering til 

scaleups. ArKs lån kan både være et supplement 

og et alternativ til equity funding. Fokus er 

primært på tech-selskaber, hvor ArKs lån bl.a. 

sikrer, at ejere og investorer ikke bliver udvandet. 

Coop crowdfunding er Danmarks førende 

crowdfunding platform inden for fødevarer. 

Målet med platformen er at bringe forbrugere og 

producenter tættere sammen, så de i fællesskab 

kan skabe bedre fødevarer og bæredygtige 

produkter.  

DanBAN er Danmarks største og mest aktive 

Business Angel-netværk bestående af 300 

private investorer, der investerer i 

vækstvirksomheder. Netværket forbinder 

kapitalsøgende virksomheder, partnere og 

privatpersoner, som deler interesse i at skalere 

ambitiøse vækstvirksomheder.

Foreningen af Børsnoterede 

Vækstvirksomheder er en interesseorganisation 

for de virksomheder, som ønsker – eller har valgt 

– at lade sig børsnotere. Foreningens 

målsætning er at styrke det danske 

kapitalmarked for børsnoterede 

vækstvirksomheder.

Innovationsfonden er sat i verden for at skabe 

vækst og værdi samt løse samfundsudfordringer. 

Det gør fonden ved at investere i forsknings- og 

innovationsprojekter i hele landet. 

Innovationsfonden tør investere i projekter, 

selvom andre måske endnu ikke kan se 

mulighederne i dem.
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Fonden for entreprenørskab er det centrale 

nationale videnscenter og omdrejningspunkt for 

udvikling af entreprenørskab i undervisning på 

alle uddannelsesniveauer. 

Headline er en global venturekapital investor 

med kontorer i syv større byer tværs over kloden. 

Fokus er generelt på tech, og fonden investerer 

på tværs af stadier fra seed til late stage growth. 

Alle investeringer foretages lokalt med et fokus 

på at identificere og investere i lokale trends.  

Keystones er Danmarks største netværk af 

startup-investorer. Netværket består af private 

investorer, Business Angels, familiefonde, 

corporate ventures og acceleratorer, som 

investerer kapital og kompetencer i udvalgte 

danske vækstvirksomheder.



Fortsat mange finansieringsmuligheder i den tidlige fase

For mange unge virksomheder starter finansieringsrejsen med en investering fra en Business 

Angel eller et tilskud. Innovationsfonden har i 2021 kanaliseret mere end 300 mio. kr. ud til 

startups og SMV’er gennem deres Innobooster og Innofounder-programmer. De danske 

Business Angels har også bibeholdt et højt aktivitetsniveau i 2021, mens aktiviteten forventes 

at falde lidt i 2022. 

Danske virksomheder tiltrækker historisk meget venturekapital i 2021 

For nogle virksomheder vil den næste finansieringskilde være en egenkapitalinvestering fra en 

venturefond. I 2021 tiltrak danske virksomheder 14 mia. kr. i venturekapital, hvilket er ca. 3,5 

gange mere, end hvad der blev investeret i 2020. Antallet af investeringer blev også mere end 

fordoblet og landede på ca. 130 investeringer i 2021. Samlet set var 2021 et rekordår i forhold 

til aktiviteten på venturemarkedet – både i Danmark og internationalt. 

I første halvår af 2022 har der været en opbremsning i aktiviteten, og der er samlet set blevet 

investeret ca. 4,2 mia. kr., hvilket er under niveauet for 2021. Opbremsningen er imidlertid 

ikke større, end at der i første halvår af 2022 allerede er investeret mere end i hele 2020. 

Samtidig er interessen fra internationale investorer intakt i første halvår af 2022, hvor der har 

været international investordeltagelse i ca. 65 pct. af investeringsrunderne.

Høj aktivitet på buyout-markedet i 2021 blev afløst af lav aktivitet i 2022 

Buyout-fonde investerer typisk i mellemstore og større unoterede selskaber, der har 

potentiale, med det formål at udvikle og sælge dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. 

I 2021 var der med 52 investeringer i danske virksomheder virkelig gang i buyout-markedet. 

Den høje aktivitet afspejles også i, at mange forvaltere var aktive på det danske marked, hvor 

især de internationale forvaltere var meget aktive. Mens aktiviteten var høj i 2021, har 2022 

budt på en opbremsning i aktiviteten. Der er i første halvår af 2022 foretaget 12 investeringer i 

danske virksomheder, hvilket er markant under de 28 investeringer, der blev foretaget i 

samme periode i 2021. 

Meget lånekapital formidlet gennem regeringens hjælpepakker

Vækstfonden har sammen med bankerne været med til at formidle en række hjælpepakker til 

virksomheder, der har været påvirket af coronakrisen. Ét af produkterne var COVID-19-

garantier til SMV’er, hvor danske pengeinstitutter sammen med Vækstfonden har stillet 

garanti for virksomheder, som har mistet omsætning grundet coronakrisen. Denne mulighed 

er blevet udnyttet, og der blev i perioden 2020 og 2021 stillet COVID-19-garantier for ca. 2,5 

mia. kr. til danske SMV’er. I første halvår af 2022 har efterspørgslen fortsat været høj efter 

Vækstfondens produkter. Således er der i første halvår af 2022 udbetalt ca. 0,9 mia. kr. 

gennem Vækstfondens låneprodukter samt indgået garantier og kautioner for ca. 0,8 mia. kr., 

hvilket er fordelt på mere end 700 danske SMV’er. 

Travlhed og efterfølgende total stilhed på Nasdaq-børsen i København og Spotlight

I 2021 blev 25 danske virksomheder noteret på enten Nasdaq København eller Spotlight 

børsen. Specielt var aktiviteten høj på First North og First North Premier, hvor der tilsammen 

blev noteret 21 selskaber. Disse vækstvirksomheder lykkedes med at rejse knap 1,2 mia. kr. 

ved børsnoteringerne. Den høje aktivitet i 2021 blev afløst af en total opbremsning i første 

halvår af 2022, hvor der ikke blev noteret nogle virksomheder.
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Tidlig fase
• Over 300 mio. kr. i offentlige tilskudsordninger i 2020

• Rekordhøj aktivitet blandt de danske Business Angels i 2021, mens aktiviteten forventes at falde lidt i 2022

Venture
• Danske virksomheder tiltrak 14 mia. kr. i venturekapital i 2021, mens 2022H1 har budt på en mindre opbremsning i aktiviteten 

• Fortsat mange investeringsrunder på +100 mio. kr. og høj international investor-aktivitet i 2022H1

Buyout
• Høj investeringsaktivitet i 2021 med 52 investeringer i danske virksomheder, mens 2022H1 har budt på en opbremsning med 12 investeringer

• Overvægt af internationale investorer på det danske marked i 2021, mens fordelingen har været næsten 50/50 i 2022H1 

Lånefinansiering
• Fortsat høj interesse for Vækstfondens låneprodukter efter udfasningen af regeringens hjælpepakker

• Danske pengeinstitutter har øget udlånet til erhvervslivet det seneste halve år og samtidig strammet kreditstandarderne overfor SMV’er

Børsnoteringer
• Med 25 børsnoteringer på Nasdaq og Spotlight var aktiviteten rekordhøj i 2021.

• Den høje aktivitet i 2021 blev afløst af en total opbremsning i 2022H1, hvor ingen virksomheder blev børsnoteret.
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Finansieringsrejsen starter for mange iværksættere med tilskud fra offentlige og private 

ordninger. Sådanne tilskudsordninger kan være den katalysator, der giver virksomhederne 

mulighed for at lave ”proof of concept” eller endda ”proof of business”. Private investorer 

investerer også i de tidlige faser, og iværksættere kan bl.a. søge om finansiering hos Business 

Angels og på crowdfundingplatforme. Samtidig er en række pre-seed-fonde ligeledes aktive i 

de helt tidlige faser. 

Ovenpå et særpræget 2020 med COVID-19-udbrud, som påvirkede erhvervslivet, herunder 

iværksættere, har Innovationsfonden i 2021 normaliseret sine aktiviteter. Ikke desto mindre er 

fonden lykkedes med at kanalisere mere end 300 mio. kr. ud til iværksættere gennem deres 

Innobooster og Innofounder-programmer i 2021. Mange iværksættere har også rejst kapital 

gennem crowdfunding i 2021, mens Business Angel-aktiviteten ligeledes har været høj, 

hvilket har bidraget til, at iværksættere i den tidlige fase har kunnet rejse kapital i et år med 

mange usikkerhedsmomenter. 

