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Indledning

Performanceregnskabet for innovations-
miljøerne er en årlig publikation, der udgives 
af  Styrelsen for Institutioner og Uddannelses-
støtte. Innovationsmiljøerne har i 18 år inve-
stereret risikovillig kapital i nye videntunge 
virksomheder og har derigennem bidraget til 
at styrke det danske kapitalmarked for iværk-
sættere. I performanceregnskabet præsenteres 
en række resultater af innovationsmiljøernes 
virke samt udvalgte case-historier om nogle af 
innovationsmiljøernes nuværende portefølje-
virksomheder.

Der er i 2016 opnået det næststørste tilba-
geløb af de statslige investeringer siden starten 
af ordningen i 1998. Samtidig har portefølje-
virksomhederne i 2016 tiltrukket mere eks-
tern kapital end nogensinde før. Netop tilba-
geløbet fra de statslige investeringer samt den 
eksterne tiltrukne kapital er nøgleindikatorer 
for innovationsmiljøordningen. Indikatorerne 
afspejler i hvor høj grad det lykkedes at hjælpe 
de nye virksomheder videre til et stadie, hvor 
eksterne og private investorer kan overtage og 
bidrage til det finansielle engagement.

Resultaterne i dette års performanceregnskab 
er naturligvis ikke kun et resultat af aktiviteter 
udført i 2016. Udviklingen af nye vindetun-
ge virksomheder tager tid, og de resultater, 
der kan vises i 2016, er opnået på baggrund 
af innovationsmiljøernes investeringer over 
den seneste årrække. Resultatet i årets per-
formanceregnskab kommer endvidere, efter 
at antallet af innovationsmiljøer i 2014 blev 
reduceret til fire større innovationsmiljøer. In-
novationsmiljøerne har herudover siden 2010 
haft mulighed for at lave større investeringer, 
der kan bringe de nye virksomheder endnu 
længere frem i deres udvikling.

Performanceregnskabet er i 2016 bygget 
op om innovationsmiljøordningens effekt-
kæde. Effektkæden er udarbejdet som en del 
af  Styrelsen for Institutioner og Uddannelses-
støttes løbende tilsyn med ordningen. Effekt-
kæden illustrerer de væsentligste elementer 
og antagelser om effekterne af innovations-
miljøernes virke. Den er således også en guide 
til at læse og forstå innovationsmiljøernes 
rationale og mål.

Performanceregnskabet stiller skarpt på 
innovationsmiljøernes resultater i 2016.   
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Om Innovations-
miljøordningen

Innovationsmiljøerne hjælper forskere og 
videnbaserede iværksættere med at starte 
nye videntunge virksomheder. Det sker ved 
at bistå med risikovillig kapital og udviklings-
forløb, der kan bringe de nye iværksættervirk-
somheder frem mod kommerciel succes.

De fire godkendte innovationsmiljøer er 
private aktieselskaber, som efter et EU-udbud 
har indgået kontrakt med Styrelsen for Insti-
tutioner og Uddannelsesstøtte om at varetage 
opgaven som innovationsmiljø. Det vil sige, 
at innovationsmiljøerne på styrelsens og 
dermed statens vegne investerer i nye lovende 
iværksættervirksomheder.

Intentionen er på den måde at afhjælpe ka-
pitalmangel i den tidligste risikofyldte fase af 
virksomhedernes liv, hvor private investorer 
holder sig tilbage. Innovationsmiljøerne skal 
således ikke konkurrere med, men kompen-
sere for brister på det private kapitalmarked. 
Heri ligger samtidig, at innovationsmiljøerne 
hverken kan eller skal skabe et stort finansielt 
afkast til staten.

Målet er på den korte bane at hjælpe de 
nye iværksættervirksomheder frem til et 
stadie, hvor andre investorer kan tage over og 
hjælpe dem videre frem mod innovation og 
vækst. På den lange bane skal dette være med 
til at sikre tilgangen af nye viden- og teknolo-
gibaserede virksomheder, så vi i Danmark kan 
fastholde og udvikle en moderne erhvervs-
struktur, hvor tab af virksomheder i modne 
brancher opvejes af nye, der kan drive fremti-
dens vækst.

Innovationsmiljøernes typiske målgruppe 
er iværksættere, der har perspektivrige idéer 
til udviklingen af nye innovative produkter 
eller serviceydelser. Det kan både være i form 
af nye tekniske opfindelser og nye forretnings-
modeller, der har potentiale til at skabe helt 

nye markeder. Idéer og opfindelser fra viden-
institutioner udgør en vigtig del af innovati-
onsmiljøernes fødekæde.

Fra idé til investering

Innovationsmiljøerne kan i første omgang 
hjælpe iværksættere med at vurdere deres 
produkt- eller serviceidé og igangsætte en 
forundersøgelse af de kommercielle og faglige 
perspektiver af idéen.

Hvis en produkt- eller serviceidé vurderes 
til at være perspektivrig og inden for rammer-
ne af ordningens formål, kan innovationsmil-
jøerne tilbyde en risikovillig investering. Den 
nye virksomhed er formet enten kort tid før 
innovationsmiljøernes investering eller opret-
tes samtidig med selve investeringen.

Investeringen af kapital sker i form af så-
kaldte forprojekter. Innovationsmiljøerne kan 
i første omgang på vegne af staten investere op 
til 3,5 millioner kr. som egenkapital og låne-
kapital i en ny virksomhed. Det er imidlertid 
en forudsætning, at innovationsmiljøet selv 
investerer samtidig med staten og står for 10% 
af den samlede investering i denne fase. I en 
senere fase af virksomhedens udvikling kan 
innovationsmiljøerne på vegne af staten inve-
stere yderligere 2,5 millioner kr. i virksomhe-
den som sekundær forprojektkapital, såfremt 
private investorer bidrager med mindst 60 % af 
investeringen i denne fase.

Der er endvidere tale om klog kapital. Det 
vil sige, at innovationsmiljøerne udover ka-
pitaltilførslen også tilvejebringer et virksom-
hedsudviklingsforløb til iværksætterne. Dette 
indebærer, at innovationsmiljøet tilbyder 
rådgivning, netværksaktiviteter og faciliteter 
til gavn for iværksætterne.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 5
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Effekter

På kort sigt skal innovationsmiljøernes hjælp 
sætte iværksætterne i stand til, økonomisk 
og fagligt, at videreudvikle og modne pro-
dukt- eller serviceydelsen, således at det kan 
introduceres på markedet og dermed skabe 
en ny innovation. Det forventes ligeledes, 
at innovationsmiljøernes investeringer og 
virksomhedsudviklingsforløb er med til at 
bringe virksomheden tættere på det private 
kapitalmarked, så den kan tiltrække yderlige-
re ekstern kapital. Ligeledes forventes det, at 
iværksætterkompetencerne i virksomheden 
øges.

På lang sigt skal innovationsmiljøernes ind-
sats føre til kommercialisering af nye services 
og produkter, der uden innovationsmiljøerne 
ikke ville være blevet bragt på markedet. 
Forretningsmodellen kan variere fra sag til 
sag. Det kan handle om at tage springet fra at 
være en udviklingsvirksomhed til at blive en 
fremstillingsvirksomhed, der producerer og 
eksporterer varer. Det kan også handle om at 
leve af at sælge viden og rettigheder til andre 
virksomheder og dermed forblive udviklings-
virksomhed. Eller det kan handle om at bringe 
iværksættervirksomheden frem til et punkt, 

hvor hele virksomheden overtages og integre-
res i en anden eksisterende virksomhed.

Den statslige medfinansiering er en kata-
lysator i processen frem mod kommercialise-
ring, men der er intet umiddelbart ønske om, 
at staten skal være med i finansieringen af hele 
virksomhedens udviklingsforløb. Det statslige 
engagement afvikles, når det ikke længere er 
nødvendigt, og innovationsmiljøet træder ud 
af virksomheden (exit). Her er innovations-
miljøerne som investorer stærkt involveret i, 
at der skabes et resultat i form af en exit og et 
tilbageløb af den statslige investering.

Innovationsmiljøernes rolle betyder, at 
der arbejdes med flere bundlinjer. Der er den 
umiddelbare bundlinje for de iværksætte-
re, der bliver hjulpet på vej. Der er en afledt 
bundlinje ved, at der sikres en sammenhæn-
gende finansieringskæde fra forskning til 
kapitalmarked og en styrket tilgang af lovende 
investeringsmuligheder. Endelig er der den 
langsigtede, samfundsøkonomiske bundlinje, 
ved at understøtte tilgangen af nye innovative 
virksomheder herunder virksomheder, der 
gennem deres produkter bidrager til innovati-
on i mere etablerede virksomheder. Derigen-
nem bidrages til en videnbaseret fornyelse af 
den danske erhvervsstruktur.

