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Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

Agenda 

• Kort om Vækstfonden 
 

• Hvem kan vi finansiere 
 

• Det hjælper vi med 
 

• Sådan kan ejerskifter finansieres 
 

• Sådan kommer du i gang 

7. maj 2014 / Side 2 



Vision og mission 

Vision 
Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i danske virksomheder. 
 
 
Mission 
Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder. 
 
Det gør vi ved at: 
• sætte ind, hvor det finansielle marked tøver 
• fokusere på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling 
• investere i fonde og virksomheder, yde lån og stille kautioner 
• samarbejde med private, hvor det er muligt. 
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Vækstfonden siden 1992 

Virksomheder 
 
5.000 
 
Siden 1992 har vi 
medfinansieret mere end 
5.000 danske små og 
mellemstore 
virksomheder. 
 

Omsætning 
 

51 mia. kr. 
 
De virksomheder vi har 
medfinansieret siden 
1992 havde i 2013 
tilsammen en 
omsætning på mere end 
51 mia. kr. (Svarende til 3 
pct. af BNP). 

Arbejdspladser 
 

33.000 
 
De virksomheder vi har 
medfinansieret siden 
1992 havde i 2013 
tilsammen mere end 
33.000 ansatte.  



Hvem kan vi finansiere? 

• Lønsomme små og mellemstore virksomheder 

• Alle brancher 

• Alle former for forretningsudvikling, 

investeringer og ejerskifter 

• Stærk forretningsplan 

• Kompetent ledelse 
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Tre gode løsninger 

1 
Lånebehov over  
2 mio kr. 
Vækstlån– når 
dine sikkerheder 
ikke rækker. 
 
. 

2 
Lånebehov over  
2 mio. kr. 
Ansvarlige lån – 
når din egen-
kapital er for lille 

3 
Lånebehov under 
2 mio. kr. 
Vækstkaution – 
når dine sikker-
heder ikke rækker. 
 
 

7. maj 2014 / Side 6 



Tekst starter uden 
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484 virksomheder har fået lån eller kautioner/garantier fra 
Vækstfonden i 2013 for et samlet beløb på 813 mio.kr. 

Bygge 

og 
anlæg 

8% 

Detail- og 

engroshandel 
25% 

Forretnings-

service mv. 
28% 

Fremstilling 

17% 

Landbrug 

21% 

Region 

Hovedstade
n 

22% 

Region 

Midtjylland 
24% 

Region 

Nordjylland 
14% 

Region 

Sjælland 
15% 

Region 

Syddanmark 
25% 

Vækstfondens låne og garanti-aktivitet i 2013 – branchefordelt og regionalfordelt, antal virksomheder 
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Bankerne, Vækstfonden og markedet for 
finansiering 
 

 
 
Udfordring: 
 
 ”Lav soliditet hos SMV’er øger bankernes risiko og hæmmer udlån” 

 
Løsning: 
 
 ”Lån fra Vækstfonden giver større “stødpude” og udvider finansiering” 

 
 



Bankernes kapitalkrav skærpes 
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Medfinansiering til vækst  

Vækstfonden som strategisk partner 
Vi finder den rette finansieringsløsning i et nært 
samarbejde mellem: 
 
• Virksomheden 
• Banken 
• Vækstfonden  

 
– til gavn for alle parter. 
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Virksomhed 

Bank Vækstfonden 



Vækstfonden og landbruget 



Vækstfonden og landbruget  
(inkl. grønne Vækstlån) 

Vækstkaution 
(gl. ordning) 

Vækstlån Vækstkaution  
(selvforvaltning) 

2010 142 mio. 

2011 208 mio. 

2012 471 mio. 

2013   78 mio. 48 mio. 

2014 146 mio.  25 mio.  
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Fremhæv tal/celle 
Positiv fremhævelse:  

Vælg grøn 
Negativ fremhævelse: 

Vælg orange 

Gl. Vækstkautioner 
Lånebeløb 
PI i alt 1.095 mio. kr.  
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29% 

37% 

10% 

3% 

2% 

20% 

Kvæg

Svin

Aquakultur/fiskeri

Dyrkning af afgrøder

Gartnerier

Andet/avl af andre dyr

Udbetalte og lånetilbud - VF låneprodukter 
Lånebeløb fordelt på bedrift, pct. 
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362 

152 

113 106 

77 75 73 
59 51 

21 

184 

Lån og kautioner fordelt på banker, mio. kr. 



Vækstfondens landbrugsteam 
 

Palle Christiansen, landbrugskundedirektør 
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Anker Bruhn, landbrugskundechef 
 

Jens Kjær, landbrugskundechef 
 

Jakob Autzen, landbrugskundechef 
 



Vækstlån 
Lånebehov over 2 mio. kr.  Hvor banken kræver mere sikkerhed 



Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

2 x 3 fordele med Vækstlån 

Virksomheden 

• Adgang til finansiering 

• Nemmere yderligere finansiering 

• Samlet finansieringsplan 

 

Banken 

• Øger sit engagement med lavere kapitalomkostning 

• Deler risikoen 

• En stærkere kunde 
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Vækstlån koster mere end lån i banken 
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Vækstlån koster mere end lån i banken 
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Bennedsgaard: 
Vækstlån til ejerskifte 



Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

Ejerskifte: Førstegangsetablering til 29 
mio. kr./egen opsparing 1 mio. kr.  