Kommentarer:

• Christian Vintergaard, administrerende direktør, Fonden for Entreprenørskab

• Nicolai Jæpelt, crowdfunding chef, Coop Crowdfunding
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Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab understøtter iværksætteri i det danske uddannelsessystem på 

flere måder. Blandt andet uddeler fonden mikrolegater på 25.000-50.000 kr. til 

studenteriværksættere på de videregående uddannelser. 

I 2019 lancerede Tuborgfondet og Fonden for Entreprenørskab et 3-årigt projekt om 

verdensmålsmikrolegater. Disse uddeles til unge iværksættere, der beskæftiger sig med et 

eller flere af Verdensmålene. Efter tre år med programmet har Fonden for Entreprenørskab 

modtaget 420 ansøgninger, og en opgørelse viser, at følgende 5 mål er dem, der arbejdes 

mest med hos ansøgerne: 

Christian Vintergaard
CEO, Fonden for Entreprenørskab

”
I 2021 havde Fonden for Entreprenørskab rekordmange 

ansøgere til vores mikrolegater, og vi oplever, at de unges 

lyst til at søge mikrolegater til opstart af virksomhed fortsat 

er stigende. Særligt interessant er det, at de unge 

iværksættere i høj grad har fokus på at løse en eller flere af 

verdens udfordringer og derfor søger de såkaldte 

”Verdensmålsmikrolegater”. Dykker vi længere ned i tallene, 

viser det sig, at andelen af kvindelige ansøgere til et legat er 

stigende, og især Verdensmålsmikrolegater tiltrækker 

kvindelige iværksættere. De skaber virksomheder, som i høj 

grad har fokus på at skabe værdi for deres omverden og sig 

selv. Derfor tror vi på, at Verdensmålsmikrolegater er med 

til at sikre endnu flere kvindelige iværksættere og 

fremtidige rollemodeller for andre kvinder.

750
tilskud uddelt 
i 2011-2021

24,5 mio. kr.
uddelt i 2011-

2021

170
Verdensmåls-

legater er 
uddelt fra 2019-

2021
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220 startups 
arbejder med: 

Ansvarligt forbrug og 
produktion

117 startups 
arbejder med: 
Klimaindsats

117 startups 
arbejder med: 

Sundhed og trivsel

82 startups 
arbejder med: 

Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

71 startups  
arbejder med: 

Industri, innovation 
og infrastruktur 



Innovationsfonden

Med over 600 mio. kr. i tilskud i 2020 spillede Innovationsfonden en vigtig rolle i at 

understøtte startups og SMV’er under COVID-19, hvor mere end 300 mio. kr. blev kanaliseret 

ud til startups gennem særlige initiativer under Innobooster-ordningen.

De ekstraordinære COVID-19-initiativer er siden udfaset, hvorfor niveauet på Innobooster, 

samt Innofounder (Graduate og Experienced) i 2021 kan siges at være normaliseret 

sammenlignet med årene før 2020, hvor der samlet set er tildelt lidt over 300 mio. kr.  

Kilde: Innovationsfonden
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Markedet for crowdfunding holder momentum, men væksten udebliver i 2021

I 2021 blev der rejst knap 300 mio. kr. af danske SMV’er og privatpersoner på crowdfunding-

platforme, hvilket er et fald fra de ca. 350 mio. kr., der blev rejst i 2020. Den primære årsag til 

faldet i aktiviteten skal findes inden for egenkapital- og real-estate-crowdfunding, mens der 

også har været mindre fald inden for låne- og reward-crowdfunding.
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Donation Egenkapital Lån Reward Real Estate*

Kilde: Vækstfonden

Note: Real Estate-crowdfunding indgår for første gang i opgørelsen i 2020

Nicolai Jæpelt
Crowdfunding Chef, Coop Crowdfunding

”
Crowdfunding handler om at gå sammen om at lykkes. 

Om at investere i hinanden og i dem, der kan og vil skabe 

fremtidens løsninger. Danmark er et foreningsland rundet 

af andelsbevægelsen – at lykkes sammen opfatter vi som 

en dansk grundværdi. Alligevel tøver vi, når det kommer til 

crowdfunding. Det er en skam, for der er stort set ingen 

begrænsninger, hvis vi alle – altså dig og mig – i højere 

grad ville investere i hinanden. 

Den primære udfordring i markedet er fortsat det 

manglende kendskab til mulighederne. Der er dog de 

seneste år kommet mange nye udbydere af 

crowdfunding, og i takt med at de får modnet deres tilbud 

til både virksomheder og forbrugerne, er jeg sikker på 

udviklingen vender. For crowdfunding er kommet for at 

blive. Vi skal bare lære at bruge det. 



Fortsat stor investeringslyst blandt danske Business Angels i 2021 

I 2021 var der 352 virksomheder, som modtog en investering fra et medlem af Danish 

Business Angels (DanBAN) for et samlet beløb på 404 mio. kr. Dette svarer til, at medlemmer 

af DanBAN hver dag i 2021 har tilført mere end én million kr. til en lovende virksomhed i 

vækststadiet. Dertil er DanBAN-investeringerne yderligere matchet med ca. 150 mio. kr. i 

låneprodukter fra Vækstfonden, hvilket har resulteret i, at der er sendt mere end 550 mio. kr. i 

arbejdskapital ud til iværksættere gennem DanBANs medlemmer. Den gennemsnitlige aktive 

Business Angel investerede i 2021 i 2,1 selskaber for 1,1 mio. kr. pr. selskab. 

Kilde: DanBANs medlemsundersøgelse 2021

Note: Opgørelsen dækker DanBANs 258 medlemmer
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Keystones

Netværket ”Keystones” består af +400 private investorer, der investerer i startups, scaleups og 

IPO’er. Medlemmerne investerer typisk 1-2 mio. DKK pr. virksomhed pr. investeringsrunde. Det 

sker i syndikerede investeringer, hvor billetstørrelse pr. medlem er i niveauet 50.000-500.000 

kr. pr. virksomhed. Ofte suppleres investeringen med finansiering fra andre aktører i markedet, 

så den enkelte virksomhed får tilført finansiering i niveauet 2-6 mio. DKK.

For kapitalsøgende virksomheder tilbyder Keystones et struktureret kapitalforløb, som guider 

virksomhederne fra introduktion til investering. Årligt gennemføres processen af +40 

virksomheder, hvoraf 70 pct. af virksomhederne ender med at rejse kapital fra medlemmerne. 

I kapitalforløbet får både virksomheder og investorer sparring fra et rutineret sekretariat, der 

har +20 års erfaring med Business Angel-investeringer. Medlemmerne inviteres endvidere til 

en række pitch-events og eksponeres i alt for ca. 100 virksomheder årligt.

Mange medlemmer er aktive investorer, og derfor får vækstvirksomhederne ofte kompetente 

bestyrelsesmedlemmer med ombord sammen med investeringen. Andre medlemmer 

deltager primært som passive investorer i de syndikerede investeringer.

Keystones’ medlemmerne uddannes kontinuerligt via et program på 15 kurser, så de er parate 

til at møde kompleksiteten i Business Angel-livet fra investering til exit. Kenneth Larsen
Partner & CEO, Keystones

”Året 2021 var et fantastisk investeringsår og i Keystones

lavede vi et rekord antal investeringer. Første halvår 2022 

bød på uro på de finansielle markeder, supply chain

flaskehalse, inflation, rentestigninger og krig. Det betyder 

naturligvis, at nogle investorer holder lidt igen med nye 

investeringer. 

Lige nu ser vi et stigende antal stærke kapitalsøgende 

startups, og heldigvis er der stadig risikovillig kapital til dem, 

som formår at tilpasse deres værdisætning og kapitalbehov 

til markedssituationen. 
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Venturefinansiering egner sig til virksomheder med et stort vækstpotentiale og en skalerbar 

forretningsmodel. Ventureegnede virksomheder er typisk kommet igennem de helt tidlige 

faser og har begyndende omsætning i et marked med betydeligt potentiale. 

Ovenpå et 2020 som var påvirket af COVID-19-udbruddet genfandt markedet virkelig 

momentum i 2021. Således blev der i 2021 investeret 14 mia. kr. i danske virksomheder, hvilket 

er 3,5 gange mere, end hvad der blev investeret i 2020. Antallet af investeringer blev også 

mere end fordoblet og landede på ca. 130 investeringer i 2021. Samlet set var 2021 et 

rekordår i forhold til aktiviteten på venturemarkedet – både i Danmark og internationalt.

