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Brancheorganisation for venture – og kapitalfonde samt business  
angels i Danmark 
DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer 
på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – 
nationalt og globalt.
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Den højteknologiske 
revolution skaber uanede 
muligheder for de 
virksomheder og lande, 
som er bedst til at skabe 
vækst og arbejdspladser 
gennem innovation

Verden står på tærsklen til den 4. industrielle revolution. Konstante teknologiske 
landvindinger – fra 3D-printning til robotteknologi og kunstig intelligens – kommer 
til at forandre vores samfund på utrolige måder, i et vildt tempo, og i et omfang, 
som vi ikke har set før.

Vi investerer over 1,5 mia. yderst risikovillige kroner årligt i de 
mest disruptive teknologier 
Den højteknologiske revolution skaber uanede muligheder for de virksomheder og 
lande, som er bedst til at skabe vækst og arbejdspladser gennem innovation. Om-
vendt risikerer de, der sover i timen, at blive efterladt på perronen. Tænk blot på virk-
somheder som Kodak, Nokia eller Blockbuster, som fra den ene dag til den anden fik 
hevet tæppet væk under sig som følge af den hastigt tiltagende digitale udvikling. 

Danske business angels investerer årligt mere end 1,5 mia. kr. i privat risikovillig 
kapital, som i høj grad målrettes unge iværksættertalenter og højteknologiske 
start ups. Englene bidrager med erfaring og forretningskompetencer, som gør det 
muligt for start ups at tage det første svære spring fra lille iværksætter til global 
vækstvirksomhed.

 
Vi skaber tusinder af nye arbejdspladser og styrker de etablerede
Når vi satser på vores mest lovende iværksættere, skaber vi vækst og tusindvis 
af nye private arbejdspladser. Og vi styrker samtidig de etablerede virksomheder, 
som i høj grad har brug for en stor kritisk masse af innovative unge, som de kan 
opsøge for at få stærkere teknologiske og innovative kompetencer. 

Men virkeligheden er desværre, at mange unge iværksættere søger lykken i  
udlandet, fordi de ikke kan finde risikovillig kapital til deres forretningseventyr i 
Danmark. Det kræver politisk handling at ændre billedet.

DVCA er tæt på de danske business angels. Og vores budskab er klart. Der er 
brug for politisk handling og mere attraktive vilkår for risikovillige investeringer 
i iværksætteri. På den måde forhindrer vi, at Danmark ”laver en Kodak”, og først 
opdager verden har forandret sig, når det er for sent.

Mangel på risikovillig kapital hæmmer dansk innovation
Man skal ikke tage fejl af, at vi er gået ind i en revolutionerende tidsalder, og at det 
er i disse år, fundamentet lægges for, hvilke virksomheder og lande, som vinder og 
taber på disruptive teknologier (disruption).

æ Disruption er grundlæggende innovation eller forandring, der ændrer spille-
 reglerne i en branche og potentielt kan sende andre virksomheder ud af markedet.

æ Ofte hænger disruption sammen med en ny teknologi, som f.eks MP3-filer 
 og musikstreamning der har formindsket salget af CD’er, men det kan også  
 være en ny forretningsmodel, der bygger på allerede kendt teknologi.

æ Disruption skabes tit af iværksættere og start ups, der er mere omstillings-
 parate end de store, etablerede selskaber. 1

“Film remains and will  
continue to remain the 
preferred medium for  
picture taking”

Kodak citatet

1   Finans (2014): http://llk.dk/ye6tic 

Fakta om 
disruption
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Derfor er det dybt problematisk, at Danmark de seneste år eksempelvis er rutsjet 
fra en 1. til en 15. plads på World Economic Forums liste over lande, som er bedst 
til at udnytte IT til at skabe vækst.2 Alt imens lande som Finland og Sverige har 
styrket deres højteknologiske førerposition, har Danmark hvilet på laurbærerne -  
i en verden hvor status quo simpelthen ikke slår til længere.

DK sakker agterud, fordi det er for svært at få risikovillig kapital
Når Danmark taber terræn på det højteknologiske felt, skyldes det ikke mindst, at 
vi er et af de lande i verden, hvor iværksættere med innovative men risikobetonede 
projekter har sværest ved at tiltrække risikovillig kapital. 

Det er ikke nok bare at have gode idéer. Alle start ups har brug for startkapital, 
for at de kan vokse og udvide på en global skala. Danmark er kun nr. 26 ud af 34 
OECD-lande, når det handler om at stille risikovillig kapital til rådighed for bl.a. 
nystartede højteknologiske virksomheder, jf. figur 1. 