Langsigtede 
effekter

Kortsigtede 
effekter
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Figur 1
Effektkæde for innovationsmiljøordningen
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Innovationsmiljøernes 
opsøgende aktiviteter 

Innovationsmiljøerne gør en betydelig pro-
aktiv indsats for at være synlige for potentielle 
iværksættere med perspektivrige forsknings-
resultater og kommercialiseringsidéer. Inno-
vationsmiljøerne har i den forbindelse særligt 
tætte relationer til de danske universiteter. 
Alle innovationsmiljøer har direkte eller indi-
rekte universiteter repræsenteret i deres ejer-
kreds og bestyrelse, og alle innovationsmiljøer 
har lokaler på eller i umiddelbar nærhed af 
universitetscampus. Innovationsmiljøerne har 
endvidere et omfattende netværk til iværk-
sættersegmentet og bestræber sig på at være 
til stede i relevante kredse og til arrangemen-
ter, der retter sig mod iværksættere.

Innovationsmiljøerne gennemfører sam-
tidig en aktiv kommunikations- og informati-
onsindsats gennem både traditionelle skrev-
ne, elektroniske og relevante sociale medier. 
Dette skal tilvejebringe en synlig indgang, 
hvor potentielle iværksættere nemt kan orien-
tere sig og henvende sig med deres kommer-
cialiseringsidé. Som en del af de opsøgende 
aktiviteter kan innovationsmiljøerne også selv 
afholde kurser, konferencer, seminarer eller 
iværksætte andre former for informationsakti-

viteter, f.eks. i samarbejde med forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner, regionale væksthu-
se m.m.

Innovationsmiljøernes opsøgende aktivi-
teter skaber kontakt til mange iværksættere, 
og det anslås, at hvert innovationsmiljø i 
gennemsnit får omkring 300 henvendelser 
årligt fra iværksættere, der er kapitalsøgende. 
Eftersom innovationsmiljøerne årligt samlet 
investerer i omkring 70 nye selskaber, sker 
der indledningsvist en kraftig sortering i disse 
henvendelser. En andel af henvendelserne 
sorteres fra, da de falder uden for målgrup-
pen. De selskaber, som innovationsmiljøerne 
investerer i, skal basere sig på ny viden og 
teknologi eller en ny forretningsmodel og 
have potentiale til at skabe økonomisk vækst. 
Desuden investerer innovationsmiljøerne 
kun i nyetablerede selskaber. Det vil sige, at 
de enten har under 18 måneders levetid, eller 
maksimalt har haft en omsætning på 50.000 
kr., og kun beskæftiger én medarbejder ud 
over iværksætterne. Mere modne virksom-
heder kan søge hjælp til finansiering bl.a. via 
Vækstfondens tilbud.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 7
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Screening og 
forundersøgelse

For de iværksættere, der kommer igennem 
den første udvælgelse, kan innovationsmil-
jøerne gå videre med en indledende bedøm-
melse af forretningsidéens umiddelbare 
potentiale og risiko. Her gennemgår en eller 
to investeringsmedarbejdere fra innovations-
miljøet det materiale – typisk en forretnings-
plan – som iværksætteren har fremsendt, og 
vil herefter oftest invitere iværksætteren til et 
møde. På mødet gennemgår iværksætteren 
sin forretningsplan, som investeringsmedar-
bejderne stiller opklarende, kritiske spørgsmål 
til, samtidig med at team, kapitalbehov og 
værdisætning drøftes. Endelig gennemgås in-
novationsmiljøets rammer og betingelser for 
at investere. Processen fra henvendelsen til det 
første møde vil – afhængigt af kvaliteten af det 
materiale iværksætteren kan levere – typisk 
tage 2-3 uger.

På baggrund af mødet beslutter innovati-
onsmiljøet, om der skal igangsættes en såkaldt 
forundersøgelse, hvor innovationsmiljøet 
med interne og eksterne ressourcer foretager 
en grundig analyse af den pågældende inve-

steringssag. I forundersøgelsen fokuseres der 
afhængigt af forretningsidéens karakter på at 
få afdækket risikoelementer inden for f.eks.:

• Teknologi
• IPR
• Marked: Konkurrenter, behov, barrierer, 

vejen til markedet etc.
• Teamets kompetencer
• Budget og kapitalbehov.

Desuden ses på værdisætning, investerings-
model og exitmuligheder.

I 2016 gennemførte innovationsmiljøerne 
235 forundersøgelser. Disse forundersøgelser 
førte til 67 nye forprojekter, dvs. investeringer i 
nye selskaber.

Udviklingen i antallet af forundersøgelser 
og forprojekter i perioden 2012 til og med 
2016 fremgår af figur 2. Et forprojekt er beteg-
nelsen for en investering, som innovationsmil-
jøet har foretaget inden for rammerne af en ny 
virksomhed.

2012

56

273

2013

68

258

2014

61

233

74

181

2015

67

235

2016

Igangsatte forundersøgelser: I alt 1.180
Igangsatte forprojekter: I alt 326

Figur 2
Forundersøgelser og forprojekter 20122016
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Forprojekter – 
innovationsmiljøernes 
investeringer

Der er i perioden 2012 til og med 2016 tilført 
innovationsmiljøernes porteføljeselskaber i 
alt 918,6 mio. kr. i offentlig primær og sekun-
dær forprojektkapital. I 2016 investerede 
innovationsmiljøerne på vegne af staten 204,1 
mio. kr. i nye og bestående porteføljeselskaber. 
I 2015 var investeringsbeløbet 190,1 mio. kr.

Af de investerede midler i 2016 blev 173,8 
mio. kr. investeret som primær forprojektkapi-
tal, dvs. i investeringer i de første runder, hvor 
innovationsmiljøerne kan investere samlet 
maksimalt 3,5 mio. kr. på statens vegne i det 
enkelte selskab. I 2016 fik 67 nye selskaber 
investeret primær forprojektkapital fra innova-
tionsmiljøerne. I 2015 blev der investeret i 70 
nye selskaber. 

Endvidere blev der investeret 30,3 mio. kr. 
som sekundær kapital i den eksisterende por-
tefølje, hvor innovationsmiljøerne på vegne af 
staten kan investere yderligere op til 2,5 mio. 
kr. i det enkelte selskab, såfremt den statslige 
investering udgør maksimalt 40 % af den sam-
lede investering. Med andre ord skal private 
investorer i den sekundære investeringsrunde 
bidrage med mindst 60 % af den samlede 
investering.

Den branchemæssige fordeling af investe-
ringer i nye forprojekter og investeringer af 
sekundær kapital fremgår af figur 3 og 4. Antal-
let af nye investeringer i 2016 med sekundær 
kapital var 28, mens det i 2015 var 31.

IKT Biotek/
medico

Industri/
elektronik

Miljø/energi

43

2

Andet

10
6

2 00 0

12

2

Nye forprojekter 2016: I alt 67
Heraf med udspring i universitet, sektorforskning, GTS og  
hospitalsforskning: I alt 10

Figur3
Nye forprojekter igangsat i 2016
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Figur 4
Antal investeringer med sekundær kapital i 2016
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Den samlede portefølje

Den samlede portefølje af virksomheder som 
innovationsmiljøerne har investeret i, bestod 
ved udgangen af 2016 af 312 selskaber – mens 
den ved udgangen af 2015 bestod af 322 sel-
skaber. Exits og selskabslukninger har således 
været lidt større end tilgangen af nye selskaber. 
Den branchemæssige fordeling af hele porte-
føljen fremgår af figur 5. I forhold til tidligere år 
viser fordelingen på brancher en overvægt af 
selskaber inden for IKT, hvor der ved udgan-
gen af 2016 var 155 selskaber i porteføljen og i 
2016 blev investeret i 43 nye selskaber. Der var 
før 2015 en tilsvarende stor andel af portefølje-
selskaber inden for biotek/medico. I 2016 blev 
der investeret i 10 nye biotek/medico-selska-
ber. Men på trods af dette er det samlede antal 
biotek/medico-selskaber i porteføljen faldet 
til 68 i 2016, mens der i 2014 og 2015 var hhv. 
102 og 80 i porteføljen. 32 % af de selskaber, 

der var i innovationsmiljøernes samlede 
portefølje ved udgangen af 2016, udspringer 
fra forskningsinstitutioner. Dette er en smule 
under niveauet fra 2015 . I 2015 havde 14 af 
de 70 nye selskaber, der blev etableret dette år 
udspring fra forskningsinstitutioner. I 2016 var 
dette tal 10 ud af 67 nyetablerede selskaber.

