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- Man bliver 
behandlet, som om 
man er dum: Du har 
40 ud af 40 rigtige - 
du er dumpet 
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trafikdrab på den 
Fynske Motorvej 
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Toårig dreng fra 
Bogense døde i 
brønd: Det er en 
tragisk ulykke, 
fortæller farmor 
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Ballade hos S i 
Nyborg: Halvdelen af 
bestyrelsen har valgt 
at trække sig 
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Finansiering på 
plads for 
Ærøexpressen: - Nu 
bygger vi 
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Når banken har sagt endegyldigt nej til vækstkapital, så er 
private investorer eller investeringsfonde et godt alternativ, 
mener forretningsudvikler Morten K. Madsen. 
Men mange ejerledere er bekymrede for at sælge dele af 
virksomheden til en invest

Masser af risikovillig kapital: 
Søg investorer i stedet for 
banker 

Niels Holger Poulsen, formand i Executive Capital 
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For mange ejerledere stopper 
deres søgen efter vækstkapital, 
når de får et nej i banken til en 
større kassekredit.

Det er et stort problem, når der 
et stort og godt alternativ, som 
man kan forfølge, nemlig at få 
en privat investor med ombord i 
virksomheden. Sådan mener 
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SVENDBORG 

Ejere efter to 
konkurser med vvs-
firma: Vi gravede os 
ned i et hul 

16:15 Åge Hareide efter 1-1: Spillerne 
skal ikke være skuffede 

16:12 22-årig mistænkt sigtet for drab på 
rapperen XXXTentacion 

16:08 Pædagog og nyslået skibsfører: - 
Den frihed, jeg får nu, det er en 

gevinst 

16:02 Ejere efter to konkurser med vvs-
firma: Vi gravede os ned i et hul 

16:00 Omstridt sushi-restaurant er 
lukket: Medarbejder føler sig snydt 

16:00 En for konstrueret krimi 

16:00 NEF-montører deler slik ud 

16:00 En ikke helt almindelig klasse 

15:54 Vollsmose: Ny plan er et 
glansbillede 

Niels Holger Poulsen, der er 
formand i den private 
investorforening Executive Capital.

- Der er utroligt meget risikovillig kapital at hente ude hos de private 
investorer. Men det kræver, at en ejerleder er villig til at afgive noget af 
sin suverænitet, så en investor kan komme ind både med kapital og 
sine kompetencer og hjælpe med at vækste virksomheden, siger han.

Niels Holger Poulsen oplever mange ejerledere, der har en stor 
modvilje mod at afgive ejerandele:

- At ejerledere med potentiale til at vækste ikke vil afgive noget af 
deres virksomhed for at vækste den, er måske en af landets største 
væksthæmmere. Og jeg synes ikke, ejerledernes forbehold er rationelle. 
Når en virksomhed når en vis størrelse, vil den have stor glæde af en 
professionel bestyrelse, hvor ejerlederen også må finde sig i, at 
bestyrelsen kommer med gode råd.

- Hvis man kan komme over sine forbehold, så kan man få den rette 
investor med ombord, der både har kapitalen, som man skal bruge, og 
de kompetencer, som væksten kræver.

Fortæl vækst-eventyret
Hvis man som ejerleder har besluttet sig for at finde vækstkapitalen 
igennem en investor, bør man finpudse sin vækst-case, så man kan 
kommunikere den til potentielle investorer.

Morten K. Madsen, der er forretningsudvikler i konsulenthuset F10, 
arbejder ofte med ejerledere, der er på jagt efter investorer. Og han 
mener, at hvis man har en god case, er mulighederne mange:

- Når man søger efter fremmed- eller egenkapital, er det en god ide at 
sætte sig ned og beskrive sin forretnings historie, hvor man er nu, hvor 
man vil hen, og hvordan er rejsen derhen. Jeg arbejder med nogle 
konkrete modeller, der tager ejerlederen hele vejen rundt og ender op 
med faktisk at få nogle nye indsigter i sin forretning. På den måde 
bliver planerne fremmedrettet også skarpere.

- Når man har business-casen klar, så kan man gå ud og finde den helt 
rigtige investor, det giver en risikoafgrænsning for ejerleder og 
investor, siger Morten K. Madsen

Det rigtige match
Den typiske ejerleder, der er i gang med at vækste sin virksomhed er 
måske 40, har været i gang med sin virksomhed i fem år og har løbende 
vækstet og investeret organisk.

Nu er han nået til et sted, hvor han skal tage et stort skridt, måske skal 
han ekspandere fra Danmark og ud i det europæiske. Det kræver både 
kapital og også know-how. Det er en god ide at lede efter begge dele, 
siger Morten K. Madsen:

- En typisk investor, som Business Angel har i sit liv haft succes med en 
virksomhed, der nu er solgt. Og det efterlader en erhvervsmand oppe i 
årene med en god pose penge og nogle specielle kompetencer og 
erfaringer. Alternativet hertil kan være en venturefond eller 
kapitalfond, men det er typisk større investeringssummer over 5 til 10 
millioner kroner.

- Hvis man som ejerleder for eksempel skal bruge investorpengene på 
at gå ind på nye europæiske markeder, så giver det god mening at få en 
investor med, der i sit arbejdsliv har haft mange erfaringer med at 
erobre europæiske markeder, siger Morten K. Madsen.

Så meget er din bil værd
Vurder din bil, gratis og uden
forpligtelse. Vi køber alle biler.



FORSIDEN NETOP NU 

MEST LÆSTE - LIGE NU

Fyn

- Man bliver 
behandlet, som om 
man er dum: Du har 
40 ud af 40 rigtige - 
du er dumpet 

Odense

Familiefar dømt for 
trafikdrab på den 
Fynske Motorvej 

Odense

Direktøren siger 
stop: Natklub 
overtager 
restaurant på 
Odense Teater 

Nordfyn

Toårig dreng fra 
Bogense døde i 
brønd: Det er en 
tragisk ulykke, 
fortæller farmor 

Nyborg

Ballade hos S i 
Nyborg: Halvdelen 
af bestyrelsen har 
valgt at trække sig 

Ærø

Finansiering på 
plads for 
Ærøexpressen: - Nu 
bygger vi 

Landsholdet slider sig til uafgjort trods drømmestart 

Schmeichel priser Eriksen 

Danskerne bliver væk fra Rusland 

SPORT 

Danmark brændte, 
Schmeichel reddede, og så 
endte det 1-1 

LÆS OGSÅ 

Morten K. Madsen opfordrer ejerledere med vækstdrømme ikke at 
opgive, fordi banken ikke vil være med. Så snyder man sig selv for 
vækst, siger han. Og der er mange gode steder at få hjælp:

- Man kan som ejerleder starte mange steder. Ejerleder-netværkene 
taler meget om det her emne. Man kan gå til de regionale væksthuse, 
man kan tale med sin revisor, og man kan gå til en forretningsudvikler. 
Pointen er, at der er mange muligheder, og der er mange steder, som 
vil hjælpe ejerlederne i gang, siger Morten Madsen.
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Banker siger nej: Små virksomheder har 
svært ved at vokse 
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Gør klar til at erobre Europa: På jagt efter 
investor 
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