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Forord og om forfatteren

Uffe Bundgaard-Jørgensen
Direktør Gate2Growth.com

Forfatteren, Lars Krull, har givet Europa-Kommissionen tilladelse til at of-
fentliggøre manuskriptet til den danske originalversion af bogen som led i
Gate2Growth-initiativet.

Lars Krull har været administrerende direktør for BankInvest Group og an-
svarlig for it-ventureinvesteringer. Han er også formand for Dansk Venture
Kapital Forening (DVCA).

Det er de færreste, der som Lars Krull ved, hvad der skal til for at etablere
en succesrig virksomhed. I 1979 - i en alder af kun 15 år - stiftede han en af
Danmarks internationale it-virksomheder, som han afhændede efter 18 års
solid succes. Siden da har han beklædt topposter i it-industrien, og i 1999
blev han udnævnt til leder af BankInvest Group's afdeling for ventureinve-
steringer i informationsteknologi. Han forlod BankInvest Group i juli 2002.

Som tidligere erhvervsleder og professionel investor har Lars Krull en stor
erfaring inden for virksomhedsetablering, opkøb, ledelse, udfærdigelse af
forretningsplaner, samarbejde med rådgivere og andre ventureaktiviteter.

Flere hundrede forretningsplaner og –idéer går over hans bord hvert år.
Ikke alle passerer gennem nåleøjet.

Det glæder os, at vi på vegne af Gate2Growth.com har fået denne mulig-
hed for at dele Lars Krulls erfaringer og råd med en bredere europæisk
offentlighed.  

Antwerpen/København, januar 2003
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Gate2Growth-Initiativet

Gate2Growth.com, der er en indfaldsport til netværk af investorer, eksper-
ter i virksomhedsvækst og tjenesteudbydere, blev søsat i 2002. Der er tale
om et stort fælleseuropæisk initiativ til fordel for iværksættere, som støttes
af Europa-Kommissionen gennem dennes program "Innovation og SMV-
deltagelse". Iværksættere kan på
HYPERLINKwww.Gate2Growth.com finde en lang række tjenester, som
kan hjælpe dem med at starte, finansiere og udvikle deres virksomhed.
Målet med Gate2Growth-initiativet er at øge markedsgennemsigtigheden
og forbedre europæiske iværksættere og investorers muligheder for at fin-
de hinanden med henblik på at skabe nye europæiske vækstvirksomheder!

Gate2Growth.com-portalen er også et udmærket værktøj for mange tjene-
steudbydere og erhvervsfremmeorganisationer over hele Europa, som bi-
står iværksættere med at opbygge deres virksomhed.

Netstedet www. Gate2Growth.com tilbyder iværksættere en række nyttige
tjenester, herunder et privat arbejdsområde på internettet, kaldet "data
room", og mulighed for at tjekke, om en forretningsplan er fyldestgørende,
inden den præsenteres for investorer. Netstedet omfatter endvidere en in-
ternetbaseret matchningstjeneste, hvor projektprofilen matches med inve-
storprofiler fra Gate2Growth-databasen. Gate2Growth-initiativet inkluderer
iværksætterworkshopper, boot camps for iværksættere og andre relevante
arrangementer.

Man vil finde anvisninger om, hvorledes man løser mange af de problemer
og udfordringer, som er nævnt i Lars Krulls indslag på Gate2Growth.com-
netstedet, og man kan teste investorparatheden via Gate2Growth-
diagnosetjenesterne. Men man er også yderst velkommen til at udfordre os
og vores tjenester, som Lars Krull gør det visse steder i denne bog.

Yderligere oplysninger findes på adressen www.Gate2Growth.com.
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Om at søge venturekapital

Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Forord ved forfatteren

Lars Krull

Som ventureinvestor bliver man ofte konfronteret med spørgsmål om, hvad
der adskiller den gode forretningsidé fra den dårlige, og ikke mindst, hvad
der gør, at nogle forretningsidéer får investors velsignelse, mens andre ikke
gør. I hverdagen er der sjældent tid til at besvare disse spørgsmål indgå-
ende. Denne bog er bl.a. skrevet for at imødekomme denne mangel.

Hensigten med bogen er at give et indblik i tankegangen hos en venturein-
vestor, når han skal vurdere en forretningsidé og i sidste ende afgøre, om
der skal investeres kapital i en virksomhed. I den egenskab er bogen for
det første henvendt til de mange iværksættere, der går med en forretning-
sidé i hovedet, og som har overvejet at søge venturekapital, men som
mangler vejledninger i præmisserne for ansøgning. Også for de iværksæt-
tere, der ikke vil søge venturekapital, kan der være råd at hente.

For det andet kan bogen også ses som en diskussion af de forudsætninger,
der ligger til grund for et bæredygtigt forretningskoncept set med en ventu-
reinvestors øjne. Som sådan henvender bogen sig også til alle andre med
interesse for ventureområdet, dvs. advokater, revisorer, forretningsfolk,
banker og andre rådgivere. Alle får forhåbentlig glæde af indholdet.

God fornøjelse!

Lars Krull, København, januar 2003
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Kapitel 1

Hvorfor venturekapital og hvornår?

Det at skabe vækst kræver kapital. Ofte rigtig meget kapital. Men hvis du
ikke selv har nærmest ubegrænsede midler til rådighed fra opsparing, fami-
lie og venner, hvad gør du så, når du bare har den perfekte forretningsidé,
som du ønsker at realisere? For nogle kan det være en løsning at søge
venturekapital.

Venturekapital er risikovillig kapital, der investeres i din virksomhed eller
forretningsidé af professionelle investorer med en ejerandel i virksomheden
som modydelse. En ventureinvestor går efter at opnå et betydeligt højere
afkast på sine investeringer, end hvad der er normen i almindelig porteføl-
jepleje. Til forskel fra mange andre investortyper, investerer ventureinvesto-
ren gerne i starten af en virksomheds livsforløb, hvor de konkrete vækstre-
sultater stadig mangler, for derved at opnå det størst mulige afkast på sigt.

Men venturekapital er mere end blot penge.
Det er et samarbejde mellem dig og venture-
kapitalfirmaet med det fælles mål, at få din
virksomhed til at vokse hurtigt, så du kan hø-
ste frugterne af din forretningsidé.

Mange store virksomheder blev oprindelig
finansieret gennem venturekapital, den gang
deres forretningskoncepter blot var skitser på
tegnebrættet. Det gælder f.eks. Microsoft, Lexmark, Compaq, Sun, Intel,
Amgen, Genentech, men der kan nævnes utallige andre. Venturekapital-
markedet har længe virket meget effektivt i Nordamerika til fordel for både
erhvervslivet og investorerne, mens det europæiske venturekapitalmarked
fortsat er i sin vorden.

Hvem kan søge venturekapital?

Virksomheder, der er oplagte kandidater til venturekapital, har én ting til
fælles: De har en indlysende mulighed for at blive seriøse spillere på hvert
deres marked i en fart, og de opererer inden for områder med høj værdi-
fastsættelse, f.eks. vækstmarkeder og bioteknologi.

Sagt med andre ord: Hvis din virksomhed befinder sig på et vækstmarked,
og/eller hvis din forretningsidé er så god, at den giver udsigt til høj vækst og
samtidig mulighed for et højt afkast til en eventuel investor – så er din virk-
somhed en kandidat til venturekapital.

Penge går derhen,
hvor der er brug for
dem, og bliver der,
hvor de bliver be-
handlet bedst.

Walter Wriston
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At opfylde vækstkriterier kan imidlertid være svært nok i sig selv. De fleste
venturekapitalfirmaer vil gerne have et afkast på over 50 % på sigt, dvs.
inden for 5-8 år, som er den normale investeringshorisont for venturekapi-
tal. Kan din virksomhed ikke levere dette afkast inden for tidshorisonten, er
en ventureinvestor ofte ikke interesseret. Så bliver investeringsrisikoen for
stor i forhold til afkastpotentialet, og så må du i stedet søge finansiering
andetsteds. Til gengæld kan venturekapitalen være lige præcis den ener-
giindsprøjtning, der får en god forretningsidé til at flyve. Når blot vækstkrite-
riet er opfyldt, er der i princippet ingen grænser for, hvem der kan søge
venturekapital.

Og dog ...

Venturekapital er "smart money", der ikke alene kigger på kortsigtet afkast,
men også på de langsigtede muligheder og udsigten til at skabe vækst i
fællesskab med dig. En ventureinvestors styrke er kombinationen af viden
og kapital.

Hvis du blot er på udkig efter kapital, f.eks. fordi en bank har sagt nej til at
yde dig et lån uden sikkerhed, så skal du ikke søge videre hos en venture-
investor. Det bliver du kun skuffet af. For ventureinvestoren ligger udfor-
dringen netop i at udvikle din virksomhed til en succeshistorie i samarbejde
med dig.

Hvad kan du forvente af en ventureinvestor?

En af de væsentligste fordele ved venturekapital er, at denne form for fi-
nansiering understøtter hurtig vækst og forandring. Som iværksætter har du
naturligvis altid mulighed for at vælge en langsommere strategi, hvor du
udvikler virksomheden i takt med en stigende indtjening, men så løber du
også en risiko for at blive "kørt over" – at andre høster gevinsten før dig.
Det er specielt en risiko, hvis du befinder dig på et marked i voldsom vækst.

Ligesom med alle andre samarbejdspartnere er der stor forskel på ventu-
reinvestorer. De fleste ventureinvestorer investerer i reglen under
1 mio. EUR, mens kun ca. 30 % foretrækker at investere over 2 mio. EUR.
Endnu færre ønsker at investere større beløb. Man vil dog finde venturein-
vestorer, der er parat til at investere over 5 mio. EUR i projekter med en
"proven track record".

Ud over kapitalen er det vigtigt, at du finder en ventureinvestor, der kan
tilbyde det, du har behov for for at udvikle din virksomhed. Ventureinvesto-
rernes tilbud er som regel svære at sammenligne. En ting, du bør vælge
efter, er, hvilken ventureinvestor der kan hjælpe dig til at gøre din virksom-
hed mest markedsegnet. Hvis din virksomhed bliver god på sit marked,
bliver den med tiden også værdifuld.
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Venturekapital er som tidligere nævnt en kombination af penge og viden.
Der findes ganske vist ventureinvestorer, der blot stiller op med kapital, og
ellers bare fungerer som passive kontrollanter, men de er få. De fleste
ventureinvestorer går kun ind i virksomheder, som de føler, de kan være
med til at udvikle. De ønsker indflydelse, men er samtidig meget villige til
og interesserede i at assistere virksomheden og støtte dens udvikling,
f.eks. gennem bestyrelsesposter, tilførelse af ledelse, introduktion af net-
værkskontakter, kreditaftaler, rådgivning osv.

