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Om Aktive 
Ejere

Vi er den brancheforening, der samler hele økosystemet 
af aktive ejere, investorer og rådgivere i Danmark.

Denne aktivitetsrapport giver et overblik over den 
investerende del af branchen som tæller kapital- og 
venturefonde, pensionskasser samt business angels.

Vores medlemmer yder aktivt ejerskab i de virksomheder, 
de investerer i og er samtidig med til at udvikle 
Danmarks næste generation af succesrige foretagender.

Vi har flere end 300 medlemmer, som repræsenterer hele 
branchen. Medlemmerne samarbejder med relevante aktører 
i samfundet fra myndigheder og styrelser samt regering og 
Folketing over fagbevægelser, erhvervsorganisationer til 
iværksættere og enkeltvirksomheder.

Vi blev stiftet i 2000. Dengang under navnet "DVCA –
Danish Venture Capital and Private Equity Association", men 
i sommeren 2020 skiftede vi navn til Aktive Ejere.



Resumé

Aktivitetsrapport 2019/2020

Hvert år tager Aktive Ejere temperaturen på centrale

dele af branchen og præsenterer væsentlige pointer

og nøgletal herfra.

Aktivitetsrapportens målsætning er at give en aktuel

status på investerende dele af branchen og

fremhæve investeringstrends på det danske marked.

Rapporten består af tre segmenter: kapitalfonde,

venturefonde og business angels. Den dækker alle tre

segmenter for 2019 samt de første otte måneder af

2020 for venturefondene.

Resultaterne og nøgletal i rapporten er baseret på data,

som er indsamlet fra kilder såsom Vækstfonden,

DanBAN (Danish Business Angels), Danmarks Statistik,

Nationalbanken samt foreningens egne data.
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Nøgletal

Kapitalfonde: Selvom 2019 var præget af nedsat

aktivitet på markedet sammenlignet med året før, blev

36 danske virksomheder opkøbt af en kapitalfond.

Ydermere beskæftigede de kapitalfondsejede

virksomheder, vi har kigget på, globalt flere end

82.000 ansatte i 2019.

Venturefonde: Danske startups modtog rekordhøje

investeringer i 2019. 3,9 mia. kr. blev investeret,

hvilket er en 40 pct. stigning sammenlignet med

2018. Siden 2016 har 194 danske startups modtaget

venturekapital.

Business Angels: I 2019 var der registeret 2.100 aktive

business angels i Danmark. De havde investeringer i

omtrent 3.800 forskellige virksomheder. I alt 514 af disse

virksomheder havde desuden mindst én business

angel fra DanBAN som investor. Den totale omsætning

i DanBAN-medlemmernes 514 porteføljevirksomheder

udgjorde 4,9 mia. kr.
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KAPITALFONDE



Kapitalfonde 
i Danmark

De danske kapitalfonde investerer primært i mellemstore eller 
større, unoterede virksomheder – bl.a. på vegne af de danske 
pensionskasser. Deres formål er at udvikle virksomhederne, og det 
er med til at skabe vækst og produktivitet, ligesom det er med til at 
skabe arbejdspladser rundt omkring i hele landet.

Flere og flere virksomheder kommer på et tidspunkt i deres 
vækstrejse under kapitalfondseje. Det sker som oftest i forbindelse 
med et udviklingsspring, en børsnotering, eller at virksomheden skal 
udvide internationalt.

De danske kapitalfonde yder aktivt ejerskab i de virksomheder, de 
investerer i og er samtidig med til at udvikle den næste generation 
af succesrige foretagender. Aktive Ejeres medlemmer er bevidste 
om det samfundsansvar, der påhviler dem, hvor konkurrencedygtige 
vilkår og stabilitet skal gå hånd i hånd med ansvarlig opførsel.