12 % af selskaberne har en formaliseret 
FoU-aftale med en forskningsinstitution – se 
figur 5. 

Den geografiske fordeling af porteføljevirk-
somhederne fremgår af figur 6 efter landsdele. 
De fleste porteføljeselskaber er lokaliseret i 
København og -omegn samt i Østjylland. Her 
ligger også flere større videninstitutioner og 
meget videntungt erhverv, hvorfra portefølje-
selskaberne ofte udspringer. Samtidig er Kø-
benhavn og Østjylland de befolkningsmæssigt 
største landsdele. Vest- og Sydsjælland har det 
laveste antal virksomheder med en investe-
ring fra innovationsmiljøerne.

IKT Biotek/
medico

Industri/
elektronik

Miljø/energi Andet
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Hele porteføljen pr. 31.12.2016: I alt 312
Heraf med udspring i universitet, sektorforskning,
GTS og hospitalsforskning: I alt 100
Antal med formaliseret F&U aftale med universitet, sektorforsk-
ning, GTS og hospital: I alt 38

Figur 5
Antal porteføljeselskaber pr. 31.12.2016
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Figur 6
Geografisk fordeling af porteføljeselskaber  
pr. 31.12.2016 efter landsdel
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Virksomheds-
udviklingsforløb

Innovationsmiljøerne investerer i helt nye 
virksomheder, hvor iværksætterne ofte har 
begrænsede erfaringer med virksomhedsdrift. 
Innovationsmiljøernes medarbejdere bidrager 
derfor med en intensiv sparringsindsats, der 
skal hjælpe iværksætterne og virksomhedens 
udvikling på vej. Innovationsmiljøernes med-
arbejdere kaldes også Investment Managers. 
De deltager i bestyrelsesmøder og bidrager 
løbende med bl.a.:

• Sparring og rådgivning om forretningsud-
vikling og strategi

• Praktisk råd og hjælp i forbindelse med 
forretningsdrift i bred forstand

• Rekruttering af kompetencer til bestyrelser, 
advisory boards m.v.

• Inddragelse af iværksætteren i relevante 
forretningsmæssige netværk

• Hjælp til kapitalrejsning – identifikation, 
dialog og forhandling med kapitalkilder

• Identifikation og forhandling med mulige 
exitpartnere

Mange af innovationsmiljøernes medarbejde-
re har selv erfaring som iværksættere, virk-
somhedsledere m.v. Dette erfaringsgrundlag 
bidrager til at supplere porteføljeselskabernes 
egne kompetencer, og dermed til at undgå op-
lagte faldgruber og begynderfejl. På den måde 
skal innovationsmiljøernes medarbejdere 
bidrage til at skabe en større chance for succes 
hos de enkelte virksomheder.
Omfanget af udviklingsindsatsen svinger over 
tid og fra selskab til selskab. Typisk gennemfø-
res intensive forløb med ugentlig dialog med 
iværksætterne i den første periode efter at 
investeringen er foretaget samt i de perioder, 
hvor der skal rejses ny kapital, eller hvor der 
opstår kritiske situationer for porteføljeselska-
bet. Udviklingsindsatsen fra innovationsmiljø-
ets side varer som udgangspunkt så længe, at 
innovationsmiljøet er en væsentlig medejer i 
selskabet, hvilket ofte er 4-8 år. I selskaber som 
får tilført ny kapital fra andre investorer, herun-
der store danske og udenlandske fonde, vil de 
nye investorer ofte tilføre ny viden og en stør-
re grad af international erfaring, som betyder, 
at innovationsmiljøets rolle og arbejdsindsats 
gradvist reduceres.
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Medarbejdere i 
porteføljeselskaber

Innovationsmiljøerne har til formål at fremme 
nye virksomhedsetableringer ved at investe-
re i den tidligste fase, hvor virksomhederne 
normalt kun har få medarbejdere.

De fleste af innovationsmiljøernes selska-
ber kører i den første tid med meget slanke 
organisationer, hvor en lang række opgaver er 
outsourcet.

Ved udgangen af 2016 var der i de 312 por-
teføljeselskaber 2.204 medarbejdere, mens der 
ved udgangen af 2015 var 1.860 medarbejdere 
i 322 porteføljeselskaber.

IKT-sektoren tegner sig som tidligere år for 
mere end halvdelen – 1.468 – af medarbejder-
ne (66 %).

239 af de 312 selskaber har mellem 0 og 5 
ansatte og kun 16 selskaber har over 25 ansat-

te. 2 selskaber etableret i hhv. 2010 og 2013 
har over 100 ansatte.

For mange af innovationsmiljøernes 
porteføljevirksomheder er målet ikke nød-
vendigvis at igangsætte egen produktion. 
Derimod er forretningsmodellen ofte baseret 
på licensiering, frasalg eller exit til en eksiste-
rende virksomhed. På den måde bliver mange 
af de skabte innovationer indirekte til vækst 
og jobskabelse i andre virksomheder. Dermed 
er der ikke en stor beskæftigelseseffekt hos 
virksomhederne, mens de endnu er i porteføl-
jen hos innovationsmiljøerne.

Når porteføljevirksomhederne ved exit 
(salg) fusioneres ind i bestående virksomhe-
der, er det ikke længere muligt at følge væk-
sten i beskæftigelse og omsætning.
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elektronik

Miljø/energi Andet
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250
343

140
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49
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Medarbejdere: I alt 2.204

Figur 7
Medarbejdere i porteføljeselskaber pr. 31.12.2016

Figur 8
Antal selskaber fordelt efter antal  
medarbejdere pr. 31.12.2016
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Når det af figur 9 således fremgår, at der i 
selskaber, der er stiftet før 2010, ikke er mange 
ansatte, skyldes dette, at medarbejdere i exit-
tede selskaber ikke er talt med.

Andelen af kvinder som iværksættere i 
porteføljeselskaber er angivet i figur 10. I sel-
skaber, hvor der er mere end én iværksætter, 

er det ”hovediværksætteren”, der tæller med 
i oversigten. Oversigten viser, at det kun er et 
fåtal af porteføljeselskaberne, der har kvinder i 
spidsen som iværksættere – 6,4% af de samle-
de porteføljeselskaber og af de nyetablerede 
i 2016 var det 7,5%, der havde en kvinde i 
spidsen.
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Figur 9
Medarbejdere i nuværende portefølje
selskaber pr. 31.12.2016 efter stiftelsesår
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Udvikling af nye produkter 
og omsætning

Udviklingen af nye produkter er et vigtigt for-
mål med ordningen og indgår som et væsent-
ligt element i effektkæden.

207 af de 312 porteføljeselskaber havde 
ved udgangen af 2016 introduceret mindst 
et nyt produkt eller tjenesteydelse på marke-
det. Over halvdelen af disse selskaber var IKT 
selskaber. Af de 155 IKT selskaber i porteføljen 
havde 120 lanceret på markedet, mens det 
af de 68 biotek/medico selskaber kun var 34, 
der havde lanceret et nyt produkt. Forskellen 
afspejler, at biotek/medico selskaber som ho-
vedregel har en meget længere udviklingsvej 
til markedet end IKT selskaber. 28 selskaber, 

der fik nye investeringer i 2016 har allerede in-
troduceret et nyt produkt på markedet. Heraf 
var de 24 IKT selskaber.

Som det fremgår af figur 12, er hovedparten 
af porteføljeselskaberne, der har introduceret 
nye produkter, stiftet inden for de seneste fem 
år. Den primære årsag hertil er, at innovations-
miljøerne løbende har solgt eller afviklet man-
ge af de selskaber, der er stiftet i de foregående 
år. Disse selskabers nye produkter indgår ikke 
i opgørelsen.