En god ventureinvestor arbejder med ledelsen og er ikke blot en kontrol-
lant, der holder øje med sin investering. Han er en aktiv deltager i værdi-
skabelsen i virksomheden til glæde for dig og dine partnere. Som iværk-
sætter har du ikke brug for kontrollanter, men snarere for erfarne personer,
du kan sparre med, og som er villige til at dele deres netværk og viden med
dig. Når kapitalen er investeret, har du også ret til at forvente, at din ventu-
reinvestor udfylder den rolle, I har aftalt. En ventureinvestor kan f.eks. bi-
drage med:

• Fremskaffelse af opstartskapital.
• Sammensætning af en god og balanceret bestyrelse.
• Rekruttering af nye ledere og nøglemedarbejdere.
• Hjælp med kapitalfremskaffelse i senere udviklingsfaser.
• Strategisk og taktisk sparring.
• Opkøb af konkurrenter.
• Internationalisering af virksomheden forud for en planlagt børsnotering.
• Exitrådgivning (afvikling af samarbejdet, når tiden er til det).
• Konkurrentovervågning.
• Restrukturering af en virksomhed efter en fejlslagen strategi.

Mine egne ventureaktiviteter har dækket alle ovennævnte elementer. I
mange tilfælde er vi også forholdsvis fokuserede på at aftale exitscenariet,
dvs. hvordan samarbejdet på sigt afvikles til alles tilfredshed. Det gælder
uanset om målet er en børsnotering eller blot et vækstmål. Vi foretrækker
ofte at starte med en relativ stor ejerandel, og når så investeringen beviser
sin værdi, får du gradvist andelen tilbage. For os er det vigtigt, at vi i vores
fælles projekt løbende har en gulerod hængende foran os.

Venturekapital på forskellige udviklingsstadier

Set i forhold til udviklingsstadier skelner man groft set mellem tre typer af
kapitaltilførsel:

• Early stage eller in kubation. Ventureinvestorer i dette segment fokuse-
rer på at starte virksomhederne op helt fra bunden og tilføre dem, hvad
der populært kaldes seedkapital.

• Udviklingskapitaltilførsel. Disse ventureinvestorer fokuserer på at tilføre
kapital til virksomheder, der står over for et udviklingsskift.



Om at søge venturekapital              10               Inspiration og råd fra en ventureinvestor

• Strukturkapitaltilførsel. Disse strukturelle ventureinvestorer opkøber
virksomheder enten ved buy-outs eller ved buy-ins med det formål at
opnå kontrol med disse for efterfølgende at sikre den korrekte og mest
værdifulde struktur.

Kun få ventureinvestorer opererer inden for alle tre stadier. BankInvest er
en af dem.

Som afrunding på disse indledende bemærkninger er det vigtigt at under-
strege, at ingen ventureinvestor forventer, at du kan det hele selv. Men en
væsentlig forudsætning for samarbejdet er, at du er villig til at lægge den
energi, det fokus og de ressourcer, som det kræver at skabe en bæredygtig
virksomhed, i projektet.

Ventureinvestorer er vant til at løbe risici og at arbejde under usikkerhed,
men alt for ofte bliver dette fortolket som en invitation til alt for løst formule-
rede idéer og drømme. Hvis du ikke er målrettet og bevidst om, hvor du vil
hen med din virksomhed, hvordan skal en ventureinvestor så vide, hvordan
han kan hjælpe dig? En ventureinvestor er din bedste motivator, men også
din hårdeste konstruktive kritiker.

Tilførslen af venturekapital er ikke kun en blåstempling af din virksomhed
og din forretningsidé, men også af dig som samarbejdspartner. Og så er
det en døråbner. Omverdenens opfattelse af en virksomhed bliver ofte helt
anderledes positiv, når virksomheden får tilført venturekapital. Det betyder
nemlig, at en anerkendt ventureinvestor har sagt god for dig og har beslut-
tet at hjælpe din virksomhed på vej. Herefter er andre samarbejdspartnere
ikke nær så tøvende med f.eks. at give dig kredit eller indgå andre aftaler
med dig. Ventureinvestoren hjælper dig med andre ord med "at få foden
inden for døren". Og når vi nu taler om kapital, er du sikkert enig i, at denne
positive effekt simpelthen er ubetalelig.

En lærerig periode

At få tilført venturekapital er ikke kun et boost til din virksomhed, det er og-
så indgangen til en spændende og lærerig periode. En periode, hvor du får
lov til at arbejde og udvikle din virksomhed i samarbejde med de bedste
rådgivere. Så hvorfor ikke prøve det?

Man hører ofte forretningsdrivende sige, at hvis man ikke har prøvet at væ-
re selvstændig, mangler man simpelthen en dimension i ens liv. Dette uan-
set om omverdenen betragter dig som en god direktør eller en assistent.
Som selvstændig får man foden under eget bord, og det er absolut værd at
prøve. Uanset om du vil sælge sokker eller deltage i ventures. Der findes
mange teoretikere, der har en holdning til det at drive forretning, men deres
indsigt kan aldrig komme på højde med virkelighedens erfaringer.
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Det at skabe, det at gøre, det at få ansvaret for mennesker, det ikke at
kunne sige op i morgen er simpelthen livet. Mange tør i dag ikke tage
springet til at blive selvstændig. De frygter risikoen, men glemmer samtidig
glæden og friheden. Forhåbentlig tør du.
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Kapitel 2

Ventureinvestorens dagsorden

Al begyndelse er svær, og som iværksætter kan man nogle gange føle, at
man bliver bremset af dem, der egentlig skulle hjælpe – rådgivere, banker,
leverandører osv. De deler ikke ens mål. Banken tænker fortrinsvis på kre-
ditværdighed og lånerisiko, advokaten har fokus på paragrafferne, reviso-
ren har sit hoved i regnskaberne osv.

Når det kommer til visionerne for din virksomhed, er en ventureinvestor din
tætteste allierede, for han har i bund og grund fuldstændig den samme am-
bition, som du har: At opbygge en succesfuld, fremgangsrig og forhåbentlig
sejlivet virksomhed, som kan blive værdifuld. Han kigger ikke kun på detal-
jer, men på helheden, og han er frem for alt indstillet på at hjælpe dig til at
nå dit mål og opfylde din vision.

Alligevel kan det være en fordel for dig at vide
mere præcist, hvilke holdninger ventureinve-
storer har til en række grundlæggende forhold
i ethvert forretningskoncept. Som iværksætter
er det vigtigt for dig at kende ventureinvesto-
rens tankegang, når han skal vurdere din virk-
somhed – hans vurderingskriterier.

De tre nøgleord

Uanset hvilken ventureinvestor du henvender dig til, er der en række over-
vejelser, som går igen i enhver investeringsvurdering. De er uden diskussi-
on kilden til succes eller fiasko og udgør derfor rygraden i ventureinvesto-
rens vurdering af et forretningskoncept:

• Har du og dit ledelsesteam de kvaliteter, der kan gøre denne idé til en
succes?

• Er denne idé blot en døgnflue, eller er der tale om en ægte forretnings-
model, der har en eksistensberettigelse i længere tid?

• Udnytter strategien en dokumenteret åbning i markedet?
• Kan du og dit ledelsesteam styre og forvalte pengestrømme og indtje-

ning?
• Kan du og dit ledelsesteam styre og kontrollere vækst?

Overvejelserne kan også samles under de tre nøgleord: ledelse, fordele og
indtjening. Det gælder for enhver virksomhed, der søger venturekapital, at
hvis ventureinvestoren ikke finder, at forretningskonceptet opfylder alle tre
kriterier tilfredsstillende, så vil virksomheden ikke få tilført kapital.

Vi bør opfatte hinan-
den som investorer i
det samme projekt
med det samme mål.
At omdanne visioner
til virkelighed.
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For dig som iværksætter betyder det, at du lige så godt fra starten kan ind-
stille dig på hele tiden at vurdere din forretningsplan, din struktur, din præ-
sentation osv. op imod et eneste spørgsmål: Lever planerne op til alle tre
nøgleord? Spørgsmålet skal simpelthen styre alle dine aktiviteter, og du
skal kunne nøgleordene i søvne!

Inden du præsenterer din idé, må du altså
tænke igennem, hvem der skal lede virksom-
heden, om virksomheden opfylder en funktion
på markedet, og hvad der skal skabe indtje-
ningen. Hertil kommer et praktisk spørgsmål,
som de fleste har tendens til at overse, nem-
lig hvordan du har tænkt dig at slå igennem
på markedet samtidig med, at virksomheden
skal drives. Hvordan kommer båden i van-
det? Det sidste kaldes populært med et låne-
ord fra engelsk "execution" (gennemførelse).
Alle disse ting er områder, ventureinvestoren
gransker nøje.

For at komme i gang kan det være en god idé at prøve at forestille dig den
barske hverdag, når idéen først er søsat. Det kan være ganske udmærket
at "bekymre" sig lidt på forhånd. Det får ofte en til at se på verden med me-
re realistiske øjne. Du kan f.eks. stille dig selv nogle helt basale supple-
ringsspørgsmål:

• Hvor stort er det totale potentielle marked for mit produkt/min virksom-
hed?

• Hvor skal min omsætning komme fra?
• Hvordan med udgifter, hvilke er de største, og er de rimelige?
• Kommer virksomheden til at tjene penge - hvornår?
• Hvordan vil pengestrømmene se ud?

Hvis du ikke selv kan give klare svar på spørgsmålene, så er din idé måske
ikke bæredygtig nok – endnu. Det er vigtigt at understrege, at enhver for-
retningsidé altid er under stadig udvikling. Det ved en ventureinvestor godt.
Det er sjældent, at man ved alt eller kan overskue alle konsekvenser fra
dag 1, og derfor er det vigtigt løbende at gennemtænke din plan og udfor-
dre dit forretningskoncept. Hvis ikke du gør det, gør ventureinvestoren det
med garanti for dig, men det er en risikabel måde at starte et samarbejde
på. Du skal jo helst på forhånd være så sikker på et ja som muligt.

Ledelse

Det er ikke en tilfældighed, at ledelse står som det første nøgleord på li-
sten. Når en ventureinvestor skal vurdere et oplæg, er ledelse et af de pa-
rametre, han lægger allermest vægt på, og derfor er der også her brugt
mange linjer på at beskrive holdningerne til ledelse. Det er absolut ikke
ligegyldigt, hvilken ledelse en virksomhed stiller med hos en ventureinve-

Det at finde sammen
er en god begyndel-
se. At forblive sam-
men er et fremskridt,
men at kunne arbe-
jde sammen gennem
længere tid er tegn
på succes.

Henry Ford
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stor, og det er der naturligvis en grund til.Mange siger, at det mest værdi-
fulde i en virksomhed går hjem til fyraften. Det er i hvert fald et korrekt ud-
sagn, når vi taler om vidensbaserede virksomheder, men det er i særlig
grad rigtigt, når vi taler ledelse. I små og mellemstore virksomheder arbej-
der man nært sammen omkring mange problemstillinger, og i sidste ende
er det jo menneskene bag, der tager beslutningerne. Har du fået sammen-
sat dit ledelsesteam optimalt, kan der ske underværker, ligesom en forkert
besætning kan være en katastrofe for virksomheden. Ventureinvestoren
ved, at jo bedre ledelse, jo større er sandsynligheden for, at vi har en vin-
dervirksomhed.

