Hvem er DVCA?
DVCA repræsenterer de danske investorer. DVCA er den danske brancheforening for venture- og
kapitalfonde samt business angels. DVCA har mere end 250 medlemmer, der tæller både institutionelle
investorer samt associerede medlemmer som advokatfirmaer og revisionshuse. Foreningen spiller en aktiv
rolle i at øge kendskabet til aktivt ejerskab og bidrager til samfundsøkonomien ved at skabe
konkurrencedygtige rammebetingelser for investorer både nationalt og globalt. Herudover står DVCA i
spidsen for aktiviteter, som fremmer netværk, samarbejde og videndeling.

Hvem er medlemmerne?
Venture – og kapitalfonde forvalter omkring 96 mia. kr., og porteføljeselskaberne omsætter for mere end
224 mia. kr.
Kapitalfonde

Venturefonde

Business angels



Administrerer 90 mia. kr. fra
primært pensionskasser,
forsikringsselskaber og
banker. En stor andel er
tiltrukket fra udlandet.



Forvalter godt 20 mia. kr.
primært indskudt af
pensionskasser og banker.
En meget stor del af disse
penge er tiltrukket fra
udlandet.



Der findes ifølge
Erhvervsstyrelsen mellem
2000 – 3000 business angels
i Danmark, der forvalter
mellem 32-48 mia. kr.
(FORA 2009)



Investerer i unoterede,
modne virksomheder og
tilfører professionalisering
gennem aktivt ejerskab



Investerer risikovillig statslig
og privat kapital til helt nye,
vidensbaserede
iværksættervirksomheder



Investerer privat
vækstkapital i nystartede
virksomheder og tilfører
kompetencer, netværk og
erfaring.



Der var en nettoomsætning
på over 141 mia. kr. i 2015.
EBIT lå på 14,9 mia. kr. i
2015.



Omsætningen i selskaber
ejet af venturefondene er
godt 26 mia. kr. ≈ 1,3 pct. af
BNP i 2016 (I USA er tallet
16 pct.)



Finansierer almindeligvis
første del af vækstlagets
fødekæde, som ofte går
videre til venturefonde



Organisk vækst på 9,6 pct.
(ekskl. DONG Energy) - mod
1,2 pct. i øvrige private
sektor i 2015.



Int. analyser viser, at det
samfundsmæssige afkast af
fx øgede investeringer i
venturemarkedet er 1:10



Int. analyser viser, at det
samfundsmæssige afkast af
fx øgede investeringer i BAmarkedet er 1:10.



Aktuel skat på 2,4 mia. kr.
med en skatteprocent på
21,7 i 2015.



Har FoU-udgifter for godt
3,7 mia. kr. og opfylder
dermed godt 1/8 af den
private sektors FoU jf.
Barcalona-målsætningen



Business Angels
investeringsniveau lå på
næsten 1,9 mia. kr. fordelt
på 2.900 investeringer i
2015.



Egenkapitalandel på 38 pct.
i nyinvesteringer i 2015.



Eksport for godt 15 mia. kr.



Business angels er oftest
tidl. entreprenører

Hvorfor er DVCA’s medlemmer vigtige for Danmark?
DVCA’s medlemmer er vigtige medspillere, når der skal skabes vækst og nye arbejdspladser i Danmark.
Medlemmer af DVCA er en af de væsentligste kilder til tiltrækning af udenlandske investeringer. Alene
kapitalfondene har tiltrukket mindst 45 mia. kr. i udenlandsk kapital til Danmark. Det er ca. 10 pct. af
Danmarks akkumulerede investeringsunderskud.
-

Kapitalfondene havde en organisk vækst på 9,6 pct. (ekskl. DONG Energy) i 2015 mod 1,2 pct. i det
øvrige erhvervsliv. Flere undersøgelser har vist, at kapitalfonde skaber nye job. Senest en
undersøgelse fra Copenhagen Business School (CBS), som viser, at danske kapitalfondsejede
virksomheder hyrede flere medarbejdere fra 2006-2009 end sammenlignelige virksomheder.

-

Omsætningen i ventureejede selskaberne var godt 26 mia. kr., hvilket svarer til 1,3 pct. af BNP. Der
er rum til at skabe endnu mere vækst. Ventureselskaber investerer i ny-startede virksomheder, der
dermed er med til at udvikle virksomheder og nye arbejdspladser med et samfundsmæssigt afkast
på 1:10.

-

Business angels investerer med stor risikovillighed privat vækstkapital i nystartede virksomheder og
tilfører kompetencer, netværk og erfaring. Business angels er dermed med til at lægge
grundstenene for iværksætteri og vækstvirksomheder - de virksomheder, der senere er
interessante for venture- og kapitalfonde.

Hvad er DVCA’s mærkesager?
-

Ny vækst gennem bedre rammevilkår
Venturebranchen er Danmarks vækstmotor
Business angels – de allermindste virksomheders største støtte

Danmark mangler investeringer – vi kan hjælpe!
Rammevilkårene for investeringer i Danmark er grundlæggende gode. Men der er også tegn på, at det
fortsat er nødvendigt med tiltag, som understøtter investeringsvilkårene i Danmark. Danmark er et af de
OECD-lande, som tiltrækker færrest direkte investeringer fra udlandet. Det kan indikere, at det på nogle
områder ikke er tilstrækkeligt attraktivt at investere i danske virksomheder.

Vi mangler stabilitet for at kunne hjælpe yderligere!
De senere år har der været stor skattemæssig fokus på kapital- og venturefonde (L10 – investorskatten,
carried interest beskatning, iværksætterskatten på udbytter, indgreb mod skattetransparente selskaber,
rentefradragsbegrænsning, skærpet ligning med videre). Det bemærkes i udlandet! Hver eneste gang
Folketinget ændrer kapital- og venturefondenes beskatningsregler, bemærker investorerne det. Og hver
eneste gang stilles spørgsmålet; hvad bliver det næste? Tør vi give en dansk fond rådighed over vores
penge i de næste ti år?