Danske kapitalfonde i tal

danske virksomheder blev

i 2019 opkøbt af en kapitalfond

36

pct. p.a. var i 2019 den gennemsnitlige 

vækst i antal ansatte i en 

kapitalfondsejet virksomhed

9,7

gange så mange danske 

virksomheder blev i 2019 opkøbt af danske 
kapitalfonde ift. internationale fonde

1,5

mia. kr. i bruttoavance havde de 

danske kapitalfondsejede virksomheder i 

20191

69,1

tusind ansatte var i 2019 globalt 

beskæftiget i de danske kapitalfondsejede 

virksomheder

82

pct. var den gennemsnitlig vækst 

i bruttoavance i 2019 hos de danske 

kapitalfondsejede virksomheder - det er 

en fordobling ift. året før

16

Til sammenligning 

var den gns. vækst i antal ansatte 

i alle danske virksomheder 3,5 pct. i 

2018
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Kilde: cvr.dk
1 Tallet dækker den samlede bruttoavance for de 318 danske kapitalfondsejede virksomheder. .



En mindre afmatning i et stærkt marked

Historiske flotte afkast kombineret med lave renter 
og stigende aktiekurser giver en stigende interesse for 
alternative investeringer, herunder kapitalfonde.

I perioden 2015-2018 opkøbte kapitalfondene et stort 
antal danske virksomheder, mens antallet af solgte 
virksomheder var væsentligt lavere. Antallet af danske 
virksomheder i kapitalfondenes porteføljer var derfor 
kraftigt stigende, og den lavere aktivitet i 2019 
vurderes derfor at være en naturlig afmatning i et 
stærkt marked.

I 2019 blev 36 danske virksomheder opkøbt af en 
kapitalfond, mens 32 danske kapitalfondsejede 
virksomheder blev frasolgt (figur 1).

Af de 36 opkøb kan EQT’s opkøb af WS Audiology
fremhæves. Fusionen af danske Widex og tyske 
Sivantos samler mere end 10.000 ansatte i koncernen 
under navnet WS Audiology, som har hovedsæde i 
Lynge, nord for København. EQT har yderligere købt 
Ellab A/S, samt Recover Nordic i 2019.
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Fondene Axcel2, Capidea3 og VækstPartner Kapital4 kan 

også nævnes, da de ligeledes hver har købt 3 danske 
virksomheder i 2019.

Blandt frasalgene kan nævnes Maj Invest Equity’s salg 

af ProLøn A/S til den nordiske koncern Visma, Tritons 

salg af Nordic Tankers til den japanske koncern MOL 

Chemical Tankers, samt FSN Capital’s salg af Fitness 
World til den britiske fitnesskæde PureGym.

De udenlandske fondes aktiviteter på det danske 

marked har været faldende de seneste fem år. Det 

skyldes sandsynligvis, at de udenlandske kapitalfonde 

generelt investerer i større virksomheder, og der har 

været færre transaktioner i dette marked. Imens har 

antallet af opkøb fra danske fonde ligget relativt stabilt 
over perioden.

Jf. figur 2, er det hovedsageligt danske fonde, der 
opererer på det danske marked.

2Axcel: https://bit.ly/3nBRztP
3Capidea: https://bit.ly/3lXFVcg
4VækstPartner Kapital: https://bit.ly/2IVf8iw



Kilde: Buyout-liste som kan findes på aktiveejere.dk 
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I 2019 var der et lavere opkøbsniveau i Danmark med 36 opkøb og 32 frasalg, hvor kapitalfonde var 

involveret, ift. året før, hvor der blev foretaget 51 opkøb og 29 frasalg

Udvikling i opkøb og frasalg

Figur 1:

Antal opkøb og 

exits foretaget 

af kapitalfonde i 

Danmark 1998-

2019
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Danske kapitalfonde har fortsat et højere aktivitetsniveau på det danske marked end de internationale fonde
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Kilde: Buyout-liste som kan findes på aktiveejere.dk
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Danske og 

internationale 

fonde på det 

danske marked
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Kilde: Buyout-liste som kan findes på aktiveejere.dk

Kapitalfondenes aktiviteter efter 
branche

Figur 3: 

Udviklingen i 

kapitalfondenes 

opkøb fordelt på 

branche

Danske kapitalfonde investerer mere i IT i 2019 ift. tidligere år og mindre i landbrug og transport
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PORTEFØLJESELSKABERNE
Et overblik over danske virksomheder, der er ejet af en kapitalfond



Status på 
portefølje-

selskaberne

Aktive Ejere har taget temperaturen på de 318 porteføljeselskaber, 
som er ejet af en kapitalfond, dvs. virksomheder som ikke er blevet 
frasolgt i perioden fra 2015 til første halvår 2019.

