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Scenarie 1
Erhvervsdrivende fond uden K/S
•
•
•
•
•
•

Forudsætninger:
EU Socialfondsmidler – 50 mio. kr. tilføres up-front Fonden for Syddansk Vækstfremme
REM midler kan benyttes som matchende medfinansiering – jo flere midler der tilføres Fonden for
Syddansk Vækstfremme og jo hurtigere – des hurtigere løses N+2 problematikken
Investering uden privat medfinansiering er mulig – der er ikke tale om statsstøtte hvis blot
investeringen sker på de vilkår, som er gældende for markedet.
Investering med privat medfinansiering i de enkelte virksomheder er mulig – hvis der er
privat medfinansiering, er det også muligt at gøre vilkårene mere lempelige end det der er
gældende for markedet generelt.
Fonden vil skulle administreres af et professionelt managementselskab - fundet via udbud.

•
•
•
•
•

Konsekvenser:
Fordele
Ukompliceret set-up, der kan realiseres relativt hurtigt.
Ulemper
Set-uppet er ikke fremtidssikret i forhold en situation, hvor der er private eller andre investorer
som ønsker at indgå i en fælles velfærdsteknologifond.

•

Der kunne arbejdes med et setup, hvor man først vælger den enkle model og hvor det mere
komplicerede setup først sættes i værk, såfremt der med tiden viser sig at være aktører, som
ønsker at gå ind med matchende midler i en fælles kapitalfond.
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Scenarie 2 - Kapitalfond med K/S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forudsætninger:
EU Socialfondsmidler – 50 mio. kr. tilføres up-front Fonden for Syddansk Vækstfremme
REM midler kan benyttes som matchende medfinansiering – jo flere midler der tilføres Fonden for
Syddansk Vækstfremme og jo hurtigere – des hurtigere løses N+2 problematikken
Investering uden privat medfinansiering er mulig – der er ikke tale om statsstøtte hvis blot
investeringen sker på de vilkår, som er gældende for markedet.
Investering med privat medfinansiering i de enkelte virksomheder er mulig – hvis der er
privat medfinansiering, er det også muligt at gøre vilkårene mere lempelige end det der er
gældende for markedet generelt.
Fonden vil skulle administreres af et professionelt managementselskab - fundet via udbud.
Konsekvenser:
Fordele
Set-uppet er fremtidssikret i forhold en situation, hvor der er private eller andre investorer som
ønsker at indgå i en fælles velfærdsteknologifond.
Ved up-front at få matchende, kommitted fondskapital fra andre kilder end EU og REM vil der alt
andet lige være et større venturekapitaludbud til rådighed for de syddanske virksomheder end i en
situation uden matchende fondskapital.
Ulemper
Et temmeligkompliceret set-up, der kræver etablering af flere selskaber med dertilhørende højere
etableringsomkostninger, administration og betjening.

