Innovationsmiljøerne leverer super resultat for 2017
Med 1,3 milliarder kroner i tiltrukket ekstern kapital til porteføljeselskaberne, og det næststørste
tilbageløb til staten siden innovationsmiljøordningens tilblivelse for 20 år siden, blev 2017 et flot år for
de fire danske innovationsmiljøer.
Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne er netop udgivet og her stilles skarpt på de fire
innovationsmiljøers samlede resultater i 2017. Tilbageløbet fra de statslige investeringer og den eksterne
tiltrukne kapital er nøgleindikatorer for innovationsmiljøordningen, og på begge parametre var det et godt
år for innovationsmiljøerne. Udover de 1,3 milliarder kroner i tiltrukket ekstern kapital, så blev det også til
en tilbagebetaling af de statslige investeringer på 66,8 mio. kr. Det er det næsthøjeste tilbageløb i
innovationsordningens 20-årige historie.
”Det er fremragende for både virksomhederne og samfundet omkring dem, at der er skabt så god værdi i
2017. Udviklingen af nye vindetunge virksomheder tager tid, og de resultater, der vises i 2017, er opnået på
baggrund af innovationsmiljøernes investeringer over den seneste årrække. Det kræver hårdt arbejde og
stor tålmodighed, når man skaber levedygtige virksomheder ud af risikovillige investeringer,” siger Lars
Stigel, formand for Foreningen for Innovationsmiljøer i Danmark (FOIN) og direktør i CAPNOVA og
fortsætter:
”Når porteføljeselskaberne har tiltrukket 1,3 milliarder kroner fra private investorer, så vidner det om, at
det er nogle yderst spændende og lovende virksomheder, der er i innovationsmiljøernes portefølje. Det er
virksomheder, som uden innovationsmiljøernes hjælp ikke havde set dagens lys, men som nu vækker
interesse hos både nationale og internationale private investorer,” siger Lars Stigel.
Et afgørende samarbejde
En af de virksomheder er den aarhusianske it-startup Clearview Trade, der på få år har digitaliseret og
effektiviseret den danske eksportbranche med eksportportalen.dk. Det gør dansk eksport mere
konkurrencedygtig og skaber milliardbesparelser, og i 2018 ekspanderer virksomheden internationalt.
CAPNOVA hjalp med en investering i 2014 ClearView Trade igennem de første risikofyldte leveår. Et
samarbejde, som Morten Øllgaard Jensen anser som afgørende for virksomhedens succes:
”CAPNOVA var lead investor på vores første kapitalforhøjelse, som vi gennemførte med en række business
angels. Vi var igennem en grundig due diligence proces, og det er min opfattelse, at det skabte tillid hos
andre investorer og aktører. Min klare vurdering er, at vores investeringsbehov var for stort til, at business
angels ville være med alene, og at vi var for nye og uden omsætning til, at seed-fondene ville arbejde med
os,” siger han.
Læs mere om innovationsmiljøernes resultater i 2017 og om Clearview Trade i Performanceregnskabet 2018
(LINK).
Udfasning af ordningen
Der blev den 24. maj 2018 indgået en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af
erhvervsfremmesystemet. Som led i aftalen blev det besluttet, at de statslige midler i innovationsmiljøerne
udfases i løbet af 2019. Der aftales i løbet af 2018 en udfasningsplan for innovationsmiljøerne, således at
eksisterende tilsagn honoreres, og miljøernes fremadrettede aktiviteter afklares.

