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 Etablering af Midtjysk Iværksætterfond 

  - en del af Vestdansk Iværksætterfond 
 

Etablering af Midtjysk Iværksætterfond tager afsæt i dels 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og dels i partnerskabsaftalen 
mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland. Det 
fremgår af Vækstforums strategi, at der skal igangsættes initiativer 
til at forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og 
vækstvirksomheder. Initiativerne skal have til formål at styrke et 
attraktivt kapitaludbud gennem udvikling af et bredt kapitalmarked.  

Endvidere er det i tillægsaftale til partnerskabsaftalen mellem 
Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland aftalt, at man er 
enige om at undersøge mulighederne for at etablere en 
iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for 
Region Syddanmark og Nordjylland. Iværksætterfonden skal styrke 
adgangen til risikovillig kapital til iværksættere i lyset af den aktuelle 
økonomiske situation. 

 

Kapitalmarkedet 

Adgang til et velfungerende kapitalmarked spiller en afgørende rolle i 
forhold til nye og innovative virksomheders udviklings- og 
vækstmuligheder. Det kræver kapital at finansiere en virksomheds 
udvikling og vækst, og især kræver det risikovillig kapital til at 
realisere det potentiale, der er i innovative virksomheder, hvor 
produktet har en lang og omkostningstung udviklingshorisont. 
Innovative forsknings- og udviklingsbaserede virksomheder har oftest 
hverken indtægter, der gør dem i stand til at afdrage gæld og betale 
renter, eller aktiver, som bankerne vil tage som sikkerhed for lån. For 
at virksomhederne kan finansiere deres udvikling er det derfor vigtigt 
at de har adgang til et velfungerende venturemarked. 

Virksomhederne vil gennem deres forskellige udviklingsfaser have 
behov for forskellige typer af kapital og det er derfor væsentligt at se 
på kapitalmarkedet som et sammenhængende system. Det er ikke 
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alle investorer, der er aktive i alle faser, til gengæld er det vigtigt, at der findes investorer i 
alle stadier med tilstrækkelig kapital, så virksomhederne ikke ender i et finansieringsgab. 
 
 
 
Aktører på det finansielle marked 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imidlertid er der inden for de senere år opstået ”huller” i finansieringssystemet og problemet 
forstærkes af den nuværende finanskrise. Der er gjort en stor indsats for at få markedet for 
seed-finansiering til at fungere, men for nuværende er der ikke i tilstrækkelig grad tilgængelig 
kapital for den videre udvikling. Der er således opstået et finansieringsgab i stadiet efter 
innovationsmiljøerne, hvor opfølgningskapitalen til virksomhederne udviklingsfase er vanskelig 
at skaffe. Virksomheder, der er startet i innovationsmiljøerne, er ofte meget udviklingstunge 
og har behov for at få tilført yderligere midler for at få finansieret de aktiviteter, der skal føre 
frem til den egentlige kommercialisering af projekterne. Der vil her typisk være behov for 
opfølgningskapital i størrelsesordenen 4-6 mio. kr.   

De vestdanske innovationsmiljøer melder samstemmende, at den private 
venturekapital/ejerkapital til de højteknologiske iværksættere er tørret ud, og at det er meget 
vanskeligt at tiltrække kapital til virksomheder, hvis teknologi fortsat har en lang 
udviklingshorisont frem mod markedet. Dette betyder, at mange nye virksomheder dør 
allerede i startfasen – i det, der populært sagt kaldes ”Dødens dal”.  
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      Finansieringsbehov  

 

 
 

Vestdansk Iværksætterfond 

Regeringen afsatte på finansloven i 2007 via Globaliseringspuljen 75 mio. kr. til 
medfinansiering af en Vestdansk Iværksætterfond, hvor det var forudsætningen, at der kom et 
tilsvarende beløb fra private kilder. Etableringen af denne fond blev henlagt til Vækstfonden, 
der dog ikke har kunnet finde de nødvendige private investorer. 

Regeringen har i forhandlingerne om tillægsaftaler til partnerskabsaftalerne i 2009 med de 
regionale vækstfora lagt op til, at det afsatte beløb vil fordobles til 150 mio. kr. under 
forudsætning af, at mindst 2 af de vestdanske regioner vil deltage i finansiering af fondens 
grundkapital i samarbejde med Vækstfonden.  
 

En samlet Vestdansk Iværksætterfond på i alt 300 mio. kr. kan således etableres som flg.: 

� Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller samlet 150 mio. kr. til rådighed 
for etableringen 

� 75 mio. kr. fra finansloven (gennem Vækstfonden) 

� 75 mio. kr. direkte fra Vækstfonden 

� De vestdanske regioner indskyder hver 50 mio. kr., og midlerne udgøres af EU’s 
strukturfondsmidler.  

 

Vestdansk Iværksætterfond vil blive etableret som 3 fonde med hver deres regionale fokus.  
 

Med Regeringens netop vedtagne Erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er der 
desuden åbnet mulighed for at få tilført yderligere midler til den Vestdanske Kapitalfond. Med 
Erhvervspakken stiller Staten via Vækstfonden 500 mio. kr. til rådighed for markedet for 
risikovillig kapital. Der kan søges om statslige kapitalindskud, hvis det er lykkedes at rejse 
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tilsvarende private midler. Det vil være et krav, at midlerne skal gå til nye investeringer i de 
tidlige markedsstadier.  

 

Midtjysk Iværksætterfond. 

Vækstforum for Region Midtjylland ønsker på baggrund af ovenstående at etablere en 
kapitalfond med fokus på nye videntunge og innovative virksomheder. Kapitalfondens 
foreløbige navn er Midtjysk Iværksætterfond. 

Den juridiske struktur for etablering af fonden udgøres af en erhvervsdrivende fond, en 
kapitalfond og et managementselskab, der skal forestå administration og drift af fonden. Den 
erhvervsdrivende fond etableres med en kapital på 100 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. finansieres 
af den Europæiske Socialfond og 50 mio. kr. finansieres af Vækstfonden.  

Den erhvervsdrivende fond etableres med en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf 2 
udpeges af Vækstforum for Region Midtjylland og 3 medlemmer udpeges af henholdsvis 
Innovation MidtVest, Østjysk Innovation og Væksthus Midtjylland.  

Der skal iværksættes et offentligt udbud for valg af kapitaloperatør – et managementselskab -  
som skal have ekspertise på området  og som forpligtes til at tilvejebringe de øvrige midler til 
kapitalfonden. Managementselskabet vil have ansvar for administration og daglig drift af 
fonden.  

Der skal etableres et styringsmæssigt og administrativt fællesskab med Innovationsmiljøerne i 
regionen med henblik på varetagelse af de udførende opgaver i fonden.  

Midtjysk Iværksætterfond skal investere bredt i nye videntunge virksomheder, der har 
potentiale til at blive nye vækstvirksomheder. Størsteparten af investeringerne forventes at 
ligge indenfor Cleantech, IKT, bioteknologi og medicoteknik samt energi og miljø. 

Midtjysk Iværksætterfond skal etableres med virkning fra januar 2010. 

 
 
 
 
 
 


