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København, 21. marts 2011

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om Vækstfonden
DVCA har d. 10. marts 2011 modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om Vækstfonden. Og
afgiver i overensstemmelser hermed foreningens høringssvar. DVCA uddyber naturligvis gerne
foreningens bemærkninger, såfremt det efterspørges.
1. Ændret formålsparagraf og nye instrumenter
Ændret formålsparagraf
Med lovforslaget ændres Vækstfondens formålsparagraf. Nedenfor er den nuværende og kommende
formålsparagraf sammenlignet.
Nuværende formålsparagraf

Kommende formålsparagraf

Vækstfondens formål er at fremme innovation og
fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå
større samfundsøkonomisk afkast.

Vækstfondens formål er at fremme vækst og
fornyelse i iværksættervirksomheder samt små og
mellemstore virksomheder for derigennem at opnå
større samfundsøkonomisk afkast.

DVCA har ingen kommentarer hertil.
Nye instrumenter
Med lovforslaget udvides de instrumenter, som Vækstfonden kan benytte. Tilføjelsen er fremhævet
med kursiv.
Nuværende instrumenter
Kommende instrumenter
Vækstfondens formål tilgodeses endvidere gennem
lånegarantier
for
kreditinstitutters
udlån
til
udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder.

Vækstfondens formål tilgodeses endvidere gennem
lånegarantier for kreditinstitutters udlån og andre
udlånseller
finansieringsvirksomheder
til
udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder.

DVCA har ingen kommentarer hertil.
2. DVCAs kommentarer til lovforslagets bemærkninger
Aktivitetsniveau
I bemærkningerne til lovforslaget fremhæves det, at Vækstfondens aktivitetsniveau skal være
modkonjunkturelt. Således fremgår følgende af bemærkningsteksten:

”Vækstfondens indsats skal generelt afspejle konjunkturudviklingen samt udviklingen i udbud af og
efterspørgsel efter risikovillig kapital, således at Vækstfondens aktivitetsniveau m.h.t.
medfinansieringstilsagn er højere under en lavkonjunktur end under en højkonjunktur.
DVCA bifalder dette, idet andre kilder til risikovillig kapital alt andet lige må antages at være mere
rigelige i højkonjunkturer. Vækstfonden kan således være med til at lægge en ”bund” under markedet
for risikovillig kapital i lavkonjunkturer.
Omfattede virksomheder
I formålsparagraffen defineres omfattede virksomheder til at være iværksættervirksomheder og små
og mellemstore virksomheder.
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DVCA bifalder dette, idet det må antages at være en konsekvens af oprettelsen af Dansk
Vækstkapital. DVCA ser dog en fare for, at aktiviteterne i specielt forretningsområdet ”Fondskapital”
neddrosles som følge af lovforslagets bemærkninger og efterspørger i den forbindelse et
fortolkningsbidrag fra ministeriet hertil.
Forholdet til Dansk Vækstkapital
I bemærkningsteksten står der:

Aftalen indebærer, at Økonomi- og Erhvervsministeriet stifter et investeringsselskab, (Dansk
Vækstkapital), der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S). Dansk Vækstkapital vil fungere
på et fuldt ud kommercielt og privatretligt grundlag. Økonomi- og Erhvervsministeriet fører tilsyn
med Dansk Vækstkapital, herunder afholdes et årligt møde med Dansk Vækstkapitals bestyrelse, og
der modtages mindst en gang årligt en afrapportering fra Dansk Vækstkapital. Rigsrevisorlovens § 4
finder anvendelse på Dansk Vækstkapital, hvorfor Rigsrevisor har adgang til gennemgang af Dansk
Vækstkapitals årsrapport.
Dansk Vækstkapital ledes af en professionel bestyrelse, som nedsættes af økonomi- og
erhvervsministeren.
DVCA lægger afgørende vægt på, at Dansk Vækstkapital kommer til at fungere fuldt ud kommercielt
og på privatretligt grundlag.
Deraf følger efter DVCAs opfattelse, at Dansk Vækstkapital kommer til at fungere uafhængigt af
Vækstfonden, og at der fremadrettet ikke kommer krav om anden privat medfinansiering i de tilsagn,
der gives til venture-, buy-out- og mezzaninfonde. DVCA efterspørger ministeriet opfattelse herom.
Vækstfondens fremtidige strategi
I bemærkningsteksten står der:

Som led i den overordnede strategi om at forbedre mulighederne for tilvejebringelse af kapital og
finansiering til danske iværksættere og små og mellemstore virksomheder, indeholder den politiske
aftale, ud over gennemførelsen af ovennævnte aftale om risikovillig kapital og etableringen af Dansk
Vækstkapital, også en udvidelse af Vækstfondens formål. Fremover gælder det således, at der i
anvendelsen af fondens kapital og fondens håndtering af garanti- og kautionsordningerne m.v. er
fokus på såvel iværksættere som små og mellemstore virksomheder, der kan medvirke til at skabe
vækst og fornyelse og derigennem et samfundsøkonomisk afkast.
DVCA er bekymret over sætningen ”i anvendelsen af fondens kapital”. Det kan indikere, at der
flyttes penge fra iværksætterområdet over til kautionsområdet. Eller med andre ord fra Fondskapital
over til fx vækstkaution. Dette kan DVCA naturligvis ikke bifalde og efterspørger ministeriets
holdning hertil.
M.v.h.

Jannick Nytoft, Adm. direktør, DVCA
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