For alle 318 selskaber er indsamlet offentligt tilgængelige 
informationer fra deres respektive regnskaber i perioden 2015-2019. 
Aktive Ejere har indsamlet data vedrørende vækst i bruttoavance, 
antal ansatte, nettodriftsindtægter og resultat før renter og skat for 
at undersøge selskabernes lønsomhed og evne til at skabe flere 
arbejdspladser under en kapitalfonds ejerskab.

Resultaterne viser bl.a. at porteføljevirksomheder, der på 
nuværende tidspunkt er ejet af en kapitalfond, generelt vækster 
betydeligt på alle fire parametre.
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Kilde: Buyout-liste som kan findes på aktiveejere.dk

Note: Vedrører virksomheder der ikke er blevet frasolgt i perioden 2015 til 1. halvår 2019. Dvs. der indgår 318 virksomheder i analysen.

Kapitalfonde 

ejer typisk en 

virksomhed i en 

periode mellem 

3 og 7 år.

Størstedelen af porteføljeselskaberne er 
opkøbt efter 2013

Figur 4: Købsår

for portefølje-

virksomheder

I 2019 var der en naturlig afmatning, da færre virksomheder blev købt ift. 2018
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Bruttoavance

Kilde: Buyout-liste som kan findes på aktiveejere.dk, beregninger foretaget af Aktive Ejeres sekretariat og dst.dk, tabel REGN2

Noter: Virksomheder som ikke er blevet frasolgt i perioden 2015 til 1. halvår 2019. Dvs. der indgår 318 virksomheder i analysen. Med hensyn til outliers er virksomheder med en vækst i bruttoavance, EBITDA og 

EBIT mindre end minus 100% og større end 500% frasorteret. Der mangler sammenligningsgrundlag for 2019, da Danmarks statisk har endnu ikke offentliggjort data for 2019.
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Figur 5: Vækst i 

antal ansatte og 

bruttoavance 

sammenlignet 

med alle danske 

virksomheder 

2016-2019

Porteføljeselskaberne vokser 
gennemsnitligt mere end markedet…

15

Pct. Pct.

Vi gør opmærksom på, at Danmarks statistik endnu ikke har udgivet sammenligneligt data 
for 2019
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Netto driftsindtægter (EBITDA) Resultat før renter og skat (EBIT)

…med høj vækst i EBITDA og EBIT

Kilde: Buyout-liste som kan findes på aktiveejere.dk, beregninger foretaget af Aktive Ejeres sekretariat og dst.dk, tabel REGN2

Noter: Noter: Virksomheder som ikke er blevet frasolgt i perioden 2015 til 1. halvår 2019. Dvs. der indgår 318 virksomheder i analysen. Med hensyn til outliers er virksomheder med en vækst i 

bruttoavance, EBITDA og EBIT mindre end minus 100% og større end 500% frasorteret. 

Figur 6: Vækst i 

EBITDA og 

EBIT for 

2016-2019

Pct. Pct.
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Kilde: Buyout-liste som kan findes på aktiveejere.dk og beregninger foretaget af Aktive Ejeres sekretariat 

Noter: Virksomheder som ikke er blevet frasolgt i perioden 2015 til 1. halvår 2019. Dvs. der indgår 318 virksomheder i analysen. Med hensyn til outliers er virksomheder med en vækst i bruttoavance, EBITDA og 

EBIT mindre end minus 100% og større end 500% frasorteret. 

Andelen af IT i kapitalfondenes 
porteføljer er stigende ...

… Mens andelen af industri er faldende.

Figur 7: 

Portefølje-

virksomhederne 

fordelt på 

brancher
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Kapitalfonde har 

virksomheder 

fordelt over hele 

landet

Kilde: Buyoutliste fra aktiveejere.dk

Noter: Virksomheder som er i kapitalfondenes portefølje pr. 01/01/2020  
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TEMA: KAPITALFONDE OG 
PENSIONSKASSER



Lavrentemiljøet har medført, at pensionsselskaberne

har en voksende eksponering mod alternative

investeringer (unoterede aktier).

De sidste fem år har danske pensionskasser

investeret mere i aktivklassen ‟alternativer”.