Den totale omsætning i porteføljeselska-
berne var i 2016 på 0,9 mia. kr., hvilket er på 
samme niveau som i 2015.
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Antal porteføljeselskaber med nye produkter på 
markedet 19982016
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Figur 13
Omsætning i porteføljeselskaber (mio. kr.) 
pr. 31.12.2016
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Figur 11
Antal porteføljeselskaber med nye produkter på 
markedet fordelt på brancher pr. 31.12.2016
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Patenter og 
patentansøgninger

168 af de 312 aktive selskaber i innovations-
miljøernes porteføljer ultimo 2016 havde 
beskyttet deres idé med patent/patentan-
søgning. Selskaberne inden for biotek/me-
dico har som i tidligere år den største grad af 
patentbeskyttelse. Flere af selskaberne har 

mange  patenter/patentansøgninger. Her er 
det markant, at biotek/medico-selskaberne 
tegner sig for mere end 60% af det samlede 
antal patenter/patentansøgninger i portefølje-
virksomhederne.
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Antal selskaber der udnytter patenter og patentansøgninger: 
I alt 252

Antal patenter og patentansøgninger: I alt 514

Figur 14
Antal selskaber i porteføljen pr. 31.12.2016 der 
udnytter patenter og patentansøgninger

Figur 15
Antal patenter og patentansøgninger 
i selskaber i porteføljen pr. 31.12.2016
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Kapital fra eksterne kilder

Innovationsmiljøernes selskaber tiltrak i 2016 
1.453,3 mio. kr. i privat kapital fra eksterne 
private investorer. Det er en fremgang i forhold 
til 2015, hvor der blev tiltrukket 1.279,3 mio. 
kr. som på det tidspunkt var ny rekord siden 
innovationsmiljøordningens etablering i 1998.

I perioden 2012 til og med 2016 er der 
tiltrukket 5,1 mia. kr. svarende til 5,50 kr. fra 
private investorer for hver krone, der i samme 
periode er investeret i innovationsmiljøernes 
porteføljeselskaber som offentlig forprojektka-
pital (918,6 mio. kr.).

9 % (137,8 mio. kr.) af den tiltrukne kapital 
i 2016 kom fra udenlandsk venture. Dette er 
et fald i forhold til 2015, hvor hele 541,5 mio. 
kr. eller 42 % af den samlede tiltrukne private 
kapital kom fra udenlandsk venture. Faldet 
fra 2016 til 2015 i den tiltrukne udenlandske 
venturekapital skyldes, at der i 2015 var nogle 
enkelte selskaber, som dette år var i stand til at 
tiltrække særdeles store beløb.

26 % af den tiltrukne kapital i 2016 (380,1 
mio. kr.) kom fra danske ventureselskaber. 
Dette er et fald i forhold til 2015, hvor 433,7 
mio. kr. (eller 39 %) kom fra dansk venture. 
Af de 380,1 mio. kr. kom 111,4 mio. kr. som 

direkte ventureinvesteringer fra Vækstfonden 
– næsten en fordobling i forhold til 2015. Til 
gengæld kom kun 35,2 mio. kr. i 2016 fra nogle 
af de venturefonde, som Vækstfonden/Dansk 
Vækstkapital er medinvestor i sammen med 
en række private og institutionelle investorer. I 
2015 var dette tal 133,1 mio. kr. Der er imid-
lertid stadig en klar synergi mellem innova-
tionsmiljøernes og Vækstfondens indsats. 
233,5 mio. kr. blev investeret af andre danske 
venturefonde, hvilket var på niveau med 2015.

I 2016 bidrog Business Angels med investe-
ringer på 126,8 mio. kr. hvilket er en lille stig-
ning forhold til 2015 (115,7 mio. kr.). Business 
Angels er fortsat af stor betydning for en lang 
række af innovationsmiljøernes porteføljesel-
skaber, herunder specielt de selskaber, som 
har brug for investeringsbeløb på under 5 mio. 
kr. – en størrelse, som ventureselskaber typisk 
har som minimumsgrænse. 131 af innovati-
onsmiljøernes selskaber tiltrak således kapital 
af en størrelse på op til 1 mio. kr.

Pengeinstitutterne spiller på grund af det 
høje risikoelement normalt en meget begræn-
set rolle i forbindelse med finansieringen af 
porteføljevirksomhederne. I 2016 er beløbet 
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Offentlig og privat kapital 20122016 (mio. kr.)
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Figur 17
Tilført privat kapital til selskaber i 2016 (mio. kr.)
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fra pengeinstitutterne ekstraordinært højt 
(265,4 mio. kr.) i kraft af en enkelt pengein-
stitutfinansiering af et biotekselskabs pro-
duktionsfacilitet med mere end 200 mio. kr. I 
beløbene under pengeinstitutter indgår også 
lån med kaution fra Vækstfonden, som i 2016 
har fået stigende betydning. I 2015 tegnede 
pengeinstitutterne sig som i 2014 kun for 2,4 
mio. kr. af den samlede tiltrukne kapital.

I 2016 er det under rubrikken ”Andre kapi-
talkilder” vi finder det markant største beløb 
– 516,7 mio. kr. eller mere end halvdelen af 
den samlede tiltrukne kapital. Bag det meget 
høje tal ligger, at der i 2016 er hentet større nye 
investeringer til især 5 selskaber.  Et af disse 
selskaber var et industriselskab, som i 2016 
rejste mere end 100 mio. kr. i kraft af en uden-
landsk børsintroduktion. Yderligere to selska-
ber rejste midler i kraft af mindre udenlandske 
børsintroduktioner og de sidste to tiltrak store 
midler direkte fra en pensionskasse og fra en 
udenlandsk virksomhed.

I alt har porteføljeselskaberne fra IKT-om-
rådet tiltrukket 330 mio. kr. eller 23 % af den 
samlede tiltrukne kapital. I 2015 var IKT 
selskaberne i stand til at tiltrække 876 mio. kr. 
eller 68 % af den samlede tiltrukne kapital.
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Figur 19
Antal virksomheder i porteføljen pr. 31.12.2016, 
der har tiltrukket privat kapital i 2016 (al privat 
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Tilført privat kapital til selskaber i 2016 (mio. kr.)
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Biotek/medico-selskaberne har i 2016 til-
trukket mere end halvdelen (745,5 mio. kr.) 
af den samlede tiltrukne kapital bl.a. i kraft af 
ovennævnte pengeinstitutfinansiering. I 2015 
tiltrak disse selskaber kun 158,4 mio. kr. eller 
12 % af den samlede tiltrukne kapital, mens 
de I 2014 tiltrak 507,7 mio. kr. eller 67 % af 
den samlede tiltrukne kapital. Tallene svinger 
således markant fra år til år på trods af, at inno-
vationsmiljøerne i forhold til situationen for 
5 år siden især har færre af de meget kapital-
krævende biotek/lægemiddelselskaber i deres 
porteføljer.

Inden for alle brancher er der i 2016 (som i 
tidligere år) en markant overvægt af selskaber, 
der tiltrak under 10 mio. kr. Innovationsmil-
jøernes selskaber tiltrækker imidlertid oftest 
kapitalen over flere omgange, og flere af 
selskaberne har således over tid tiltrukket væ-
sentligt større kapitalbeløb, end det fremgår af 
figur 19.

Evnen til at tiltrække privat kapital er en 
væsentlig succesparameter i innovationsmil-
jøordningens effektkæde, der indikerer i hvor 
høj grad det lykkes at udvikle selskaberne 
frem til et stadie hvor eksterne private investo-
rer vil medinvestere.
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Tilførsel af bestyrelses-
kompetencer til 
selskaberne

Som nævnt tidligere er det vigtigst for sel-
skabernes udvikling og overlevelse, at der 
tilføres de rette kompetencer til selskaberne 
ud over de kompetencer, som innovations-
miljøet tilfører. Innovationsmiljøerne søger 
derfor sammen med iværksætterne at tilføre 
relevante eksterne bestyrelseskompetencer til 
selskaberne. I alt er der i de 312 selskaber til-

knyttet 506 eksterne bestyrelsesmedlemmer, 
hvoraf 299 repræsenterer andre investorer. 145 
selskaber har 1-2 eksterne bestyrelsesrepræ-
sentanter, mens 84 selskaber har 3 eller flere. 
83 selskaber havde ved udgangen af 2016 ikke 
andre bestyrelsesmedlemmer end iværksætte-
ren og en repræsentant fra innovationsmiljøet. 
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Figur 20
Antal selskaber med eksterne  
bestyrelsesmedlemmer

Figur 21
Antal eksterne bestyrelsesmedlemmer i  
selskaberne
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Virksomhedernes 
overlevelse

Innovationsmiljøerne skal investere i projek-
ter, hvor risikoen i startfasen er for høj til, at 
der kan tiltrækkes fornøden kapital fra andre 
private kapitalkilder, og som samtidig indehol-
der et stort potentiale.
Denne risikovillighed har skabt en række 
succesrige virksomheder, heriblandt de fire, 
som er portrætteret i dette performanceregn-
skab. Men af den høje risikoprofil følger også, 
at nogle af iværksættervirksomhederne af 
forskellige årsager må lukke.