Figur 1.  Adgang til risikovillig kapital for iværksættere med 
 risikobetonede projekter (OECD)

Kilde: World Economic Forum, Executive Opinion Survey, 2013 & 2014 
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Danmark er kun nr. 26 ud 
af 34 OECD-lande, når det 
handler om at stille risiko-
villig kapital til rådighed for 
bl.a. nystartede højtekno-
logiske virksomheder

2   World Economic Forum: Global Information Technology Report 2015
3   Landene er fordelt efter en score mellem 1-7. Scoren 1 vil sige at det er ekstremt svært at tiltrække risikovillig kapital 
 og scoren 7 vil sige, at det er ekstremt let at tiltrække risikovillig kapital.
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Danske business angels 
leverer høje afkast 
sammenlignet med 
engle i andre EU-lande

Uforløst potentiale for danske business angel-investeringer 
Et særligt problem herhjemme er, at danske business angels investerer færre 
penge, end de ellers ville have gjort bl.a. pga. iværksætterskatten på udbytter, de 
høje aktieskatter og den asymmetriske beskatning af gevinster og tab. Tilsammen 
betyder det færre penge til danske iværksættere. 

Danske business angels leverer høje afkast sammenlignet med engle i andre EU-
lande. Men problemet er, at den samlede business angel-aktivitet holdes kunstigt 
nede. Som det fremgår af figur 2, investerer danske business angels på samme 
niveau som danske venturefonde. Men i resten af EU ligger business angel-
investeringerne over halvanden gange så højt som ventureinvesteringerne, og i  
Storbritannien næsten 3 gange højere. Det illustrerer, at der er et betydeligt  
uforløst potentiale i Danmark.

Figur 2.  Forholdet mellem business angel-investeringer 
 og ventureinvesteringer

Kilder: Invest Europe, BA-Copenhagen samt UK Business Angels Association. 

Danmark EU UK

Venture Capital

Business Angels
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Det er en gevinst for 
samfundet, når iværksæt-
terne og risikovillig kapital 
finder sammen

Iværksætterne har brug for 
business angel-investeringer

Fakta om 
business angels 

i Danmark 

Den type nye innovative start up-virksomheder, som vinder frem i disse år, er meget 
risikobetonende, og kan ikke opnå banklån. Iværksætterne har brug for risikovil-
lige investorer, hvis de skal få opfyldt drømmen om at skabe en forretning, der 
vokser hurtigt, og som kan udvide globalt. 

Iværksætterne får kapital – og viden
Iværksætterne sætter derfor deres lid til business angels – erfarne investorer, som 
er parate til at investere egne penge i virksomhederne og samtidig bidrager med 
ledelseskompetencer. 

Englenes spidskompetence er, at de tager unge start ups under vingerne og gør det 
muligt for mange små iværksættervirksomheder at skabe højere vækst, ansætte 
flere medarbejdere og skalere forretningen globalt.  

Havde det ikke været for risikovillige investeringer i de helt tidlige faser, var der 
mange succesfulde start ups i Danmark, som aldrig var blevet flyvefærdige. Det 
gælder f.eks. Sitecore og Universal Robots. 

Pengene 10 gange igen for hver kr. risikovillig kapital
Det er en gevinst for samfundet, når iværksætterne og risikovillig kapital finder 
sammen. Iværksættervirksomheder er mere produktive end sammenlignelige 
virksomheder.4 Og en undersøgelse fra Deutsche Bank har vist, at samfundet får 
pengene næsten 10 gange igen for hver kr. risikovillig kapital, som investeres af 
eksempelvis business angels i de tidlige vækststadier.5

æ Business angels investerer årligt mere end 1,5 mia. kr. i privat vækstkapital 
 i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring 

æ Business angel-ejede virksomheder har en samlet omsætning på knap 60 mia. kr. 

æ Business angel-ejede virksomheder har knap 100.000 ansatte

æ Business angels investerer især i højteknologiske virksomheder og industri.
 Mere end halvdelen af business angels har investeret i informations- og 
 kommunikationsteknologi (ICT) 

æ Business angels er medejere i over 3.000 start up virksomheder 

4   Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2015: ”Iværksættere giver bedre løn og er mere produktive”. 
5  Deutsche Bank: Venture capital adds economic spice (2010)
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Hvordan sikrer vi, at der frigøres flere business angel-investeringer 
i Danmark til gavn for iværksætteriet? 

I dette katalog skitserer vi 3 mærkesager og 10 konkrete forslag, som vi mener, vil 
gøre en stor forskel.

Tre mærkesager som vil sætte skub i business angel investeringerne: 

1. Vi skal satse på vores unge iværksættertalenter
Flere unge iværksættere skal blive i Danmark, og det skal være lige så attraktivt at 
starte op her som i eksempelvis Sverige og Storbritannien. Vi skal satse på iværk-
sættertalenter, som er i stand til at udnytte disruptive teknologier eller udvikle 
disruptive forretningsmodeller.

2. Vi skal skabe fremtidens globale vækstvirksomheder
Danmark skal være hjemland for flere globalt indstillede vækstvirksomheder, som 
skaber fremtidens vækst og arbejdspladser. Når svenskerne og briterne lykkes med 
at skabe globale vindere, kan vi naturligvis også. Det kræver bl.a., at vi tilpasser 
aktiebeskatningen, så den kommer på niveau med vores nabolande. 