Hvad er så en god ledelse? Det er der uden tvivl lige så mange bud på,
som der er virksomheder, men der er specielt fem problemstillinger, som en
ventureinvestor har fokus på. Dem må du som entreprenør forholde dig til,
når du sammensætter dit team. Når en ventureinvestor kigger ned over
ledelsesbeskrivelsen, ser han efter:

• Er teamet i balance?
• Er der erfaring (nok)?
• Er der dokumentation for, at de kan gennemføre planen?
• Er der tegn på, at de har og fortsat kan arbejde hårdt og målrettet?
• Har de tidligere haft succes?

Det kan lyde som en slidt floskel, men at få succes med en virksomhed er
simpelthen at have de rigtige folk på det rette sted. Det gælder mere end
nogen andre steder i vækstbrancher. Grundlaget for en kapitaltilførsel er, at
ventureinvestoren tror på, at de mennesker, der står ved roret, har tilstræk-
keligt kaliber til at gennemføre forretningsplanen. Tiltro til ledelsen er alfa
omega.

Strukturering af ledelsen, ejerandele og forventninger

Hvis du ikke er alene om din forretningsidé, er det vigtigt, at I har overvejet
grundigt, hvordan ledelsesstrukturen skal være i jeres virksomhed. I alt for
mange opstartsvirksomheder er tilfældigheder årsagen til, at ledelsesgrup-
per bliver utilfredsstillende sammensat og ansvarsopgaverne ikke ordentligt
fordelt. Når man ikke har en klar ledelsesstruktur, risikerer man at have den
forkerte person på den forkerte plads, og der eksisterer i sådant et scenarie
ingen nemme måder at fjerne ham igen!

Mange virksomheder bliver ofte skabt af gode venner eller par, da det
selvfølgelig er fristende at starte noget nyt sammen med nogen, man har
tillid til, men det betyder desværre ofte også, at alle forventer at være fuld-
stændig ligestillede. De fleste ventureinvestorer er af den overbevisning, at
gruppeledelse blot betyder, at man skal gøre tingene lige så mange gange,
som der er gruppemedlemmer. Effektiv ledelse er ikke demokrati. Et skib
har heller ikke mere end én kaptajn, og det samme bør også gøre sig gæl-
dende i en virksomhed. Før I starter ud, må I altså blive enige om, hvem
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der har rorpinden i medgang og modgang. Ventureinvestoren forventer
også, at vedkommende altid er den primære kontaktperson.

I struktureringsprocessen kan det også være, at du erkender, at du selv
bare ønsker at være bærer af idéen, og at der skal en anden til at lede virk-
somheden. Det er der absolut ingen skam i, snarere tværtimod, og det skal
du endelig gøre tydeligt opmærksom på. En sådan erkendelse vil altid af-
tvinge stor respekt hos en ventureinvestor.

Netop fordi det kan skabe så ufattelig mange problemer, hvis man bliver
uenige i ledelsen, er det også vigtigt at have en klar og tydelig foruddefine-
ret exitplan. Skulle det ske, at partnerne ikke kan blive enige om retningen
for virksomheden, er man nødt til på forhånd at vide, hvordan man vil tackle
situationen. Personlig splid og ærgrelse kan trække en masse gode kalorier
ud af dig, ligesom det hæmmer din fremdrift væsentligt.

Afklarede forventninger gælder ikke mindst, når vi taler om ejerandele. I alt
for mange nye virksomheder er der ikke klare aftaler om ejerandele. Ofte er
det venner, kolleger eller familiemedlemmer, der har givet gode råd på et
tidligt stadie, der måske senere hen melder sig med en forventning om en
(mindre) ejerandel. Og der bliver med garanti ballade og talt i krogene, hvis
sådanne forventninger ikke bliver indfriet – uanset om du synes, det er ret
og rimeligt eller ej. Af et godt hjerte lover mange for meget på et alt for tid-
ligt tidspunkt, og hvad der var ment som en venlig gestus rammer dem se-
nere som en boomerang. Lugten af penge kan hurtigt udhule en virksom-
heds succes.

Sørg for, at alle, der er involveret i virksomheden, har de samme forvent-
ninger i alle forhold, og lad være med at udstikke vage løfter om over-
skudsdeling og optioner/warrants. Vent med at love nogen noget, indtil der
foreligger en klar plan for, hvordan medarbejdere og andre kan nyde godt
af virksomhedens fremtidige succes.

Problemet med lovede ejerandele, optioner, warrants o.l. er også, at det
fjerner fokus fra det væsentlige. I alt for mange forretningsplaner er motiva-
tionen næsten udelukkende lagt an på optioner og ikke en god ledelse af
en virksomhed.

Moralen i alt det her er naturligvis, at det at udvikle et ledelsesteam til et
"dream team" er en stor opgave og en løbende proces. Det er ikke en en-
gangsforeteelse. Du ønsker selvfølgelig, at du og dit ledelsesteam forbliver
samlet, og derfor må du i første omgang sørge for at udvælge dine partnere
omhyggeligt, så teamet er i balance. Herefter må du arbejde aktivt på at
udvikle en ledelsesstil og en kultur, der sikrer, at virksomheden hele tiden
ledes visionært, men samtidig ikke mister sit operationelle fokus. Den op-
gave er specielt svær i vækstvirksomheder, hvor ledelsesgruppen både
skal kunne fungere effektivt og samtidig skal kunne omstille sig, efterhån-
den som virksomhedens markedssituation betinger dette.
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Ledelse i balance

Det at sammensætte en ledelse i balance har gennem tiden givet mange
entreprenører grå hår i hovedet. Det er lidt af en kunst. Det er helt fint, at
man er flere om at løfte opgaven (det er ofte ikke tilfældet), men der er in-
gen fidus i at have basalt set de samme egenskaber blot i flere udgaver. De
fleste ventureinvestorer er meget fokuserede på, at ledelsesmedlemmerne
besidder forskellige kvaliteter. Alsidighed er en dyd.En afbalanceret ledelse
gør virksomheden i stand til samlet at kunne tackle alle typer af problemstil-
linger. I enhver ledelse er det således vigtigt, at der er medlemmer, der
både har:

• Visionære egenskaber (hvor bør virksomheden være på vej hen?)
• Salg- og markedsføringsegenskaber (hvordan sælger vi produktet?)
• Operationel erfaring (hvordan implementeres beslutningerne effektivt?)

Disse tre egenskaber er sjældent forankret i en og samme person! Den
visionære leder skaber virksomheden, men evnen til at overleve og blive
solid kræver en anderledes operationel evne til at føre beslutningerne ud i
livet. På samme måde nytter det ikke noget, at der ikke er nogen, der vil
tage slæbet med at lave ordentlig markedsføring. God ledelse kommer af et
konstant øje for, at summen af detaljer skaber en bæredygtig helhed.

Det er desværre ikke ualmindeligt i nystartede virksomheder, at der kun
sættes fokus på et af ovennævnte områder. Men det går bare ikke. Så vil
der altid være noget, der forbliver ugjort, uanset om man har fået tilført
venturekapital eller ej. En visionær chef kan måske få en ventureinvestor til
at investere i virksomheden, men hvis ingen har operationel kompetence
og ressourcer, kommer de sikkert aldrig til implementeringsfasen. Der er
utallige eksempler på, at entreprenører er så teknologifikserede, at de helt
glemmer, at virksomheden også skal sælge noget og ikke bare udvikle
state of art-produkter.

Erfaring – en nødvendighed?

Det skal ikke være en hemmelighed, at ventureinvestorer foretrækker at
investere i virksomheder med mennesker, der har succeshistorier i lasten.
Har du sådanne personer i dit team, er det altid et stort plus. Men selv om
erfaring og dokumenteret succes altid opfattes positivt, skal du ikke fortviv-
le, hvis du endnu ikke har nået at skrabe erfaring sammen. Håbet er ikke
ude. En god ledelse hviler i høj grad også på menneskelige kvaliteter, så
når du skal beskrive din ledelse, er evnen til at få ting gjort, udholdenhed og
arbejdsmoral mindst lige så vigtige som faglig kompetence.

Ventureinvestorer søger altid efter personer, der er aktive og selv løser
opgaverne, og ja, man kan ikke altid kun investere i projekter, der alene
består af erfarne folk. Det ved vi godt. Men ventureinvestorer ønsker til
gengæld generelt kun at investere i folk, der forstår at tage hånd om egen
situation. Så vis, du er aktiv – hvis du ellers er det.
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Ledelsen suppleres

Hvis du i dit hjerte har erkendt, at dit ledelsesteam mangler erfaring på ud-
valgte områder, må du skaffe den ad anden vej. En god måde at opbygge
kompetence og viden på er, at du får fat i personer, der har de rigtige kvali-
fikationer og tilknytter dem virksomheden som supplement til ledelsen. Det
kan eksempelvis være via bestyrelsesposter, men det kan også være et
panel af eksterne rådgivere (advisory board), som du betjener dig af. Det
kan ofte være en fordel inden for områder som jura, revision og it.
Når du skal vælge rådgivere, er det en god idé at være omhyggelig med
udvælgelsen af både firma og person. Du bør vælge rådgivere, der er vant
til at arbejde med små virksomheder. Før du engagerer den enkelte rådgi-
ver, kan du udmærket anmode om referencer på andre virksomheder,
de/han har rådgivet i samme fase som din.

De fleste nystartede virksomheder har brug for rådgivere, og det tæller po-
sitivt, hvis du selv har været i stand til at tilknytte dem. Det sender et signal

til ventureinvestoren om, at du har et netværk,
og du er i stand til at sælge en idé. Det er
selvfølgelig ikke nemt at tiltrække de rigtige
kompetencer, slet ikke hvis man er ung og
ikke har et veletableret netværk. Det er ofte
hårdt arbejde at vinde de rigtige mennesker
for din forretningsidé. Hvis du ikke selv har
fundet rådgivere eller gode bestyrelsesmed-
lemmer, kan du være sikker på, at venturein-
vestoren kommer med gode forslag.

Hvis der er tale om et aktieselskab, skal dette have en bestyrelse, og det
kan være en formel og bindende måde at tilknytte rådgivere på. Ligesom
det er vigtigt, at ledelsen er sammensat rigtigt, er det også uhyre vigtigt, at
virksomheden har de rigtige folk siddende i bestyrelsen. Når du skal vælge
folk til bestyrelsen, så kig efter folk som kan formidle og vejlede. Et godt
bestyrelsesmedlem er i en ventureinvestors øjne en, som er begejstret for
din grundlæggende forretningsidé, og som mener, at han kan være med til
at gøre den bedre og mere værdifuld. Bestyrelsen bør, ud over specifikke
faglige kompetencer, også have erfaring med områder som ledelse, finan-
siering eller marketing.

Ligesom med ledelsesteamet skal ethvert bestyrelsesmedlem helst give
bestyrelsesarbejdet en ny dimension. Dermed føler vedkommende også, at
han konstant er med til at skabe mere værdi, og du sikrer, at han er enga-
geret konstant. Desværre ser vi i det traditionelle erhvervsliv alt for mange
bestyrelser, hvor ledelsens kompetence ikke bliver suppleret af bestyrel-
sen, og hvor bestyrelsen primært fungerer i rollen som kontrollanter. Det er
ikke en rimelig måde at gøre tingene på, hverken over for aktionærer eller
virksomhed.