I første halvår af 2022 har der været en opbremsning i aktiviteten, og der er samlet set blevet 

investeret 4,2 mia. kr., hvilket er under niveauet fra 2021. Opbremsningen er imidlertid ikke 

større, end at der i første halvår af 2022 allerede er investeret mere end i hele 2020. Samtidig 

er interessen fra internationale investorer intakt i første halvår af 2022, hvor der har været 

international investordeltagelse i ca. 65 pct. af investeringsrunderne. Andelen af 

investeringsrunder på +100 mio. kr. holder også trit med niveauet fra 2021. Således var hver 

fjerde investeringsrunde i første halvår af 2022 på +100 mio. kr.

Kommentarer: 

• Kim Lundberg, Head of ArK Kapital Denmark, ArK Kapital

• Jonathan Becker, Partner, Headline
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Kilde: Invest Europe

Danske venturefonde investerer næstmest ift. BNP

Trods høj stigning i investeringsaktiviteten i 2021 må Danmark overgive pladsen som det 

land i Europa, hvor venturefondene investerer mest målt ift. BNP til UK for første gang i tre år 

— dog kommer Danmark ind på en andenplads. En del af forklaringen på den høje 

investeringsaktivitet kan bl.a. tilskrives, at Danmark er hjemland for Novo Ventures og 

Lundbeckfond Emerge, som er to store corporate venturefonde med høj aktivitet. Ikke desto 

mindre er det imponerende, at Danmark ligger højt på denne parameter for tiende år i træk.

Kilde: Vækstfonden

Danske virksomheder tiltrækker rekordmeget venturekapital i 2021

Efter et 2020 præget af COVID-19 genfandt markedet virkelig momentum i 2021. Således 

blev der investeret ca. 14 mia. kr. i danske virksomheder, hvilket er ca. 3,5 gange mere, end 

hvad der blev investeret i 2020. Antallet af investeringer blev også mere end fordoblet og 

landede på ca. 130 investeringer i 2021. Samlet set var 2021 er rekordår i forhold til 

aktiviteten på venturemarkedet – både i Danmark og internationalt. I første halvår af 2022 

har der været en opbremsning i aktiviteten, og der er samlet set blevet investeret ca. 4,2 mia. 

kr., hvilket er under niveauet fra 2021.
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Kilde: Vækstfonden

I 2021 og 2022H1 har ca. hver fjerde investering været på +100 mio. kr.

Andelen af investeringsrunder på over 100 mio. kr. har i 2021 og første halvår af 2022 ligget 

på ca. 25 pct., hvilket er en smule højere end de foregående år, hvor andelen lå på ca. 20 

pct. Samtidig ser vi, at de små investeringsrunder på under 10 mio. kr. udgør en mindre andel 

i første halvår af 2022, end de har gjort tidligere. Omvendt udgør investeringsrunder på 25-

50 mio. kr. ca. 25 pct. i første halvår af 2022, hvilket er højere end tidligere år. 

Kilde: Vækstfonden

Rekordaktivitet i 2021 efterfulgt af en opbremsning i første halvår af 2022

Investeringsaktiviteten steg gennem 2021 og toppede i tredje kvartal, hvor der alene blev 

investeret knap 5 mia. kr. I første halvår af 2022 har der været en opbremsning i aktiviteten, 

og der er samlet set blevet investeret ca. 4,2 mia. kr., hvilket er under niveauet fra 2021. 

Opbremsningen er imidlertid ikke større, end at der i første halvår af 2022 allerede er 

investeret mere end i hele 2020.
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Kilde: Vækstfonden

Rekordmange aktive investorer på det danske marked i 2021

2021 var et år med meget høj aktivitet på det danske venturemarked, hvilket også afspejles i 

antallet af unikke investorer, der foretog minimum én investering. Samlet set var der ca. 150 

forskellige investorer, der var involveret i minimum én investering. Mest bemærkelsesværdigt 

i 2021 var antallet af amerikanske investorer, der var aktive på det danske marked, hvor der 

var amerikanske investorer med i ca. 25 pct. af investeringsrunderne. I første halvår af 2022 

har mere end 70 unikke investorer været involveret i minimum én investering.

Kilde: Vækstfonden

Fortsat stor interesse fra internationale investorer i 2022H1

Mens andelen af investeringer foretaget af rent danske investorsyndikater har været stabil de 

senere år, så er andelen af investeringer foretaget af rent internationale investorsyndikater 

steget det seneste halvandet år. Således er ca. 30 pct. af alle investeringer i 2021 og første 

halvår af 2022 foretaget af rene internationale investorsyndikater. Denne udvikling er sket på 

bekostning af et fald i andelen af investeringer foretaget af blandede investorsyndikater med 

både danske og internationale investorer.
/ Side 16
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Ventureinvesteringer fordelt på de 10 største vertikaler, 
2018-2022H1

 Investeret beløb Antal investeringer

Kilde: Vækstfonden

Fintech tiltrækker mest kapital, men flest investeringer i SaaS-virksomheder

Fintech, biotech og SaaS/Enterprise solutions er de tre markant største vertikaler – både 

målt på investeret beløb og antal investeringer. Specielt nogle store investeringsrunder i 

selskaberne Lunar og Pleo har været med til at sikre, at fintech nu er den største vertikal 

målt på investeret beløb. Målt på antal investeringer er SaaS/Enterprise solutions fortsat 

den største vertikal. 



ArK Kapital tilbyder langsigtet lånefinansiering til scaleups. ArKs lån kan både være et supplement og et alternativ til equity funding. 

2021 fortsatte takterne fra andet halvår af 2020 med stor investeringslyst. Multipler blev drevet yderligere op. Ved udgangen af 2021 begyndte vi at se udsving i værdisætninger på 

børsnoterede virksomheder, og første halvår af 2022 har været præget af udtalt usikkerhed med markant dalende multipler på både børsnoterede og privatejede tech-virksomheder.

Vi oplever, at det for en række virksomheder er blevet vanskeligere at rejse kapital. Investorerne har holdt igen i et faldende marked. Mange holder vejret og søger efter, hvornår 

bunden indtræffer. Efter flere års intensiveret fokus på vækstrater har vi i løbet af Q2-2022 set et skifte, hvor investorerne nu kommer tilbage til et bredere perspektiv end blot 

toplinjevækst. Kapitaleffektiv vækst er kommet tilbage i fokus. Der kræves ikke nødvendigvis lige så høje vækstrater. Til gengæld forventes lavere burn rates og længere runway. I det 

tøvende marked, vi har set i 2022, har der været øget fokus på at sikre kapital til længere runway og til profitabilitet.

Henover Q2 og Q3 2022 har vi oplevet en øget efterspørgsel efter lånefinansiering. Det øgede fokus på kapitaleffektiv vækst og fokus på at sikre runway til profitabilitet harmonerer 

fortrinligt med lånefinansiering. I lyset af dette, ser vi et stigende antal virksomheder, som egner sig til langsigtet lånefinansiering tidligere i kapitalrejsen.

De mest veldrevne virksomheder rejser fortsat penge uden problemer, omend det sker til lavere værdisætninger. Udover et øget fokus på at sikre længere runway oplever vi også et 

øget fokus på M&A aktiviteter. I bestyrelseslokalerne bliver muligheden for opkøb af konkurrenter og samarbejdspartnere drøftet indgående. Det bliver spændende at følge, hvem der 

opkøber, og hvem der bliver opkøbt de kommende år. Flere danske tech-virksomheder står godt til at blive den konsoliderende aktør. Efter flere års kontinuerlig opblomstring står det 

danske tech-økosystem stærkt.

Kim Lundberg
Head of Ark Kapital Denmark ” / Side 18



What are your perspectives on the venture market in 2021 and first half of 2022?

Looking back at the first half of 2022, we observed a significant change in sentiment that started in the public markets and quickly affected later-stage funding rounds of VC-backed 

growth companies. Geo-political uncertainty and persistently rising inflation fuelled by extraordinary fiscal and monetary stimulus scared investors. Central banks countered with 

interest rate hikes leading to an increased cost of capital and sharp discounting of growth.

Crossover funds first halted new investments resulting in later stage funding rounds taking longer to complete and re-pricing. With a time-lag, this also started to affect earlier stage 

rounds from Series A upwards. The market for Seed investments continues to stay very competitive with resilient valuations. While 2021 activity of US-based funds exploded in Europe, 

we observed a sharp pullback of activity at the earlier stages, with a flight back to focussing on home markets in 2022.