I løbet af 2016 lukkede innovationsmiljøerne 
i alt 32 selskaber i deres porteføljer jf. figur 22, 
mens de i 2015 lukkede 27. En rundspørge 
blandt innovationsmiljøerne viser, at 18 af 
lukningerne havde markedsmæssige årsager, 
mens 7 lukkede på grund af finansieringspro-
blemer. Man skal imidlertid være opmærk-
som på, at en selskabslukning ofte skyldes et 
samspil mellem en række faktorer.
Overlevelsesraten fem år efter etablering, 
ligger på mellem 39 og 61 % for de forprojek-

Figur 22
Antal lukkede selskaber i 2016 fordelt på branche og hovedårsagen til lukningen (baseret på innovations
miljøets vurdering) – samme virksomhed kan kun tælle med under én årsag.

Branche Markeds
forhold

Finansierings
problemer IPR problemer Teknologi

problemer
Iværksætters 
kompetencer

IKT 5 0 0 0 2

Biotek/medico 8 5 0 1 0

Industri/elektronik 3 2 0 1 0

Miljø/energi 2 0 0 1 1

Andet 0 0 1 0 0

Alle brancher 18 7 1 3 3
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Figur 23
Antal etablerede samt overlevende virksomheder 5 år efter etableringen fra perioden 
19982016
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Figur 24
Antal etablerede virksomheder 19982016 samt stadig levende virksomheder  
pr. 31.12.2016 efter investeringsår

ter, der blev etableret i perioden 1998 - 2011. 
Gennemsnitligt ligger overlevelsesraten på 
fem års sigt hos innovationsmiljøernes porte-
føljeselskaber på 49 % (453 ud af 923). Overle-
velsesraten afspejler, at innovationsmiljøerne 

generelt tager en meget høj risiko. I alt var der 
ved udgangen af 2016 450 levende virksom-
heder etableret med finansiering fra innovati-
onsmiljøerne, heraf var 312 stadig i miljøernes 
porteføljer, mens 138 var solgte selskaber.
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Kommercialiseringsveje

Vejen til den endelige kommercialisering af 
porteføljeselskabernes nyudviklede produk-
ter er forskellig fra selskab til selskab. Der er 
sjældent en lige vej for en nystartet virksom-
hed og ofte ændrer strategien sig flere gange 
undervejs i processen. Innovationsmiljøerne 
bidrager med risikovillig finansiering og kom-
petencer i den tidlige fase af selskabernes liv 
og er således en katalysator i processen frem 
mod kommercialisering. Men den endelige 
kommercialisering af nyudviklede produkter 
vil ofte skulle foregå efter et videresalg af sel-
skabet eller af selskabets teknologi til andre in-
vestorer eller virksomheder (exit) og dermed 
efter en afvikling af den statslige investering. 
Dette sker altid i dialog med iværksætterne.

I figur 25 ses en oversigt over de kommer-
cialiseringsveje, som innovationsmiljøerne p.t. 
vurderer til at være de aktuelle for den samle-
de portefølje på 312 selskaber. Hovedvejen er 
en exit og et salg til en industriel partner. Man-
ge porteføljeselskaber arbejder således på at 
blive opkøbt af en større virksomhed, der ofte 
kan anvende sin størrelse til at distribuere de 
nye produkter til flere markeder. Exit og salg til 
en industriel partner kræver derfor typisk, at 
det pågældende porteføljeselskab har doku-

menteret sin evne til at skabe omsætning på 
baggrund af sine nye produkter. Dermed er 
innovationsmiljøernes porteføljeselskaber i 
vidt omfang med til at bidrage til innovation i 
mere modne virksomheder

En anden kommercialiseringsvej er i form 
af et teknologisalg i sammenhæng med en 
licensaftale. Særligt for biotek/medico selska-
berne er dette en relevant kommercialiserings-
vej, idet der for disse selskaber kan være en 
meget lang og omkostningskrævende proces 
frem til et salgbart produkt. Her vil innova-
tionsmiljøernes investering ofte ikke alene 
være tilstrækkelig.

Som det fremgår af figur 25, er tilbagesalg til 
iværksætterne også en potentiel mulighed for 
den fremadrettede udvikling af selskaberne. 
Dette sker i en vis udstrækning i situationer, 
hvor det ikke er muligt at sælge selskabet til 
en tredje part, men hvor det forsat giver god 
mening for iværksætterne at arbejde videre 
med selskabet. Endvidere kan exit til iværk-
sætterne ske, når iværksætterne har opnået 
finansielle ressourcer til at tilbagebetale 
selskabets lån eller tilbagekøbe ejerandele på 
markedsmæssige vilkår.

Branche Exit til  
iværksættere

Exit til finansiel 
investor

Exit til industriel 
opkøber

Teknologi salg 
(incl licensaft.) Andet I alt

IKT 30 15 90 4 16 155

Biotek/medico 6 1 38 17 6 68

Industri/elektronik 9 4 38 8 7 66

Miljø/energi 2 2 13 2 0 19

Andet 1 0 2 1 0 4

Alle brancher 48 22 181 32 29 312

Figur 25
Innovationsmiljøernes vurdering af den mest aktuelle kommercialiseringsvej  
for porteføljeselskaberne pr. 31.12.2016
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Exits og tilbagebetaling

Innovationsmiljøerne stiller ikke blot risiko-
villig kapital og kompetencer til rådighed for 
nystartede videnbaserede iværksættervirk-
somheder. Kapitalen er også meget tålmodig. 
Det tager tid at få etableret en videntung 
virksomhed og nå fra idé til marked.

Tilbagebetalingen af de statslige investerin-
ger blev i 2016 64,5 mio. kr. mens tallene for 
2015, 2014 og 2013 var hhv. 86,7 49,1 og 31,1 
mio. kr. 

Tilbagebetaling er et centralt succeskrite-
rium for innovationsmiljøerne og en vigtig 
indikator i innovationsmiljøordningens 
effektkæde.

Sammenligner man tilbagebetalingerne 

siden 2012 med den investerede offentlige 
forprojektkapital, er forholdet mellem tilbage-
betalinger og investeringer ca. 1:3.

I 2016 var der i alt 45 exits af selskaber fra 
innovationsmiljøernes porteføljer. Imidlertid 
skete flertallet af disse exits med tab (41) og 
4 med fortjeneste, heraf 2 med fortjeneste på 
mellem 100 og 300 % (se figur 27). Tallene for 
exits med fortjeneste er ikke høje, og afspejler, 
at der med innovationsmiljøernes høje risiko-
profil skal foretages mange investeringer for at 
finde de få vindere.

Der er i forbindelse med exits med tab 
oftest tale om selskaber, hvor innovationsmil-
jøerne har vurderet, at et fortsat engagement 

64,5

49,1
41,3

31,1

2012 2013 2014 2015 2016

86,7

Figur 26
Tilbagebetaling af statslige investeringer  
20122016 (mio. kr.)

IKT Biotek/
medico

Industri/
elektronik

Miljø/energi Andet

2

23

8
5 5 0

2

Exits med tab
Exits med break even
(=provenu af investeret egenkapital og lån <10 %)
Exits med fortjeneste på 10-100 %
Exits med fortjeneste på mellem 100 og 300 %
Exits med fortjeneste på over 300 %

Figur 27
Exits i 2016
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i selskaberne set med investorøjne er uden 
perspektiv.

En række selskaber er på vej mod exits, 
dvs. enten har selskaberne betalt deres lån 
helt eller delvist tilbage til innovationsmiljøet, 
eller innovationsmiljøet har solgt en del af 
sine kapitalandele i selskaberne. 56 af selska-

berne i porteføljen var ved udgangen af 2016 
i gang med at afvikle deres lån og egenkapita-
lindskud m.v. fra innovationsmiljøerne. Af de 
56 havde 4 betalt innovationsmiljøet tilbage, 
så investeringen foreløbigt var kommet hjem 
plus 100-300 %, mens 3 var kommet med fore-
løbigt mere end 300 %.