Management er at
gøre tingene rigtigt.

Lederskab at finde
de rigtige ting at
gøre.
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Det gælder i øvrigt generelt for både eksterne rådgivere og bestyrelses-
medlemmer, at de skal kunne give konstruktiv sparring og være til rådighed
for dig – også mellem møderne!

Når det drejer sig om advokater – som ofte finder vej til bestyrelseslokalet –
er det altid værd at overveje, om de behøver være tilknyttet som bestyrel-
sesmedlemmer. Ikke et ondt ord om advokater, men de har heldigvis den
egenskab, at man altid kan kalde på dem, når der er brug for juridisk kom-
petence.
At have en advokat siddende i en bestyrelse alene i dennes egenskab af
advokat er generelt ikke en god idé. Det understøtter som regel ikke virk-
somhedens driftsmål.

Varige fordele

Hvor vigtig ledelsen end er, er grundlaget for ethvert forretningskoncept
naturligvis et salgbart produkt med en passende målgruppe. Alverdens
gode idéer er ikke meget værd, hvis der ikke er nogen, der har tænkt sig at
ofre penge på dem. Når en ventureinvestor skal vurdere en forretningsidé,
lægger han meget vægt på, at idéen involverer varige fordele for kunden på
det marked, man har tænkt sig at operere på. Dit afsætningsgrundlag skal
være i orden – også set over en længere tidshorisont.

Nogle vil mene, at det kræver et særligt talent at se en åbning i et marked,
og at succes altid vil afhænge af en vis portion held – specielt hvis der er
tale om meget innovative produkter – men det er ikke nødvendigvis rigtigt.
Indgående markedskendskab er i bund og grund, hvad der gør forskellen.
Jo bedre du kender dine kunder og deres adfærd, dine konkurrenter og
deres produkter, jo større er sandsynligheden for, at du kan skabe varige
fordele på markedet – og at du kan opnå venturekapital.

Generelt er det en meget god idé at lave en grundig markedsanalyse, inden
du går til en ventureinvestor. Det virker selvfølgelig mere overbevisende i
ansøgningssituationen, hvis du kender dit marked og dine konkurrenter ud
og ind. Og så er det desuden en del af det forarbejde, som en ventureinve-
stor altid vil forvente, at du har i orden, inden du søger venturekapital. Et
godt markedskendskab er også med til at minimere din egen risiko – risiko-
en for at blive overrasket. Der findes ikke noget mere frustrerende end at
have kastet en masse energi efter at få produktet på hylderne for blot at se
det samle støv.

Hvor skal pengene komme fra?  Kunderne selvfølgelig!

Selv om det kan virke som en forholdsvis simpel opgave, er det ofte påfal-
dende svært for mange entreprenører at beskrive, hvorfor kunderne egent-
lig skal købe deres produkter? Mange forretningskoncepter bærer præg af,
at iværksætteren har stirret sig fuldstændig blind på sit eget produkts for-
træffeligheder. Resultatet er, at vedkommende er totalt uimodtagelig over
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for simple fakta, der taler imod en kundeefterspørgsel. Den indstilling hol-
der aldrig hos en ventureinvestor.

Husk på, at kunderne er en af de mest kritiske succesfaktorer for din virk-
somhed, og du er nødt til at overbevise ventureinvestoren om, at han ikke
skal tvivle på, at der nok skal være købere.

Når en ventureinvestor kigger ned over markedsbeskrivelsen, forventer
han, at du har styr på følgende om dine (mulige) kunder:

• Hvem er kunderne, og hvor er de?
• Har de købekraft – nok?
• Hvad er de villige til at betale for?

Det er naturligvis indlysende, at du skal vide, hvor dine mulige kunder fin-
des. Ellers kan du selvfølgelig ikke styre din markedsføring hen imod disse.
Men det er mindst lige så vigtigt, at du overvejer, hvorledes du når ud til
dine kunder på en omkostningsbevidst måde. Hvad købekraften angår, er
det vigtigt at overveje, om folk har råd til dit produkt, og om der er nok af
dem til at betale? Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at kende din kunde-
gruppes præferencer, dvs. hvad der får dem til at sætte pris på et produkt
frem for et andet. Præferencerne er særlig vigtige at kende, hvis man sene-
re ønsker at tilbyde supplerende produkter eller ydelser.

Der kan også være andre forudsætninger for en markedssucces, som er
værd at tage med i overvejelserne. Ofte vil nye virksomheder f.eks. være
afhængige af nye teknologier, enten fordi de selv introducerer én, eller fordi

virksomhedens udvikling og succes er af-
hængig af, at nye teknologier bliver accepte-
ret og vinder udbredelse (f.eks. WAP-
virksomheder). Spørgsmålet er så, hvad
sandsynligheden er for, at kunderne tager
teknologien til sig?

I jagten på information om kunderne kan du
ofte hente god hjælp i andre markedsunder-

søgelser, statistikker fra offentlige myndigheder eller eventuelt fra fokus-
grupper. Du kan også vælge selv at betale dig til en markedsundersøgelse,
men du skal passe på, at stikprøvepopulationen er fuldt repræsentativ.

Som sagt er der overraskende mange, der antager, at blot de sætter et
produkt i søen, så vil kunderne storme til. "Det kan enhver da sige sig selv".
Det kan selvfølgelig godt være, at du har ret, men de fleste ventureinvesto-
rer er uimodtagelige over for sådanne argumenter, medmindre du er så
heldig at løbe ind i én, der netop har særkompetence på dit område.

Markeder er som
faldskærme. De
virker kun, når de er
åbne.

W.H. Hansen
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Branchen og konkurrenterne

Ligesom du er nødt til at forholde dig analytisk og realistisk til din kunde-
gruppe, er du også nødt til at tage ordentlig højde for, hvordan eventuelle
konkurrenter på markedet kunne tænkes at reagere på det område, hvor dit
produkt vil konkurrere. Konkurrenter er altid et uundgåeligt onde, også selv
om der er tale om et unikt produkt. Det er yderst sjældent, at du kan regne
med at have markedet for dig selv. I vurderingen af branchen og de mulige
konkurrenter har ventureinvestoren primært fokus på spørgsmål som:

• Hvilken størrelse og udbredelse har branchen?
• Hvem er de nærmeste konkurrenter?
• Hvilken "sundhedstilstand" er branchen i?
• Er der mulighed for opdeling? (læs: nicheproduktion)

Netop fordi du er ny på et marked, skal du kende dine fjender lige så godt
som dine venner. En ventureinvestor vil ofte være meget nøjeregnende
med, at netop din virksomhed har de allerbedste betingelser i det segment
eller den niche, hvor du skal virke. Ellers får du aldrig et ben til jorden, og
så er investeringen jo spildt. Du kan også med garanti regne med, at du vil
blive overvåget af dine konkurrenter, når først du er på markedet, så hvor-
for ikke få et forspring ved at starte med at overvåge dem?

Uniqueness og kampen om markedsandele

Mange iværksættere har fejlagtigt den opfattelse, at ventureinvestorer kun
er interesseret i at investere i virksomheder med unikke produkter eller en
unik forretningsidé. Det er imidlertid ikke rigtigt. Jo, ventureinvestorer kan
selvfølgelig godt lide at se nye idéer, og ethvert koncept skal også udskille
sig fra mængden, men det er ikke det samme som, at ventureinvestorer
alene investerer i "opfindervirksomheder".

For en ventureinvestor kan der være lige så meget potentiale i en forret-
ningsidé, der optimerer et eksisterende produkt, en proces eller en ydelse,
som i et revolutionerende nyt tiltag. Blot vækstpotentialet er tilstrækkeligt
stort. Når det er sagt, er ventureinvestorer omvendt ikke særlig glade for
forretningsidéer, der blot er kopier af eksisterende koncepter, eller som på
en eller anden måde ligger tæt op ad eksisterende produkter. Det gør det
svært at vinde markedsandele, og det er ofte nærmest en invitation til skar-
pe konkurrentreaktioner.

De fleste ventureinvestorer bryder sig ikke om at indgå i et alt for hårdt
kapløb med konkurrenterne, da chancerne for succes minimeres kraftigt, jo
flere der er om fadet. Det giver ofte heller ikke tilstrækkelig rum til at udvikle
virksomheden. Især hvis dine konkurrenter er veletablerede og har store
markedsandele, kan det være svært at tiltrække investorer. Selv om du
netop har opfundet operativsystemet, der slår Microsoft Windows, er det
nærmest usandsynligt, at en ventureinvestor vil investere på et marked,
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hvor de store vil gøre alt, hvad de kan for at udkonkurrere dig omgående,
såfremt du viser dig i arenaen.

Kronen på værket: Indtjeningen

I sidste ende drejer det hele sig jo om indtjening. Det gør det også for ven-
tureinvestoren. Det gælder dog generelt, at har du først opnået en varig
konkurrencefordel, og har du en god ledelse, vil denne som regel også med
en god forretningsplan i hånden kunne omsætte visionerne til en finansiel
plan, der giver en god indtjening.

Det er imidlertid ikke en selvfølgelighed, at om-
sætning og profit går hånd i hånd. Det kan godt
være, at omsætningen ikke umiddelbart bringer
virksomheden i en position, hvor den også tje-
ner penge på bundlinjen. Ventureinvestoren vil
derfor altid være meget opmærksom på, om
den finansielle del af konceptet hænger sam-
men hele vejen. Ellers får han jo heller ikke
afkast af sin investering. Nogle af de centrale
spørgsmål er:

• Er der styr på pengestrømmene?
• Er omkostningerne rimelige?
• Er der særlige udgifter fremover?

Økonomistyring kræver først og fremmest disciplin, og det er derfor en af
de evner, en ventureinvestor forventer hos potentielle samarbejdspartnere.
Selv om ventureinvestorer stiller krav om, at der er styr på økonomien, be-
høver det ikke at betyde, at du skal klare det hele selv.

For nogle iværksættere kan tanken om økonomistyring virke skræmmende.
Specielt hvis man som entreprenør føler, at ens force ligger andetsteds,
f.eks. i en ingeniørmæssig viden. Men også her er der hjælp at hente, f.eks.
hos revisorer eller andre økonomiske rådgivere. Det kan også være, at det
er nødvendigt at supplere ledelse n direkte med en person med finansiel
erfaring.

Hvad bør du selv sørge for?

Nu ved du noget om ventureinvestorers arbejdsmetode, men hvad med din
egen? Hvis der er ét godt råd, der mere end nogle andre er værd at bide
mærke i, så er det, at du bør sørge for at være kritisk over for dit eget for-
retningskoncept. Prøv at udfordre konceptets bæredygtighed og sæt dig i
samarbejdspartnernes sted, inden du præsenterer idéen for en eventuel
ventureinvestor. Alt for mange iværksættere er ikke kritiske nok over for
deres egne forretningsidéer med det resultat, at de ikke opnår ventureka-
pital eller anden støtte til at føre visionerne ud i livet.

Hvis dine konkur-
renter ikke respek-
terer dig, så gør
dine kunder det
heller ikke.