We guide our portfolio company CEOs to review their budget to optimize cash runway, revaluating common trade-offs between growth and profitability and scenario planning for 

various macro environments that may negatively impact their business.

Our business is cyclical at its core. We have experienced several such cycles over the more than 25 years that we have been investing as a team. While we anticipate that several 

difficult decisions will need to be made in the coming quarters, as a firm, we benefit from a stable platform that will allow us to continue making investments at a steady pace.

Throughout the upmarket, we have consistently stated that we will never attempt to time the market but invest in outstanding entrepreneurs at the then-current market price. We 

believe this will continue to be the right approach for the long term, resulting in effective diversification across our funds’ vintages.

Jonathan Becker
Partner, Headline

”
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As a foreign investor – what makes the Danish ecosystem attractive?

While the Headline Europe team is predominately based in Germany, we made a significant amount of investments in Denmark, including companies like Podimo, Leapwork, Monta, 

Growblocks, ViaBill, and Layerise. While the number of companies is smaller, the general quality of entrepreneurs and products tends to be very high.

We are observing a rapidly growing ecosystem of role-model cases like Zendesk, Unity, Peakon, and Pleo and a growing number of successful entrepreneurs starting to be active as 

angel investors attracting higher quality founding teams with growing ambitions. Further, due to the small size of the Danish market, the mindset is to expand globally from the 

beginning, making the market very attractive for Headlines global platform model.

Looking ahead – where do you see the market heading the coming twelve months?

The past ten years have been unprecedented for technology companies and VCs. We expect that the environment will stay challenging with a growing number of companies being 

unable to raise further capital. While this process will be painful for everyone involved, we also see opportunities for start-ups to hire senior talent from growth companies and an 

increasing number of new companies being started due to sudden drops in the value of stock options. Most of Headlines' best investments were made after severe market downturns.

Jonathan Becker
Partner, Headline

”
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Virksomhed Vertikal Investor

5th Planet Games Gaming Skybound (US)

Abzu AI Seed Capital (DK)

Adcendo Biotech NovoSeeds (DK), HealthCap (SE)

AddiFab Advanced Manufacturing West Hill Capital (UK)

Adent Fintech PreSeed Ventures (DK), Calm/Storm Ventures (AT)

Advalight Medtech Vækstfonden (DK)

Airtame App/Digital Media Vækstfonden (DK), Danske Bank (DK)

Anyday Fintech Vækstfonden (DK)

APX10 SaaS/Enterprise solutions Aliaxis Ventures (BE)

AquaGreen CleanTech Nordic Alpha Partners (DK)

Area9 Lyceum SaaS/EdTech Lego Ventures (DK), Vækstfonden (DK)

Aurion Foodtech Planetary Impact Ventures (DK)

Bactolife Biotech Novo Holdings (DK)

Biites SaaS/Marketing FirstPartyCapital (UK)

BioPhero BioTech Novo Holdings (DK), Syngenta Ventures (SG), FMC Ventures (US), Data Collective (US)

Blast E-sport Vækstfonden (DK)

Blue World Technologies CleanTech Vækstfonden (DK), Deutz (DE)

Boon Social/Platform Software Preseed Ventures (DK), Vorwerk Ventures (DE), Vækstfonden (DK)

Bright Star studios E-sport Eden Ventures (UK), defiance capital (SG)

Butter SaaS/EdTech Morph Capital (DK), Project A (DE), Vækstfonden (DK)

Canopylab SaaS/EdTech Sparkmind (FI)

CapDesk Fintech Fidelity International Strategic Ventures (UK), MiddleGame Ventures (LU), Fuel Ventures (UK)

Capturi AI Vækstpartner Kapital (DK)

Cardlay Fintech Global PayTech Ventures (US)

Cavea AI Skyfall Ventures (NO)

Christopher Cloos E-commerce Feenix Venture Partners (US)

Christopher Cloos E-commerce Feenix Venture Partners (US)

Chromaviso Medtech Impact Partners (FR)

Chromologics BioTech Blue Horizon Ventures (CH), Nordic foodTech VC (FI), Novo Holdings (DK), Vækstfonden (DK)

Cirqle Other Vækstfonden (DK)

Cluedin Social/Platform Software Dawn Capital (UK), Nordic Makers (SE)

Coalescent Mobile Robotics Robotics & Drones Preseed Ventures (DK), Vækstfonden (DK)

Cogo Mobility Preseed Ventures (DK), Vækstfonden (DK)
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Virksomhed Vertikal Investor

Commoditrader SaaS/Platform Software Giant Ventures (UK), Vækstfonden (DK)

ComplyCloud LegalTech Seed Capital (DK)

Contractbook LegalTech Bessemer Venture Partners (US), byFounders (DK), Gradient Ventures (US), Tiger Global Mangement (US)

Corti HealthTech ByFounders (DK), Heartcore Capital (DK), Idinvest Partners (FR), Vækstfonden (DK), Chr. Augustinus Fabrikker (DK)

Custimy SaaS/Marketing PreSeed Ventures (DK)

Cytoki Pharma Biotech Lundbeck emerge (DK), Seventure Partners (FR), ND Capital (US), Ysios capital (ES)

Dawn Health HealthTech Vækstfonden (DK), Chr. Augustinus Fabrikker (DK)

Develop Diverse SaaS/Enterprise solutions Morph Capital (DK), Seed Capital (DK)

Dixa SaaS/Enterprise solutions General Atlantic (US), Notion (UK), Project A (DE), Seed Capital (DK)

Easy live sales SaaS/Platform Software Nordic Makers (SE)

eloomi SaaS/EdTech Great Hill Partners (US), Kennet Partners (UK), Vækstfonden (DK)

Empirical Spirits FoodTech Vækstfonden (DK), Nordic Secondary Fund (DK), SGH Capital (LU), Muse Capital (US), Dispact Ventures (US)

Encode SaaS/Marketing Viking Venture (NO)

Enterspeed SaaS/Marketing PreSeed Ventures (DK), North East Venture (DK)

Estaid Real Estate Preseed Ventures (DK)

Famly SaaS/Enterprise solutions Susquehanna Growth Equity (US)

Female Invest SaaS/EdTech Green Visor Capital (US), New Theory Ventures (US)

Flow robotics Medtech Vækstfonden (DK)

Forecast SaaS/Enterprise solutions Seed Capital (DK), Heartcore Capital (DK), Crane Venture Partnres (UK), Balderton Capital (UK)

Fullview SaaS/Enterprise solutions Cherry Ventures (DE)

Gamerpay Fintech Skyfall Ventures (NO), PreSeed Ventures (DK)

GamerzClass Gaming Bumble Ventures (DK), TrueSight Ventures (UK)

GoMore Mobility Baloise (CH)

GoSimplo SaaS/Enterprise solutions Preseed Ventures (DK), Vækstfonden (DK)

Growblocks SaaS/Enterprise solutions Headline (US)

Happio SaaS/Platform Software North-East Venture (DK)

HelloFlow SaaS/Marketing PreSeed Ventures (DK), Seedcamp (UK)

Hemab BioTech Ra Capital Management (US), Novo Holdings (DK), Healthcap (SE)

IO Biotech BioTech
Lundbeckfonden (DK), NovoSeeds (DK), Sunstone Life Science Ventures (DK),  VivoCapital (US), Kurma Partners (FR), RA Capital Management (US), 
Samsara Biocapital (US), Idinvest Partners (FR), PFM Health Sciences (US), Soleus Capital (US) , Eir Ventures (SE), Serrado Capital (US)

ISD Immunotech BioTech Eir Ventures (SE)

Januar FinTech byFounders VC (DK)

Klimate CleanTech Rockstart (NL), The Footprint Firm (DK)

KOBAJ E-commerce Heartcore Capital (DK), True Growth Capital (DE)
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Virksomhed Vertikal Investor

Labster SaaS/EdTech Balderton Capital (UK), EduCapital (FR), GGV Capital (US), Northzone Ventures (UK), Owl ventures (US), SwisscomVentures (CH)

LastObject CleanTech Vækstfonden (DK)

Layerise SaaS/Enterprise solutions e.ventures (US), German Startups Group VC (DE), Heartcore Capital (DK)

Leapwork SaaS/Enterprise solutions Salesforce Ventures (US), Kohlberg Kraves Roberts (US), Headline (US), DN Capital (UK)

Lenus eHealth HealthTech EQT Ventures (SE)

Levitate Medtech Vækstfonden (DK), Preseed ventures (DK)

Liva Healthcare HealthTech Verlinvest (BE)

