
 

 

Global Matching Facility 

Investeringer i nystartede virksomheder er risikofyldte for investorerne, og derfor kan 

iværksættere opleve udfordringer med at tiltrække investeringer i opstartsfasen. Regerin-

gen vil derfor oprette en Global Matching Facility, som skal gøre det nemmere for iværk-

sættere at tiltrække kapital fra særligt udenlandske investorer.  

Investeringer i nystartede virksomheder er risikofyldte for investorerne, og derfor kan iværksættere 

opleve udfordringer med at tiltrække investeringer i opstartsfasen. Derfor yder Vækstfonden i dag en 

række former for lån til private virksomheder og bidrager med venturekapital på markedet. Det redu-

cerer investorernes risiko ved investeringer i de omfattede virksomheder, og gør det mere attraktivt at 

investere i iværksættervirksomhederne.  

Vækstfondens ordninger har dog hovedsageligt fokuseret på at matche kapital fra danske investorer. 

I takt med at flere iværksættere ønsker at operere internationalt og derfor forsøger at tiltrække uden-

landske investorer, er det vigtigt, at Vækstfondens ordninger også har fokus på muligheden for at 

matche udenlandske investeringer.  

Regeringen vil derfor oprette en Global Matching Facility i regi af Vækstfonden med en ramme på i alt 

120 mio. kr., der vil kunne matche private investorers tidlige investeringer i iværksættervirksomheder. 

Det vil gøre det nemmere for iværksættere at tiltrække kapital fra danske og udenlandske investorer.   

100 mio. kr. målrettes investeringer, der medfinansieres af business angels fra ind- og udland. Busi-

ness angels er aktive private investorer, der bidrager med kapital, men også med viden, erfaring og 

netværk. Kapital fra business angels udgør en alternativ risikovillig finansieringskilde for iværksættere 

særligt i opstartsfasen, hvor business angels kan tilføre iværksættervirksomhederne både kapital og 

kompetencer. Dog er finansieringsformen ikke så udbredt i Danmark som i andre lande.  

Derudover vil regeringen afsætte 20 mio. kr. til at forlænge de eksisterende syndikeringslån til udgan-

gen af 2017. Syndikeringslån matcher private investorers førstegangsinvesteringer op til 7,5 mio. kr. 

og er derved med til at sikre bedre adgang til finansiering af kapitaltunge teknologivirksomheder med 

stor forsknings- og udviklingsaktivitet, som befinder sig i de tidlige udviklingsstadier. Med henblik på 

at målrette ordningen mod specielt udenlandske investorers tidlige investeringer i danske teknologi-

tunge virksomheder og styrke det internationale fokus, videreføres ordningen under navnet ”Globale 

vækstlån”.  

Globale vækstlån vil altså matche førstegangsinvesteringer i teknologitunge virksomheder fra både 

danske og udenlandske investorer, og derved understøtte opbygningen af et økosystem for tidlig 

finansiering. Ved at gøre det attraktiv for udenlandske investeringer øges også muligheden for at 

trække på udenlandsk viden og kompetencer. Særligt blandt IKT-virksomheder opleves der en inte-

resse for at skabe kontakt til investor- og teknologimiljøet i Silicon Valley. En interesse som bunder i 

den eksisterende ”know-how” i området samt mulighederne for at rejse kapital. Specielt teknologitun-

ge virksomheder har ofte problemer med adgang til risikovillig kapital i opstartsfasen, da de har behov 

for at foretage store investeringer i kapitalapparatet i de tidlige stadier for at etablere sig på markedet.  
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