I kampen om
markedsandele må
du aldrig undervur-
dere dine konkur-
renter.



Om at søge venturekapital              22               Inspiration og råd fra en ventureinvestor

At være kritisk er ikke det samme som, at du skal holde op med at tro på
din egen idé. Selvfølgelig skal du det, men det kan spare dig for en masse
tid og ressourcer, hvis du allerede på et tidligt stadium selv tænker forud-
sætningerne for forretningsidéens succes grundigt igennem.

Øv dig eksempelvis i at fortælle om din virksomhed over for folk, der ikke
kender virksomheden. Hvor lang tid tager det dig at få formidlet idéen til
udenforstående, og hvilke områder er de tilsyneladende uklare på? De
spørgsmål, du bliver mødt med, er ofte gode indikationer på områder, du
bør tænke igennem en ekstra gang. Forsøg også at sætte dig i venturein-
vestorens sted. Han har bunker af valgmuligheder og vil forsøge at kon-
struere logiske argumenter imod investering i din virksomhed. Hvis du kan
komme hans indvendinger i møde med tilsvarende logiske modspil, står dit
projekt naturligvis bedre. Det kan også være en god idé at lave din egen
liste over styrker og svagheder ved dit forretningskoncept. Lav en opstilling
med to kolonner og indsæt lige så mange kritiske faktorer, som er relevan-
te. Sammenlign felterne, og identificér indsatsområder, altså dér, hvor du
har mangler.

Hvis du synes, at selvransagelsen er svær, er den allerbedste anbefaling at
finde sparringspartnere (som ikke er ventureinvestoren!), der kan hjælpe
dig igennem processen, og som kan give konstruktiv kritik. Specielt det
sidste er afgørende. Du skal ikke bare vælge en, der normalt siger "det er
godt nok", men find i stedet én, der tør give dig "tørt på". Du er bedre tjent
med et godt modspil end med alverdens roser.

Til sidst er det jo også tilladt at skæve til, hvad andre har gjort. Hvorfor op-
finde den dybe tallerken, hvis du kan hente hjælp i andres løsninger? Lad
dig inspirere.
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Kapitel 3

Forretningsplanen

Det sker med jævne mellemrum, at man som ventureinvestor får stillet
spørgsmålet: "Er det virkelig nødvendigt at bruge tid på at lave en forret-
ningsplan?" Svaret er et klart ja! En forretningsplan er simpelthen et must,
hvis du vil gøre dig håb om venturekapital. Og ikke nok med det, den skal
altid være skriftlig og afleveres som hard copy.

Når det er sagt, er der imidlertid ikke nogle faste regler for, hvordan indhol-
det af en forretningsplan skal se ud. Grundlæggende handler det om at få
solgt idéen til investoren på den mest fyldestgørende, hensigtsmæssige og
troværdige måde. En forretningsplan må meget gerne være kort, f.eks. 15-
20 sider. Den skal være fokuseret, logisk og forståelig, og så skal den
håndtere problemstillingerne direkte og relevant.

Men forretningsplanen er mere end blot "salgsmateriale". Det er også et
styringsredskab for dig som leder og iværk-
sætter. Det er simpelthen umuligt at drive en
god og hastigt voksende virksomhed, hvis
man ikke har en plan. En forretningsplan er
ikke bare en færdig rapport, men et dokument
under konstant udvikling – et dokument, der
tvinger dig til at eftertænke og strukturere dine
handlinger. Netop derfor er udfærdigelsen
også en supergod læreproces – uanset om du
søger venturekapital eller ej.

Formålet med dette kapitel er ikke at give dig en udtømmende guide til,
hvordan du laver den perfekte forretningsplan. Det findes der andre og me-
re uddybende bøger om. Pointen er i stedet at give dig en overordnet intro-
duktion til nogle af de nøgleområder, som en ventureinvestor vil forvente, at
du tager stilling til i din forretningsplan. De områder, det drejer sig om, er
kort fortalt:

• Virksomheds- og projektbeskrivelse.
• Ventureinvestorens rolle.
• Markedsbeskrivelse.
• Ledelsesbeskrivelse.
• Økonomiske nøgletal.
• Sammenfatning.

Planer er ikke alt,
men det er plan-
lægning. Sejre
skyldes sjældent
held, men forbere-
delse.
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Virksomheds- og projektbeskrivelse

Det første, en forretningsplan bør indeholde, er en virksomheds- og pro-
jektbeskrivelse. Beskrivelsen skal tjene som et hurtigt overblik over projek-
tet og må som tommelfingerregel maksimalt fylde én side. Beskrivelsen bør
bl.a. dække:

• Hvem står bag projektet?
• Hvad beskæftiger virksomheden sig med?
• Hvad er virksomhedens mål og vision?

Dette kan se ud som en simpel opgave, men der er ingen tvivl om, at den-
ne beskrivelse er en af nøglerne til venturekapital. En stor del af en forret-
ningsplans "salgsarbejde" ligger i en god projektbeskrivelse. Derfor skal der
arbejdes grundigt med formuleringerne, så beskrivelsen bliver så klar som
mulig.

Udgangspunktet for en sådan beskrivelse er selvfølgelig virksomhedens
styrker. Det er vigtigt, at du beskriver, hvad I er rigtig gode til – hvad det
egentlig er, I kan – herunder også hvilke muligheder dette åbner for virk-
somheden på markedet.
Specielt målet er vigtigt at fokusere på: Hvad vil du opnå, og hvad er dit
succeskriterie? Hertil kommer, at du gerne allerede her må tage stilling til,
hvad du ønsker, der sker, når virksomheden når sit mål. Altså det mål, hvor
du tilbyder en investor at høste frugterne af sin investering (det der også
kaldes exit).

Ventureinvestorens rolle

I forlængelse af din virksomhedsbeskrivelse er det en god idé at have et
afsnit, der specifikt behandler ventureinvestorens rolle. Hvorfor skal han
investere i din virksomhed, og hvad forventer du at få tilført?

Overraskende mange forretningsplaner har ikke ventureinvestorens rolle
med. De er så optaget af at fortælle, hvorfor de gerne vil have tilført ventu-
rekapital, at de helt glemmer, hvad de gerne vil have tilført. Ofte skal ventu-
reinvestoren fortolke sig frem til, hvad der mellem linjerne er hans tiltænkte
rolle i projektet. I stedet for at gemme disse oplysninger blandt mange an-
dre, bør de fremgå af planen.

Når du beskriver ventureinvestorens rolle, så prøv at undgå standardsvaret:
"Vi kunne godt bruge et aktivt bestyrelsesmedlem". Du kan være ganske
sikker på, at det har de alle hørt bunker af gange før, men det er ligesom
ikke nok. Det er selvfølgelig i orden, at I gerne vil have tilført viden til ledel-
sen, men de fleste ventureinvestorer forventer, at der svares uddybende på
dette spørgsmål.
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Markedsbeskrivelse

Forretningsplanen skal naturligvis også indeholde et afsnit, der beskriver
det marked, virksomheden skal operere på. Markedsbeskrivelsen fylder
ofte en del, da den både skal dække:

• Kunderne (adfærd, segmentering, adressering og købekraft).
• Konkurrenter (positionering og markedsandele).
• Konkurrencefordelene.
• Udviklingstendenser.

Som det fremgik af kapitel 2, er det vigtigt, at du kender dit marked, dine
kunder og dine konkurrenter indgående, og denne viden skal naturligvis
afspejle sig i forretningsplanen. En del af de overvejelser, som blev gen-
nemgået tidligere, kan bruges som udgangspunkt for din markedsbeskri-
velse.

Da venturekapital drejer sig om at håndtere risici, er det vigtigt, at du i din
markedsbeskrivelse demonstrerer overblik over de faktorer, der kan betyde
succes eller fiasko for din plan, dvs. de forudsætninger, der er fundamentet
for din forretningsmodel og den kommende omsætning. Enhver forret-
ningsmodel er afhængig af en række faktorer – der kan f.eks. være afhæn-
gighed af ny teknologi, svigtende købekraft, få men store kontrakter, forsk-
ningsresultater osv. – og det er vigtigt, at du har styr på modellens trusler
og muligheder. En god markedsanalyse er et stærkt redskab over for en
ventureinvestor, og det er med til at aftvinge respekt hos dine samar-
bejdspartnere.

Helt grundlæggende skal din markedsbeskrivelse naturligvis redegøre for
virksomhedens kunde- og omsætningsgrundlag. Hvor skal omsætningen
og væksten komme fra, og hvor meget regner virksomheden med at om-
sætte for? Når du estimerer, så vær realistisk. Tro ikke, at 85 % af alle mu-
lige kunder vil storme til din forretning, blot fordi du har åbnet.

Derudover skal din markedsbeskrivelse også tage hensyn til konkurrenter-
nes formodede reaktion, når virksomheden træder ind på arenaen. Selv om
du ikke med sikkerhed kan forudsige, hvordan konkurrenterne vil reagere
på din tilstedeværelse, kan du sagtens forholde dig til, hvordan de i dag er
positioneret i forhold til dit produkt.

I beskrivelsen af konkurrencesituationen er det særlig vigtigt, at du fokuse-
rer på dine egen konkurrencefordele. Sørg
for, at du i din beskrivelse forholder dig kon-
kret til, hvorfor netop din forretningsmodel er
overlegen på markedet, og hvad der gør, at
du kan fastholde dit forspring. Sådan en be-
skrivelse tvinger dig til at forholde dig direkte
til konkurrenterne. Det bedste er selvfølgelig,
hvis du kan dokumentere, at der er betragteli-

Der er ikke noget i
verden, som en eller
anden ikke kan
fremstille lidt dår-
ligere og sælge lidt
billigere.
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ge adgangsbarrierer på markedet, handelsbarrierer eller tekniske barrierer
for netop dit produkt.

Det burde være unødvendigt at sige, at du skal forholde dig realistisk til din
markedsbeskrivelse, men ventureinvestorer ser desværre uhyre ofte forret-
ningsplaner, der i en håndevending forudsi-
ger konkurrenternes endeligt. At undervur-
dere sin modstander har altid alvorlige kon-
sekvenser. Overvurder hellere, så står du
bedre i den endelige vurdering.

Ledelsesbeskrivelse

Når du skal beskrive ledelsesteamet, er det
vigtigt, at du sørger for at illustrere spænd-
vidden i teamet, dvs. de forskellige egen-
skaber, som ledelsen besidder. I selve for-
retningsplanen behøver du ikke bruge mere
end en side på ledelsen, men til gengæld er
det en god idé at vedlægge en sides uddy-
bende cv for hver enkelt ledelsesmedlem
som bilag til planen. Entreprenører bruger
generelt ikke nok kalorier på at beskrive deres "dream team" ordentligt (og
med ordentligt menes ikke nødvendigvis langt). Du skal huske på, at hvis
en ventureinvestor læser afsnittet og bilagene om ledelsen og bare er
"solgt", så er der stor sandsynlighed for, at han vil gå videre med dig, også
selv om der kan være forståelsesmæssige kiks i resten af planen. Netop
fordi ledelsen er så central for tilførslen af venturekapital, er anførelsen af
erfaring særlig vigtig. I stedet for at fremhæve kvaliteter, som måske allige-
vel ikke har samme vægt i ventureinvestorens øjne, er det meget bedre at
fremhæve erfaringer og ting, medlemmerne tidligere har opnået.