Lunar Fintech Finrebel (US), Fuel Venture Capital (US), IDC Ventures (GT), Kinnevik (SE), Vidici Ventures (SE)

Mate.Bike Mobility Marcy Venture Partners (US)

Mazepay Fintech Outward Venture Capital (UK)

Medusa SaaS/Enterprise solutions Seedcamp (UK)

Monta Mobility ByFounders (DK), Pale Blue Dot (SE)

Motosumo HealthTech Magenta Partners (UK)

Multiscription Gaming Vækstfonden (DK), Sisu Game Ventures (FI)

Muna Therapeutics BioTech
Doia Oncology Ventures (BE), Life Science Partners (NL), Novo Holdings (DK), Polaris Partners (US), Sanofi Ventures (US), Sofinnova Partners (FR), V-Bio 
Ventures (BE) 

Mxney Fintech Preseed Ventures (DK), Vækstfonden (DK)

NIL Technology Advanced Manufacturing Vækstfonden (DK), Jolt Capital (FR), NGP Capital (US)

Nilroy Design Investo Capital (DK)

Nordetect AgTech Rockstart (NL), PreSeed Ventures (DK), SOSV (US)

Norlase MedTech West Hill Capital (UK)

Nøie E-commerce Inventure (FI), Talis capital (FI)

Onomondo IoT Vækstfonden (DK)

Oveo SaaS/Platform Software PreSeed Ventures (DK), Vækstfonden (DK)

Paralenz Other Nordic Alpha Partners (DK)

Passendo SaaS/Marketing FirstPartyCapital (UK), Newion Investments (NL)

Penni.io Fintech Seed Capital (DK)

Penni.io Fintech Seed Capital (DK)

Pento Fintech Tiger Global Management (US), General Catalyst (US), Avid Ventures (US), Latitude (UK), Moonfire (UK), Point Nine Capital (DE), Seedcamp (UK)

Pento Fintech General Catalyst (US), Avid Ventures (US), Local Globe (UK), Moonfire (UK), Point Nine Capital (DE), Seedcamp (UK)

Pleo Fintech
Coatue Management (US), Alkeon Capital (US), Bain Capital Ventures (US), Creandum (SE), Founders (DK), Kinnevik (SE), Seedcamp (UK), Stripes (US), 
Thrive Capital (US)

Pleo Fintech Bain Capital Ventures (US), Creandum (SE), Founders (DK), Kinnevik (SE), Seedcamp (UK), Stripes (US), Thrive Capital (US)

Podimo SaaS/Digital Media 83North (UK), Headline (US), Heartcore Capital (DK), Highland Europe (UK), Possible Ventures (DE)

Podimo SaaS/Digital Media Meridia Capital (ES)
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Virksomhed Vertikal Investor

Proper SaaS/Digital Media Vækstfonden (DK), Preseed ventures (DK)

Quickorder SaaS/Enterprise solutions Vækstfonden (DK)

Reduced Foodtech Rockstart (NL), Impact Capital Partners (US)

Replay Institute SaaS/EdTech Preseed Ventures (DK), Vækstfonden (DK)

Reshape Biotech Medtech FundersClub (US)

Responsibly SaaS/Enterprise solutions Flash Ventures (DE), Pirate Impact Capital (US)

Re-zip CleanTech Planetary Impact Ventures (DK)

Risika Fintech Seed Capital (DK)

Rokoko IoT/Hardware Vækstfonden (DK)

Samplix BioTech Vækstfonden (DK)

Seaborg CleanTech Heartland (DK), North-East Venture (DK)

Simple feast FoodTech Kinnevik (SE)

SoilSense AgTech Planetary Impact Ventures (DK), The Footprint Firm (DK)

Spirii Infrastructure Nordic Alpha Partners (DK)

Subaio Fintech Global Paytech Ventures

SUPERB SaaS/Enterprise solutions Seed Capital (DK), Kinnevik (SE)

Swiipe Fintech FinStart Nordic (NO), Vækstfonden (DK)

Synklino BioTech Eir Ventures (SE), Vækstfonden (DK), Strategic Investments (DK)

Tame SaaS/Enterprise solutions Vækstfonden (DK), ByFounders (DK), 

Templafy SaaS/Enterprise solutions Blue Cloud Ventures (US), Dawn Capital (UK), Insight Venture Partners (US),Seed Capital (DK)

The Many Real Estate Vækstfonden (DK)

Tjommi FinTech Spring Capital (EE), Vækstfonden (DK)

Too Good To Go FoodTech Blisce (FR), Almanac Insights (US), SAP.iO (US)

Turis SaaS/Platform Software Vækstfonden (DK)

Twelve Bio BioTech Arix Bioscience (UK)

Uizard Technologies AI LDV Capital (US), byFounders (DK), Insight Partners (US), AV8 Ventures (US)

Umami games Gaming Vækstfonden (DK)

UV Medico Medtech Seier Capital (CH)

Ventriject HealthTech Investo Capital (DK), Vækstfonden (DK)

Veo (Veo Technologies) AI Chr. Augustinus Fabrikker (DK),Seed Capital (DK), Ventech (FR), CourtsideVC (US)

Wehowsky SaaS/Security Preseed Ventures (DK)

Weld SaaS/Platform Software Cherry Ventures (DE), Frontline Ventures (IE)

Woomio Social/Platform Software Vækstfonden (DK)

Zymoscope Foodtech Rockstart (NL)
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Virksomhed Vertikal Investor

Acesion Pharma BioTech NovoSeeds  (DK), Broadview Ventures (US), FC Capital (CN)

Advalight Medtech Vækstfonden (DK)

Agreena AgTech Giant Ventures (UK), Vækstfonden (DK), Kinnevik (SE)

Anyday Fintech Inventure (FI)

Arkyn Studios SaaS/Enterprise solutions Trifork (DK)

Biograil BioTech Evonik Venture Capital (DE)

Blackbird IoT/Hardware Vækstfonden (DK)

Cardlay Fintech Global Paytech Ventures (US)

Contractbook LegalTech June Fund (DE)

Dryp IoT/Hardware Trifork (DK), Investo Capital (DK)

EIVEE SaaS/Enterprise solutions Seed Capital (DK)

Enduro Genetics ApS BioTech Noon Ventures (DK)

Ento Labs CleanTech Voyager Capital (US), ByFounders (DK)

Exseed Health HealthTech Ascension Life (UK)

Feats SaaS/Platform Software Trifork (DK), Vækstfonden (DK), Crowberry Capital (IS)

Fieldsense AgTech Rockstart (NL)

Flow Robotics Medtech Vækstfonden (DK)

Fullview SaaS/Enterprise solutions Cherry Ventures (DE), Lightspeed Venture Partners (US), Seedcamp (UK)

HeyHack SaaS/Security Preseed ventures (DK)

Inniti HealthTech Vækstfonden (DK), Frontline Ventures  (IE), People Ventures (DK)

Januar FinTech Element Ventures (UK), Angular Ventures (UK), Outward VC (UK), byFounders VC (DK)

Kassio FinTech Aalto Capital International (FI)

Labster SaaS/EdTech
Andreessen Horowitz (US), Balderton Capital (UK), EduCapital (FR), GGV Capital (US), Northzone Ventures (UK), NPF Technologies (US), Owl Ventures 
(US), Pirate Impact Capital (DE), Swisscom Ventures (CH)

LastObject CleanTech Vækstfonden (DK), The Footprint Firm (DK)

Legacy App SaaS/Enterprise solutions Vækstfonden (DK), The Footprint Firm (DK)

Leneo FinTech SEB Venture Capital (SE)

Lift relations SaaS/Marketing Seed Capital (DK)

Lunar Fintech Finrebel (US), Fuel Venture Capital (US), IDC Ventures (GT), Kinnevik (SE), Vidici Ventures (SE)

Maneno SaaS/EdTech Deepbridge Capital (UK)

Mate.Bike Mobility Nordic Eye (DK)

Measurelet ApS MedTech Vækstfonden (DK), Preseed ventures (DK), Dreamcraft Ventures (DK)

Monta Mobility Creandum (SE), Headline (US)
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Virksomhed Vertikal Investor

NMD Pharma BioTech Jeito Capital (FR)

Ocean.io SaaS/Marketing Peak Capital (NL)

Onomondo IoT Verdane (DK), People Ventures (DK), Vækstfonden (DK), Maersk Growth(DK)

Raffle.ai AI K1 Investment Management (US), Vækstfonden (DK)

Reduced Foodtech Vækstfonden (DK), VÅR Ventures (DK), Rockstart (NL), Impact Capital Partners (US)