1

1

2

1

1

2
1

26

5
12

4

IKT Biotek/
medico

Industri/
elektronik

Miljø/energi Andet

Tilbagebetaling er sket med under 50 % af det investerede beløb
Tilbagebetaling er sket med 50-100 % af det investerede beløb
Tilbagebetaling er sket med 100-300 % af det investerede beløb
Tilbagebetaling er sket med over 300 % af det investerede beløb

Figur 28
Antal selskaber der pr. 31.12.2016 har påbegyndt 
tilbagebetaling af de investerede midler
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Case
GomSpace



Satellitbranchen kigger 
mod Aalborg  
 Den nordjyske rumvirksomhed GomSpace har sat 
Aalborg på satellit-verdenskortet. Siden virksomheden 
blev børsnoteret i juni 2016 er efterspørgslen efter dens 
nanosatellitter steget med raketfart. 

Det nordjyske rumeventyr begynder i la-
boratoriet på Aalborg Universitet, hvor tre 
studiekammerater med øgenavnet Grumpy 
Old Men drømte om at sende noget ud i rum-
met. Sammen stiftede de tre rum-entusiaster 
virksomheden GomSpace og tog øgenavnets 
forbogstaver med over i navnet. I dag har stif-
terne, Lars Alminde, Morten Bisgaard og Karl 
Kaas Laursen, ikke meget at brokke sig over. 
GomSpace omsatte i 2016 for 54 mio. kr., og 
har indtaget en førerposition på det forholds-
vis nye marked for såkaldte nanosatellitter. 
Minisatellitter med en vægt på under 10 kg, 
som bruges til blandt andet overvågning af 
flytrafik, radiotrafik, inden for forsvaret og til 

sikkerhed. Deres kompakte format gør dem 
mere økonomiske at producere og håndtere i 
hele levetiden sammenlignet med traditionel-
le satellitter. 

I juni 2016 blev GomSpace noteret på Nas-
daq First North i Stockholm (fondskode ISIN 
SE0008348304 GS Sweden), hvor de rejste 120 
mio. svenske kr.  
”Fra at være en lille virksomhed med et 
stort potentiale, blev vi lige pludselig den 
virksomhed, som står stærkest finansielt af 
alle i branchen, og som har de kræfter, der 
skal til for at nå op i den internationale elite. 
Det gør selvfølgelig, at der er en stor tillid til 
os,” siger CEO Niels Buus.  
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FAKTA OM GOMSPACE 
Stiftet: 2007 
Medarbejdere: 100 
Direktør: Niels Buus 
Omsætning i 2016: 54 mio. kr.     
Innovationsmiljø: Borean  
www.gomspace.com

Millionordre giver kommercielt  
gennembrud

Den tillid har udmøntet sig i en lang række 
ordrer fra store internationale kunder som 
NASA, ESA og IFU, og den var årsag til, at 
GomSpace i foråret 2017 kunne lande en ordre 
med britiske Sky and Space Global for op mod 
400 mio. kr. En ordre som Niels Buus betegner 
som et gennembrud for den kommercielle 
brug af nanosatellitter. Projektet løber over fire 
år, og de første satellitter skal leveres i 2018. 

Det har givet travlhed hos hovedkvarteret i 
Aalborg, hvor medarbejderstaben på knap et 
år er vokset fra 30 til 100 medarbejdere. For-
ventningen er, at det tal vil stige til mindst 350 
medarbejdere i 2021, og at virksomheden vil 
vokse 70 pct. om året og holde en dæknings-
grad på 50 pct.  

”Vi snapper sommetider efter vejret. Det 
går meget hurtigt, men det er vi også stålsatte 
på, at det skal. Når amerikanerne kan finde 
ud af det, kan vi også. En gang imellem bliver 
vi bare nødt til at øve os i ikke at tænke som 
nordjyder,” siger Niels Buus.  

På verdensplan vurderes markedet for 
nanosatellitter at ligge på omkring 190 mia. 
USD om året, og 70 procent af markedet findes 
i USA. GomSpace rejste i april 2017 yderligere 
90 mio. svenske kr. på børsen for at kunne 
accelerere investeringer i produktionsaktivite-
ter og for at kunne åbne selskaber i Singapore 
og USA.  

Vigtigt med risikovillige investorer

Det nordjyske rumeventyr var dog ikke endt 
lige så lykkeligt, hvis det ikke havde været for 
Boreans investering tilbage i 2007, vurderer 
Niels Buus:   

”Boreans risikovillighed var en nøglefak-
tor for at få virksomheden i gang. Der skal 
ekstraordinær meget fantasi til at forestille 
sig, at man kan tjene penge på at lave satel-
litter i Danmark. Den havde Borean, og for 
mig understreger det innovationsmiljøernes 
vigtige rolle, for man kan ikke regne med, at 
en almindelig kommerciel investor vil afprøve 
sådan noget.” 
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Case
Multi Level Door



Unikke trawlskovle 
automatiserer fiskeriet
På blot 16 måneder har Multi Level Door udviklet den næste 
generation af trawlskovle til fiskeindustrien, som giver ny kontrol 
over fangst, økonomi og miljø under fiskeriet i Nordatlanten.  
 

Nuværende trawlskovle på markedet skal 
manuelt justeres på trawleren til forskellige 
fangstforhold som dybde og hastighed.  Det er 
besværligt og farligt, da det foregår på vanske-
ligt tilgængelige steder i al slags vejr.  Desuden 
er mandskabet afskåret fra aktivt at styre 
trawlet. Det resulterer i mistet fangst og for-
øget fisketid, som betyder mistet indtjening, 
øget brændstofforbrug og CO2 udledning. 
Miljømæssigt giver eksisterende trawlskov-
le desuden store gener ved bundfiskeri, da 
trawlskovlen slæbes direkte på havbunden, 
og herved udretter store skader på plante- og 
dyreliv. 

Multi Level Door har udviklet et sæt styrbare 
skovle, der med to vingeflaps og en neutral 
vægttilstand kan styres i både vertikal og 
horisontal retning, og gør det muligt at tilpasse 
retning under fiskeriet. Samtidig har iværk-
sætterne udviklet software, der giver trawler-
mandskabet mulighed for at optimere fangst 
med et lavere brændstofforbrug. Skovlene 
giver desuden et sikrere arbejdsmiljø og er 
betydelig mere miljøvenlige end de traditio-
nelle skovle. 

”På sigt vil vi udvikle en version, så man 
undgår, at skovlen slæber hen ad bunden og 
ødelægger bundvegetation. Fiskeriet vil derfor 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 28

Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2017



blive langt mere skånsomt under bundfiske-
ri. De økonomiske fordele for trawleren ved 
både pelagisk- og bundfiskeri er meget store, 
og tilbagebetalingstiden for fiskerne er på få 
måneder,” siger Gregers Baungaard, direktør i 
Multi Level Doors. 

Exit efter 16 måneder
 

Teamet bag Multi Level Door består af Gregers 
Baungaard, der har stor erfaring i international 
selskabsudvikling og Jan Müller med stor ind-
sigt og erfaring i fiskeribranchen. De henvend-
te sig i juni 2015 til Syddansk Innovation med 
tegninger, konceptmodel og en forretnings-
plan og søgte om en investering på 3,6 mio. kr.

”Selskabet er et perfekt eksempel på, at 
automatisering ikke er begrænset til fa-
brikshaller og fast grund under fødderne.  
Kombinationen af den gode idé, detaljeret 
domænekendskab inden for både fiskeri, 
automatisering og undervandskommuni-
kation, professionel projektledelse samt 
risikovillig kapital har skabt en succesfuld 
industrivirksomhed inden for fiskeriet på blot 
16 måneder,” siger Peter Madsen, investerings-
chef i Syddansk Innovation.  

Udover kapital har Syddansk Innovation 
assisteret projektet med kontakt til virksom-
heder med kompetencer inden for udvikling 
af kommunikationsudstyr til undervandsma-
teriale. I februar 2017 - efter bare 16 måneder 
– var udviklingen afsluttet, skovlene var testet 
og en exit til idéhaverne gennemført. 