Efter beskrivelsen af dit ledelsesteam bør der følge en meget kort beskri-
velse af den nuværende bestyrelse og eventuelt "advisory board". Beskriv
kun de erfaringer, som er relevante for forretningsplanen. Endelig bør du
også anføre, hvilke konsulenter og rådgivere du har betalt for at assistere
dig.

Økonomiske nøgledata

For at ventureinvestoren kan danne sig et overblik over virksomhedens
eller produktets finansielle situation nu og i fremtiden, forventes det, at for-
retningsplanen indeholder en oversigt over de økonomiske nøgletal såsom:

• Udgifter til dato.
• Indtjeningsforventninger.
• Kapitalbehov nu og fremover.
Det særlig interessante i denne sammenhæng er naturligvis, hvordan du
opgør dit kapitalbehov – selve kernen i din ansøgning. Det nemme svar er

Ledelsesbeskrivelsen
er et af de mest cen-
trale afsnit i forretning-
splanen, men ikke
nødvendigvis det
længste.

For overblikkets skyld
bør beskrivelsen altid
være kort og præcis.
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selvfølgelig, at du skal ansøge om det, du har behov for. Hverken mere
eller mindre. Sagt mere uddybende skal du sørge for at søge så meget
kapital, som din virksomhed behøver, for at nå en eller flere væsentlige
milestones. Det er nemlig meget nemmere at rejse kapital igen, når man
først har opnået noget, der er blevet lagt mærke til. Netop fordi milestones
er vigtige, skal du også sørge for at beskrive udviklingen i dit kapitalbehov.

Men til det nemme svar hører der naturligvis også en kompliceret virkelig-
hed. Derfor bliver svaret som regel også efterfulgt af endnu et spørgsmål:
"Jamen, er der ikke grænser for, hvor meget eller hvor lidt kapital man kan
ansøge om?"

Jo, det er der. Ventureinvestorer har selvfølgelig også budgetter og investe-
ringsstrategier, der bestemmer, hvor mange virksomheder og hvor
små/store beløb de kan investere for, men som udgangspunkt skal det ikke
afholde dig fra at ansøge om venturekapital.

Nogle tror fejlagtigt, at hvis de sætter deres kapitalbehov højt, så bliver de-
res projekt mere interessant. En ventureinvestor bruger lige meget tid på at
vurdere et projekt til 1 mio. EUR som et til 5 mio. EUR. Det er ikke størrel-
sen, men gørelsen, der tæller. Når du estimerer, skal du helst være lidt
konservativ. Hvis dine budgetter ligner ønsketænkning, vil du blive opfattet
som useriøs. Lad være med at foregive, at din virksomhed vil være
1 mia. EUR værd om tre år, medmindre du har meget overbevisende fakta,
der tyder på, at du har ret!

Hvad angår dine udgifter, skal du være opmærksom på, at ventureinvesto-
rer generelt ikke kan lide at se, at deres penge bruges til at betale ubetalte
regninger til rådgivere, de ikke selv har haft glæde af. Virksomheder, der på
forhånd ikke har råd til at gennemføre alle trin i selve kapitaltilførslen (fo r-
retningsplan, ansøgning, rejser, forhandling osv.), vil ofte opleve, at der
ikke bliver nogen kapitaltilførsel. Det er desuden normen, at den virksom-
hed, der investeres i, også betaler alle omkostninger til f.eks. aktieteg-
ningsaftale, aktionæroverenskomst og øvrige aftaler og undersøgelser i
forbindelse med selve investeringen. Praksis kan variere fra land til land i
Europa.

Når du opgør dine økonomiske nøgletal, skal du være meget omhyggelig
med konsistensen i opstillingerne, kildehenvisningerne osv. Mange iværk-
sættere har desværre mangelfuld gengivelse af data, og det svækker for-
retningsplanens troværdighed. Dine opgørelsesmetoder skal være i tråd
med god regnskabsskik. Angiv altid, hvem der har lavet budgetterne og
talopstillingerne (interne eller eksterne), og pas eksempelvis på med må-
den, du periodiserer dine indtægter og udgifter. Det kan i budgettet være
fristende at udskyde f.eks. udviklingsudgifter til et tidspunkt, hvor produktet
rent faktisk er begyndt at give en indtjening, for herved at vise et overskud,
selv om virkeligheden siger noget andet.
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Sammenfatning

Når du er færdig med selve forretningsplanen, skal du som det sidste ud-
færdige en sammenfatning. Sammenfatningen e r faktisk det vigtigste do-
kument over for ventureinvestor – det er testen, du må bestå, hvis du vil i
betragtning til venturekapital. En sammenfatning er en "hård" nedkogning
af forretningsplanens hovedpunkter på 5-8 sider rettet mod netop den ven-
tureinvestor, du skriver til.

Ventureinvestorer er travle mennesker – meget travle. Nogle modtager i
hundredvis af ansøgninger hvert år, og hver især investerer de måske i
7-12 virksomheder om året. Sammenfatningen er måden, de hurtigt danner
sig et overblik over en venturekandidat. Derfor er det vigtigt, at du i din
sammenfatning forstår at være konkret og to-the-point. Så har du bedre
chancer for at nå videre til "vil gerne høre mere"-bunken.

Dokumentation og troværdighed

Selv om det kan være fristende at "vride tallene", så ens forretningsidé
fremstår bedre, så kan det absolut ikke anbefales. Det har kun den mod-
satte effekt. Hvis en ventureinvestor kommer i tvivl om din hæderlighed,
bliver der med garanti intet samarbejde. Når en ventureinvestor studerer
analyserne i din forretningsplan, lægger han meget vægt på:

• at dataene er troværdige
• at en tolkning af dataene viser, at forretningsmodellen giver varige for-

dele på markedet
• at en tolkning af tallene tyder på, at virk-

somheden vil give indtjening
• at der er sammenhæng mellem de præ-

senterede data og den forretningsstrategi,
du har valgt.

Når det drejer sig om dokumentation, er der
ét godt råd: Kig dig grundigt om efter uvildige
og anerkendte kilder til at underbygge din
plan og kombinér dem gerne. Overraskende
mange forretningsplaner bærer præg af, at
man fuldstændigt har overset umiddelbare kilder til brancheinformation som
f.eks. branchetidsskrifter, udgivelser fra nationale eller internationale bran-
chesammenslutninger eller ekspertudtalelser i aviser, radio eller tv. I stedet
for ser man ofte bestillingsarbejde fra analysebureauer, der er alt andet end
uvildige. Det er i hvert fald sjældent dataene peger på, at kunder ikke
umiddelbart hopper på din idé.

Hvad der er pålidelige markedsdata, varierer selvfølgelig fra branche til
branche, men grundlæggende er det vigtigt, at disse data understøtter a r-
gumentet om, at der er brug for din forretningsmodel eller virksomhed. Da-
taene er med til at legitimere din idé. Når det er sagt, skal du selvfølgelig

Du kan lave to typer
af fejl, når du bruger
data i dine analyser
og beskrivelser:

Du kan enten bruge
for mange eller for få
data.
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afpasse detaljeringsniveauet til sammenhængen. En forretningsplan bliver
ikke mere overbevisende af, at du overhælder den med unødig information.
Tværtimod.

Det, der ofte går galt, er, når entreprenøren ukritisk kun finder data, der
understøtter hans forretningsargument (strategi). Der vil altid være datakil-
der, der ikke støtter dit argument, mens andre vil. Det styrker kun din tro-
værdighed, hvis du viser, at du ikke er bange for at vægte data op imod
hinanden, og at du evner at konkludere på baggrund af disse.

En ventureinvestor vil ofte opfatte en forretningsplan som utroværdig, hvis
den rummer følgende fejl og mangler:

• De enkelte afsnit har ikke sammenhæng med forretningen.
• Der er for mange postulater og for få underbyggede data.
• Det fremgår ikke, hvorfor de anvendte data er medtaget.
• Dataene afslører ringe kendskab til konkurrenter.
• For mange indirekte data om kundernes adfærd.

Konklusionen på dette er naturligvis, at brugt på den rigtige måde kan do-
kumentation sende kraftige signaler om din seriøsitet. Brugt på den forkerte
måde, kan den underminere selv den bedste idé.

Hjælp udefra

Når du skal lave en forretningsplan, kan du selvfølgelig også vælge at be-
tale dig fra det. F.eks. kan du antage en konsulent til at lave planen, eller
måske kan du få en, der har lavet forretningsplaner før, til at strukturere
denne. Uanset, hvad du gør, er det vigtigt, at planen til sidst fremstår som
din, og at det er din vilje og dine synspunkter, der skinner igennem. Din
vision og din målsætning for virksomheden skal stå lysende klart.

Hvis du går til eksterne for at få hjælp til din forretningsplan, er her et par
gode råd til, hvordan du får det bedste resultat:

• Anmod om at se eksempler på konsulentens skriftlige arbejder for at se,
om sprog og stil er noget, du kan stå inde for.

• Aftal afleveringsfrister og sørg for, at der er en konsekvens for udfærdi-
geren, hvis der ikke afleveres til tiden.

• Undersøg, om der skal bruges markedsundersøgelser, og sørg for at få
klarlagt, hvilken kvalitet disse har, og hvordan dataene er/vil blive tilve-
jebragt.

• Bestil flere versioner af planen (sammenfatning, forretningsplan,
PowerPoint-præsentation osv.).

• Læs grundigt korrektur og sørg for, at alt, hvad der ikke er, som du vil
have det, bliver rettet.

At outsource udfærdigelsen af en forretningsplan kan være en lettelse for
dig, hvis den ligger i hænderne på de rigtige konsulenter, men det er stadig
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vigtigt, at du som virksomhedsejer er inde i ethvert aspekt af planen. Det
kan konsulenten ikke hjælpe dig med.

Eksempel
Ledelsesbeskrivelse

Søren Pedersen, grundlægger og adm. direktør

Født i 1968. Søren har siden 1997 arbejdet i en in-
ternational it-virksomhed i København, hvor han var
ansvarlig for diverse kampagner inden for salg og
marketing.

Søren har mere end 10 års erfaring inden for plan-
lægning og afvikling inden for internationalt salg og
marketing.

Søren er uddannet som cand. merc. i international
marketing og management fra Handelshøjskolen i
Århus.

Eksempel
For mange og for få data

For mange data
"Virksomhederne i branchen er organiseret efter det
internationale NACE-klassifikationssystem i klas-
serne 66 til 84. I forretningsplanen vil vi beskrive alle
disse, idet vi starter med klasse 66 …”

For få data
"Tøjsalg over Internettet spås til at blive en mega-
succes, idet alle går med tøj i det daglige kombine-
ret med Internettets hastige vækst og den generelle
værdiskabelse, som sker her."
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Kapitel 4

Præsentation af din idé

Som det er tilfældet i så mange forhold, er der ikke meget ved at have fo-
stret en god idé, hvis man er ene om at se det geniale i den. Hvis du ikke er
i stand til at formidle dine idéer til andre på den rigtige måde, så kommer du
til at stå alene med din vision.