Reform Design Experienced Capital Partners (FR), Vækstfonden (DK)

Simple Feast FoodTech Vækstfonden (DK), Kinnevik (SE)

SynergyXR Social/Platform Software Innovestor Ventures (FI), AURA Ventures (AU), Vækstfonden (DK), North East Venture (DK)

Synklino BioTech Eir Ventures (SE), Vækstfonden (DK), Strategic Investments (DK)

Talenthub SaaS/Enterprise solutions Vækstfonden (DK), Seed Capital (DK)

Tjommi FinTech Spring Capital (EE), Vækstfonden (DK)

TracInnovations MedTech West Hill Capital (UK), Investo Capital (DK)

Trebo CleanTech North-East Venture (DK)

Valcon Medical BioTech Altitude Investment Management (US), Enexis (SE), Artemis Growth Partners (UK), Nimb Capital (US)

Veo (Veo Technologies) AI Chr. Augustinus Fabrikker (DK), Seed Capital (DK), Ventech (FR),  ATP Langsigtet Dansk Kapital (DK)

Vibrant FinTech Byfounders (DK), Luminar Ventures (SE)

Woba SaaS/Enterprise solutions Preseed Ventures (DK)

ZeroNorth SaaS/Enterprise solutions Providence Strategic Growth (US), Cargill (US), A. P. Moller Holding (DK)
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Buyout-fonde investerer typisk i mellemstore og større unoterede selskaber med potentiale 

med det formål at udvikle og sælge dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. 

Investorerne i buyout-fonde er typisk institutionelle investorer, f.eks. pensionskasser. Buyout-

fonde spiller en væsentlig rolle i det danske økosystem for iværksættere og SMV’er, da buyout

kan være en oplagt exit-mulighed for venturefonde. Hertil kan de bidrage med supplerende 

vækstkapital eller stabilisere en succesfuld vækstvirksomhed.

Ovenpå et 2020 med moderat aktivitet på buyout-markedet kom der virkelig gang i 

aktiviteten i 2021, hvor der blev foretaget 52 buyout-investeringer i danske virksomheder. Den 

høje aktivitet afspejles også i, at mange forvaltere var aktive på det danske marked, hvor især 

de internationale forvaltere var meget aktive. Mens aktiviteten var høj i 2021, har 2022 budt på 

en opbremsning i aktiviteten. Der er i første halvår af 2022 foretaget 12 investeringer i danske 

virksomheder, hvilket er markant under de 28 investeringer, der blev foretaget i samme 

periode i 2021.

Det danske buyout-marked er fortsat domineret af mindre transaktioner, og i 2021 var knap 

halvdelen af buyout-transaktionerne på under 112 mio. kr. Derudover tegner virksomheder 

indenfor industri, handel og transport sig fortsat for størstedelen af transaktionerne. 
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Høj aktivitet hos de danske buyout-forvaltere i 2021

2021 var et travlt år for de danske buyout-forvaltere. Samlet set investerede de i 2021 for 

mere end 15 mia. kr., hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2020. Dette er et markant 

skifte i forhold til de tidligere år, hvor de danske forvaltere typisk investerede for ca. 6 mia. kr. 

om året.  

Kilde: Aktive Ejere

Note: Figuren viser antal forvaltere bag buyout-fonde, der har lavet minimum én 
investering i et dansk selskab det pågældende år. 

Mange aktive forvaltere på det danske marked i 2021

Efter at antallet af aktive buyout-forvaltere i Danmark har været faldende i en årrække vendte 

det i 2021. Den højre aktivitet i 2021 betød, at knap 40 forvaltere foretog minimum én 

investering i et dansk selskab, hvoraf specielt udenlandske forvaltere var meget aktive på det 

danske marked. I første halvår af 2022 har vi set et betydeligt fald i antallet af aktive forvaltere 

på det danske marked, hvilket hænger sammen med den generelle opbremsning i 

markedet.
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Kilde: Aktive Ejere

Høj transaktionsaktivitet i 2021, efterfulgt af en opbremsning i 2022 

Efter nogle år med faldende aktivitet blev der foretaget 52 buyout-investeringer i danske 

virksomheder i 2021. Den høje aktivitet i 2021 er blevet opfulgt af en markant opbremsning i 

aktiviteten i 2022. Opbremsningen hænger i høj grad sammen med den økonomiske og 

geopolitiske usikkerhed, der præger verden i 2022.

Kilde: Invest Europe

Danske virksomheder er fortsat gode til at tiltrække buyout-kapital

De danske virksomheders evne til at tiltrække buyout-kapital er faldet fra en fjerdeplads til en 

syvendeplads i forhold til vores nabolande i Europa. Selvom der har været godt gang i 

investeringerne i Danmark i 2021, har tempoet været endnu højere i flere at vores 

nabolande.
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Kilde: Aktive Ejere

Note: Aggregeret antal investeringer fordelt på branche i perioden 2018-2022H1

Industri-, handel- og transportvirksomheder tiltrækker flest investeringer

Siden 2018 er det oftest danske virksomheder indenfor industri, handel og transport, som 

har tiltrukket buyout-kapital, og der har i perioden været 104 investeringer i disse to 

brancher. Dernæst følger brancherne information og kommunikation samt erhvervsservice, 

hvor der siden 2018 har været 62 investeringer.  

Kilde: Invest Europe

Mange små og mellemstore transaktioner

Det danske buyout-marked er i 2021 fortsat domineret af mindre transaktioner på under 112 

mio. kr. I modsætning til 2019 og 2020 har der i 2021 været enkelte at de store transaktioner 

på +2,2 mia. kr. 
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Virksomhed Branche Investor

A/S Vest-tex Handel og Transport mv. VÆKST-INVEST NORDJYLLAND (DK)

Blue Idea Group Information og Kommunikation VÆKSTPARTNER KAPITAL (DK)

Bornfiber Information og Kommunikation ICON INFRASTRUCKTURE LLP (UK)

Bramidan Industri, råstoffer, forsyning ZEFYR INVEST (DK)

BrandFix Handel og Transport mv. DANSK EJERKAPITAL (DK)

Capturi Information og Kommunikation VÆKSTPARTNER KAPITAL (DK)

CASA A/S Bygge og Anlæg ACTIVUMSG (DE)

Cortex Technology Industri, råstoffer, forsyning VÆKST-INVEST NORDJYLLAND (DK)

CYBOT Information og Kommunikation FULL IN PARTNERS (US)

Dancover A/S Handel og Transport mv. CAPIDEA (DK)

Delika Food Group Industri, råstoffer, forsyning ERHVERVSINVEST (DK)

Ecooking Handel og Transport mv. BLUEGEM CAPITAL PARTNERS (UK)

Egiss Handel og Transport mv. EMK CAPITAL (UK)

EICO Handel og Transport mv. DANSK EJERKAPITAL (DK)

Fairpoint Outdoors A/S Handel og Transport mv. CAPIDEA (DK)

G&O Maritime Group Handel og Transport mv. POLARIS PRIVATE EQUITY (DK)

Geia Food Handel og Transport mv. TRITON (DK)

Genan Industri, råstoffer, forsyning MAJ INVEST EQUITY (DK)

Globeteam A/S Erhvervsservice NORVESTOR (NO)

Golf Experten A/S Handel og Transport mv. RÖKO (SE)

IT Forum Gruppen Information og Kommunikation VIA EQUITY (DK)

Kemi-Tech ApS Industri, råstoffer, forsyning VÆKST-INVEST NORDJYLLAND (DK)

LanguageWire Erhvervsservice BRIDGEPOINT (UK)

LEO Pharma Industri, råstoffer, forsyning NORDIC CAPITAL (DK)

Les Deux ApS Handel og Transport mv. RÖKO (SE)

Luxion Information og Kommunikation GRO CAPITAL (DK)

Maki A/S Handel og Transport mv. CAPIDEA (DK)

Metso Outotec Waste Recycling Industri, råstoffer, forsyning AHLSTROM CAPITAL (FI)

Molslinjen Handel og Transport mv. EQT (SE)

Multi-Wing Group Handel og Transport mv. ALTOR (DK)

N'age Kultur, fritid, anden service MAJ INVEST EQUITY (DK)

North Risk A/S Erhvervsservice POLARIS (DK)

Obsidian Group Erhvervsservice CAPIDEA (DK)

Obton Group Ejendomshandel og udlejning FSN CAPITAL (DK)

Oterra(Natural Colours) Industri, råstoffer, forsyning EQT (SE)

Pixelz Erhvervsservice ADELIS EQUITY (SE)