 
Udfordringer undervejs 

 
Vejen hertil var dog ikke fri for udfordringer 
og knubs. Der er nemlig tale om stort udstyr 
med bevægelige dele, der skal kunne tåle helt 
ekstreme påvirkninger, både de store tryk-
forhold på dybt hav men også fiskeri i meget 
hårdt vejr. Under havtesten, hvor trawlskov-
lene trækkes op bag på trawleren, var der 
udfordringer, og teamet fandt en helt ny måde 
at rigge trawlskovlene på, så de giver fiskeren 
meget større kontrol over fiskeriet i de kritiske 
sekunder, hvor en trawlskovl frigøres fra traw-

FAKTA OM MULTI LEVEL DOOR 
Stiftet:  2015
Medarbejdere: 4
Direktør: Gregers Baungaard
Omsætning: Multi Level Door forventer 
at omsætte for 19 mio. kr. i 2017  
Innovationsmiljø: Syddansk Innovation 
www.facebook.com/multileveldoor/

let og indtagning af fangsten kan fortsætte. 
”Vi lærte af disse erfaringer, tilpassede 

skovlene og har i dag en helt unik trawlskovl, 
som ikke bare er styrbar, men også lettere og 
sikrere at anvende,” siger  Gregers Baungaard, 
som selv deltog i fiskeriet nord for Færøerne.
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Case
Oncology Venture



Fremtidens kræftmedicin 
er personlig
  

Han valgte medicinstudiet, fordi han mente, 
at det var det fag, som først ville komme til at 
kede ham som 50-årig. I dag er serieiværksæt-
ter Peter Buhl Jensen 62 år og keder sig stadig 
ikke. Han forlod i 2008 sin stilling som overlæ-
ge på Rigshospitalet for at dedikere al sin tid 
til at udvikle kræftlægemidler. Siden har han 
med stor succes ført tre biotekselskaber på 
børsen, TopoTarget i 2014, Medical Prognosis 
Institute i 2015 og senest Oncology Venture på 
den svenske minibørs Aktietorget i sommeren 
2015.  

”Som kræftlæge så jeg måske 20 patienter 
på en dag, men der er 30.000 kræftpatienter 
om året i Danmark. Tænk hvis jeg kunne nå 
mange flere ved at udvikle lægemidler? Det 

er så givende, når man kan få en tumor til at 
skrumpe hos en patient, som ikke har andre 
behandlingstilbud, og derved give dem mere 
livskvalitet. Det er en helt utrolig gave at få lov 
til at være med til det,” siger Peter Buhl Jensen.  

I dag findes der så mange forskellige 
kræftlægemidler på markedet, at det er svært 
for lægerne at finde den medicin, som virker 
bedst på den enkelte patient. Samtidig reage-
rer patienter meget forskelligt på medicinen. 
Oncology Venture har med hjælp fra mate-
matikprofessor Steen Knudsen udviklet den 
såkaldte Drug Response Predictor-teknologi 
til at screene kræftpatienter. En banebrydende 
teknologi, der ved at analysere kræftvæv, kan 
se hvordan patientens kræftgener opererer og 

Oncology Venture har udviklet en unik teknologi til at matche 
kræftpatienter med de rigtige lægemidler. Siden børsdebuten i 
sommeren 2015 er selskabets aktiekurs steget med ca. 450 pct., 
og det har i dag en markedsværdi på mere end 330 mio. kr.  
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derved kan forudsige, hvilken medicin, der er 
bedst til at udrydde kræftcellerne.     

”Vores teknologi går et spadestik dybere, 
end hvordan man ellers kigger på det, og man 
må forvente, at den form for personlig præci-
sionsmedicin eller skræddersyet medicin er 
fremtidens kræftbehandling,” siger Peter Buhl 
Jensen. 

Opgivet medicin får ny chance 

Herudover bruger Oncology Ventures team 
af kræftspecialister også genteknologien til at 
genoplive lægemiddelkandidater, der er lagt 
på hylden. Produkter som har vist sig at have 
en god effekt, men hvor det drejer sig om for 
få patienter til, at de kan blive godkendt af 
myndighederne. Herved kan vejen til god-
kendelse blive langt kortere og ikke mindst 
billigere.  

Siden børsnoteringen i sommeren 2015 
har selskabet i alt rejst 70 mio. kr. og har en 
markedsværdi på mere end 330 mio. kr.    

”Da vi blev børsnoteret var målet at få fem 
lovende lægemiddelkandidater. Nu har vi 
efter knap to år syv, som vi er meget begejstret 
for. For at tiltrække finansiering fra en anden 
type investorer end vores investorer på Aktie-
Torget har vi stiftet et privat datterselskab, 2X 
Oncology i USA - et spin out, hvor vi har taget 
tre produkter med et stort potentiale ind til 
skræddersyet behandling af kvindekræftsyg-
domme,” siger Peter Buhl Jensen. 

FAKTA OM ONCOLOGY VENTURE
Stiftet: 2012 
Medarbejdere: 12 
Direktør: Peter Buhl Jensen  
Omsætning: na 
Innovationsmiljø: Pre-Seed Innovation 
www.oncologyventure.com

Veldokumenteret teknologi  

Udviklingen glæder Pre-Seed Innovation, som 
via acceleratorprogrammet Accelerace A/S 
investerede i selskabet i 2015. På det tidspunkt 
havde selskabet allerede bevist i retrospektive 
studier, at deres teknologi var meget effektiv. 
Oncology Venture kunne nemlig med 85 % 
nøjagtighed forudse patienters reaktioner på 
visse typer af kræftbehandling:  

 ”Biomarkører og andre redskaber, der kan 
forudsige, hvordan kræftpatienter vil respon-
dere på lægemidler repræsenterer et af de 
vigtigste behov inden for onkologi. Selskabets 
forretningsmodel indebærer derudover, at de 
kan opbygge en portefølje af egne produkter 
uden de omkostninger og den risiko, der er 
forbundet med den tidlige udvikling. Det 
betyder reelt, at man med færre studier kan 
skabe meget stor værdi. Teamet har et niveau 
af erfaring inden for udvikling af klinisk onko-
logi, som sjældent ses i startup virksomheder,” 
siger Peter Birk, Business Accelerator & Invest-
ment Manager i Accelerace.     
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Case
UNSILO



”Vores teknologi skal 
forstå tekst bedre end 
mennesker kan” 
Aarhus-virksomheden UNSILO har udviklet en banebrydende 
søgeteknologi, der gør computere i stand til på et splitsekund at 
finde frem til den mest relevante videnskabelige viden. Med en 
investering på 14,9 mio. kr. fra den indiske it-gigant Infosys vil 
virksomheden nu ekspandere globalt.  

Flere end ti millioner videnskabelige artikler 
har UNSILOs intelligente søgemaskine trawlet 
sig igennem hos verdens andenstørste viden-
skabelige forlag, Springer Nature. En tekno-
logi, som har resulteret i, at forskere har fået 
hurtigere adgang til relevant videnskabelig 
viden og bedre muligheder for at opdage nye 
sammenhænge på tværs af fagområder. Og en 
teknologi, som Springer Nature ser så store 
perspektiver i, at de i december 2016 under-
skrev en stor treårig kommerciel aftale med 
UNSILO. Også den indiske it-gigant Infosys har 
set potentialet i teknologien, og i november 
2016 investerede de 14,9 mio. kr. Infosys er 
verdensførende inden for teknologiservices, 
og globalt har selskabet mere end 199.000 
medarbejdere. 

Forud ligger flere års kodnings-arbejde i 
Navitas-kontoret på Aarhus Havn. Her drømte 
fire unge iværksættere om at demokratisere 
adgangen til tung forskning og ekspertvi-
den og nedbryde vidensiloer, deraf navnet 
 UNSILO: 
 ”Den helt store udfordring er at træne compu-
teren til at forstå ikke bare ord men også kon-
tekst. Vores mål er at bygge en teknologi, der 
kan analysere tekst lige så godt som et men-
neske kan,” siger administrerende direktør 
Thomas Laursen. Han stiftede UNSILO i 2012 

sammen med Mads Rydahl, tidligere leder af 
designholdet bag SIRI, som blev købt af Apple.

De to havde ikke meget andet end et godt 
team og en ambitiøs idé, da de gik til CAP-
NOVA i 2012: 

”Teamet er vigtigere end idéen, for man 
kommer alligevel til at lave en masse krum-
spring og styre udenom udfordringer under-
vejs. Derfor er det vigtigst, at man har nogle 
dygtige folk, der supplerer hinanden. UNSILO 
havde én, der sørgede for, at der var styr på 
økonomien, én der kunne bygge visionen, én 
der kunne sælge den på markedet og én der 
havde kontakterne. Derfor troede vi på dem,” 
siger Flemming Würtz Andersen, Investment 
Manager hos CAPNOVA. 
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Et hav af anvendelsesmuligheder

Indtil nu har UNSILO fokuseret på de akade-
miske forlag, men med investeringen fra Info-
sys i hus, er det planen at finde nye kunder: 

”Der er et hav af eksempler på brancher, 
hvor det er mennesker, der læser tekstdoku-
menter igennem, og hvor det kunne spare 
mange ressourcer, hvis man lod vores algorit-
me hjælpe med det,” siger Thomas Laursen. 