3. Vi skal gøre investering i iværksætteri til en folkesag
Alle danskere skal let kunne investere aktivt i mindre danske start ups. Ligesom 
man let via en investeringsforening kan blive medejer af Mærsk og McDonalds, bør 
man også som privatperson, let kunne blive medejer af unoterede små start ups. 
Det handler om at demokratisere investeringskulturen i Danmark.

Flere unge iværksættere 
skal blive i Danmark, og 
det skal være lige så  
attraktivt at starte op her 
som i eksempelvis Sverige 
og Storbritannien
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Der er opbrud i den globale forretningsverden. Alle brancher påvirkes af disrup-
tion. Det indebærer, at en knægt, som udvikler en ny app i dag, måske kan true en 
100-år gammel virksomhed på eksistensen i morgen.  

Vores unge iværksættertalenter – kald dem millennials eller Generation Y – udgør 
en stor del af den talentmasse, vi skal satse på, hvis de danske virksomheder også 
fremover skal være i stand til at konkurrere med udlandet og sikre fundamentet 
for fremtidens velfærd. 

I dagens Danmark har vi rigtig mange unge, som prøver kræfter med iværksætteri, 
men desværre alt for få, som ender med at realisere deres fulde potentiale.

Selvfølgelig er det iværksætternes lod at fejle, måske endda flere gange, inden de 
opnår succes. Men forudsætningen er, at staten skaber de rigtige rammer for, at 
iværksætterne kan udfolde sig, og situationen er stik modsat i Danmark, fordi 
adgangen til risikovillig kapital bliver holdt kunstigt nede. 

Det er derfor, at vi oplever et stigende antal iværksættertalenter, som forfølger 
drømmen eksempelvis i Storbritannien, hvor staten i højere grad agerer som med-
spiller når det handler om at fremme rammevilkårene for risikovillig kapital og 
dermed iværksætteri. 

Det er ærgerligt, for Danmark har i den grad brug for et langt højere antal af ”to fyre 
i en garage”, som måske udtænker et nyt digitalt produkt eller en forretningsidé, 
som får selv Google til at ryste i bukserne. 

I dag har over halvdelen af danske virksomheder ikke disruption inde på net-
hinden, selvom de burde være i alarmberedskab.6 Det understeger, at vi som land 
meget hurtigt kan få akut brug for alle de innovative talenter, som vi kan holde på.

Radioen

38 År
TV’et

13 År
Facebook

3,5 År
Angry Birds

35 Dage

Tiden det tog at nå 50 mio. brugere
 

6 DI Analyse, oktober 2015: ”Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption”

1.  Vi skal satse på vores unge 
 iværksættertalenter

I dagens Danmark har vi 
rigtig mange unge, som 
prøver kræfter med iværk-
sætteri, men desværre alt 
for få, som ender med at 
realisere deres fulde 
potentiale.

“My greatest fear come
from two guys in a garage”

Nikesh Arora 
Fhv. Senior Vice President 
Google 
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Iværksætterskatten skal afskaffes helt – den rammer de unge skævt
Heldigvis er iværksætterskatten på avancer – den særlige danske skat på iværksæt-
teri, som blev indført i 2009 – blevet rullet delvist tilbage. Men den del, der er tilbage, 
er stadig med til at hæmme investeringerne i danske iværksættervirksomheder. 
Og samtidig er reglerne skruet sammen på en måde, som diskriminerer investorer 
med små ejerandele. Og dette er ofte kredse af unge blandt virksomhedens  
opstartere, det går ud over.

Med vækstpakken fra juni 2014 blev beregningsgrundlaget for iværksætterskat-
ten på udbytter sænket fra 100 pct. til 70 pct. Det betyder, at 70 pct. af udbytterne 
stadigvæk indregnes i den skattepligtige indkomst. Derfor er iværksætterskatten 
ikke helt væk - og det koster Danmark investeringer og vækst. 

Iværksætterskatten rammer tilfældigt. Har du en ejerandel på 9,9 pct. i en virksom-
hed, rammes du af skatten. Mens du er fri af skattens regler, hvis du ejer 10,1 pct. 

 Sådan rammer iværksætterskatten

Ejerselskab / investor

Selskab A
Investors ejerandel = 9 pct.

Selskab B
Investors ejerandel = 11 pct.

SkattefritagelseIngen skattefritagelse

Grænsen på 10 pct. diskriminerer de små investorer i en vækstvirksomhed og  
skaber ofte konflikter i virksomhedens ejerkreds ved salg af virksomheden.

Konkret foreslår DVCA, at iværksætterskatten på udbytter afskaffes helt. Dermed 
vil små og store aktionærer blive ligestillet, og skatten på udbytte af et overskud 
vil for alle ligge på knap 55 pct. 

