
Vækstkapital til virksomheder 
der gør en særlig social forskel

Vordingborg, 29. maj 2018

Den Sociale Kapitalfond Invest





Den Sociale Kapitalfond er etableret af TrygFonden og Lars Jannick Johansen

Siden 2011 har vi samarbejdet med over 75 socialt ansvarlige virksomheder om 
investeringer og forretningsudvikling 

Den Sociale Kapitalfond Invest:
• Investerer i etablerede socialt ansvarlige virksomheder i Danmark og Sydsverige
• Minoritetsinvestor – og kan eventuelt supplere egenkapitalen med ansvarlige lån  
• Drives af et erfarent team  
• Fonden er på 218 mio. kr. 
• Investorer er bl.a. Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, 

TryghedsGruppen, Novo Nordisk Fonden, Færchfonden, Hempel Fonden, 
management team og Senior Advisors

At forene social og forretningsmæssig succes



• SMVer er nøglen til vækst og inklusion
• Mange SMVer – stort vækstpotentiale – engagerede ejerledere
• 35% tager socialt ansvar – 10% er særligt sociale
• Top 3 kommuner…?
• Hvilket nummer er Vordingborg?

• Klare værdier og ansvarlighed skaber en stærk virksomhedskultur
• Attraktiv arbejdsplads
• Positivt brand
• Stærk holdånd – ”gnist i øjet”

• Flere vil og kan gøre mere – hvis de (sam)arbejder målrettet

Stort potentiale for vækst + "social bundlinje”



Målgruppen af virksomheder:
• Virksomheder typisk inden for produktion, service og handel
• Omsætning typisk 30 – 150 mio. kr. (Enterprise Value min. 10 mio. kr.)
• Normalt maks. 250 medarbejdere
• Vækstpotentiale og ønske om at udvikle virksomheden til næste niveau
• Kapitalbehov på 5-20 mio. kr. eller derover - til vækst, forretningsudvikling, 

forberedelse af ejerskifte, el.lign.  
• Dygtige ejerledere med stærke værdier og særlig social ansvarlighed

Eksempler på særlig social ansvarlighed:
• Mål om at min. 10 pct. af medarbejderne er tidligere udsatte personer
• Udvikling af produkter/services til gavn for udsatte grupper
• Ønske om fastholdelse og udvikling af virksomheden i udsat lokalområde 

Vækstkapital til socialt ansvarlige virksomheder



Vores bidrag til virksomheden:
• Minoritetsinvestor (10-49 pct.) evt. suppleret med ansvarlige lån, typisk i 4 til 7 år 
• Fælles vækstplan inkl. klare mål og fast opfølgning 
• Målrettet bestyrelsesdeltagelse – som gratis ressource:

• Optimering og modning af forretningsstrukturer => profitabel drift, 
skalerbarhed og vækst

• Styrkelse af position og brand 
• Salgsmodning og tiltrækning af næste generation investorer

• Udvikling af sociale indsats – professionelt og forretningsorienteret
• Aktivt brug af vores netværk til gavn for virksomheden
• I øjenhøjde, ubureaukratisk, kort og målrettet investeringsproces

En ubureaukratisk medejer med erfaring og netværk



• Ca. 40 pct. ejerskab af HITSA A/S => køb af konkurrenten VEKSØ A/S fra NRGi-koncernen

• Danmarks førende producenter af byrumsinventar

• Kunderne er bl.a. kommuner, anlægsgartnere, boligforeninger 

• Beskæftiger ca. 100 mennesker fordelt på Danmark (Kolding og Fredericia) samt Letland 
(produktionsselskab) og Sverige 

• HITSA er en meget socialt ansvarlig virksomhed - udsatte unge, mennesker fra kanten 

• Stor gejst og holdånd i organisationen – værdsat af virksomhedens kunder

• Ambitionen: Nordisk markedsleder der fremmer livskvalitet, bæredygtighed og social inklusion

Eksempel: HITSA & VEKSØ
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Kontakt os for at høre mere
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