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Indledning
Performanceregnskabet stiller skarpt på
innovationsmiljøernes resultater i 2017.
Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne er en årlig publikation, der stiller skarpt
på resultaterne i det pågældende år. Innovationsmiljøerne har siden 1998 investereret
risikovillig kapital i nye videntunge virksomheder og har derigennem bidraget til at styrke
det danske kapitalmarked for iværksættere. I
performanceregnskabet præsenteres en række
resultater af innovationsmiljøernes virke samt
udvalgte case-historier om nogle af innovationsmiljøernes nuværende porteføljevirksomheder.
2017 har været et flot år for innovationsmiljøordningen. Der er i 2017 opnået det næststørste tilbageløb fra de statslige investeringer
siden starten af ordningen i 1998. Samtidig har
porteføljevirksomhederne i 2017 tiltrukket
1,3 mia. kr. i ekstern kapital, hvilket ligeledes
er det næstbedste resultat siden 1998 og kun
overgået af tallet fra 2016 på 1,4 mia. kr. Netop
tilbageløbet fra de statslige investeringer samt
den eksterne tiltrukne kapital er nøgleindikatorer for innovationsmiljøordningen. Indikatorerne afspejler, i hvor høj grad det lykkedes
at hjælpe de nye virksomheder videre til et
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stadie, hvor eksterne og private investorer kan
overtage og bidrage til det finansielle engagement.
Resultaterne i dette års performanceregnskab er naturligvis ikke kun et resultat af
aktiviteter udført i 2017. Udviklingen af nye
vindetunge virksomheder tager tid, og de
resultater, der kan vises i 2017, er opnået på
baggrund af innovationsmiljøernes investeringer over den seneste årrække.
Performanceregnskabet er i 2017 bygget op
om innovationsmiljøordningens effektkæde.
Effektkæden er udarbejdet som en del af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes
løbende tilsyn med ordningen. Effektkæden
illustrerer de væsentligste elementer og antagelser om effekterne af innovationsmiljøernes
virke. Den er således også en guide til at læse
og forstå innovationsmiljøernes rationale og
mål.
Nøgletallene for innovationsmiljøerne er,
hvor intet andet fremgår, baseret på innovationsmiljøernes indrapporterede og revisorkontrollerede indberetninger til Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte.
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Om innovations
miljøordningen
Innovationsmiljøerne hjælper forskere og
videnbaserede iværksættere med at starte
nye videntunge virksomheder. Det sker ved
at bistå med risikovillig kapital og udviklingsforløb, der kan bringe de nye iværksættervirksomheder frem mod kommerciel succes.
De fire godkendte innovationsmiljøer er
private aktieselskaber, som efter et EU-udbud
senest i år 2013 har indgået kontrakt med
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om at varetage opgaven som innovationsmiljø. Det vil sige, at innovationsmiljøerne på
styrelsens og dermed statens vegne investerer
i nye lovende iværksættervirksomheder.
Intentionen er på den måde at afhjælpe kapitalmangel i den tidligste risikofyldte fase af
virksomhedernes liv, hvor private investorer
holder sig tilbage. Innovationsmiljøerne skal
således ikke konkurrere med det private kapitalmarked, men kompensere for dets brister.
Heri ligger samtidig, at innovationsmiljøerne
hverken kan eller skal skabe et stort finansielt
afkast til staten.
Målet er på den korte bane at hjælpe de
nye iværksættervirksomheder frem til et
stadie, hvor andre investorer kan tage over og
hjælpe dem videre frem mod innovation og
vækst. På den lange bane skal dette være med
til at sikre tilgangen af nye viden- og teknologibaserede virksomheder, så vi i Danmark kan
fastholde og udvikle en moderne erhvervsstruktur, hvor tab af virksomheder i modne
brancher opvejes af nye, der kan drive fremtidens vækst.
Innovationsmiljøernes typiske målgruppe
er iværksættere, der har perspektivrige idéer
til udviklingen af nye innovative produkter
eller serviceydelser. Det kan både være i form
af nye tekniske opfindelser og nye forretningsmodeller, der har potentiale til at skabe helt
nye markeder. Idéer og opfindelser fra videninstitutioner udgør en vigtig del af innovationsmiljøernes fødekæde.
FOIN – Foreningen af Innovationsmiljøer i Danmark

Fra idé til investering
Innovationsmiljøerne kan i første omgang
hjælpe iværksættere med at vurdere deres
produkt- eller serviceidé og igangsætte en
forundersøgelse af de kommercielle og faglige
perspektiver af idéen.
Hvis en produkt- eller serviceidé vurderes
til at være perspektivrig og inden for rammerne af ordningens formål, kan innovationsmiljøerne tilbyde en risikovillig investering. Den
nye virksomhed er formet enten kort tid før
innovationsmiljøernes investering eller oprettes samtidig med selve investeringen.
Investeringen af kapital sker i form af
såkaldte forprojekter. Innovationsmiljøerne
kan i første omgang på vegne af staten investere op til 3,5 millioner kr. som egenkapital og
lånekapital i en ny virksomhed. Det er imidlertid en forudsætning, at innovationsmiljøet
selv investerer samtidig med staten og står for
minimum 10 % af den samlede investering i
denne fase. I en senere fase af virksomhedens
udvikling kan innovationsmiljøerne på vegne
af staten investere yderligere 2,5 millioner kr.
i virksomheden som sekundær forprojektkapital, såfremt private investorer bidrager med
mindst 60 % af investeringen i denne fase.
Der er endvidere tale om klog kapital. Det
vil sige, at innovationsmiljøerne udover kapitaltilførslen også tilvejebringer et virksomhedsudviklingsforløb til iværksætterne. Dette
indebærer, at innovationsmiljøet tilbyder
rådgivning, netværksaktiviteter og faciliteter
til gavn for iværksætterne.
Effekter
På kort sigt skal innovationsmiljøernes hjælp
sætte iværksætterne i stand til, økonomisk
og fagligt, at videreudvikle og modne produkt- eller serviceydelsen, således at den kan
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introduceres på markedet og dermed skabe
en ny innovation. Det forventes ligeledes,
at innovationsmiljøernes investeringer og
virksomhedsudviklingsforløb er med til at
bringe virksomheden tættere på det private
kapitalmarked, så den kan tiltrække yderligere ekstern kapital. Ligeledes forventes det, at
iværksætterkompetencerne i virksomheden
øges.
På lang sigt skal innovationsmiljøernes indsats føre til kommercialisering af nye services
og produkter, der uden innovationsmiljøerne
ikke ville være blevet bragt på markedet.
Forretningsmodellen kan variere fra sag til
sag. Det kan handle om at tage springet fra at
være en udviklingsvirksomhed til at blive en
fremstillingsvirksomhed, der producerer og
eksporterer varer. Det kan også handle om at
leve af at sælge viden og rettigheder til andre
virksomheder og dermed forblive udviklingsvirksomhed. Eller det kan handle om at bringe
iværksættervirksomheden frem til et punkt,
hvor hele virksomheden overtages og integreres i en anden eksisterende virksomhed.
Den statslige medfinansiering er en katalysator i processen frem mod kommercialisering, men der er intet umiddelbart ønske om,
at staten skal være med i finansieringen af hele
virksomhedens udviklingsforløb. Det statslige
engagement afvikles, når det ikke længere er
nødvendigt, og innovationsmiljøet træder ud
af virksomheden (exit). Her er innovations-

miljøerne som investorer stærkt involveret i,
at der skabes et resultat i form af et exit og et
tilbageløb fra den statslige investering.
Innovationsmiljøernes rolle betyder, at
der arbejdes med flere bundlinjer. Der er den
umiddelbare bundlinje for de iværksættere, der bliver hjulpet på vej. Der er en afledt
bundlinje ved, at der sikres en sammenhængende finansieringskæde fra forskning til
kapitalmarked og en styrket tilgang af lovende
investeringsmuligheder. Endelig er der den
langsigtede, samfundsøkonomiske bundlinje:
At understøtte tilgangen af nye innovative
virksomheder herunder virksomheder, der
gennem deres produkter bidrager til innovation i mere etablerede virksomheder. Derigennem bidrages til en videnbaseret fornyelse af
den danske erhvervsstruktur.
Udfasning af ordningen
Der blev den 24. maj 2018 indgået en aftale
mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti) og Dansk
Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Som led i aftalen blev det besluttet,
at de statslige midler i innovationsmiljøerne
udfases i løbet af 2019. Der aftales i løbet af
2018 en udfasningsplan for innovationsmiljøerne, således at eksisterende tilsagn honoreres, og miljøernes fremadrettede aktiviteter
afklares.