Kilde: Aktive Ejere
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Virksomhed Branche Investor

ProData Consult Information og Kommunikation AXCEL (DK)

ProfilService A/S Erhvervsservice DEN SOCIALE KAPITALFOND (DK)

Radisurf Erhvervsservice KCK LTD. (UK)

Reepay Information og Kommunikation PROVIDENCE STRATEGIC GROWTH (US)

RG Rom Gummi A/S Industri, råstoffer, forsyning INDUSTRI UDVIKLING (DK)

Secomea Information og Kommunikation GRO CAPITAL (DK)

Sinful Handel og Transport mv. POLARIS (DK)

Spectre A/S Industri, råstoffer, forsyning INDUSTRI UDVIKLING (DK)

STARK GROUP Handel og Transport mv. CVC (LU)

Tandlægen.DK Off. adm, undervisn., sundhed IMPILO (DK)

Trackunit A/S Information og Kommunikation HG CAPITAL (US)

Triarca Industri, råstoffer, forsyning ACCENT EQUITY PARTNERS (SE)

Umbraco Information og Kommunikation MONTERRO (SE)

Unwire Information og Kommunikation ICM LIMITED (BE)

Vetgruppen A/S Erhvervsservice AXCEL (DK)

Yding Gruppen Erhvervsservice LYNX EQUITY LIMITED (CA)

Kilde: Aktive Ejere
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Virksomhed Branche Investor

Audio Group Denmark Ejendomshandel og udlejning VÆKST-INVEST NORDJYLLAND (DK)

DAFA A/S Handel og Transport mv. CATACAP (DK)

Esoft Systems Handel og Transport mv. POLARIS (DK)

Ferm Living Erhvervsservice VENDIS CAPITAL (BE)

Frontmatec (SFK + andre, fusion) 
(tidligere Saic holding)  Industri, råstoffer, forsyning BETTCHER INDUSTRIES (US)

ITM8 Ejendomshandel og udlejning AXCEL (DK)

netIP Handel og Transport mv. ADELIS EQUITY (SE)

Nordmark Industri, råstoffer, forsyning CATACAP (DK)

Picca Automation A/S Information og Kommunikation AXCEL (DK)

Velocity Consulting ApS Erhvervsservice NORVESTOR (NO)

Westpack Handel og Transport mv. ADELIS EQUITY (DK)

Zendesk Information og Kommunikation HELLMAN& FRIEDMAN OG PERMIRA (US)



Et velfungerende lånemarked understøtter og fremmer vækst og udvikling for danske virksomheder. 

I de senere år har lånemarkedet i Danmark budt på en række nye typer låneprodukter, bl.a. 

crowdlending og venture debt. Men ikke desto mindre benytter størstedelen af danske 

virksomheder sig fortsat af klassiske lån fra bankerne, når de skal finansiere nye projekter, maskiner 

og inventar. Endvidere kan lånefinansiering supplere egenkapitalinvesteringer for iværksættere og 

mindre virksomheder. I mange tilfælde består den optimale finansieringsløsning af både egenkapital 

og lånefinansiering. 

Med COVID-19 blev lånemarkedet et meget vigtigt værktøj i forhold til at holde hånden under de 

danske virksomheder. Vækstfonden har sammen med bankerne været med til at formidle en række 

hjælpepakker til kriseramte virksomheder. Ét af produkterne var COVID-19-garantier til SMV’er, hvor 

danske pengeinstitutter sammen med Vækstfonden har stillet garanti for virksomheder, som har 

mistet omsætning grundet coronakrisen. Denne mulighed er blevet udnyttet, og der blev i perioden 

2020 og 2021 stillet COVID-19-garantier for ca. 2,5 mia. kr. til danske SMV’er. I første halvår af 2022 

har efterspørgslen fortsat været høj efter Vækstfondens produkter. Således er der i første halvår af 

2022 udbetalt ca. 0,9 mia. kr. gennem Vækstfondens låneprodukter samt indgået garantier og 

kautioner for ca. 0,8 mia. kr., hvilket er fordelt på mere end 700 danske SMV’er.  

De danske pengeinstitutter har i perioden fra udgangen af 2021 frem til juni 2022 øget deres udlån 

til erhverv ganske markant. Samtidig melder kreditcheferne i pengeinstitutterne at de i første halvår 

af 2022 har strammet kreditstandarderne overfor SMV’er.  

Kommentarer: 

• Jens Mølby, Senior Vice President VF Udlån, Vækstfonden
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Kilde: Vækstfonden

Lånevolumen via crowdlending i 2021 holder niveau med 2020

Mængden af rejst kapital via crowdlending ligger med ca. 80 mio. kr. i 2021 på niveau med 

2020. Set over de seneste fem år tyder det på – trods mindre udsving – at markedet har 

stabiliseret sig på en lånevolumen omkring de ca. 80 mio. kr. 

Kilde: Vækstfonden

Fortsat høj aktivitet i 2022 ovenpå to år præget af COVID-19

De direkte låneprodukter i Vækstfonden spænder bredt fra "Etableringslån" til landbrug, over 

"Vækstlån" til iværksættere til "Ansvarlige lån" til etablerede virksomheder med vækstplaner. 

Danmark var stadig påvirket af COVID-19 i 2021, hvorfor Vækstfonden fortsat tilbød 

virksomheder COVID-19-relaterede låneprodukter. Dette udmøntede sig bl.a. i, at 

Vækstfonden alene i 2021 udbetalte mere end 1,6 mia. kr. til flere end 650 virksomheder. I 

første halvår af 2022 har Vækstfonden udbetalt lån til ca. 350 virksomheder for mere end 

900 mio. kr.
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Jens Mølby
Senior Vice President VF Udlån, Vækstfonden

Vi er nu på den anden side af coronakrisen, hvor danske 

virksomheder stod i en hidtil uset situation. Coronakrisen er 

afløst af en forsyningskrise, som begynder at trække spor 

ind i mange industrier. Der er således stadig i den grad brug 

for, at de finansielle aktører bakker op om virksomhederne. 

Udover selv at kunne yde finansiering direkte til 

virksomhederne, udbyder Vækstfonden også en 

Vækstkaution, som dækker en del af pengeinstituttets risiko 

ved udlån til små og mellemstore virksomheder. Det har 

pengeinstitutterne i 1. halvår af 2022 i stigende grad gjort 

brug af, og det er for Vækstfonden et meget væsentligt 

bidrag til at skabe vækst i hele Danmark.
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Kilde: Vækstfonden

Høj aktivitet i forbindelse med COVID-19 

Historisk set har Vækstfondens kautionsvolumen ligget på ca. 400 mio. kr. årligt til ca. 350 

virksomheder. Dette fik COVID-19 vendt op og ned på. Siden marts 2020 har en COVID-19-

hjælpepakke målrettet SMV’er muliggjort, at danske pengeinstitutter sammen med 

Vækstfonden kan stille garanti for virksomheder, som har mistet omsætning grundet 

coronakrisen. Denne mulighed er i høj grad blevet udnyttet, og der er i perioden 2020-

2022H1 stillet COVID-19-garantier for ca. 3 mia. kr. til danske SMV’er.
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Kilde: Danmarks Nationalbank

Note: Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i pengeinstitutterne spørgsmål om ændringer i 
deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100, -
50, 0, 50 og 100. Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det 
samlede udlån. Et positivt (negativt) tal viser, at kreditpolitikken er lempet (strammet).

Kreditstandarderne overfor SMV’er er strammet i 2022

Med undtagelse af fjerde kvartal 2021 vurderer kreditcheferne i pengeinstitutterne, at de 

samlet set har strammet kreditstandarderne overfor SMV’er de seneste to år. De strammere 

kreditstandarder vil alt andet lige mindske SMV’ernes finansieringsmuligheder i 

pengeinstitutterne. 
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Note: Beregnet som år til år udvikling i det samlede udlån. Tallene dækker over indenlandsk 
udlån fra pengeinstitutter til ikke finansielle selskaber samt personligt ejede virksomheder.