Investeringer i alternativer dækker bl.a. over

investeringer i kapitalfonde, kredit, infrastruktur,

jordbrug og hedgefonde.

Pensionsselskabernes beholdning af alternative

investeringer inden for de fem grupper var ved

udgangen af 2018 på 423 mia. kr. Det er en stigning

på 13 pct. p.a. i forhold til ultimo 2014 (256 mia. kr.,

jf. tabel 1).

Danske pensionskasser investerer mere 
i alternativer

20

Ifølge tabel 2 udgjorde pensionsselskabernes 

alternative investeringer ca. 10 pct. af selskabernes 

samlede investeringsaktiver i 2014. Denne andel er 

vokset til 11,9 pct. i 2017, og 14,3 pct. i 2018. Dette er 

et rekordhøjt niveau.

Af de samlede investeringer i alternativer, har 

kapitalfonde i årene 2014-2017 udgjort ca. 3 pct., jf. 

tabel 2. Men i løbet af 2018 steg 

pensionsselskabernes investeringsandel i kapitalfonde 

til at udgøre 4,6 pct., jf. tabel 2.

Nye tal fra Nationalbanken viser, at pensions- og 

forsikringsselskaberne pr. 2. kvartal 2020 i alt har 

investeret 588 mia. kr. i fonde5 (hedge-, venture- og 

kapitalfonde).

Kilde: Finanstilsynet og Nationalbanken
5Nationalbanken opgiver, at pensions- og forsikringsselskaber siden 2018 (frem til 2. kvartal 2020) i alt har investeret 588 mia. kr. i hedgefonde, venturefonde og kapitalfonde



Kilde: Finanstilsynet

Vækst p.a. i pct 
Mia.kr 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 2017-2018

Kapitalfonde 80 88 93 111 136 14% 22%

Kredit 81 87 110 107 130 13% 22%

Infrastruktur 50 64 82 91 112 22% 24%

Jordbrug 12 13 13 10 8 -10% -13%

Hedgefonde 33 38 41 41 37 3% -10%

Alternative investeringer i alt 256 291 338 359 423 13% 18%

Pct. 2014 2015 2016 2017 2018

Kapitalfonde 3,1 3,3 3,2 3,7 4,6

Kredit 3,1 3,3 3,8 3,5 4,4

Infrastruktur 1,9 2,4 2,8 3,0 3,8

Jordbrug 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3

Hedgefonde 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2

Alternative investeringer i alt 9,9 10,9 11,6 11,9 14,3

Pensionskasserne har en stigende 
eksponering mod kapitalfonde

Tabel 2: Udviklingen i pensionsselskabernes alternative investeringer i pct. af de samlede investerings aktiver

Tabel 1: Udviklingen i pensionsselskabernes alternative investeringer
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Kilde: Nationalbanken  

Note: Figuren viser afkastet som danske pensions- og forsikringsselskaber har modtaget i 2018 og 2019. Statistikken bliver udgivet hvert kvartal.

Figur 2: Afkastet på unoterede aktier og kapitalandele har været mere stabilt end afkastet på noterede aktier

Kilde: Danmarks Nationalbank, tabel DNFPAFKL og DNFPINVL 
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Ejerskabsstrukturen: Kapitalfonde er typisk reguleret

af et omfattende aftalekompleks. Når potentielle

investorer – som f.eks. et pensionsselskab – afgør, om

de vil investere i en kapitalfond, skal de udover de

kommercielle overvejelser, f.eks. vedrørende

investeringsstrategien, undersøge, om de juridiske 

investeringsvilkår er fornuftige og afbalancerede.

En central del af kapitalfondens forretningsmodel er

metoden til fordeling af overskud. Grundlæggende

fordeles fondens overskud sådan, at 80 pct. tilfalder

investorerne (pensionsselskaberne) og 20 pct. tilfalder

teamet bag kapitalfonden.

Fordeling af overskud mellem f.eks. kapitalfond og

pensionsselskab sker dog først efter, at følgende

retningslinjer er overholdt:

Kilde: Krüger Andersen, T. (2015). Private equity. (1. edition.). Jurist- og Økonomforbundet.