Figur 1
Effektkæde for innovationsmiljøordningen
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Innovationsmiljøernes
opsøgende aktiviteter
Innovationsmiljøerne gør en betydelig proaktiv indsats for at være synlige for potentielle
iværksættere med perspektivrige forskningsresultater og kommercialiseringsidéer. Innovationsmiljøerne har i den forbindelse særligt
tætte relationer til de danske universiteter.
Alle innovationsmiljøer har direkte eller indirekte universiteter repræsenteret i deres ejerkreds og bestyrelse, og alle innovationsmiljøer
har lokaler på eller i umiddelbar nærhed af
universitetscampus. Innovationsmiljøerne har
endvidere et omfattende netværk til iværksættersegmentet og bestræber sig på at være
til stede i relevante kredse og til arrangementer, der retter sig mod iværksættere.
Innovationsmiljøerne gennemfører samtidig en aktiv kommunikations- og informationsindsats gennem både traditionelle skrevne, elektroniske og relevante sociale medier.
Dette skal tilvejebringe en synlig indgang,
hvor potentielle iværksættere nemt kan orientere sig og henvende sig med deres kommercialiseringsidé. Som en del af de opsøgende
aktiviteter kan innovationsmiljøerne også selv
afholde kurser, konferencer, seminarer eller
iværksætte andre former for informationsakti-
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viteter, f.eks. i samarbejde med forsknings- og
uddannelsesinstitutioner, regionale væksthuse m.m.
Innovationsmiljøernes opsøgende aktiviteter skaber kontakt til mange iværksættere,
og det anslås, at hvert innovationsmiljø i
gennemsnit får omkring 300 henvendelser
årligt fra iværksættere, der er kapitalsøgende.
Eftersom innovationsmiljøerne årligt samlet
investerer i mellem 60 og 85 nye selskaber,
sker der indledningsvist en kraftig sortering i
disse henvendelser. En andel af henvendelserne sorteres fra, da de falder uden for målgruppen. De selskaber, som innovationsmiljøerne
investerer i, skal basere sig på ny viden og
teknologi eller en ny forretningsmodel og
have potentiale til at skabe økonomisk vækst.
Desuden investerer innovationsmiljøerne
kun i nyetablerede selskaber. Det vil sige, at
de enten har under 18 måneders levetid eller
maksimalt har haft en omsætning på 50.000
kr. og kun beskæftiger én medarbejder ud
over iværksætterne. Mere modne virksomheder kan søge hjælp til finansiering bl.a. via
Vækstfondens tilbud.
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Screening og
forundersøgelse
For de iværksættere, der kommer igennem
den første udvælgelse, kan innovationsmiljøerne gå videre med en indledende bedømmelse af forretningsidéens umiddelbare
potentiale og risiko. Her gennemgår en eller
to investeringsmedarbejdere fra innovationsmiljøet det materiale (typisk en forretningsplan), som iværksætteren har fremsendt, og
vil herefter oftest invitere iværksætteren til et
møde. På mødet gennemgår iværksætteren
sin forretningsplan, som investeringsmedarbejderne stiller opklarende, kritiske spørgsmål
til, samtidig med at team, kapitalbehov og
værdisætning drøftes. Endelig gennemgås innovationsmiljøets rammer og betingelser for
at investere. Processen fra henvendelsen til det
første møde vil – afhængigt af kvaliteten af det
materiale iværksætteren kan levere – typisk
tage 2-3 uger.
På baggrund af mødet beslutter innovationsmiljøet, om der skal igangsættes en såkaldt
forundersøgelse, hvor innovationsmiljøet
med interne og eksterne ressourcer foretager
en grundig analyse af den pågældende inve-

steringssag. I forundersøgelsen fokuseres der
afhængigt af forretningsidéens karakter på at
få afdækket risikoelementer inden for f.eks.:
• Teknologi
• IPR
• Marked: Konkurrenter, behov, barrierer,
vejen til markedet etc.
• Teamets kompetencer
• Budget og kapitalbehov
Desuden ses på værdisætning, investeringsmodel og exitmuligheder.
I 2017 gennemførte innovationsmiljøerne
218 forundersøgelser. Disse forundersøgelser
førte til 86 nye forprojekter, dvs. investeringer i
nye selskaber.
Udviklingen i antallet af forundersøgelser
og forprojekter i perioden 2013 til og med
2017 fremgår af figur 2. Et forprojekt er betegnelsen for en investering, som innovationsmiljøet har foretaget inden for rammerne af en ny
virksomhed.

Figur 2
Forundersøgelser og forprojekter 2013-2017
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FOIN – Foreningen af Innovationsmiljøer i Danmark

8

Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2018

Forprojekter –
innovationsmiljøernes
investeringer
Der er i perioden 2013 til og med 2017 tilført
innovationsmiljøernes porteføljeselskaber i
alt 950,5 mio. kr. i offentlig primær og sekundær forprojektkapital. I 2017 investerede
innovationsmiljøerne på vegne af staten 188,5
mio. kr. i nye og bestående porteføljeselskaber.
I 2016 var investeringsbeløbet 204,1 mio. kr.
Af de investerede midler i 2017 blev 166,9
mio. kr. investeret som primær forprojektkapital, dvs. i investeringer i de første runder, hvor
innovationsmiljøerne kan investere samlet
maksimalt 3,5 mio. kr. på statens vegne i det
enkelte selskab. I 2017 fik 86 nye selskaber
investeret primær forprojektkapital fra innovationsmiljøerne. I 2016 blev der investeret i 67
nye selskaber.

Endvidere blev der investeret 21,6 mio. kr.
som sekundær kapital i den eksisterende portefølje, hvor innovationsmiljøerne på vegne af
staten kan investere yderligere op til 2,5 mio.
kr. i det enkelte selskab, såfremt den statslige
investering udgør maksimalt 40 % af den samlede investering. Med andre ord skal private
investorer i den sekundære investeringsrunde
bidrage med mindst 60 % af den samlede
investering.
Den branchemæssige fordeling af investeringer i nye forprojekter og investeringer af
sekundær kapital fremgår af figur 3 og 4. Antallet af nye investeringer i 2017 med sekundær
kapital var 33, mens det i 2016 var 28.

