Det danske marked for venturekapital
Årsopgørelse 2016

Hovedkonklusioner: Det danske
marked for venturekapital
Markedet for venturekapital
• De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra 2015 i 2016.
• Danske virksomheder har for andet år i træk formået at tiltrække mere kapital. Ventureinvesteringer i
danske virksomheder lå således 21 pct. højere i 2016 end i 2015 – primært drevet af mere kapital til
danske ICT-virksomheder. Industri virksomhederne gjorde sig også bemærket, idet de formåede at
tiltrække 50% mere kapital i 2016 i forhold til 2015.
• Stigningen i ventureinvesteringer i de danske virksomheder dækker også over en stigning i andelen
af ”early stage”-investeringer.
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Metode: Det danske marked for
venturekapital
• Formålet med vores årsopgørelse er at give et overblik over udviklingen på markederne for
venturekapital i Danmark.
• Opgørelsen er baseret på data fra Invest Europe (tidligere EVCA). Den viser både danske fondes
investeringer i ind- og udenlandske virksomheder (industristatistik) samt investeringer i danske
virksomheder foretaget af både danske og andre europæiske fonde (markedsstatistik).
• Data fra Invest Europe (IE) er baseret på spørgeskemaundersøgelser, hvor de europæiske kapital- og
venturefonde årligt opgør deres aktivitet. IE fanger i gennemsnit ca. 60-80 pct. af de danske
venturefondes aktivitet. Opgørelsen kan derfor bruges som en indikator for udviklingen i
markederne og ikke nødvendigvis til at aflæse præcise investeringsniveauer.
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Fortsat højt investeringsniveau i 2016
blandt de danske ventureinvestorer
Danske venturefondes investeringer i danske og udenlandske
virksomheder
2.500

•

De danske venturefonde holder
investeringsniveauet fra 2015 i
2016.

•

Fra 2014 til 2015 steg
investeringsniveauet med knap
50%. I 2016 er aktivitetsniveauet
fortsat højt med en mindre
stigning på 2%.

•

Antallet af investeringer siden
2013 har ligget forholdsvist
stabilt, men med en svagt
stigende tendens. Den store
stigning i investeringsniveauet
i 2015 og 2016 bunder således i
at fondene har foretaget større
investeringer.
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Danske virksomheder tiltrækker mere
venturekapital i 2016
Investeret venturekapital (fra europæiske fonde) i danske
virksomheder fordelt på brancher

•

Ventureinvesteringer i danske
virksomheder lå 21 pct. højere i
2016 end i 2015.

•

Stigningen er primært drevet af
mere kapital til danske ICTvirksomheder og virksomheder i
kategorien ”Andet”. Der har også
været en fremgang for Industri
virksomhederne som har formået
at tiltrække 50% mere kapital i
løbet af 2016 sammenlignet med
2015.
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*Andet omfatter bl.a. transport, detailhandel,
finansielle virksomheder mv.
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Mere venturekapital til udvikling i de
tidligere faser i 2016
Investeringer i danske virksomheder fordelt på stadier

•

Den fortsat store mængde af kapital til de
danske virksomheder i 2016 bunder også i
en stigning i andelen af ”early stage”investeringer, altså venturekapital investeret
i danske virksomheder i start fasen.

•

I 2016 var andelen af kapital investeret i
danske virksomheder i de tidligere faser på
godt 85%.

•

Den store ændring i andelen af
venturekapital investeret i hhv. ”early stage”
og ”later stage” fra 2015 til 2016 skyldes til
dels, at kapitalen investeret i ”later stage” var
usædvanligt høj samtidig med at den i ”early
stage” var usædvanlig lav i 2015
sammenlignet med de tidligere år.
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Case: Blackwood Seven

Danske Blackwood Seven rejste i august 2016 13,5
mio. euro i en investeringsrunde. Med den friske
kapital fra JOLT Capital, Sunstone Capital, Conor
Venture Partners og Vækstfonden vil
virksomheden indtage det amerikanske marked.
Blackwood Seven har udviklet en medieplatform,
der baseret på data gør medieindkøb og
annoncering mere gennemskueligt.
Læs mere på: http://www.vf.dk/omvaekstfonden/portefolje/vf-venture/blackwoodseven.aspx
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Case: Vivino

Vivino kunne januar 2016 offentliggøre en
kapitaltilførsel på 25 mio. dollars og følger dermed
op på flere tidligere investeringsrunder.
Den danske virksomhed lancerede i 2010 en vinapp, der giver brugeren et bedre overblik og
adgang til anmeldelser i en ellers uoverskuelig
verden af vin.

Læs mere på: http://www.vf.dk/omvaekstfonden/portefolje/seedcapital/vivino.aspx
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