Afkastet tilfalder i første omgang 
pensionskassen
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1. Først tilbagebetales investorerne 

(pensionsselskaberne) deres indbetalte indskud

2. Derefter betales pensionsselskab(erne) et afkast 

svarende til en rente på 8 pct. p.a. af deres 

indbetalte indskud

3. Af det resterende beløb betales 80 pct. til 

investorerne og 20 pct. tilfalder 

kapitalfondsteamet

Samarbejdet mellem kapitalfond og pensionsselskab 

er derfor ikke kun en god forretning for kapitalfonden –

det er først og fremmest god forretning for 

pensionsselskabet, der står først i køen til et flot 

afkast.



VENTURE



Venturefonde 
i Danmark

De danske venturefonde investerer i unoterede virksomheder med 
vækstpotentiale. Fondene investerer i fremtidens teknologier, både 
inden for tech og life science, og har gennem de sidste 20 år sat et 
tydeligt præg på udviklingen af vækstvirksomheder herhjemme.

De virksomheder, som fondene investerer i, er ofte unge 
virksomheder, som dog er en anelse mere etablerede end de helt nye 
startups. Men der er stadig tale om meget risikovillige investeringer, 
da kun få ud af de mange virksomheder udvikler sig til store succeser. 
Blandt danske, succesfulde vækstvirksomheder, som har modtaget 
ventureinvesteringer er f.eks. Just-Eat, Vivino og Unity Technologies.

De danske venturefonde yder aktivt ejerskab i de virksomheder, de 
investerer i og er samtidig med til at udvikle den næste generation af 
succesrige virksomheder. Aktive Ejeres medlemmer er bevidste om 
det samfundsansvar, der påhviler dem, hvor konkurrencedygtige vilkår 
og stabilitet gerne skal gå hånd i hånd med ansvarlige opførsel.

Et indblik ind i alle danske venturetransaktioner kan findes i 
Vækstfondens ventureliste, som indeholder data fra 2016 frem til i 
dag. Aktive Ejere har brugt denne liste til at undersøge det danske 
startup-miljø.



Danske venturefonde i tal

investeringsrunder blev der foretaget i 

danske startups i 2019

67

forskellige danske startups 

har modtaget ventureinvesteringer 

siden 2016

194

ud af 36 late-stage investerings-runder 
har udelukkende danske investorer

5

ud af 161 seed-investeringer har ikke 

en udenlandsk investor med 

i investeringsrunden.

97

mia. kr. blev investeret i danske 

startups i 2019. Det er 40 pct. mere 

end i 2018

3,9

gange så meget blev i 2019 investeret 

i danske startups ift. 2017

4,5

Dvs. de 

fleste danske startups 

modtager kapital fra 

udlandet i denne fase

Dvs. 60 pct. af seed-

investeringerne er 

foretaget udelukkende 

af danske investorer
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Danske startups har modtaget rekord 
meget kapital i 2019

Aktiviteten på det danske venturemarked viser 

positive takter. I 2019 modtog danske startups rekord 

meget kapital fra både danske og udenlandske 

venturefonde.

Mængden af kapital kan i høj grad tilskrives antallet 

af late-stage investeringer, som i 2019 talte 14, mens 

der i 2018 var 10 og kun 4 i 2017.

Antallet af late-stage investeringer påvirker det 

samlede investerede beløb meget, da disse 

investeringer oftest er store. I 2019 var de 3 største 

late-stage investeringer alle over 300 mio. kr. og blev 

investeret i henholdsvis Pleo, Trustpilot og SNIPR 

Biome.

Antallet af early-stage investeringer var i 2019 også 

rekord højt. Hele 22 early-stage investeringer blev 

foretaget i 2019, hvilket svarer til antallet af early-

stage investeringer i både 2016 og 2017 tilsammen. 

Det høje antal er en indikator for, at mange danske 

startups er i udviklingsfasen.

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (03-09-2020)
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Såfremt disse virksomheder kommer succesfuldt 

gennem udviklingsfasen, vil vi med stor sandsynlighed 

se flere late-stage investeringer i fremtiden.

Det høje antal af seed-investeringer fortsatte i 2019. 

Selvom mængden af kapital i denne fase er begrænset, 

er disse investeringer væsentlige for at sikre innovation 

i danske startups. 