Figur3
Nye forprojekter igangsat i 2017

Figur 4
Antal investeringer med sekundær kapital i 2017
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Den samlede portefølje
Den samlede portefølje af virksomheder,
som innovationsmiljøerne har investeret i,
bestod ved udgangen af 2017 af 339 selskaber
– mens den ved udgangen af 2016 bestod af
312 selskaber. Stigningen i antallet af virksomheder i porteføljen afspejler, at der i 2017
blev etableret ca. 20 selskaber flere end i de
forudgående år. Årsagen til det er, at flere af
innovationsmiljøerne begyndte at lave flere
relativt små investeringer på op til 0,5 mio. kr.
end tidligere. Den branchemæssige fordeling
af hele porteføljen fremgår af figur 5. Som i
2016 og 2015 viser fordelingen på brancher
en overvægt af selskaber inden for IKT, hvor
der ved udgangen af 2017 var 183 selskaber i
porteføljen, og i 2017 blev der investeret i 64
nye selskaber. Der var før 2015 også en relativt
stor andel af porteføljeselskaber inden for biotek/medico. I 2017 blev der investeret i 8 nye
biotek/medico-selskaber, og det samlede antal
biotek/medico-selskaber i porteføljen faldt til
65 i 2017, mens der i 2014, 2015 og 2016 var
hhv. 102, 80 og 68 i porteføljen. Den gradvise
tilbagegang skyldes, at erfaringen har vist, at

Figur 5
Antal porteføljeselskaber pr. 31.12.2017

der er meget store omkostninger forbundet
med udviklingen af disse selskaber, hvorfor
det har været nødvendigt med en kraftigere
selektion i forbindelse med investeringerne.
33 % af de selskaber, der var i innovationsmiljøernes samlede portefølje ved udgangen af
2017, udspringer fra forskningsinstitutioner.
Dette er på niveau med 2016 . I 2016 havde
10 af de 67 nye selskaber, der blev etableret
dette år, udspring fra forskningsinstitutioner.
I 2017 var dette tal 15 ud af 86 nyetablerede
selskaber.
17 % af selskaberne har en formaliseret
FoU-aftale med en forskningsinstitution – se
figur 5.
Den geografiske fordeling af porteføljevirksomhederne fremgår af figur 6. De fleste
porteføljeselskaber er lokaliseret i København og omegn samt i Østjylland. Her ligger
også flere større videninstitutioner og meget
videntungt erhverv, hvorfra porteføljeselskaberne ofte udspringer. Samtidig er København
og Østjylland de befolkningsmæssigt største
landsdele. Vest- og Sydsjælland har det laveste
antal virksomheder med en investering fra
innovationsmiljøerne.

Figur 6
Geografisk fordeling af porteføljeselskaber
pr. 31.12.2017 efter landsdel
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Virksomheds
udviklingsforløb
Innovationsmiljøerne investerer i helt nye
virksomheder, hvor iværksætterne ofte har
begrænsede erfaringer med virksomhedsdrift.
Innovationsmiljøernes medarbejdere bidrager
derfor med en intensiv sparringsindsats, der
skal hjælpe iværksætterne og virksomhedens
udvikling på vej. Innovationsmiljøernes medarbejdere kaldes også Investment Managers.
De deltager i bestyrelsesmøder og bidrager
løbende med bl.a.:
• Sparring og rådgivning om forretningsudvikling og strategi
• Praktisk råd og hjælp i forbindelse med
forretningsdrift i bred forstand
• Rekruttering af kompetencer til bestyrelser,
advisory boards m.v.
• Inddragelse af iværksætteren i relevante
forretningsmæssige netværk
• Hjælp til kapitalrejsning – identifikation,
dialog og forhandling med kapitalkilder
• Identifikation og forhandling med mulige
exitpartnere

FOIN – Foreningen af Innovationsmiljøer i Danmark

Mange af innovationsmiljøernes medarbejdere har selv erfaring som iværksættere, virksomhedsledere m.v. Dette erfaringsgrundlag
bidrager til at supplere porteføljeselskabernes
egne kompetencer og dermed til at undgå oplagte faldgruber og begynderfejl. På den måde
skal innovationsmiljøernes medarbejdere
bidrage til at skabe en større chance for succes
hos de enkelte virksomheder.
Omfanget af udviklingsindsatsen svinger
over tid og fra selskab til selskab. Typisk gennemføres intensive forløb med ugentlig dialog
med iværksætterne i den første periode efter,
at investeringen er foretaget samt i de perioder, hvor der skal rejses ny kapital, eller hvor
der opstår kritiske situationer for porteføljeselskabet. Udviklingsindsatsen fra innovationsmiljøets side varer som udgangspunkt så
længe, at innovationsmiljøet er en væsentlig
medejer i selskabet, hvilket ofte er 4-8 år. I
selskaber, som får tilført ny kapital fra andre
investorer, herunder store danske og udenlandske fonde, vil de nye investorer ofte tilføre
ny viden og en større grad af international erfaring, som betyder, at innovationsmiljøets rolle
og arbejdsindsats gradvist reduceres.
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Medarbejdere i
porteføljeselskaber
Innovationsmiljøerne har til formål at fremme
nye virksomhedsetableringer ved at investere i den tidligste fase, hvor virksomhederne
normalt kun har få medarbejdere.
De fleste af innovationsmiljøernes selskaber kører i den første tid med meget slanke
organisationer, hvor en lang række opgaver er
outsourcet.
Ved udgangen af 2017 var der i de 339 porteføljeselskaber 2.733 medarbejdere, mens der
ved udgangen af 2016 var 2.204 medarbejdere
i 312 porteføljeselskaber.
IKT-sektoren tegner sig som tidligere år for
mere end halvdelen (1.747) af medarbejderne (64 %).
272 af de 339 selskaber har mellem 0 og 5
ansatte og kun 16 selskaber har over 25 ansat-

te. 4 selskaber har over 100 ansatte.
For mange af innovationsmiljøernes
porteføljevirksomheder er målet ikke nødvendigvis at igangsætte egen produktion.
Derimod er forretningsmodellen ofte baseret
på licensiering, frasalg eller exit til en eksisterende virksomhed. På den måde bliver mange
af de skabte innovationer indirekte til vækst
og jobskabelse i andre virksomheder. Dermed
er der ikke en stor beskæftigelseseffekt hos
virksomhederne, mens de endnu er i porteføljen hos innovationsmiljøerne.
Når porteføljevirksomhederne ved exit
(salg) fusioneres ind i bestående virksomheder, er det ikke længere muligt at følge væksten i beskæftigelse og omsætning.
Når det af figur 9 således fremgår, at der i

Figur 7
Medarbejdere i porteføljeselskaber pr. 31.12.2017

Figur 8
Antal selskaber fordelt efter antal
medarbejdere pr. 31.12.2017
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selskaber, der er stiftet før 2012, ikke er mange
ansatte, skyldes dette, at medarbejdere i exittede selskaber ikke er talt med.
Andelen af kvindelige iværksættere i porteføljeselskaber er angivet i figur 10. I selskaber, hvor der er mere end én iværksætter, er
det ”hovediværksætteren”, der tæller med i

oversigten. Oversigten viser, at det kun er et
fåtal af porteføljeselskaberne, der har kvinder i
spidsen som iværksættere – 5 % af de samlede
porteføljeselskaber. Af de nyetablerede selskaberi 2017 var det 8 %, der havde en kvinde i
spidsen.