Det vil være godt for væksten at afskaffe iværksætterskatten på udbytter. I 2013 
spurgte DVCA business angels i Danmark om, hvor mange investeringer samfundet 
går glip af, på grund af iværksætterskatten. Analysen viste, at vi mister investe-
ringer på op mod 420 mio. kr. årligt. Og da BNP-effekten forventes at være 10 
gange så stor, svarer det til, at Danmarks velstand løftes med godt 4 mia. kr. eller 
ca. 840 kr. pr. dansker, hvis vi fjerner iværksætterskatten.

Danmark vil få en fordel,
hvis iværksætterskatten  
på udbytter afskaffes
helt, så der kan frigøres
mere risikovillig kaptital fra
business angels til danske
start ups.

æ Danmark vil få en fordel, hvis den sidste del af iværksætterskatten på udbytter  
 afvikles helt, da den hæmmer investeringer og blokerer unge for medejerskab

Forslag nr. 1:
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Forslag nr. 2:

Danmark vil få en fordel,
hvis der indføres et
investorfradrag for iværk-
sætteri. Det skal sikre, at
der kommer mere risikovil-
lig kapital ud i de tidlige
og risikofyldte faser i nye
vækstvirksomheder.

Indfør et fradrag for investeringer i iværksætteri
Pensionssystemet fremmer investeringer – men kun i Mærsk og McDonald’s klas-
sen. Banker, pensionskasser mm. ønsker ikke at tage den risiko, der ligger i de 
tidlige vækstvirksomheder – og menigmand har derfor ikke adgang til den type 
investeringer, som vi mangler som nation. Flere EU-lande har efter finanskrisen 
indset, at skattesystemet også kan anvendes til at stimulere privatinvestorernes 
investeringer i de meget jobskabende tidlige vækstvirksomheder. 

I Sverige indførte man i 2013 et ”investoravdrag”, for private der investerer i uno-
terede aktier. Med ordningen kan man fratrække halvdelen af betalingen for akti-
erne op til en grænse på 650.000 svenske kroner pr. år. 

Og Storbritannien indførte Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS), hvor 
private investorer kan få betalt 50 pct. af deres skat op til en beløbsgrænse på  
100.000 pund, hvis de investerer beløbet i små virksomheder. 
 

Beløn re- investering i start ups
Det skal bedre kunne betale sig for iværksættertalenter, som allerede har haft succes 
med den første virksomhed, at geninvestere sit overskud i nye start ups. I Storbri-
tannien findes ”Entrepreneurs relief”, som giver iværksættere, som ejer mindst 5 
pct. af aktierne i en virksomhed, en reduktion af skattesatsen til 10 pct. op til en 
grænse på 10 mio. pund. Den del af fradraget som ikke udnyttes i den første virk-
somhed kan tages med over i den næste virksomhed, som iværksætteren er med i. 

DVCA foreslår at Danmark indfører en lignende ordning, som præmierer serie- 
iværksættere, som geninvesterer overskuddet i nye virksomheder.

Danmark vil få en fordel, 
hvis det bedre kan betale
sig for iværksættertalenter,
som allerede har haft 
succes med den  
første virksomhed, at  
geninvestere sit overskud
i nye start ups.

Forslag nr. 3:

æ  Danmark vil få en fordel, hvis danske iværksættere, ligesom i Storbritannien, 
 præmieres, såfremt de udnytter deres gevinst til skabe nye virksomheder.

æ  Danmark vil få en fordel, hvis vi indfører et investorfradrag efter svensk og
 britisk forbillede, for ellers vedbliver vi med at have for få risikovillige 
 investeringer sammenlignet med vore nabolande. 
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Danmark har stolte traditioner for at skabe store globale virksomheder såsom 
Carlsberg, Mærsk og Novo Nordisk, der skaber vækst og velstand i Danmark. 
Men ikon-virksomhederne blev grundlangt af vores bedste- og oldeforældre, og 
sandheden er, at vi næsten er gået i stå herhjemme, når det gælder om at skabe nye 
giganter. Kun 2 ud af de 26 største danske virksomheder er startet siden 1995.7

Det er et markant lavere niveau end i USA og viser at vores vækstlag ikke har  
internationalt konkurrencedygtige rammebetingelser.

Det er ikke fordi, der mangler talent eller idéer i Danmark. Men problemet er, at 
mange af mest lovende start ups flytter væk. Og at for få iværksættere herhjemme 
formår at skalere deres virksomheder, så de kan konkurrere globalt. 

I modsætning til Sverige, Finland og Storbritannien har Danmark ikke formået at 
udvikle og holde fast i de unikke vækstvirksomheder med potentiale for at nå en 
værdi på 1 mia. dollar – såkaldte enhjørninger (”Unicorns)”. 

Det skyldes ikke mindst, at kapitalbeskatningen gør det mindre attraktivt at  
investere i Danmark, og på den måde afskærer selv de mest lovende virksomheder 
fra adgangen til kapital. Prisen er manglende investeringer, lavere produktivitet og 
færre private arbejdspladser.