Både danske og internationale venturefonde investerer 

i de tidlige faser, mens primært større regionale og 

internationale fonde kommer på banen, når der skal 

rejses større mængder kapital, ligesom de bidrager 

med kompetencer og netværk til at skalere 

virksomhederne globalt. 

Det er vigtigt for de danske startups at indhente 

tilstrækkelige mængder late-stage kapital, da det er i 

denne fase, virksomhederne ekspanderer og skaber 

mange arbejdspladser. Dette ses i tabel 3, hvor 

udviklingen i antal ansatte vises for en række danske 

startups, der har modtaget late-stage kapital.



Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (03-09-2020).

Noter: Seed-investeringer defineres som investeringer på mindre end 25 mio. kr., Early Stage investeringer defineres som investeringer på mellem 25 og 95 mio. kr., Late Stage 

investeringer defineres som investeringer på mere end 95 mio. kr.
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I 2019 blev der investeret for omtrent 4 mia. kr. i danske startups. Flere virksomheder har modtaget 

late-stage investeringer, dvs. flere danske startups befinder sig i ekspansionsfasen, hvor der bl.a. 

er høj vækst i antal ansatte.

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (03-09-2020)

Tilstrømningen af kapital til danske startups
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2016 25 7 14 483 6 70 16

2017 34 - - 509 18 119 28

2018 50 47 109 643 90 171 61

2019 84 89 194 748 155 184 147

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (03-09-2020), samt offentliggjorte regnskaber.

I 2019 var der 1691 ansatte tilsammen i de 7 virksomheder. Til sammenligning var der 621 ansatte i 2016.

Venturekapital skaber arbejdspladser

Tabel 3: Udviklingen i antal ansatte i udvalgte danske vækstvirksomheder
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Kilde: Crunchbase.com og nyse.com

Note: Markedsværdien er baseret på Market Cap 28/09-2020 – Såfremt virksomheden ikke er børsnoteret er markedsværdien baseret på senest opdateret 

markedsværdi.
6Genmab indgår både i C25-indekset og i virksomhedernes markedsværdi
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Virksomhederne har en samlet markedsværdi på 516 mia. kr., hvilket svarer til ca. 18 pct. af 

markedsværdien af C256.

Figur 11:
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efter markeds-
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Succeshistorier: Venturekapital i Danmark 
de sidste 10 år
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Antal

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (03-09-2020)
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Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (03-09-2020)

Investeringsrunderne i life science er markant større end de resterende brancher. 3 ud af 10 af de største 

ventureinvesteringer i 2019 var life science-investeringer.
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Venturefonde har 

foretaget investeringer 

i startups fordelt over 

hele landet. Der er dog 

en klar overvægt af 

investeringer i 

Hovedstadsområdet 

Kilde: Vækstfondens liste over danske venturetransaktioner (03-09-2020) 34



Men 2019-niveauet skal ses i lyset af, at dette år var et 

rekordår. Det samlede investerede beløb for 2020 er 

faktisk på niveau med det samlede investerede beløb 

for 2018, jf. figur 14.

Antallet af investeringsrunder er dog lavere i 2020 

sammenlignet med 2018. Det er hovedsageligt 

resultatet af færre seed-investeringer, mens antallet af 

early-stage- og late-stage investeringer er det samme 

for 2018 og 2020. Det tyder på, at investorerne 

fokuserer på deres igangværende investeringer – og 

ikke påtager sig nye pga. usikkerhed om fremtiden.

Blandt de startups, som har modtaget mest kapital i 

2020, finder vi bl.a. Dixa, Templafy og Lunar.

Kilde: Nationalbanken

Status på 2020: Danske startups rejser 
kapital på trods af coronakrisen
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De danske vækstvirksomheder har en stor indflydelse 

på den økonomiske udvikling. De er innovative, 

oftest teknologi-baseret, og så er de med til at skabe 

flere arbejdspladser rundt om i Danmark.

I udviklingsfasen går de fleste vækstvirksomheder 

gennem en periode, hvor deres omkostninger 

overstiger deres indtægter. Derfor er adgangen til 

risikovillig kapital – hovedsageligt fra venturefonde og 

business angels – kritisk, hvis de skal have en chance 

for at overleve og blive succesfulde.