Det gælder også med venturekapital. En god forretningsplan er et skridt i
den rigtige retning, men i sidste ende er det kombinationen af en velformu-
leret plan og det personlige indtryk af dig og dit team, der til sammen afgør,
om I får tilført venturekapital. Derfor er "ansøgningsopgaven" heller ikke
løst, når blot du har din forretningsplan klar. Tilbage står en præsentations-
opgave, som er mere udfordrende end de fleste tror.

Som ventureinvestor oplever man desværre ofte, at iværksættere tager
nogle fuldstændige uforståelige chancer, når det kommer til præsentatio-

nen af deres idé. Det sker ikke sjældent, at
man får uforståelige e-mails med en eller flere
vedhæftede filer, der udgør en sammenfat-
ning, som modtageren selv må hitte rundt i.
Som ventureinvestor og potentiel samar-
bejdspartner tager man sig til hovedet og
tænker "the chance of a lifetime, and you risk
it all".

Du er sikkert enig i, at når man nu har brugt
så mange kræfter (og penge!) på at gen-
nemtænke sit koncept og udfærdige en forret-
ningsplan, så er det surt at blive afvist ved

døren på grund af en fodfejl. Derfor er her en samling tips om kontaktpro-
cedurer, arrangementer, præsentationsmøder, "dødssynder" og lignende.

KISS-princippet

Mange ventureinvestorer sværger til det, der er blevet døbt KISS-
princippet: Keep It Short and Simple. Uanset om du fortæller om din virk-
somhed mundtligt eller skriftligt, så skal du være i stand til at gøre det kort
og præcist uden dikkedarer. Hvis konceptet i sin helhed er relativt kompli-
ceret og omfattende, må du finde udtryksmåder, der gør det nemt tilgæn-
geligt. I langt de fleste situationer har de, der er villige til at høre på dig,
begrænset tid til rådighed, og hvis du ikke kan formidle din idé hurtigt og
overskueligt, så taber du dit publikum.

De færreste talere er
klar over, at 90 % af
det bifald, de får, når
de folder deres
manuskript sammen,
er et udtryk for lettel-
se.

Robert Lembke
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For at sætte problematikken i relief, bruger en ventureinvestor i snit ikke
mere end 3-5 minutter på indledningsvis at læse en sammenfatning, så dit
budskab skal være skåret ud i pap.

KISS-princippet er særlig godt at huske på, når der er tale om personlig
kontakt, og det kræver ofte øvelse at mestre forenklingens kunst – mere
end de fleste lige regner med. Der er selvfølgelig folk, der er fødte formidle-
re, og som uden videre anstrengelse kan sælge sand i Sahara, men de er
få. Langt de fleste iværksættere kan have glæde af at øve sig i at formulere
deres forretningsidé over for rådgivere, partnere, venner og bekendte – på
tid. Øvelsen kan være ganske frustrerende i starten, når de måbende øjne
bliver ved med at måbe, men det er uden tvivl anstrengelserne værd. Ge-
vinsten ved at mestre KISS-princippet er i sidste ende stor. I nogle situatio-
ner har du måske heller ikke mere end præcis 10 minutter til at præsentere
din idé, og så gælder det om at udnytte tiden. Det er eksempelvis tilfældet
ved mange venturearrangementer. Og gud ved, hvor mange der hver gang
ikke får afleveret deres budskab. Det er mange – alt for mange. Så husk at
øve dig først!

Timing er en anden vigtig faktor, som over-
ordnet har stor betydning for, hvordan dit
publikum oplever dig. Som ventureinvestor
ser man desværre alt for mange præsentati-
oner af virksomheder eller forretningsidéer,
hvor det er tydeligt, at foredragsholderen ikke
har timet og tilrettelagt præsentationen i de-
taljen. I den slags situationer griber man sig i at falde tilbage i stolen og
lade tankerne vandre, selv om man ved, der kan være et godt investe-
ringsobjekt her. Det er simpelthen et spørgsmål om professionalisme. Jo
mere forberedt du er, jo mere professionel bliver du oplevet, og jo større er
chancen for, at der rent faktisk bliver lyttet til dig.

Venturearrangementer

Det gælder generelt, at ønsker du kapital, så er du pisket til at gøre en ind-
sats. Du må være villig til at gå ud og arbejde for "sagen". Heldigvis arran-
geres der i disse tider mange ventureevents for "pengesøgere". Det er et
godt sted at starte, når du vil have placeret dig selv og din forretningsidé på
ventureinvestorernes landkort. De forskellige brancheforeninger og ventu-
rekapitalfirmaer afholder jævnligt arrangementer, hvor du får 10 minutter til
at præsentere din idé for de tilstedeværende ventureinvestorer. Det kan
være en god indgangsvinkel til venturekapitalen og alle tiders mulighed for
at skabe kontakter.

Kontaktprocedure

Hvis der er noget, der kan undre en ventureinvestor, så er det de mange,
der ringer og spørger, om de må sende deres sammenfatning.

Alt, som kan siges,
kan siges klart.

Ludwig Wittgenstein
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Svaret er altid ja tak! Ventureinvestorer lever jo af gode idéer, så selvfølge-
lig har du lov at komme med dit bud, hvis du har et. Kom bare an!

Imidlertid er der mange, der gerne vil af med deres gode idéer, og det gør
som tidligere nævnt ventureinvestorer til meget travle mennesker. Derfor er
det også vigtigt, at du, når du ansøger, følger de procedurer, som den en-
kelte ventureinvestor har for behandling af nye projekter. Hvis du ikke ken-
der dem på forhånd, vil du typisk kunne hente hjælp hos den person, der
står for registreringen af indkommende projekter. Det er ofte en assistent til
ventureinvestoren, der deltager aktivt i planlægningen af møder, præsenta-
tioner osv.

Som tommelfingerregel foretrækker de fleste ventureinvestorer i første om-
gang kun at modtage din sammenfatning og ikke hele forretningsplanen.
Det er både en fordel for ventureinvestoren, der ikke skal bruge tid på selv
at printe og samle materialet, og for dig, der hermed beholder den fulde
kontrol over præsentationen af dit materiale. Når du indsender, skal du
desuden huske at skrive korrekt afsenderadresse på. Det behøver ikke
være en firmaadresse. Det kan sagtens være din privatadresse, hvis du
foretrækker det. Ja, det er en detalje, men du vil blive overrasket over, hvor
mange der glemmer noget så simpelt som en returadresse eller et telefon-
nummer. Dum fodfejl. Det samme gælder sjusket opsætning, grammatik-
og stavefejl. Det er voldsomt forstyrrende for læsningen og svækker ind-
trykket af dig betydeligt.

Skulle du havne i den uheldige situation, at du efter aflevering opdager, at
der er mangler eller meningsforstyrrende fejl i dit materiale, så skal du ikke
prøve at holde processen i gang med supplerende materiale. Ring i stedet
til den person, der står for registreringen, og bed vedkommende tilbage-
sende det fejlbehæftede materiale, så processen kan starte forfra orden t-
ligt. Og ja, du har mistet tid, men du bliver opfattet, som én, der følger spil-
lereglerne, og du bliver kun bedømt på korrekt materiale.

Hvad svartider angår, varierer disse fra firma til firma. Seriøse ventureka-
pitalfirmaer vil typisk inden for ca. en uge bekræfte pr. brev, at de har
modtaget dit materiale. Heraf fremgår det også, hvornår de vil vende tilba-
ge med svar, ligesom du ofte vil kunne se, hvem der har ansvaret for be-
handlingen af dit projekt. De fleste ventureinvestorer foretrækker at "tygge"
lidt på projekterne, inden de melder tilbage med et svar. I mellemtiden er
der bare at vente. Nogle tror fejlagtigt, at de kan speede processen op ved
at ringe personligt, men det kan man ikke. Det er nærmere en irritations-
faktor, og du risikerer at blive opfattet som én, der på forhånd ved, materi-
alet står svagt, og som derfor vil supplere mundtligt. Husk tålmodighed er
en dyd. Først, når der er gået ca. tre uger, og du endnu ikke har fået svar,
kan det være fornuftigt at ringe og høre.

Barske betingelser? Egentlig ikke. Det er jo også i din interesse, at materi-
alet får den berettigede opmærksomhed.
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Når ventureinvestoren har haft tid til at overveje din ansøgning, kontakter
kan dig ofte pr. brev. Forhåbentlig er din sammenfatning interessant nok til
at gå videre med (det bør den jo være, hvis du har læst denne bog), og du
vil så blive kaldt ind til et møde, hvor du får lejlighed til at præsentere din
idé og din forretningsplan. Skulle det modsatte være tilfældet, er beskeden
som regel, at ventureinvestoren ikke ser sig i stand til at gå videre i en in-
vesteringsproces med din virksomhed/idé. Og et nej ER et nej. Er det ikke
lykkedes dig at fange ventureinvestorens opmærksomhed, så har du altså
tabt turen for denne gang, og så er det tilbage i tænkeboksen.

Du skal som udgangspunkt ikke forvente, at du får yderligere forklaring på,
hvorfor ventureinvestoren ikke vil gå videre med dit projekt. Det ville selv-
følgelig være rart, hvis man gjorde, men sådan er situationen sjældent. Et
nej behøver nu heller ikke at betyde, at der er noget egentlig galt med dit
projekt. Det kan også være, at din forretningsidé blot ikke passer ind i ven-
tureinvestorens investeringsstrategi. Som grundregel kan du dog regne
med, at et afslag betyder, at dit koncept kræver en væsentlig justering for
igen at komme i betragtning til venturekapital.

Præsentationsmøder

Hører du til de heldige, der slipper igennem nåleøjet og bliver kaldt til præ-
sentationsmøde, er der yderligere en række ting, du skal være opmærksom
på. Ofte vil du sammen med indkaldelsen modtage en dagsorden for dette
møde, ligesom du vil få at vide, hvor lang tid du har til rådighed til din præ-
sentation. Tag begge dele som en opfordring til grundig forberedelse. Du
skal have overblik, detaljerne skal være på plads, og du skal være i stand til
på stående fod at forholde dig til din forretningsidé og oplysningerne i dit
materiale.

Du skal også være i stand til at tale om dine budgetter, og du "må og skal"
kende alle tal og sammenhænge. Herudover forløber mødet som regel i en
god tone med en meget åben og ukompliceret dialog.

Hvad tiden angår, skal den respekteres.
Tidsfristen er lige så meget en test fra ventu-
reinvestorens side af, om du er i stand til at
formulere dine idéer kort og rammende. Bli-
ver der stillet spørgsmål, vil denne tid og ti-
den, det tager at svare, ikke gå fra din samle-
de præsentationstid. Du har de minutter, som
du har fået opgivet – effektivt.

Når du skal præsentere din idé, så drop
smartness. Lad vær med at overhæld dine
præsentationer med flotte farver, animationer
og andre effekter for at imponere.

