
Svar fra vækstfonden

ØU: Hvorfor skal DVK 3 investere i Axcels fond 6? Axcel er en kapitalfond, som har mere end 25 år på bagen 
og kan skaffe al den kapital den vil?

OH: ”Fælles for alle fondsinvesteringer i Dansk Vækstkapital III er, at der er en dansk vinkel. Den 
underliggende fond skal altså have en intention om at investere i danske virksomheder og kunne 
skabe værdi for både de danske virksomheder og for det danske økosystem. Samtidig investerer 
DVK i aktører i SMV-segmentet, og på begge parametre er Axcel en vigtig aktør, der har demonstreret 
evnen til værdiskabelse for både virksomheder og investorer. Det matcher DVK III’s investeringsstra-
tegi.” 

Hvorfor investere mindre andele i udenlandske venturefonde? I hvilket omfang investerer de i Danmark.? 
Og hvorfor er kun 26 pct. af kapitalen investeret i Danmark?

”Vi investerer i udenlandske venturefonde, fordi vi gerne vil trække udenlandsk kapital, kompeten-
cer og netværk til danske virksomheder. Danmark er en del af investeringsstrategien i de fonde, og 
vores mangeårige erfaring viser, at én krone investeret i Danmark af en udenlandsk kapitalfond viser 
sig at tiltrække tre-fire gange så meget ekstra udenlandsk kapital til Danmark. Derfor er Dansk Vækst-
kapital en løftestang til at tiltrække udenlandsk kapital og bidrager aktivt til det danske økosystem.”

Selvom Vækstfonden så langtfra kan tage æren, så glæder jeg mig over vores lille del af medansva-
ret for den meget positive udvikling, der har været i det danske økosystem de seneste år – en udvik-
ling, som gjorde, at det danske venturemarked mere end tredobledes sidste år, hvor aktiviteten var 
historisk høj. Samtidig er det vigtigt at huske, at innovationsøkonomien er international, hvor danske 
fonde investerer i udlandet og udenlandske fonde investerer i Danmark. Både danske og udenland-
ske fonde er vigtige for at sikre tilstrækkelig og værdiskabende kapital, kompetencer og netværk til 
danske virksomheder.” 

Hvorfor er der ikke investeret i nye danske venturefonde, så markedet kunne blive større? Det er vel 
DKV3s og Vækstfondens formål at investere, hvor markedet tøver. Der kunne være en investeringsbegræns-
ning, så DKV3 ikke kunne lave opfølgningsinvesteringer efter runde 2. Seed Capital og Heartcore har mod-
taget investeringer fra DVK3 i fond 3 og 4. De burde vel kunne klare sig på markedsvilkår, når de allerede 
har rejst og administreret 2 fonde? 

”Vækstfonden og Dansk Vækstkapital investerer løbende i nye danske venturefonde, og da DVK 
III’s investeringsperiode endnu ikke er færdig, vil vi kigge på relevante danske venturefonde, der 
passer ind i vores investeringsstrategi. Seed Capital og Heartcore er aktive i det danske økosystem 
og har demonstreret gode afkast på deres investerede kapital og ligger derfor inden for DVK III’s 
investeringsstrategi. Vi vurderer fortsat også, at begge fonde har gavn af DVK III’s investering, og at 
dette kan bidrage til fondenes øvrige kapitalrejsning og robusthed – også selv om fondene har en 
god afkasthistorik.”

Institutionelle investorer kun udgør 11 pct. af det samlede kapital-indskud. Hvor meget kapital forventer 
man at rejse til DKV3 i en second closing?

”Vores forhåbning for DVK III i final closing er fortsat mellem 2,5 og 3 mia. kr. Vi har i mellemtiden 
gennemført en second closing og har tilsagn på 1,75 mia. kr. Vi har en god og konstruktiv dialog med 
institutionelle investorer og er glade for tilsagn fra ATP, PKA og Industriens Pension. Samtidig har vi 
mødt en stor investorinteresse fra familiekontorer og segmentet for private wealth, der ønsker at 
geninvestere ned i det danske økosystem via DVK III.”

Svar fra Vækstfondens DVK3, ved Ole Hauskov, der er partner og 
en del af teamet i fonden