Figur 9
Medarbejdere i nuværende portefølje
selskaber pr. 31.12.2017 efter stiftelsesår
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Figur 10
Iværksætterkønsfordeling
315

323
20

18

295

305

68
A

B

7
61

2013
Mænd
Kvinder

61
A

B

322

312

17

292

305
70
3
58

2014

A

B

2015

339
20

4
66

67
A

B

2016

27

312
86
5
62

A

B

6
80

2017

A = Selskaber pr. 31.12
B = Nyetablerede selskaber

FOIN – Foreningen af Innovationsmiljøer i Danmark

13

Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2018

Udvikling af nye produkter
og omsætning
Udviklingen af nye produkter er et vigtigt formål med ordningen og indgår som et væsentligt element i effektkæden.
219 af de 319 porteføljeselskaber havde
ved udgangen af 2017 introduceret mindst
et nyt produkt eller en tjenesteydelse på
markedet. Over halvdelen af disse selskaber
var IKT-selskaber. Af de 183 IKT-selskaber i
porteføljen havde 142 lanceret på markedet,
mens det af de 64 biotek/medico-selskaber
kun var 34, der havde lanceret et nyt produkt.
Forskellen afspejler, at biotek/medico-selskaber som hovedregel har en meget længere

Figur 11
Antal porteføljeselskaber med nye produkter på
markedet fordelt på brancher pr. 31.12.2017

udviklingsvej til markedet end IKT-selskaber.
45 selskaber, der fik nye investeringer i 2017,
har allerede introduceret et nyt produkt på
markedet. Heraf var de 40 IKT-selskaber.
Som det fremgår af figur 12, er hovedparten
af porteføljeselskaberne, der har introduceret
nye produkter, stiftet inden for de seneste fem
år. Den primære årsag hertil er, at innovationsmiljøerne løbende har solgt eller afviklet mange af de selskaber, der er stiftet i de foregående
år. Disse selskabers nye produkter indgår ikke
i opgørelsen.
Den totale omsætning i porteføljeselskaberne var i 2017 på 1,5 mia. kr., hvilket var 0,6
mia. mere end i 2016 og i 2015 – med andre
ord end fremgang på 66 %.
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Figur 12
Antal porteføljeselskaber med nye produkter på
markedet 1998-2017

Figur 13
Omsætning i porteføljeselskaber (mio. kr.)
pr. 31.12.2017
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Patenter og
patentansøgninger
190 af de 339 aktive selskaber i innovationsmiljøernes porteføljer ultimo 2017 havde
beskyttet deres idé med patent/patentansøgning. Selskaberne inden for biotek/medico har
som i tidligere år den største grad af patentbe-

skyttelse. Flere af selskaberne har mange patenter/patentansøgninger. Her er det markant,
at biotek/medico-selskaberne tegner sig for
næsten 60 % af det samlede antal patenter/patentansøgninger i porteføljevirksomhederne.

Figur 14
Antal selskaber i porteføljen pr. 31.12.2017, der
udnytter patenter og patentansøgninger

Figur 15
Antal patenter og patentansøgninger
i selskaber i porteføljen pr. 31.12.2017
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Kapital fra eksterne kilder
Innovationsmiljøernes selskaber tiltrak i
2017 1.328 mio. kr. i privat kapital fra eksterne
private investorer. Det er en lille tilbagegang i
forhold til 2016, hvor der blev tiltrukket 1.453
mio. kr.
I perioden 2013 til og med 2017 er der tiltrukket 5,7 mia. kr. svarende til 6 kr. fra private
investorer for hver krone, der i samme periode
er investeret i innovationsmiljøernes porteføljeselskaber som offentlig forprojektkapital
(950,5 mio. kr.).
24 % (319,4 mio.) af den tiltrukne kapital
i 2017 kom fra udenlandsk venture. Dette er
en stigning i forhold til 2016, hvor 137,8 mio.
kr. eller 9 % af den samlede tiltrukne private
kapital kom fra udenlandsk venture.
24 % (317,3 mio.) af den tiltrukne kapital i
2017 kom fra danske ventureselskaber. Dette
er lidt under niveauet for 2016, hvor 26 %,
(380,1 mio. kr.) kom fra dansk venture. Af de
317,3 mio. kr. kom 82,2 mio. kr. som direkte
ventureinvesteringer fra Vækstfonden. 90,2
mio. kr. af de private investerede midler kom i
2017 fra nogle af de venturefonde, som Vækstfonden/Dansk Vækstkapital er medinvestor i
sammen med en række private og institutio-

nelle investorer. Der er således stadig en klar
synergi mellem innovationsmiljøernes og
Vækstfondens indsats. 144,9 mio. kr. blev investeret af andre danske venturefonde, hvilket
var noget lavere end i 2016.
I 2017 bidrog Business Angels med investeringer på 155,7 mio. kr., hvilket er en pæn stigning i forhold til 2016 (126,8 mio. kr.). Business
Angels er fortsat af stor betydning for en lang
række af innovationsmiljøernes porteføljeselskaber, herunder specielt de selskaber som
har brug for investeringsbeløb på under 5 mio.
kr. – en størrelse, som ventureselskaber typisk
har som minimumsgrænse. 158 af innovationsmiljøernes selskaber tiltrak således kapital
af en størrelse på op til 1 mio. kr.
De allerfleste (75 %) af porteføljeselskaberne tiltrak i 2017 kapital fra private investorer.
At 25 % ikke tiltrak kapital fra private skal dels
ses i lyset af, at der blandt de 339 selskaber i
porteføljen er selskaber under afvikling, dels
ses i lyset af, at der i 2017 blev etableret 86 helt
nye selskaber, hvoraf de færreste tiltrak anden
kapital end kapitalen fra innovationsmiljøerne
og staten. Der er således en fortsat klar indikation af, at innovationsmiljøerne er i stand til

Figur 16
Offentlig og privat kapital 2013-2017 (mio. kr.)

Figur 17
Tilført privat kapital til selskaber i 2017 (mio. kr.)
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at bidrage til, at der tiltrækkes ekstern privat
kapital til porteføljeselskaberne.
Pengeinstitutterne spiller som investorer
af risikovillig kapital i den helt tidlige fase en
stærkt begrænset rolle. Det store beløb fra pengeinstitutter i 2017 (292,4 mio. kr.) er primært
ydet som anlægsinvestering til et forholdsvist
gammelt selskab samt som lån til et andet
selskab fra et udenlandsk pengeinstitut.
For første gang kan vi for 2017 se, i hvilket
omfang børsnoteringer har bidraget til tilførsel
af privat kapital: 36,7 mio. kr.
I 2017 ses det, at ”Andre kapitalkilder”
bidrager med 177,2 mio. kr. Der er her eksempelvis tale om investeringer fra virksomheder,
founders og andre.
I alt har porteføljeselskaberne fra IKT-området tiltrukket 677,6 mio. kr. eller 51 % af den
samlede tiltrukne kapital. Der er her tale om
videreførsel af tendensen fra tidligere år – dog
bortset fra 2016, hvor biotek/medico-selskaberne i kraft af et enkelt selskab kom ind på
førstepladsen og tiltrak mere end halvdelen

(745,5 mio. kr.) af den samlede tiltrukne kapital. I 2017 tiltrak biotek/medico-selskaberne
368,6 mio. kr. fra private investorer.
Tallene svinger således markant fra år til år
på trods af, at innovationsmiljøerne i forhold
til situationen for 5 år siden især har færre af
de meget kapitalkrævende biotek/lægemiddelselskaber i deres porteføljer.
Inden for alle brancher er der i 2017 (som i
tidligere år) en markant overvægt af selskaber,
der tiltrak under 10 mio. kr. Innovationsmiljøernes selskaber tiltrækker imidlertid oftest
kapitalen over flere omgange, og flere af
selskaberne har således over tid tiltrukket væsentligt større kapitalbeløb, end det fremgår af
figur 19.
Evnen til at tiltrække privat kapital er et
væsentligt succesparameter i innovationsmiljøordningens effektkæde, der indikerer, i hvor
høj grad det lykkes at udvikle selskaberne
frem til et stadie, hvor eksterne private investorer vil medinvestere.

Figur 18
Tilført privat kapital til selskaber i 2017 (mio. kr.)

Figur 19
Antal virksomheder i porteføljen pr. 31.12.2017,
der har tiltrukket privat kapital i 2017 (al privat
egenkapital og lånekapital) inden for de opstillede
intervaller
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Tilførsel af bestyrelses
kompetencer til
selskaberne
Som nævnt tidligere er det vigtigt for selskabernes udvikling og overlevelse, at der tilføres
de rette kompetencer til selskaberne ud over
de kompetencer, som innovationsmiljøet
tilfører. Innovationsmiljøerne søger derfor
sammen med iværksætterne at tilføre relevante eksterne bestyrelseskompetencer til
selskaberne. I alt er der i de 339 selskaber tilknyttet 568 eksterne bestyrelsesmedlemmer,

hvoraf 358 repræsenterer med-investorer. 179
selskaber har 1-2 eksterne bestyrelsesrepræsentanter, mens 87 selskaber har 3 eller flere.
73 selskaber havde ved udgangen af 2016 ikke
andre bestyrelsesmedlemmer end iværksætteren og en repræsentant fra innovationsmiljøet.
Samlet afspejler tallene set i forhold til 2016
en stigende tendens til at tiltrække eksterne
bestyrelsesrepræsentanter til selskaberne.

