
Risikovillig 
finansiering til vækst
Lån, garantier og kautioner fra 
Vækstfonden



Dagens agenda

• Vækstfondens finansieringsmuligheder

• Residens Møen v/direktør Christian Petersen



Vækstfonden skal yde et markant
bidrag til innovation og vækst
i danske virksomheder

Vores formål



6.600 virksomheder for 20 mia. kr. siden 1992
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Direkte investeringer Syndikeringslån

Investeringer i fonde, inkl. DVK Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Vækstlån og ansvarlige lån Vækstgarantier

30%

27%14%

11%

18%

Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Region Sjælland Region Syddanmark



Forskellig risiko – forskellige typer finansiering

risiko

Risiko

VF VentureVækstkaution
Vækstlån

Vækstlån til 
iværksættere

Ansvarlige lån



Vækstkaution letter virksomhedens 
adgang til finansiering

Alle brancher kan benytte Vækstkaution
- men der er krav til positiv drift og egenkapital
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Egenkapital

Sikkerheder

75 %

BANKLÅN

VÆKSTKAUTION

Vækstkautionen bevilliges via pengeinstituttet og kan 
benyttes til finansieringbehov op til 2 mio. kr.

Tabskaution for 75 pct. og løbetid op til 10 år

1,5 pct. i stiftelsespræmie og dernæst 2,0 pct. i årlig præmie af 
finansieringsbeløbet 

KR.



Vi finansierer virksomheder i alle brancher

HandelServiceerhverv
Bygge-
virksomheder

Fremstillings-
industri

Finansiering 
Selvejende
institutioner

IT, tele og 
elektronik Landbrug



Vi kan hjælpe med næsten alle finansieringsbehov

Investering i forretnings-og 
markedsudvikling

Garantier
Herunder AB92

Automatisering

Stigende 
arbejdskapital-

behov

Domicil-
ejendomme

Ejerskifte/
generationsskifte af 

virksomhed

Unge virksomheder klar 
til markedet



Hvad lægger vi vægt på?

Kompetent ledelse og 
bestyrelse

En realistisk forretningsplan

Et gennemarbejdet 
budgetgrundlag

CSR-politik



Finansiering med Vækstfonden
- et samarbejde med dine finansielle interessenter

Finansieringen struktureres efter virksomhedens behov
- Lån med lang løbetid, typisk 5-7 år

Finansieringsplanen aftales i samarbejde med banken, din investor mf.
- Vækstfonden yder medfinansiering

Vækstlånet har en højere rente end bankens,
da vi tager den yderste risiko
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Vi tager en større risiko – Vækstlån koster mere end i banken

Realkreditlån Banklån Vækstlån Vækstlån til 
iværksættere

Ansvarligt lån Egenkapital

PRIS

RISIKO

Gennemsnitlig pris
på den samlede 

finansiering