Hvis Danmark i mindre grad skal være leverandør af lovende højteknologiske virk-
somheder til London, Berlin og Silicon Valley og skal beholde flere af fremtidens 
vækstvirksomheder selv, kræver det politisk handling. 

2. Vi skal skabe fremtidens globale 
 vækstvirksomheder

I modsætning til Sverige, 
Finland og Storbritannien 
har Danmark ikke formået 
at udvikle og holde fast i 
de unikke vækstvirksom-
heder med potentiale for 
at nå en værdi på 
1 mia. dollar

7 Boston Consultion Group, refereret i Børsen 5. nov. 2015: http://llk.dk/wv2luu
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Kapitalbeskatningen skal gøres konkurrencedygtig 
Skatten på aktieindkomst skal sættes ned på et niveau, så vores virksom-
heder bedre kan konkurrere med udlandet om at tiltrække investeringer. 
I Danmark ligger skatten på aktieindkomst i praksis på 42 pct., hvor OECD- 
gennemsnittet er 16 pct. I Sverige, som ellers ligger højt internationalt, er procent-
satsen 25 pct. - stadig 17 procentpoint mindre end i Danmark.

Figur 3. OECD-landes kapitalskatteprocenter (højeste procentsats)
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Samtidig er der ingen skattefri bundgrænse i Danmark og, det øverste beskatnings-
niveau sætter ind relativt tidligt. 

Den høje aktiebeskatningssats i Danmark udgør en stopklods for, at virksom-
hederne kan tiltrække nye investeringer og forny deres kapitalapparat. Det skader 
virksomhedernes produktivitet og kvæler væksten. 

Hvis man sænker skatten, vil det omvendt medføre, at flere husholdninger og  
business angels omlægger deres opsparing og investerer i flere aktier – både  
noterede og unoterede.

Konkret foreslår DVCA, at skatten på al aktieindkomst sænkes fra 42 pct. til 27 
pct., så den følger niveauet i det øvrige Skandinavien. Det vil føre til flere aktieinve-
steringer, skabe vækst og desuden give et tilbageløb for staten, når man indregner 
dynamiske effekter.

Forslag nr. 4:

Danmark vil få en fordel, 
hvis skatten på aktieind-
komst sættes ned på et 
niveau, så vores
virksomheder bedre kan
konkurrere med
udlandet om at tiltrække
investeringer.

æ  Danmark vil få en fordel, hvis aktieskatterne sænkes fra 42 pct. til 27 pct. 
 på al aktieindkomst
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Forslag nr. 5:

Danmark vil få en fordel,
hvis vækstvirksomhederne
får lettere adgang til
specialiseret arbejdskraft.

Indfør en forskerordning for iværksættere
I dag er der begyndende flaskehalse i mange højteknologiske start ups, som betyder, 
at virksomhederne har svært ved at ansætte de højtspecialiserede ingeniører,  
programmører og andre faggrupper, som de har behov for, for at kunne øge væksten.  

Hvis flere start ups skal realisere drømmen om at blive globale vækstvirksom- 
heder, har de brug for det, som DVCA kalder for en forskerordning for iværk-
sættere og opstartsvirksomheder. Modellen kan opbygges og målrettes på flere 
måder. Det afgørende er, at enhver vækstvirksomhed, som mangler specialiseret 
arbejdskraft, skal kunne få det. 

DVCA mener, at det bør være medarbejderens kompetencer - frem for lønniveau 
eller oprindelsesland - som afgør, om denne kan komme ind under den nye forsker-
ordning for iværksættere. Derfor skal der ikke være en ligeså høj beløbsgrænse 
som i den nuværende forskerordning. Det kan man f.eks. løse ved automatisk at  
inkludere medarbejdere med aktieoptioner i ordningen. 

Konkret foreslår DVCA, at der indføres en forskerordning, der specifikt er møntet 
på vækstvirksomheder, som efterspørger højt specialiserede medarbejdere.  
Ordningen skal indeholde en skattefordel for de specialiserede medarbejdere – 
uanset lønniveau. Eksempelvis skal virksomheder, som har eksisteret i under 3 år, 
og som har under 20 medarbejdere, tilgodeses.

æ Danmark vil få en fordel, hvis der oprettes en forskerordning for iværksættere
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Forslag nr. 6:
Genindfør syndikeringslånene og nytænk skattekreditterne
Staten skal i højere grad være en medspiller i bestræbelserne på at tiltrække risik-
ovillig kapital til lovende start ups. Derfor skal syndikeringslånene, som på trods 
af stor succes blev sparet væk ved udgangen af 2015, genoprettes. Samtidig skal 
skattekreditterne nytænkes. 

Syndikeringslånene skal genindføres
Konkret foreslår DVCA, at de såkaldte syndikeringslån, som til og med 2015 gav de 
mest lovende danske vækstvirksomheder adgang til opstartskapital, genoprettes i 
en lidt ændret form, hvor dygtige danske business angels i højere grad får adgang 
til ordningen. 