Stigning i udlånet til erhvervslivet i første halvår af 2022

Henimod slutningen af 2021, og i første halvår af 2022, har pengeinstitutterne øget deres 

udlånsbalance til ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder. Meget af 

væksten er båret af de allerstørste virksomheder, som har ønsket arbejdskapital bl.a. som 

følge af de usikkerheder, der er forbundet med de pressede forsyningskæder.
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En børsnotering er en exit-mulighed for både venture- og buyout-fonde, men samtidig også 

en kanal, hvor der kan rejses kapital til en virksomheds videre vækstrejse. Nasdaq-børsen i 

København rummer både de modne og etablerede virksomheder, som handles på Main 

Market (Large-, Mid- og Small Cap), men også de mindre og ofte yngre vækstvirksomheder, 

som handles på First North. Selskaberne på Main Market er som hovedregel stabile i både drift 

og potentiale, mens selskaberne på First North bærer en større risiko, men også større 

mulighed for et potentielt stort afkast. Derudover udgør Spotlight børsen et alternativ til First 

North, og selskaberne her er også karakteriseret ved at være forholdsvis unge 

vækstvirksomheder.

I 2021 blev 25 danske virksomheder noteret på enten Nasdaq København eller Spotlight 

børsen. Specielt var aktiviteten høj på First North og First North Premier, hvor der tilsammen 

blev noteret 21 selskaber. Disse vækstvirksomheder lykkedes med at rejse knap 1,2 mia. kr. ved 

børsnoteringerne. Den høje aktivitet i 2021 blev afløst af en total opbremsning i første halvår 

af 2022, hvor der ikke er blev noteret nogle virksomheder. Udviklingen er ikke særegen dansk, 

og afspejler den generelle usikkerhed der er i markedet bl.a. som følge af faldende aktiekurser 

globalt, stigende inflation og renter samt geopolitisk usikkerhed som følge af Ruslands 

invasion af Ukraine.

Kommentarer: 

• Thomas Black-Petersen, Direktør, Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder
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Kilde: Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder

Rekordmange børsnoteringer i 2021 afløst af total opbremsning i 2022

I 2021 blev 25 danske virksomheder noteret på enten Nasdaq København eller Spotlight 

børsen. Specielt var aktiviteten høj på First North og First North Premier, hvor der tilsammen 

blev noteret 21 selskaber. Den høje aktivitet i 2021 blev afløst af en total opbremsning i 

første halvår af 2022, hvor der ikke blev noteret nogle virksomheder. Udviklingen er ikke 

særegen dansk og afspejler den generelle usikkerhed, der er i markedet, bl.a. som resultat af 

faldende aktiekurser globalt, stigende inflation og renter samt geopolitisk usikkerhed som 

følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Kilde: Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder

Danske vækstvirksomheder rejste knap 1,2 mia. via. børsnoteringer i 2021

Den høje børsnoteringsaktivitet i 2021 afspejles også i det samlede rejste beløb ved 

børsnoteringerne. Samlet set rejste danske vækstvirksomheder knap 1,2 mia. kr. på First 

North og Spotlight. 2021 skiller sig også ud ved, at der med fem børsnoteringer kom gang i 

First North Premier-børsen igen efter nogle år uden nye noteringer. I første halvår af 2022 er

der ikke nogle nye danske virksomheder der er blevet noteret på enten First North eller 

Spotlight. 
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Kilde: Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder

Teknologiselskaber dominerer på vækstbørserne First North og Spotlight

Betragtes børsnoteringerne på vækstbørserne de seneste fire og et halvt år, så udgør 

teknologiselskaber den største kategori med 22 virksomheder. Størstedelen af disse 

selskaber arbejder med software eller fysiske produkter, hvor der er bygget en software-

applikation ovenpå. De to andre store kategorier er health care og industri. Health care-

virksomhederne har med syv noteringer i høj grad søgt mod Spotlight-børsen, mens 

industrivirksomheder spreder sig ud over alle tre vækstbørser med en overvægt på First 

North.

Kilde: Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder

Spredning i virksomhedsalder ved børsnotering på tværs af børser

Nasdaq main market er forbeholdt modne og etablerede virksomheder, hvilket også 

afspejles i, at selskaberne, der gik på børsen i perioden 2018-2022H1, i gennemsnit var 18 år 

gamle. Virksomhederne, der børsnoterede sig på First North eller First North Premier, var i 

gennemsnit ca. 9-10 år gamle ved børsnoteringen, mens selskaberne, der noterede sig på 

Spotlight, var ca. 6 år gamle.
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Thomas Black-Petersen
Direktør, Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder
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Med det største antal børsnoteringer i Danmark i mange år var 2021 et højdepunkt med 25 børsnoteringer. Samtidigt kom der særligt under corona-nedlukningen 

mange nye privatinvestorer til, og antallet af aktiesparekonti blev i 2021 fordoblet til 217.000.

Alligevel har det været et hårdt år for mange af de noterede vækstvirksomheder. I modsætning til Sverige mangler vi i Danmark fortsat likviditet i vækstaktier og en 

bedre og mere udbredt aktiekultur. Det gælder både blandt privatinvestorer og institutionelle investorer, som ikke har udvist nogen videre interesse i at investere i 

mindre vækstvirksomheder. Efter store kursstigninger i 2020 skulle mange stiftere og selskabsinvestorer betale lagerskat af deres urealiserede gevinst. Derfor har 

mange stiftere enten måtte låne til at betale skat eller sælge aktier med kursfald til følge. Der har også været kritik fra både medier og investorer om bl.a. høje 

værdiansættelser, og alligevel har mange børsnoteringer været kraftigt overtegnet. Desværre har flere selskaber haft svært ved at levere de resultater, de har stillet 

investorerne i udsigt. En ting, som investorer og medier måske glemmer er, at selv om virksomheder bliver noteret på en vækstbørs, så er det stadig 

iværksættervirksomheder. Det er svært, for ikke at sige umuligt, at vurdere, hvilke selskaber der bliver kursraketter og hvilke selskaber, som ikke lykkedes med deres 

mål og ambitioner. Investering i vækstvirksomheder kommer altså med en høj risikopræmie. Der er få danske børsnoterede vækstvirksomheder, som har givet 

aktionærerne meget store afkast, men til gengæld mange som har givet tab.

Mit ønske er, at vi i Danmark får et langt bedre vækstbørsmiljø med bedre vilkår, hvor langt flere iværksættere aktivt tilvælger børskapital, især når venturekapital ikke 

er det foretrukne. Det vil gøre det nemmere for iværksætterne at bevare kontrollen over deres virksomheder, og give bedre mulighed for virksomhederne til at 

forankre sig og vokse sig store i Danmark, så de ikke blive solgt inden.  Jeg ser frem til at vi igen får gang i flere børsnoteringer, når børsmarkedet er mere gunstigt.

”



Virksomhed Industry Børs

Aquaporin Utilities Main Market
BactiQuant Industrials First North
Brain+ Health Care First North
Copyright Agent Industrials First North
CS MEDICA Health Care Spotlight
Digizuite Technology First North
Donkey Republic Technology First North
Green Hydrogen Systems Utilities Main Market
Hove Materials First North
Hydract Industrials First North
Impero Technology First North
MapsPeople Technology First North Premier
Movinn Properties First North
Nexcom Technology First North
NORD.investments Financials First North
OrderYOYO Technology First North
Q-Interline Technology First North
Relesys Technology First North Premier
Re-Match Industrials First North Premier
RISMA Systems Technology First North
SameSystem Technology First North Premier
Scandinavian Medical Health Care First North
Trifork Holding Technology Main Market
Trophy Games Technology First North
Valuer Technology First North Premier

Kilde: Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder
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Vækstfonden er statens finansieringsfond. I partnerskab med banker og private investorer fra ind- og 

udland udvælger og udvikler vi de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Vi har erfaring og 

ekspertise, der kan få ting til at gro og virksomheder til at vokse - fra digitalisering af en 

håndværksvirksomhed i Sallingsund til lancering af en robotarm i Silicon Valley. Innovationskraft, 

samfundsafkast og ansvarlighed er pejlemærker, vi styrer efter, når vi vurderer virksomheder. Men vi 

glemmer aldrig, at de virksomheder, vi udvælger og udvikler, skal sætte ting i gang og mennesker i 

arbejde. I Danmark. www.vf.dk

TECHBBQ er blandt Skandinaviens største konferencer for iværksætteri og teknologi, og samler hvert 

år mere end 8.000 deltagere hen over to dage i hjertet af København. Siden 2013 har TECHBBQ 

fungeret som samlingspunkt for danske, nordiske og internationale iværksættere, investorer og 

nøgleaktører indenfor TECH og iværksætteri. TECHBBQ er sat i verden for at understøtte og styrke 

det danske økosystem for iværksætteri og innovation. Vi skaber lokale og globale netværk og vækst 

for startups og scaleups og tager udgangspunkt i de særegne nordiske værdier om at fremme 

åbenhed, tillid og det at møde hinanden i øjenhøjde. www.techbbq.dk