Figur 20
Antal selskaber med eksterne
bestyrelsesmedlemmer

Figur 21
Antal eksterne bestyrelsesmedlemmer i
selskaberne
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Virksomhedernes
overlevelse
Innovationsmiljøerne skal investere i projekter, hvor risikoen i startfasen er for høj til, at
der kan tiltrækkes fornøden kapital fra andre
private kapitalkilder, og som samtidig indeholder et stort potentiale.
Denne risikovillighed har skabt en række
succesrige virksomheder heriblandt de fire,
som er portrætteret i dette performanceregnskab. Men af den høje risikoprofil følger også,
at nogle af iværksættervirksomhederne af
forskellige årsager må lukke.
I løbet af 2017 lukkede innovationsmiljøer-

ne i alt 20 selskaber i deres porteføljer jf. figur
22, mens de i 2016 lukkede 32. En rundspørge
blandt innovationsmiljøerne viser, at 12 af
lukningerne havde markedsmæssige årsager,
mens 7 lukkede på grund af finansieringsproblemer. Man skal imidlertid være opmærksom på, at en selskabslukning ofte skyldes et
samspil mellem en række faktorer.
Overlevelsesraten fem år efter etablering,
ligger på mellem 39 og 61 % for de forprojekter, der blev etableret i perioden 1998 - 2012.
Gennemsnitligt ligger overlevelsesraten på

Figur 22
Antal lukkede selskaber i 2017 fordelt på branche og hovedårsagen til lukningen (baseret på innovations
miljøets vurdering) – samme virksomhed kan kun tælle med under én årsag.
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ved udgangen af 2017 490 levende virksomheder etableret med finansiering fra innovationsmiljøerne, heraf var 339 stadig i miljøernes
porteføljer, mens 151 var solgte selskaber.

fem års sigt hos innovationsmiljøernes porteføljeselskaber på 49 % (481 ud af 980). Overlevelsesraten afspejler, at innovationsmiljøerne
generelt tager en meget høj risiko. I alt var der

Figur 23
Antal etablerede samt overlevende virksomheder 5 år efter etableringen fra perioden
1998-2017
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Figur 24
Antal etablerede virksomheder 1998-2017 samt stadig levende virksomheder
pr. 31.12.2017 efter investeringsår
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Kommercialiseringsveje
Vejen til den endelige kommercialisering af
porteføljeselskabernes nyudviklede produkter er forskellig fra selskab til selskab. Der er
sjældent en lige vej for en nystartet virksomhed og ofte ændrer strategien sig flere gange
undervejs i processen. Innovationsmiljøerne
bidrager med risikovillig finansiering og kompetencer i den tidlige fase af selskabernes liv
og er således en katalysator i processen frem
mod kommercialisering. Men den endelige
kommercialisering af nyudviklede produkter
vil ofte skulle foregå efter et videresalg af selskabet eller af selskabets teknologi til andre investorer eller virksomheder (exit) og dermed
efter en afvikling af den statslige investering.
Dette sker altid i dialog med iværksætterne.
I figur 25 ses en oversigt over de kommercialiseringsveje, som innovationsmiljøerne p.t.
vurderer til at være de aktuelle for den samlede portefølje på 339 selskaber. Hovedvejen er
et exit og et salg til en industriel partner. Mange porteføljeselskaber arbejder således på at
blive opkøbt af en større virksomhed, der ofte
kan anvende sin størrelse til at distribuere de
nye produkter til flere markeder. Exit og salg til
en industriel partner kræver derfor typisk, at
det pågældende porteføljeselskab har doku-

menteret sin evne til at skabe omsætning på
baggrund af sine nye produkter. Dermed er
innovationsmiljøernes porteføljeselskaber i
vidt omfang med til at bidrage til innovation i
mere modne virksomheder
En anden kommercialiseringsvej er i form
af et teknologisalg i sammenhæng med en
licensaftale. Særligt for biotek/medico-selskaberne er dette en relevant kommercialiseringsvej, idet der for disse selskaber kan være en
meget lang og omkostningskrævende proces
frem til et salgbart produkt. Her vil innovationsmiljøernes investering ofte ikke alene
være tilstrækkelig.
Som det fremgår af figur 25, er tilbagesalg til
iværksætterne også en potentiel mulighed for
den fremadrettede udvikling af selskaberne.
Dette sker i en vis udstrækning i situationer,
hvor det ikke er muligt at sælge selskabet til
en tredje part, men hvor det fortsat giver god
mening for iværksætterne at arbejde videre
med selskabet. Endvidere kan exit til iværksætterne ske, når iværksætterne har opnået
finansielle ressourcer til at tilbagebetale
selskabets lån eller tilbagekøbe ejerandele på
markedsmæssige vilkår.

Figur 25
Innovationsmiljøernes vurdering af den mest aktuelle kommercialiseringsvej
for porteføljeselskaberne pr. 31.12.2017
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Exits og tilbagebetaling
Innovationsmiljøerne stiller ikke blot risikovillig kapital og kompetencer til rådighed for
nystartede videnbaserede iværksættervirksomheder. Kapitalen er også meget tålmodig.
Det tager tid at få etableret en videntung
virksomhed og nå fra idé til marked.
Tilbagebetalingen af de statslige investeringer blev i 2017 66,8 mio. kr., mens tallene for
2016, 2015 og 2014 var hhv. 64,5, 86,7 og 49,1
mio. kr.
Tilbagebetaling er et centralt succeskriterium for innovationsmiljøerne og en vigtig
indikator i innovationsmiljøordningens
effektkæde.
Sammenligner man tilbagebetalingerne

siden 2013 med den investerede offentlige
forprojektkapital er forholdet mellem tilbagebetalinger og investeringer ca. 1:3.
I 2017 var der i alt 39 exits af selskaber fra
innovationsmiljøernes porteføljer. Imidlertid
skete flertallet af disse exits med tab (31) og
8 med fortjeneste, heraf 3 med fortjeneste på
mellem 100 og 300 % (se figur 27). Tallene for
exits med fortjeneste er ikke høje og afspejler,
at der med innovationsmiljøernes høje risikoprofil skal foretages mange investeringer for at
finde de få vindere.
Der er i forbindelse med exits med tab
oftest tale om selskaber, hvor innovationsmiljøerne har vurderet, at et fortsat engagement

Figur 26
Tilbagebetaling af statslige investeringer
2013-2017 (mio. kr.)

Figur 27
Exits i 2017￼
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i selskaberne set med investorøjne er uden
perspektiv.
En række selskaber er på vej mod exits,
dvs. enten har selskaberne betalt deres lån
helt eller delvist tilbage til innovationsmiljøet,
eller innovationsmiljøet har solgt en del af
sine kapitalandele i selskaberne. 70 af selska-

berne i porteføljen var ved udgangen af 2017 i
gang med at afvikle deres lån og egenkapital
indskud m.v. fra innovationsmiljøerne. Af de
70 havde 2 betalt innovationsmiljøet tilbage,
så investeringen foreløbigt var kommet hjem
plus 100-300 %, mens 1 var kommet med foreløbigt mere end 300 %.