Syndikeringslån går til vækstvirksomheder, der befinder sig i de første  
udviklingsstadier. Lånene er især værdifulde for højteknologiske vækstvirksom-
heder, som ofte skal foretage store investeringer i de helt tidlige faser for overhovedet 
at etablere sig på et marked. Med syndikeringslånene kunne en virksomhed til og 
med 2015 modtage lån på op til 7,45 mio. kr. fra Vækstfonden, hvis virksomheden 
samtidig fik tilført kapital fra en eller flere private investorer. 

I perioden 2011-2015 modtog 26 virksomheder lån for 169 mio. kr. – og det skabte 
grobund for, at private investorer sideløbende tilførte næsten 600 mio. kr. yder-
ligere til virksomhederne.  

Syndikeringslånene spillede en vigtig rolle i at sikre, at der kom udviklingskapital 
til de mest lovende danske vækstvirksomheder. Derfor bør ordningen genoprettes 
– med en øget beløbsgrænse og adgang for business angels.  

Skattekreditter skal tilgodese vores små vækstvirksomheder 
Desuden mener DVCA, at skattekreditordningen skal nytænkes, så den også til-
godeser små nystartede vækstvirksomheder. 

Den nuværende skattekreditordning fra 2011 giver virksomheder mulighed for 
at få udbetalt den skattemæssige værdi af underskud, som relaterer sig til forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter i Danmark. Beløbet kan maksimalt svare til skatte-
værdien af 25 mio. kr. (knap 5,9 mio. kr. i 2015). 

DVCA er glade for ordningen, som er med til at forbedre venturefondenes mulig-
heder for at søsætte forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark. Men vi mener, 
at der er nogle knapper, der bør skrues på. 

Konkret foreslår vi, at virksomhederne fremover skal have mulighed for at få ud-
betalt deres kredit en gang i kvartalet. Som reglerne er nu, får virksomhederne i 
værste fald først udbetalt kreditten efter 7½ kvartal, og det giver store problemer 
for de mindste vækstvirksomheder, som typisk har en lav likviditet. 

Danmark vil få en fordel, 
hvis staten i højere grad
er en medspiller i  
bestræbelserne på at
tiltrække risikovillig
kapital til lovende start ups.

æ Danmark vil få en fordel, hvis syndikeringslånene genindføres, 
 beløbsgrænsen sættes op, og dygtige business angels i større grad indtænkes.

æ Danmark vil få en fordel, hvis skattekreditordningen nytænkes og tilgodese 
 små vækstvirksomheder, som skal kunne få udbetalt skattekreditterne 
 hurtigere end i dag.
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Danskerne har en af verdens største pensionsformuer målt pr. capita, og derigen-
nem investerer vi alle sammen indirekte i store aktier på det danske C20-indeks, 
og for den sags skyld også i Wallmart og McDonald’s. De store institutionelle  
investorer som pensionskasserne, der måles på afkast, investerer i altovervejende 
grad danskernes penge i veletablerede globale virksomheder - men omvendt er det 
kun en mikroskopisk andel, som går til små og tidlige danske vækstvirksomheder. 
 
DVCA har en vision om en ny aktiekultur i Danmark, hvor det bliver ligeså nor-
malt for danske privatinvestorer at blive medejere af små unoterede iværksætter-
virksomheder, som det i dag er at investere i store selskaber via pensionsopsparin-
gen eller investeringsforeninger. 

I overgangen fra det 19. til det 20. århundrede var andelsbevægelsen med til skabe 
fundamentet for store virksomheder som eksempelvis Arla. Tænk hvis vi i det 21. 
århundrede var i stand til at kopiere successen og gøre investeringer i fremtidens 
højteknologiske vækstvirksomheder til en folkesag. 

Det indebærer en mere demokratisk investeringskultur, hvor det er naturligt, at 
private via forvaltede ordninger investerer i danske vækstvirksomheder. Samtidig 
skal vi i højere grad tage inddragende koncepter som medarbejderaktier og crowd-
funding til os. 

Hvis det lykkes at nytænke investeringskulturen, er det til gavn for både vækst 
og beskæftigelse i Danmark. Iværksættervirksomheder skaber typisk langt hoved-
parten af nye arbejdspladser, langt flere end etablerede virksomheder.  Det er vel at 
mærke, arbejdspladser som er innovative og dermed fremtidssikrede i langt højere 
grad end de etablerede virksomheder.

3.  Vi skal gøre investeringer i iværksætteri 
 til en folkesag

Hvis det lykkes at 
nytænke investerings-
kulturen er det til gavn for 
både vækst og beskæf-
tigelse i Danmark. 
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Forslag nr. 7:

Danmark vil få en fordel, 
hvis vi får en vækstkonto, 
der kan være med til at øge
business angel og venture-
investeringerne og gøre
investering i iværksætteri
til en folkesag.