Han peger på lægen, som med en hurtig 
søgning på patientens symptomer, kan få 
adgang til den mest relevante videnskabelige 
litteratur, og dermed hurtigere kan give patien-
ten en diagnose. 

Allerede nu har UNSILO flere store stra-
tegiske partnerskaber, som de er i gang med 
at udvide, og de forventer at kunne tredoble 
dem inden for den nærmeste fremtid.   

Hovedkvarteret bliver i Aarhus 

UNSILOS ansatte har stort set sagt velkommen 
til en ny kollega hver uge, siden Infosys inve-
sterede i virksomheden, og nåede i sommeren 
2017 op på 30 medarbejdere.  

FAKTA OM UNSILO
Stiftet: 2012 
Medarbejdere: 30
Direktør: Thomas Laursen
Omsætning i 2016: 7,4 mio. kr.  
Innovationsmiljø: CAPNOVA
www.unsilo.com

”Vi går efter at få de dygtigste, og det er ikke en 
forudsætning, at de kan dansk. Vi har ansatte 
fra Indien, Kina, Portugal og England, og det 
giver super meget, at der er forskellige kultu-
relle indtryk.” 

Selvom virksomheden har vokseværk, er 
der dog ingen planer om at forlade Aarhus: 

”Vi er glade for at vise Aarhus frem, når 
der kommer gæster udefra. Der sker meget i 
Aaarhus lige i øjeblikket, og så længe, vi kan 
finde dygtige folk og midler til at vækste, vil vi 
meget gerne have hovedsæde i Aarhus. De to 
ting er dog en væsentlig forudsætning.”  
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Oversigt over 
innovationsmiljøer

Borean Innovation A/S 

Niels Jernes Vej 10 
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 96 35 45 35
www.borean.dk 
info@borean.dk 

Direktion
Thor Jespersen

Bestyrelsesformand
Poul Krog Sørensen 

Ejerforhold
NOVI Innovation A/S,  
Investorselskabet 2013 A/S

Egenkapital
22.0 mio. kr. pr. ultimo 2016. 

Investeringsprofil
Borean Innovation A/S fokuserer primært på 
kommercialisering af innovative og teknologi-
baserede ideer og projekter inden for bl.a. IKT, 
Medtech og Cleantech. 

Ved udvælgelsen af potentielle projekter 
lægger Borean Innovation A/S vægt på det 
forretningsmæssige potentiale i forhold til den 
nødvendige finansiering på kort og mellem-
langt sigt og især på kompetencer og drive 
i teamet bag. Udover finansiering bidrager 
Borean med kompetencer og netværk i bred 
forstand, herunder netværk til mulige ekster-
ne investorer og erfaring med finansiering via 
softmoney.

PreSeed Innovation A/S

Diplomvej, Bygning 381 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf: 7734 0755
www.preseedinnovation.dk
info@seedcapital.dk

Direktør
Christel Piron

Bestyrelsesformand
Niels Korsholm

Ejerforhold
Pre-Seed Innovation A/S (PSI) er et 100 % 
ejet datterselskab under Danmarks Tekniske 
Universitet. 

Innovationsmiljøet samarbejder med venture 
virksomheden SEED Capital, som udover PSI 
forvalter ca. 2,0 mia. kr. fordelt på tre private 
fonde.

Egenkapital
67,5 mio. kr. pr. ultimo 2016. 

Investeringsprofil
PSI investerer i innovative, højteknologiske 
vækstvirksomheder, som er på forkant med 
den teknologiske og markedsmæssige udvik-
ling. PSI invester i virksomheder i pre-seed 
og seed-fasen inden for Medtech og IT samt 
andre forskningsbaserede projekter.

Årligt investerer PSI i 25-30 nye virksomheder 
sammen med private midler fra SEED Capital. 
Samspillet mellem PSI og SEED sikrer private 
midler til innovationsmiljøet, samt en mulig-
hed for efterfølgende investeringer i SEED regi 
på op til 75 mio. kr. pr. selskab. 
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CAPNOVA A/S 

Åbogade 15 
8200 Aarhus N 
Tlf. 4676 0850 
www.capnova.dk 
mail@capnova.dk 

Direktører
Lars Stigel og Kim Ove Olsen

Bestyrelsesformand
Direktør Torben Ballegaard Sørensen

Ejerforhold
Selskabets aktionærer er: CAT-fonden, Aarhus 
Universitets Forskningsfond, Jyske Bank A/S, 
Incuba Invest A/S, Sydbank A/S, Incuba A/S og 
Finansiel Stabilitet.

Egenkapital
48,6 mio. kr. pr. ultimo 2016. 

CAPNOVA A/S er et landsdækkende innova-
tionsmiljø med kontorer i Aarhus, Roskilde, 
København og Viborg.
CAPNOVA A/S er managementselskab for 
CAPNOVA Invest Zealand og har desuden en 
projektenhed, der bl.a. har ekspertise inden for 
fundraising, som stilles til rådighed for vores 
selskaber.

Investeringsprofil
CAPNOVA investerer bredt i nye innovative 
virksomheder, der enten har potentiale til 
at blive nye vækstvirksomheder eller har et 
profitabelt teknologisalg eller trade sale som 
perspektiv. Vi har størst fokus på investeringer 
inden for digitale og interaktive forretnings-
muligheder samt foodtech og bioøkonomi. Vi 
har derudover en række investeringer inden 
for industriel innovation, cleantech samt 
inden for biotek/sundhed. Vi har et stærkt 
netværk til kapitalkilder, industrielle sam-
arbejdspartnere og ressourcepersoner, som 
vi aktiverer i vores indsats sammen med de 
iværksætterteam, vi investerer i.

Syddansk Innovation A/S 

Cortex Park 26, 2. sal
5230 Odense M 
Tlf. 5096 4701 
www.syddanskinnovation.dk
hhl@syddanskinnovation.dk 

Direktør 
Helge Holm-Larsen 

Bestyrelsesformand 
Henrik Bindslev, Dekan, SDU TEK

Ejerforhold 
Fonden Syddanske Forskerparker og Syd-
dansk Universitet via Science Ventures Den-
mark A/S. 

Egenkapital 
24 mio. kr. pr. ultimo 2016. 

Investeringsprofil 
Syddansk Innovation (SDI) investerer i in-
novative opstartsvirksomheder (pre-seed og 
seed-faserne) med vækstpotentiale og et inter-
nationalt forretningsmæssigt sigte, herunder 
også i spin-out virksomheder fra eksisterende 
og veletablerede virksomheder. SDI har et 
bredt funderet kontaktnet til øvrige investorer, 
der investerer i de tidlige faser af en iværksæt-
tervirksomheds livsløb. 

SDI fokuserer på følgende investeringsområ-
der: 
• Industri & cleantech - især robotteknologi, 

industriel automatisering samt produkti-
onsteknologi 

• Life Science & velfærdsteknologi - især 
medicinsk udstyr og velfærdsteknologiske 
løsninger

• IKT & Big Data – f.eks. fintech, software og 
platforme
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Innovationsmiljøerne bistår videnbaserede iværksættere i de første vanskelige 
udviklingsfaser. Det sker dels ved på vegne af staten at investere risikovillig statslig 
kapital i lovende videnbaserede iværksættervirksomheder, dels ved at bistå disse 
virksomheder med sparring og rådgivning. Målet er at skabe og udvikle flere vi-
dentunge virksomheder frem til et stadie, hvor de kan stå på egne ben.

I dette performanceregnskab præsenteres en række resultater af innovations-
miljøordningen med hovedvægten lagt på de seneste fem års resultater. Perfor-
manceregnskabet indeholder samtidig en række case-beskrivelser på nogle af 
de spændende, innovative virksomheder, der er kommet ud af de risikovillige 
investeringer og innovationsmiljøernes indsats.

Performanceregnskabet udgives af Styrelsen for Institutioner og Uddannel-
sesstøtte og er udarbejdet af Alexandra Instituttet i tæt kollaboration med FOIN 
- Foreningen for Innovationsmiljøer i Danmark.

Baggrund

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 38

Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2017