Figur 28
Antal selskaber, der pr. 31.12.2017 har påbegyndt
tilbagebetaling af de investerede midler￼
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Ung iværksætterkomet
hjælper hjertepatienter til
bedre behandling
CathVision har udviklet en teknologi til at forstærke
hjertesignaler, så lægerne kan optimere behandlingen
af hjerteflimmer. Siden Borean Innovations investering
har selskabet etableret et datterselskab i USA, ansat en
amerikansk CTO og modtaget et tocifret millionbeløb i
privat kapital til at lancere produktet på et 20 mia. stort
marked.

Mads Emil Matthisen trives ikke særlig godt,
når tingene kører for meget på skinner. Allerhelst vil han bygge noget op fra ingenting
og arbejde imod alle odds. Det gjorde han
som barn, da han trænede sig op til at løbe
på eliteplan på trods af lægernes besked om,
at han med sine hypermobile led aldrig ville
komme til at dyrke motion. Og det gjorde han,
da han som 23-årig civilingeniørstuderende
startede, hvad der blev til medtech-selskabet
CathVision. I dag samarbejder den unge CEO
med førende internationale læger og et dygtigt
team, der gør sig klar til at erobre det europæiske og amerikanske marked med den unikke
hjerteforstærker til behandling af hjerterytmeforstyrrelser.
”Jeg føler mig stadigvæk lige så meget
iværksætter som direktør. Når man har arbejdet med noget i så lang tid, føles det som ens
baby, og man vil gå langt for at få det til at flyve. Jeg er både en lidt utålmodig og selvstændig type, som bedst kan lide, at der ikke er for
mange ledelseslag omkring mig. Selvom jeg
er ung og ikke har gjort alt før, er der selvføl-
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gelig en stor tilfredsstillelse i at tage sine egne
beslutninger og sætte retningen,” siger Mads
Emil Matthisen.
Etablering i USA
Sammen med en læge konceptualiserede han
det første proof-of-concept af sit hjertemålesystem under et udvekslingsophold i USA tilbage i 2009. Herefter fulgte flere år med adskillige versioner og griseforsøg. En samlet tocifret
millioninvestering fra Vækstfonden Venture
og Borean Innovation rykkede i sommeren
2017 selskabet et stort skridt nærmere klinikken. De kunne ansætte amerikanske Andreas
Pfahn som CTO og har netop udvidet med et
datterselskab i USA, hvor produktet sandsynligvis skal lanceres først. Om få måneder forventer Mads Emil Matthisen at være klar med
den endelige markedsprototype, som skal
introduceres i 2020, og planlægger en større
investeringsrunde inden for de kommende år,
hvor målet er at hente 30 mio. kr.
I Danmark udføres der årligt over 5.000
hjertebehandlinger, hvor lægerne vil kunne
bruge CathVisions produkt, og på verdensplan
er der ca. en million behandlinger om året.
Det globale marked for udstyr til de såkaldte
ablationsbehandlinger er på 20 mia. kr. årligt,
og der er stadig høj vækst.
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Innovationsmiljø eneste kapitalmulighed
I de første fire år af selskabets levetid arbejdede Mads Emil Matthisen på teknologien
ved siden af først studierne og derefter jobbet
som konsulent hos The Boston Consulting
Group. I 2014 betød en investering fra Borean
Innovation og en bevilling fra Markedsmodningsfonden, at han kunne dedikere al sin tid
til startup-projektet og ansætte en udviklingsingeniør. Inden da havde han pitchet hos både
venturefonde, seed-fonde, business angels,
nationale og internationale fonde, men blev
hver gang mødt med afslag.
”For business angels er medicinsk teknologi forholdsvis dyrt, og forretningsmodellerne
er komplekse, fordi man sælger ind til et sundhedssystem, hvor betaleren, staten eller forsikringsselskabet er meget forskellig fra brugeren,
som er lægen. Uden investeringen fra Borean
havde vi ikke kunnet bruge bevillingen fra
Markedsmodningsfonden, fordi de skulle matches op med private penge. Vi havde helt klart
været nødt til at lukke ned, hvis ikke Borean
var gået ind på det tidspunkt,” vurderer Mads
Emil Matthisen.

FAKTA OM CATHVISION
Stiftet: 2010
Medarbejdere: 4 og herudover 15-20
fasttilknyttede freelance software og
elektronikudviklere
Direktør: Mads Emil Matthiesen
Innovationsmiljø: Borean Innovation
www.cathvision.com
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Aarhusiansk it-startup har
unicorn-ambitioner
På få år har ClearView Trade digitaliseret og effektiviseret den
danske eksportbranche med eksportportalen.dk. Det gør dansk
eksport mere konkurrencedygtig og skaber milliardbesparelser. I
2018 ekspanderer virksomheden internationalt.

Det er blevet langt hurtigere og billigere for
danske eksportvirksomheder at få sine varer
afsted til nye og fjerne markeder. Mens alle
eksportdokumenter tidligere skulle printes og
stemples fysisk og så sendes med post eller
scannes ind, kan eksportører nu få udstedt og
attesteret dem på sekunder.
Softwarevirksomheden ClearView Trade
har udviklet it-løsningen Eksportportalen.dk,
som er en cloudbaseret platform, der digitaliserer alle internationale handelsprocesser.
”Eksportportalen gør op med ineffektive,
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manuelle og papirtunge processer, hvor der er
risiko for fejl, som virkelig koster ressourcer.
Platformen fjerner overflødige omkostninger
ved at digitalisere hele informationsflowet,”
siger CEO Morten Øllgaard Jensen, som sammen med Michael Boyum og Niels Stenfeldt
stiftede ClearView Trade i 2014.
Digitaliserer eksport for milliarder
Samtlige af de danske erhvervsorganisationer
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Landbrug & Fø-
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devarer og SMVDanmark har købt løsningen
og samarbejder med ClearView Trade om at
digitalisere international handel. Årligt formidler virksomheden 125.000 transaktioner i Eksportportalen, som bruges af mere end 1000
danske eksportvirksomheder, blandt andre
Danish Crown, Novo Nordisk og Harboe.
I Aarhus Havn afskibes 75 % af den danske
fødevareeksport. Det svarer til fødevarer for ca.
117 mia. kr. om året eller 2,25 mia. kr. om ugen.
Ved at digitalisere handelsflowet vurderer
Morten Øllgaard Jensen, at Aarhus Havn årligt
vil kunne spare og frigøre lagerbindinger for
ca. 1-1,2 mia. kr.
”Varer kommer afsted på én dag, mere
sikkert og med færre fejl i dokumentationen
– og det har stor betydning for virksomheders
produktion, cashflow og renteomkostninger,”
siger Morten Øllgaard Jensen.
Konkurrencemæssige fordele for Danmark
Danmark er i front med at udstede eksportdokumenter digitalt, og samarbejdet med de
store danske eksportvirksomheder trækker
naturligt ClearView Trade til udlandet. I 2018
tager virksomheden for alvor fat på internationaliseringen.
”Vi har etableret os på et kæmpestort marked og er lige nu inde i en ret vild udvikling,
hvor vi er ved at lukke en masse nye, store
aftaler. Hvis vi får fodfæste, kan vi begynde at
adressere nogle af de helt store globale virk-
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somheder. Digitalisering er et område med
stort politisk fokus, og stort set alle virksomheder arbejder i disse år på at digitalisere hele
værdikæden,” siger Morten Øllgaard Jensen,
der har ambitioner om at opnå en værdiansættelse på over en milliard dollar og dermed
ende som unicorn.
CAPNOVA hjalp med en investering i 2014
ClearView Trade igennem de første risikofyldte leveår. Et samarbejde, som Morten Øllgaard
Jensen anser som afgørende for virksomhedens succes:
”CAPNOVA var lead investor på vores første
kapitalforhøjelse, som vi gennemførte med
en række business angels. Vi var igennem
en grundig due diligence proces, og det er
min opfattelse, at det skabte tillid hos andre
investorer og aktører. Min klare vurdering er,
at vores investeringsbehov var for stort til, at
business angels ville være med alene, og at vi
var for nye og uden omsætning til, at seed-
fondene ville arbejde med os.”