Danskerne skal gives adgang til en vækstkonto
Danmark har bl.a. i kraft af vores høje kapitalbeskatning ikke en bred og folkeligt 
funderet investeringskultur ligesom i eksempelvis Sverige. Det gør det sværere for 
vækstvirksomheder at tiltrække finansiering.

Almindelige danskere skal kunne købe små andele i vækstkontoen. Derefter puljes 
indskuddene – store som små – sammen, så fondens forvaltere kan investere pen-
gene i forskellige lovende vækstvirksomheder, der har behov for kapital. På den 
måde kan alle let blive medejere af start ups og dermed bidrage til innovation og 
jobskabelse i Danmark.

I Storbritannien findes en tilsvarende ordning, hvor briterne får et fradrag i ind-
komstskatten på 30 pct. op til en beløbsgrænse på 200.000 pund, når de investerer 
i en såkaldt Venture Capital Trust (VCT). Desuden skal briterne ikke betale kapi-
talskat af deres VCT-afkast, hvis de tager pengene ud igen senere. 

VCT’erne investerer i start ups, og nogle gange sælger de senere hen andelene med 
fortjeneste, som igen kan bruges til at finansiere nye start ups. På den måde sikres 
dynamik og kontinuitet. 

Konkret foreslår DVCA, at der oprettes en dansk vækstkonto med inspiration fra 
den britiske ordning. Danskerne skal kunne indskyde i vækstkontoen med fuldt 
fradrag i indkomstskat eller få mulighed for at dirigere pensionsoverskud mod 
ordningen med fradrag. 

For at gøre puljen så slagkraftig som mulig bør danskernes afkast ved at investere 
i ordningen gøres skattebegunstiget. Samtidig skal virksomheder og investerings-
selskaber også have mulighed for at købe andele med fuldt fradrag i selskabsskatten.  

Vækstkontoen skal sikre en dynamisk og kontinuerlig finansieringskilde for danske 
start ups. Indskuddene bør derfor bindes på kontoen i en længere minimusperiode, 
så ordningen ikke udnyttes til hurtige gevinster men derimod går til langsigtede 
investeringer i fremtidens danske vækstvirksomheder. 

æ  Danmark vil få en fordel, hvis der oprettes en vækstkonto, som sikrer mere 
 vækstkapital til vækstvirksomhederne
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Mere attraktive rammer for ansattes medejerskab på arbejdspladsen 
Som reglerne er i dag, bliver ansatte, som har optioner og warrants (medarbejder-
aktier), beskattet højt. De skal således betale en skat, der svarer til almindelig 
personskat af størstedelen af værdien af deres medarbejderaktier. Med en margin-
alskat på omkring 56 pct. bliver medarbejderne dermed brandbeskattet sammen- 
lignet med normale aktionærer, der har en aktieskat på højst 42 pct. Og selv dette 
niveau ligger markant højere end alle vores nabolande. Facit er, at rammebeting-
elserne for den kapitalhungrende vækstvirksomhed er langt ringere, idet de ingen 
mulighed har for at reducere udbetalinger til løn ved afgivelse af optioner/warrants.

Et andet problem er, at mange medarbejdere beskattes af deres optioner/war-
rants allerede på det tidspunkt, hvor de indfrier deres tegnings/købsret (udnyt-
telsestidspunktet). Konsekvensen er, at medarbejderne risikerer at skulle betale 
store summer i skat længe før, de reelt har fået penge hånden i forbindelse med 
salg (salgstidspunktet).

Af disse grunde er aflønning gennem medarbejderaktier ikke særlig udbredt i  
Danmark. Og det er en skam, for virksomhederne og deres medarbejdere har en 
fælles interesse i, at ansatte via delvis aktieaflønning kan blive medejere af den 
virksomhed, de arbejder for. 

Set fra medarbejdernes synsvinkel gør det den risikofyldte tilværelse i en nystart-
et virksomhed mere attraktiv, hvis man bliver belønnet af sine medarbejderak-
tier i de tilfælde, hvor virksomheden bliver en succes. Ingen vækstvirksomhed er  
nogensinde blevet en global succes, hvis det ikke var for ekstremt hårdtarbejdende 
og engagerede medarbejdere. Derfor fortjener de at få del i gevinsten, hvis virksom-
heden bliver solgt med fortjeneste. 

Set fra ledelsens side er det en gevinst at kunne aflønne de medarbejdere, som  
ønsker det, delvist gennem aktieaflønning. Dels får medarbejderne et endnu større 
incitament til at arbejde hårdt i virksomheden, og dels aflastes det almindelige 
lønbudget.

Det er positivt, at der på finansloven for 2016 er afsat 10 mio. kr. årligt til at forbedre 
vilkårene for aktieaflønning. Men der er kun tale om en delvis forbedring, og  
reglerne er ikke på niveau med situationen i 2009, hvor reglerne var mere gunstige 
for de ansatte. Og set i lyset af den oprindelige besparelse på 200 mio. kr. som 
blev gennemført i 2011, er der stadig et langt stykke vej igen, hvis der skal sikres 
egentligt favorable vilkår for aktieaflønning i Danmark.  

