
 

 

Styrkelse af matchfinansieringsordningen  
 

Det danske venturemarked for investeringer i egenkapital i de første og meget risikofyldte tidlige 

faser (ca. 1-5 mio. kr.) er i dag ikke tilstrækkeligt robust til at sikre fremtidens 

iværksættervirksomheder, herunder i vækstlagene i de kreative erhverv. Herunder har det 

erfaringsmæssigt vist sig vanskeligt at bygge bro mellem investorer og kreative iværksættere og 

fremdrive kommercielle successer inden for de kreative erhverv.  

 

Regeringen har taget en række initiativer, som skal styrke markedet for risikovillig kapital – herunder 

for virksomheder i de kreative erhverv – med blandt andet en matchfinansieringsordning i 

Vækstfonden og et investorfradrag på 15 kr. for hver 100 kr., som private investerer i unoterede 

virksomheder.  

 

Med Vækstplanen for de kreative erhvervs ønsker regeringen at styrke matchfinansieringsordningen 

med i alt 17,5 mio. kr. Matchfinansieringsordningen giver mulighed for, at den egenkapital mv., som 

virksomheder rejser fra private investorer, kan matches 1 til 1 med finansiering fra Vækstfonden 

(initiativ 5).  

 

Matchfinansieringsordningen er et velegnet kapitalinstrument, også for iværksættervirksomheder 

inden for de kreative erhverv, da ordningen giver mulighed for tidlige investeringer i virksomheder, 

som er i gang med at udvikle deres forretning, men hvor der endnu ikke genereres omsætning.  

Samtidig giver matchfinansieringsordningen private investorer et incitament til at gå ind på 

markedet. Dermed kan matchfinansieringsordningen bruges til at modne markedet for tidlige 

investeringer også i de kreative erhverv.  

Finansieringen til virksomheder fra Vækstfonden kan enten ydes gennem en matchlånefacilitet, hvor 

Vækstfonden matcher investeringer fra business angels, der er godkendte af Vækstfonden, eller ved 

direkte ansøgning til Vækstfonden om matching af anden privat kapital. 

 

Finansiering 

Regeringen vil afsætte yderligere 10 mio. kr. til Vækstfonden i 2019 i form af en tabsramme. 

Derudover udvides den statsgaranterede låneramme i Vækstfondens matchfinansieringsordning i 

henhold til gældende regler med 7,5 mio. kr. i 2019 og dermed fra samlet 47,0 mio. kr. til 54,5 mio. 

kr. Dermed forøges den samlede låneramme for matchfinansieringsordningen i perioden 2019-2022 

fra 180,4 mio. kr. til 187,9 mio. kr. 

 

 