Coronakrisen har som forventet forårsaget et lavere 

aktivitetsniveau på den danske venturescene, hvis 
man sammenligner med niveauet i perioden for 2019.
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Note: For alle graferne gælder det, at vi kun kigger på perioden 1/1-31/08 således at 2020 er sammenlignelig med de resterende år, dvs. for hvert år indgår kun de første 8 måneder i opgørelsen.
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36



BUSINESS ANGELS



Business Angels
i Danmark

De danske business angels er private investorer, som investerer 
egne midler i virksomheder, der er på deres helt tidlige stadie i 
vækstrejsen. Englene er ofte tidligere iværksættere, som har 
tilegnet sig viden og spidskompetencer, de nu bruger til at hjælpe 
unge startups med at vokse og udvikle sig. Englene er derfor dybt 
involverede i virksomheden – ofte som en slags mentorer for 
iværksætterne.

Antallet af engle-investeringer er stigende. Det ses blandt andet 
inden for fintech, life science og social impact.

De danske business angels er med til at sikre tusindvis af 
arbejdspladser i Danmark. Virksomhederne er med til at løse 
aktuelle problemstillinger, ikke kun lokalt, men også globalt.

De danske business angels yder aktivt ejerskab i de virksomheder, 
de investerer i og er samtidig med til at udvikle den næste 
generation af succesrige virksomheder. Aktive Ejeres medlemmer er 
bevidste om det samfundsansvar, der påhviler dem, hvor 
konkurrencedygtige vilkår og stabilitet skal gå hånd i hånd med 
ansvarlige opførsel.



Danske business angels i tal

aktive business angels har 

Vækstfonden registreret i 20197

2100

mia. kr. var den samlede omsætning i 

2019 i de virksomheder, DanBANs

medlemmer investerede i9

4,9

exits foretog DanBANs medlemmer i 
2019

29

fik business angels i DanBAN i 
gennemsnit et afkast på i 2019

3x

forskellige danske virksomheder har 

investeringer fra danske business 

angels8

3800

ansatte er beskæftiget i DanBAN-

medlemmers porteføljevirksomheder

3000

Kilde: DanBAN og Vækstfonden
7 & 8 Data fra Vækstfonden (2019).
9 Tallene dækker over DanBAN’s medlemmer og giver derfor kun et indblik i disse danske business angels’ aktiviteter
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Disse virksomheder er primært inden for 

brancherne handel og transport (37 pct.), 

erhvervsservice (20 pct.) samt information og 
kommunikation (20 pct.).

Tallene viser yderligere, at englene i gennemsnit 

har 3,5 virksomheder i deres portefølje samt 

et gennemsnit på 1,85 bestyrelsesposter.

Kilde: Vækstfonden

Indblik i danske business angels
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Data indhentet fra Vækstfonden viser, at der i 2019 

var registreret 2100 aktive business angels i Danmark
med investeringer i 3800 forskellige virksomheder.

Investeringerne er fordelt i virksomheder over 

hele landet, hvor Hovedstaden udgør 42 pct.,

Midtjylland 25 pct., Syddanmark 19 pct., samt 
Nordjylland og Sjælland med hhv. 8 pct. og 6 pct.



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal medlemmer (respondenter)13

75 92 109 132 164 164

Antal aktive medlemmer (som foretog mindst én 

investering i løbet af året)
44 55 73 102 108 112

Antal virksomheder, der er investeret i 252 233 281 384 471 514

Samlet investeringsbeløb (mio. kr.) 74,2 97,8 169,8 191,5 172,3 256,4

Samlet omsætning (mia. kr.) 4,3 6,5 6,6 5,3 4,9 4,9

Antal exits 30 27 21 43 11 29

Afkast (multipel) 2,7 3,0 2,8 2,9 4,5 3,0

Kilde: Data fra DanBAN

DanBANs medlemsundersøgelse 2019

DanBAN's medlemsundersøgelse giver et indblik i et udsnit af danske business angels' aktiviteter. Tabel 
4 viser resultaterne fra DanBAN’s 2019 survey, og dækker udelukkende 164 DanBAN-medlemmer.

Tabel 4: Danske business angels i tal12
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Kilde: Vækstfonden

Noter: Opgørelsen over virksomheder fordelt over landet er baseret på data fra Vækstfonden.

Business angels er 

medejere af 

virksomheder fordelt 

over hele landet.
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