FAKTA OM CLEARVIEW TRADE
Stiftet: 2014
Medarbejdere: 12
Direktør: Morten Øllgaard Jensen
Innovationsmiljø: CAPNOVA
www.clearviewtrade.com
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”Gode idéer kommer ikke
kun i opgangstider”
Mens finanskrisen buldrede, jagtede elektronikingeniør Hans
Hasselby-Andersen kapital for at realisere sin idé om at udvikle
energieffektive mini-lydforstærkere. I februar 2018 blev hans
virksomhed Merus Audio opkøbt af den globale chipgigant
Infineon Technologies, som årligt omsætter for 53 mia. kr. Den
største exit i Syddansk Innovations historie.

Der var ingen prototype, ingen hardware og
ikke noget at vise frem, da Hans Hasselby-Andersen og Mikkel Høyerby i 2009 præsenterede deres idé for potentielle investorer. De ville
udvikle energibesparende chips til trådløse
højtalere, som der endnu ikke var et marked
for.
”Finanskrisen var på sit allerhøjeste, og vi
var på et alt for tidligt stadie til venturepenge.
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Vi søgte blandt landets mange private investorer, men der var ingen af dem, som turde eller
havde penge på det tidspunkt. Feltet snævrede sig hurtigt ind til at være innovationsmiljøerne, da de jo er sat i verden for at investere i
højteknologiske og risikofyldte projekter som
vores,” siger Hans Hasselby-Andersen, CEO i
Merus Audio.
Trods den store risiko i projektet kunne
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Syddansk Innovation se potentialet, der lå i at
skabe væsentlige energioptimeringer samtidig
med, at højttalere i højere og højere grad blev
batteridrevne. Merus Audio skulle vise sig at
ramme plet. Markedet for trådløse højttalere
eksploderede – men først nogle år efter investeringen. I 2010 blev der solgt 1,5 mio. trådløse højtalere, et tal der i dag nærmer sig 70 mio.
Merus Audio har siden den første investering
tiltrukket kapital fra Vækstfonden og en række
private investorer fra chipindustrien. Investorer, der efterfølgende har geninvesteret dele af
udbyttet fra salget til Infineon Technologies i
Syddansk Innovations øvrige portefølje.
Små chips med ultrahøj energieffektivitet
Merus Audios forstærkerchip til lydsystemer
kan eliminere 90 pct. af energitabet uden at
gå på kompromis med lydkvaliteten og giver
herudover mulighed for et mere kompakt
design. Deres patenterede eximo® forstærkerteknologi forlænger batterilevetiden i trådløse
batteridrevne højttalere væsentligt og bliver i
dag brugt i en bred vifte af forbrugerprodukter,
fra trådløse højttalere, soundbars og multirums-systemer til konferencesystemer og HIFI.
En teknologi, der har skabt international
opmærksomhed i en sådan grad, at Merus
Audio i februar 2018 blev opkøbt af tyske
Infineon Technologies, der har 38.000 medarbejdere på verdensplan og en omsætning på
53 mia. kr.
”Vi er kommet ind i en stor organisation
med en stor salgsstyrke. Det åbner en masse
døre, og vores altoverskyggende prioriteter
over de næste år er at øge salget samt færdiggøre og release vores generation 2-produkter, som er endnu mere energieffektive og
med flere funktioner,” siger Hans Hasselby-
Andersen.
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Derfor forventer direktøren flere ansættelser
på hovedkontoret i Herlev, hvor udviklingsarbejdet også i fremtiden kommer til at foregå.
Brug for risikovillig kapital
Forløbet for Merus Audio er et klassisk forløb
for innovationsmiljøernes investeringer:
”Når vi investerer, kan vi ikke stole på de
herskende logikker og bare investere der, hvor
udviklingen allerede er i gang. Så kommer
vi som nation aldrig på forkant med markedsudviklingen. Derfor er vi nødt til at have
risikovillig kapital til at tage chancer på nye
områder,” forklarer administrerende direktør
for Syddansk Innovation, Helge Holm-Larsen.
Hans Hasselby-Andersen mener, at innovationsmiljøerne spiller en vigtig rolle i forhold
til at være garant for, at der er penge at rejse for
startups med højteknologiske projekter. Også
i krisetider.
”Der kommer nedture igen, og der kommer
helt sikkert en periode, hvor kapitalmarkedet
igen vil være tilbageholdende med risikofyldte investeringer. Måske ikke i samme grad som
sidste gang, men i hvert fald hvor det bliver
sværere at rejse penge. Gode idéer kommer
ikke kun i opgangstider, de kommer hele
tiden.”

FAKTA OM MERUS AUDIO
Stiftet: 2010
Medarbejdere: 18
Stiftere: Hans Hasselby-Andersen (CEO)
og Mikkel Høyerby (CTO)
Innovationsmiljø: Syddansk Innovation
www.merus-audio.com
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OrderYOYO indtager
det europæiske
takeaway-marked
Serieiværksætter Thor Angelo har på få år skabt
succesvirksomheden OrderYOYO, der hjælper mindre takeawayrestauranter med at få deres egen unikke bestillings-app, som
sætter kunderne i stand til at bestille direkte frem for gennem
de store madportaler som Just Eat og Hungry. Selskabet fik i
marts 2018 en Serie A-runde investering på 40 mio. kr. fra nye og
eksisterende investorer.
Danskerne er vilde med hurtige og nemme
takeaway-løsninger. Og når sulten melder sig,
bestiller vi gerne hos det samme pizzasted
igen og igen. Det opdagede serieiværksætter
og business angel Thor Angelo i 2014, da han
researchede på en forretningsidé. Her viste
en markedsundersøgelse, at 80 % af de ordrer,
som madbestillingsplatformene leverer til
takeaway-restauranterne, kommer fra tilbagevendende kunder.
”OrderYOYO er ikke en ny Just Eat eller
Hungry. Vi vil give de mindre takeaway-restauranter kontrollen og den direkte kundekontakt tilbage ved at tilbyde dem deres
eget unikke bestillingssystem, så de undgår at
have en madportal som mellemmand. Det er
virkelig skørt, at de skal betale høje kommissionsbeløb tilbage på hver eneste ordre til trods
for, at 80 % af de ordrer er tilbagevendende
kunder, der gerne vil bestille digitalt, men ikke
har andre muligheder,” siger Thor Angelo, der
i 2012 solgte sin andel af oversættelses-virksomheden Languagewire for et tocifret
millionbeløb.
OrderYOYO leverer software til en skræddersyet app og et website, så den enkelte takeaway-restaurant kan servicere og interagere
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direkte med sine stamkunder. Hertil kommer
loyalitetsprogrammer, der sikrer kunderne
flere fordele og restauranten mere omsætning.
Som kunde betaler man et fast månedligt
gebyr.
USA venter forude
OrderYOYO har fra 2016 til 2017 tredoblet sin
omsætning, og de forventer at skalere til det
dobbelte i 2018. Med sine nuværende flere
end 2.000 kunder har virksomheden allerede
godt fat i det danske, engelske og irske takeaway-marked. Nu skal en kapitalindsprøjtning
fra eksisterende og nye investorer på 40 mio.
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kr. åbne døren ind til Europas andenstørste
takeaway-marked, Tyskland:
”Tyskland deler den samme takeaway
kultur og tradition som Danmark og Storbritannien. Frankrig er meget anderledes. De
har mange flere restauranter, men her går
man oftere ud at spise. Derfor fokuserer vi på
Nordeuropa, og herefter ligger USA spændt og
venter,” siger Thor Angelo.
Investorteamet består af de eksisterende
investorer PreSeed Ventures, SEED Capital,
Preben Damgaard, Jesper Johansen og den nye
investor Vækstfonden Venture.
Et trygt investor-samarbejde
Afgørende for at kunne tiltrække de nye
investorkroner har været samarbejdet med
den første investor PreSeed Ventures, vurderer
Thor Angelo:
”Det gode ved PreSeed Ventures er, at
der er en klar vej fremad – hvis man leverer
tallene, følger de med. Samarbejdet har også
betydet en blåstempling og har gjort, at vi
kunne tiltrække andre investorer. Når du har
nogle gode samarbejdspartnere inde i selskabet, er private investorer jo også trygge ved at
investere.”
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Han mener, at innovationsmiljøerne med
deres kombination af risikovillig statslig kapital og egne private midler spiller en vigtig rolle
for tidlige iværksættere.
”Problemet med kapitalmarkedet for tidlige iværksættere er en utrolig forskellig kompetence- og magtbalance mellem på den ene
side garvede business angels og venturefonde
og på den anden side startups, som ofte er
unge og uerfarne. Det trygge ved innovationsmiljøerne er, at de har lavet så mange deals og
har et struktureret framework, som man trygt
kan læne sig op ad. Man ved som iværksætter,
at man ikke bliver snydt, og at det formelle,
strukturelle og juridiske bare er på plads.
Kontrakten starter med at være mere end 98 %
udfyldt. Den del kan jeg rigtig godt lide.”