Finansieringsløsning 
 
• 10.5 mio. kr. Realkreditlån (fast 3%/2044) 
•   9.8 mio. kr. Realkreditlån (Variabelt F1) 
•   2.9 mio. kr. Banklån /primær sikkerhed 
•   2.9 mio. kr. Vækstlån/sekundær sikkerhed 
•   1.3 mio. kr. Sælgerfinansiering 
•   1.6 mio. kr. Egenfinansiering  
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punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

Ejerskifte: Førstegangsetablering til 29 
mio. kr./egen opsparing 1 mio. kr.  

Afkast og lønsomhed    Budget 2013 Real 2013 
 
Omsætning       7.872        8.158  
DB        3.723                    4.789 
-kap. Omkostninger              -1.713                    -1.418 
-afskrivninger           -385                     -833 
Driftsresultat      1.625                     2.251 
Afkoblet støtte            322                        329  
Resultat af primær drift     1.947                     2.867 
Balance                          29.000       29.892  
Afkast       6,7%          9,6%  

 

 
7. maj 2014 / Side 22 



Ansvarlige lån 
Lånebehov over 2 mio. kr. Banken kræver mere egenkapital 



Ansvarligt lån skal prises højere end 
Vækstlån, da risikoen er væsentlig  
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Sådan kommer du i gang 
 

Lånebehov over 2 mio. kr. 
• Ring til os 
• Møde 
• Tilbud 
• Lånedokumenter 
• Udbetaling 
 
Lånebehov under 2 mio. kr. 
• Tal om Vækstkaution med din bank 
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Koncernstruktur: 
Balanceudfordring ved forretningsudvidelse 

Ekstern 
landmand Senior Junior 

Ekstern 
investor 

Ejendom i I/S 
70 HA 

  10.000 Sl. Svin 
+10.000 Sl. Svin 

 

Ejendom (egen) 
90 HA 

Opdræt/ 
Slagtekalve 

3 Vindmøller 
 

Ejendom (egen) 
230 HA 

Malkekøer 
 

I/S 
Drifts- 
selskab 



Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

Forretningsudvikling: Udvidelse af 
eksisterende slagtesvineproduktion med 
2.400 stipladser – i alt 9.6 mio. kr.  
 
Finansieringsløsning: 

 

• 4 mio. kr. Realkredit eller Banklån med primær sikkerhed 

• 4 mio. kr. Vækstlån med sekundære sekundær sikkerhed 

• 0,8 mio. kr. Tilskud (150 mio. puljen) 

• 0,8 mio. kr. Egenkapital 
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Ny kostald i 2 etaper 
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

Ny kostald i 2 etaper 

2011.  
Udvidelse 225 til 350 køer.  
Opdræt hjem 
 
Projektsum 6,3 mio. kr.  
 
Finansieringsløsning: 
• 1,0 mio. kr. Realkredit . 
• 5,3 mio. kr. Banklån med Vækstkaution   
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2013.  
Udvidelse 350 til 500 køer.  
Ny kostald, malkecenter og kalvestald.   
 
Projektsum 18,5 mio. kr. 
 
Finansieringsløsning: 
• 1,5  mio. kr. Realkredit  
• 8,0 mio. kr. Banklån med primær sikkerhed 
• 8,0 mio. kr. Vækstlån med sekundær sikkerhed 
• 1,0  mio. kr. Selvfinansiering  



Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

Investering: Køb af ejendom nr. 2 
Købesum 16 mio. kr. for jord og bygninger 

Finansieringsløsning: 
 
• 8 mio. kr. realkreditlån (0-50%) med primær sikkerhed 
• 4 mio. kr. banklån (50-75%) med primær pant 
• 4 mio. kr. Vækstlån (75-100%) med sekundær pant  
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Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

2 x 4 fordele med Ansvarlige lån 

Virksomheden 

• Styrker soliditeten 

• Likviditet til nye aktiviteter 

• Uændret ejerstruktur 

• Ingen krav om sikkerheder eller kaution 

 

Banken 

• Vækstfonden er med til at bære risikoen 

• Bedre kredit-rating 

• Øget forretningsomfang 

• Uopsigeligt fra Vækstfondens side 
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Vækstkaution 
Lånebehov under 2 mio. kr. Hvor banken kræver mere sikkerhed 



Bennedikthegaard: 
Vækstkaution til ombygning 



Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punktopstilling  
på teksten (flere niveauer 

findes) klik på ‘Forøg 
listeniveau’ 2 gange 

 
For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
 

2 x 3 fordele med Vækstkaution 

Virksomheden 

• Giver adgang til finansiering, når sikkerhederne ikke rækker. 

• Løbetiden følger lånet og det samme gør omkostningerne. 

• Er let og hurtig at anvende. 

 

Banken 

• Dækker op til 75 pct. af risikoen ved finansiering på op til 2 mio. kr. 

• Vækstkaution udbetales, så snart lånet bliver misligholdt. 

• Banken kreditvurderer og bevilger finansieringen. 
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Med Vækstkaution kan bankerne tage 
større risiko  
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