Konkret foreslår DVCA, at beskatningen af medarbejderaktier forenkles, så  
medarbejdere beskattes på niveau med den normale aktiebeskatning og ikke som 
almindelig lønbeskatning. 

Samtidig skal beskatningen af medarbejderaktier først ske, når salget er gennemført 
og medarbejderen rent faktisk har penge i hånden, hvilket indebærer at lignings- 
lovens § 7 H genindføres i sin oprindelige form (2009 vilkår).

æ	Danmark vil få en fordel, hvis der indføres mere attraktive vilkår for 
 aktieaflønning i Danmark. 

Danmark vil få en fordel,
hvis der skabes mere
attraktive rammer for med-
ejerskab i vækstvirksom- 
heder i form af aktieaflønning.

Forslag nr. 8:
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Forslag nr. 9: Pensionerne skal finansiere væksten
I DVCA ønsker vi at gøre det lettere for private, som ikke har mange frie midler 
men derimod har mange bundne pensionsmidler, at investere deres pension i  
unoterede iværksættervirksomheder. På den måde bliver det muligt for endnu
flere erfarne erhvervsfolk at prøve kræfter som business angels.

I 2005 blev der oprettet en ordning, som gav privatpersoner mulighed for at  
anvende rate- og kapitalpensioner til at investere i unoterede ejerandele. Men  
ordningen har langt fra levet op til ambitionsniveauet, og derfor mener DVCA, at 
der skal bygges på med nye initiativer.

For det første skal private have mulighed for at aktivere livrenter i unoterede 
aktier. Årsagen er, at kapitalpensionerne er under afvikling, og at ratepensioner 
og aldersopsparinger er pressede pga. lave fradragslofter. For det andet skal der 
løsnes op for de stive regler for de maksimale ejerandele, som investorerne må 
have. Vi foreslår, at den nuværende maksimale ejerandel på 25 pct. af en unoteret 
virksomhed fjernes fuldstændig – og at det samtidig skal være muligt at bruge 
op til 100 pct. af opsparingen over 2 mio. kr. for rate- og kapitalpensioner samt 
aldersopsparinger.

Sæt pensionsmidlerne i arbejde for start ups
æ DVCA mener, at reglerne, for hvordan private må investere deres pension, skal 
 gøres mere smidige på en række områder, så flere af de mange pensionsmidler  
 kommer ud at arbejde til gavn for små start up-virksomheder.

æ Private skal have mulighed for at aktivere livrenter i unoterede aktier.

æ De maksimale ejerandele fjernes helt, og det skal være muligt at investere op til
 100 pct. af opsparingen over 2 mio. kr. i unoterede virksomheder.

æ	Danmark vil få en fordel, hvis, flere pensionsmidler skal gøre nytte i danske 
 start up- virksomheder

Danmark vil få en fordel,
hvis flere af de mange
milliarder, som danskerne
har stående i pensionsop-
sparingerne, kommer ud at 
gøre nytte i start up-miljøet.
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Crowdfunding skal være attraktivt i Danmark
Crowdfunding er en ny model for fundraising. Ideen bag konceptet er, at iværk-
sættere og nystartede virksomheder igennem netværk kan skaffe den nødven-
dige risikovillige kapital. Konceptet indebærer, at virksomheder kan præsentere 
deres ideer på en internetplatform og lade et netværk bestående af familie, venner,  
kollegaer og øvrige interesserede fra hele verden bestemme, om idéen skal blive til 
en virksomhed. 

Ved crowdfunding får iværksættere i de tidligere finansieringsstadier bedre  
mulighed for at udvikle sig organisk eller bygge kortere bro til mere konven-
tionelle finansieringskilder som business angel kapital, venture kapital, banker, 
foreninger, kommunale puljer, offentlige fonde mv. 

Fænomenet crowdfunding har længe hittet i USA og Europa. Men hvis crowd-
funding for alvor skal blive en succes i Danmark, skal vi skabe bedre rammevilkår 
end i dag. 

Eksempelvis giver den britiske SEIS-ordning private briter en fradragsret på op til 
78 % af succesfulde investeringer, og op til 87,9 % fradragsret på fejlslagne investe-
ringer samt 0 % skat på kapitalgevinster på aktiesalg, såfremt aktierne beholdes i 
tre år eller mere. 

Konkret foreslår DVCA, at private investorer, som investerer via crowdfunding i 
virksomheder, får de samme gunstige vilkår, som findes i Storbritannien. 

æ	Danmark vil få en fordel, hvis crowdfunding-investorer i virksomheder skal 
 have mere attraktive skattevilkår, og inspirationen kan findes i Storbritannien.

Forslag nr. 10:

Danmark vil få en fordel,  
hvis crowdfunding udbredes 
som finansieringskilde for 
danske iværksætter- 
virksomheder
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