FAKTA OM ORDERYOYO
Stiftet: 2014
Medarbejdere: 50
Direktør: Thor Angelo
Antal restauranter i 2017: 2000
Innovationsmiljø: PreSeed Ventures
www.orderyoyo.com
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Oversigt over
innovationsmiljøer
Borean Innovation A/S
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
Tlf. 96 35 45 35
www.borean.dk
info@borean.dk
Direktion
Thor Jespersen
Bestyrelsesformand
Hans-Christian Ohrt
Ejerforhold
NOVI Innovation A/S,
Investorselskabet 2013 A/S

Pre-Seed Ventures A/S
Diplomvej, Bygning 381
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 7734 0755
www.preseedinnovation.dk
info@seedcapital.dk
Direktør
Christel Piron
Bestyrelsesformand
Niels Korsholm
Ejerforhold
PreSeed Ventures A/S er et 100 % ejet datterselskab under Danmarks Tekniske Universitet.
Innovationsmiljøet samarbejder med venture
fonden SEED Capital, som forvalter ca. 2,0 mia.
kr. fordelt på tre private fonde.
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Egenkapital
24,5 mio. kr. pr. ultimo 2017.
Investeringsprofil
Borean Innovation A/S fokuserer primært på
kommercialisering af innovative og teknologibaserede idéer og projekter inden for bl.a. IKT,
medtech og cleantech.
Ved udvælgelsen af potentielle projekter
lægger Borean Innovation A/S vægt på det
forretningsmæssige potentiale i forhold til den
nødvendige finansiering på kort og mellemlangt sigt og især på kompetencer og drive
hos teamet bag. Ud over finansiering bidrager
Borean med kompetencer og netværk i bred
forstand, herunder netværk til mulige eksterne investorer og erfaring med finansiering via
softmoney.

Egenkapital
71,2 mio. kr. pr. ultimo 2017.
Investeringsprofil
PreSeed Ventures investerer i innovative,
højteknologiske vækstvirksomheder, som er
på forkant med den teknologiske og markedsmæssige udvikling.
PreSeed Ventures investerer i virksomheder i
pre-seed og seed-fasen inden for medtech og it
samt andre forskningsbaserede projekter.
Årligt investerer PreSeed Ventures i 30-40 nye
virksomheder.
Vi tilbyder værdiskabende aktiviteter såsom
forretning- og strategiudvikling, sparring
omkring rekruttering, PR samt finansiel og
juridisk bistand. Derudover stiller vi vores
omfattende netværk af syndikeringspartnere
til rådighed og sørger for, at vores iværksættere
introduceres til de rigtige mennesker på det
rigtige tidspunkt.
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Syddansk Innovation A/S
Cortex Park 26, 2. sal
5230 Odense M
Tlf. 5096 4701
www.syddanskinnovation.dk
hhl@syddanskinnovation.dk
Direktør
Helge Holm-Larsen
Bestyrelsesformand
Henrik Bindslev, Dekan, SDU TEK
Ejerforhold
Fonden Syddanske Forskerparker og Syddansk Universitet via Science Ventures Denmark A/S.
Egenkapital
22,4 mio. kr. pr. ultimo 2017.

CAPNOVA A/S
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Tlf. 4676 0850
www.capnova.dk
mail@capnova.dk
Direktører
Lars Stigel og Kim Ove Olsen
Bestyrelsesformand
Direktør Peter Kjær
Ejerforhold
Selskabets aktionærer er: CAT-fonden, Aarhus
Universitets Forskningsfond, Jyske Bank A/S,
Incuba Invest A/S, Sydbank A/S, Incuba A/S og
Finansiel Stabilitet.
Egenkapital
53,5 mio. kr. pr. ultimo 2017.
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Investeringsprofil
Syddansk Innovation (SDI) investerer i innovative opstartsvirksomheder (pre-seed og
seed-faserne) med vækstpotentiale og et internationalt forretningsmæssigt sigte. SDI har et
bredt funderet kontaktnet til øvrige investorer,
der investerer i syndikat med SDI eller opfølgende i de tidlige faser af en iværksættervirksomheds livsløb.
SDI fokuserer på følgende investeringsområder:
• Industri & cleantech - især robotteknologi,
industriel automatisering samt produktionsteknologi
• Life Science & velfærdsteknologi - især
medicinsk udstyr og velfærdsteknologiske
løsninger
• IKT & Big Data – f.eks. fintech, software og
platforme

CAPNOVA A/S er et landsdækkende innovationsmiljø med kontorer i Aarhus, Roskilde,
København og Viborg.
CAPNOVA A/S er managementselskab for
CAPNOVA Invest Zealand og har desuden en
projektenhed, der bl.a. har ekspertise inden for
fundraising, som stilles til rådighed for vores
selskaber.
Investeringsprofil
CAPNOVA investerer bredt i nye innovative
virksomheder, der enten har potentiale til
at blive nye vækstvirksomheder eller har et
profitabelt teknologisalg eller trade sale som
perspektiv. Vi har størst fokus på investeringer
inden for digitale og interaktive forretningsmuligheder samt foodtech og bioøkonomi. Vi
har derudover en række investeringer inden
for industriel innovation, cleantech samt
inden for biotek/sundhed. Vi har et stærkt
netværk til kapitalkilder, industrielle samarbejdspartnere og ressourcepersoner, som
vi aktiverer i vores indsats sammen med de
iværksætterteam, vi investerer i.
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Baggrund
Innovationsmiljøerne bistår videnbaserede iværksættere i de første vanskelige
udviklingsfaser. Det sker dels ved på vegne af staten at investere risikovillig statslig
kapital i lovende videnbaserede iværksættervirksomheder, dels ved at bistå disse
virksomheder med sparring og rådgivning. Målet er at skabe og udvikle flere videntunge virksomheder frem til et stadie, hvor de kan stå på egne ben.
I dette performanceregnskab præsenteres en række resultater af innovationsmiljøordningen med hovedvægten lagt på de seneste fem års resultater. Performanceregnskabet indeholder samtidig en række case-beskrivelser på nogle af
de spændende, innovative virksomheder, der er kommet ud af de risikovillige
investeringer og innovationsmiljøernes indsats.
Performanceregnskabet udgives af Foreningen for Innovationsmiljøer i
Danmark (FOIN) og er udarbejdet af Alexandra Instituttet i tæt kollaboration med
FOIN.
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