Alt salg er et
spørgsmål om
præsentation.

Hvis du ikke for-
midler dit budskab
korrekt, bliver det, du
mener, ikke det, du
siger. Hvis det, du
siger, ikke er det, du
mener, bliver det, der
bør gøres, ikke gjort.
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Det kan godt være, det ser godt ud, men det stjæler ofte billedet fra dit
budskab – og det er ikke godt! En ventureinvestor kigger efter argumenter
og dokumentation, og det er dét, din præsentation skal understøtte.

Heldigvis er de fleste iværksættere, der når præsentationsrunden, vældig
godt forberedt. De har gennemarbejdet deres præsentation, øvet sig godt,
og de holder tiden. Men man møder også entreprenører, som er sløsede,
oversmarte, eller som bevidst overskrider tidsrammen, hvilket bestemt ikke
er særlig klogt. Så følger du ikke spillereglerne, og dermed dømmer du dig
selv ude af løbet. Hvis du derimod bruger energi på at forberede dig, og
spiller du efter reglerne, er der gode chancer for, at du kan få en god sam-
arbejdspartner, og ikke mindst den kapital, du behøver.

Tjek også dagen før mødet, hvor det skal finde sted. Kommer du for sent til
mødet, kan det betyde, at det bliver dét kortere. Husk, at du formentlig ikke
er den eneste, investoren har på sin kalender den dag! Trafikpropper og
flyaflysninger er gode undskyldninger, men kan ikke vinde den tildelte tid
tilbage!

Fortrolighedserklæringer

De fleste, som har en forretningsidé, ønsker selvfølgelig at beskytte den, så
den ikke bliver udnyttet af andre. Men det er generelt ikke et smart træk at
starte ud med at kræve en fortrolighedserklæring af en ventureinvestor.
Hvis du indleder samarbejdet med at insistere på en sådan erklæring, har
du sandsynligvis skadet jeres forhold uhjælpeligt. Ventureinvestorer vil ger-
ne lave aftaler, men hvis du forventer, at han skal vise dig tillid – og det er
jo det, det hele handler om – må du også vise ham tillid. Selvfølgelig kan du
regne med, at alt, hvad du fremsender til en ventureinvestor, vil blive be-
handlet fortroligt. Alt andet ville være at save den gren over, man selv sid-
der på.

Amindelige huskeregler og "dødssynder"

På falderebet er her en liste over situationer, som barsk erfaring har lært
andre iværksættere at undgå. Der er tale om fejl, der i princippet ikke har
noget med din forretningsidé eller præsentation at gøre, men som mere
generelt handler om omgangstonen i venturebranchen. Inden du kaster dig
i søen, bør du bide mærke i disse "dødssynder":

• Du prøver at sælge en halvfærdig investering
Hvis du har været lige ved at nå i mål med en ventureinvestor, men for-
handlingerne forliste af en eller anden årsag, skal du ikke regne med, at
der blot er en anden ventureinvestor, der vil overtage handlen. Uanset
hvad, så er det "en andens mislykkedes investering", og ligesom der ik-
ke er nogen, der gider at rydde op efter andre, så vil de fleste venture-
investorer heller ikke hoppe på den vogn. Så må du hellere starte forfra
med en ny sammenfatning og forretningsplan.
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• Du har oversolgt investeringen
Især når det handler om seedfinansiering (opstartskapital), er landenes
investorsamfund næsten som en landsby. Alle taler med de samme ad-
vokater, revisorer og andre rådgivere. Så det er kun et spørgsmål om
tid, før ventureinvestoren finder ud af, at du var hos konkurrenten i for-
middags. Selvfølgelig skal du se dig om efter den bedste deal, men ge-
nerelt er det ilde set, hvis du "shopper" for meget rundt. Du skal ikke
glemme, at "det er ikke sikkert, at den sidste pige vil danse med dig, når
hun finder ud af, at alle, du tidligere har budt op, har sagt nej". Du virker
mere seriøs, hvis du indledningsvis udvælger få ventureinvestorer, der
passer til dit koncept, frem for blot at sende dit materiale til alle (haglge-
værmetoden). Investorer vil ofte spørge dig: "Er dit projekt blevet præ-
senteret for andre mulige investorer, og i bekræftende fald, hvad var de-
res reaktion?" Du står dig bedst ved at være ærlig, for hvis ikke - og in-
vestoren finder ud af dette - vil det være enden på din kontakt til denne
investor.

• Du og ventureinvestoren "mister hinanden" under forhandlingerne
Ventureinvestorer er vant til at forhandle, og under forløbet fremsætter
han både krav og ønsker til jeres aftale. Tag ikke fejl – de punkter, som
han omtaler som krav, kan der IKKE forhandles om. Ønskerne kan
derimod diskuteres. Adskillige aftaler er faldet i vasken på et meget sent
tidspunkt, fordi iværksætteren pludselig prøvede at få ventureinvestoren
til at file på sine krav. Hvis du gør dette, risikerer du med stor sandsyn-
lighed, at ventureinvestoren stopper forhandlingerne.

• Din rådgiver ødelægger klimaet for dig
Det sker desværre ind imellem, at gode handler strander, fordi en tred-
jepart blander sig unødigt. Det klassiske eksempel er, når en advokat –
efter at iværksætteren og ventureinvestoren er ved at nå til enighed –
pludselig på eget initiativ skal være smart og forsøge at lægge et sidste
pres ved at påpege, at man da også har andre tilbud og forhandlinger i
gang. Dum fejl, for der sker selvfølgelig det, at ventureinvestoren straks
stopper forhandlingerne. Man forhandler jo kun med seriøse partnere.
Advokaten finder sikkert en ny klient i morgen, men du finder ikke en ny
ventureinvestor eller et projekt lige så let. Sørg for at være afklarede
indbyrdes, inden forhandlingerne starter.

• Du sætter en alt for høj pris på din virksomhed
I forhandlingerne skal du selvfølgelig komme med et estimat over, hvad
din virksomhed vil være værd i fremtiden, dvs. potentialet i investerin-
gen. Men du skal vide, at ventureinvestoren selvfølgelig tjekker rimelig-
heden i estimatet med andre kolleger og institutionelle investorer. Hvis
du derfor får nej, skal du overveje nøje, om det kan betale sig at gå vi-
dere. De fleste ventureinvestorer kan fortælle historier om investeringer,
der ikke blev til noget, fordi iværksætterne hele tiden søgte videre efter
en højere pris. Læren af dette er: Når en professionel investor tilbyder
at skyde rigtige kontanter i en uprøvet idé, så skal du acceptere! Prøver
du at holde idéen i live, indtil du finder én, der vil acceptere den højst
mulige værdi, sker der som hovedregel det, at du sidder tilbage med en
investering, INGEN vil røre.
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Kapitel 5

Venturekapital

Siden slutningen af 1990'erne er venturekapitalinvesteringer steget betyde-
ligt. Fra at være et meget lille og spredt fagområde er venturekapitalindu-
strien nu ved at tage form.

Ser man på forskellene i det voksende udbud af venturekapitalfirmaer, er
der tale om en meget broget branche. Hvert firma har sin egen måde at
operere på, og størrelsen varierer fra enmandsvirksomheder med få midler
til rådighed til store koncerner med milliarder af euro i investeringspuljen.
Efter international målestok er venturekapitalbranchen dog forholdsvis lille,
hvor alle kender alle, selv om billedet hurtigt er ved at ændre sig.

En faktor, der samler branchen, er den personlige drivkraft. Ser man sig
omkring, tegnes næsten alle danske venturekapitalfirmaer hver især af en
enkelt person. Det kan være alt fra tidligere forretningsdrivende til mange-
årige professionelle investorer. Disse nøglepersoner udgør kernen i bran-
chen – dens viden og netværk – og de definerer ofte retningslinjerne for de
enkelte firmaers investeringsbeslutninger. Selv om enkeltpersoner udstik-
ker de overordnede linjer, har de fleste større venturekapitalfirmaer i dag
medarbejdere til at varetage selve vurderingsprocessen og den løbende
dialog med iværksættere og entreprenører.

Venturekapitalfirmaerne kan groft set opdeles efter følgende tre strukturelle
kriterier:

• Hvor deres penge kommer fra (kapitalisering).
• Deres investeringsstrategi og størrelsen af de ventureinvesteringer, de

foretager.
• Hvilket stadie af en virksomheds livscyklus, de investerer på.

Kapitalisering

Et af de områder, der understreger forskellene i venturekapitalbranchen, er
måden, de forskellige firmaer er kapitaliseret på. Kapitaliseringen har ofte
stor indflydelse på "spændvidden" i det enkelte venturekapitalfirma, hvad
projekter angår, og det kan desuden være en meget væsentlig faktor i be-
stemmelsen af investeringsstrategien det enkelte sted. Venturekapitalfir-
maerne er oftest kapitaliseret på en af følgende måder:

• Privat kapital. Udgøres af venturekapitalfirmaer (ofte aktieselskaber),
der er privatejede, og som anvender kapital, som ventureinvestoren og
dennes partnere har indskudt. Dette er den mest almindelige type ven-
turekapitalfirma, og dem findes der mange af. De privatejede firmaer
kan selvfølgelig også have udviklet sig så meget, at de er blevet børs-
noteret og dermed henter deres venturekapital på det noterede kapital-
marked.
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• Institutionel kapital. Udgøres af venturekapitalfirmaer, som indgår i fi-
nansielle koncerner. Disse har ofte deres penge til ventureinvesteringer
fra professionelle institutionelle investorer.

• Offentlig kapital. Udgøres af venturekapital fra offentligt støttede kasser
som f.eks. forskerparkerne.

På den anden side af ligningen er der ligeledes forskel på, hvordan ventu-
rekapitalfirmaerne anvender deres midler. Nogle ventureinvestorer tilfører
kapital til din virksomhed i form af et kontant indskud af egenkapital med en
ejerandel som modydelse. Andre tilfører en mindre del som egenkapital og
garanterer derudover for din virksomheds låneoptagelse i en bank. Man
kan groft sagt sige, at ventureinvestorens væsentligste input her er den
kreditrisiko, han påtager sig for dig, og du skal derfor også regne med, at
der i denne situation er en rentebyrde på din virksomhed fra første dag. Det
er naturligvis op til dig selv at vurdere, hvilken type der passer bedst til dig.
Enkelte venturekapitalfirmaer anvender begge finansieringstyper i kombi-
nation, mens andre alene arbejder med en af disse.

Når det drejer sig om likviditet, er der ligeledes forskel på venturekapitalfir-
maerne. Ikke alle har lige meget at give af. Det kan generelt anbefales, at
du går efter firmaer, som er likvide, og som har vist, at de er gode til at
skaffe kapital. Har du først indgået aftale
med en illikvid ventureinvestor, kan der
være risiko for, at han vil handle irrationelt,
hvis han får brug for kontanter – til skade
for dig. Når ventureinvestoren har meddelt,
at han gerne vil gå videre med dit projekt,
er det en god idé ved næste møde at
spørge til hans aktuelle likviditet. Fortæl
ham, at du gerne vil se det senest offent-
liggjorte regnskab samt tale med nogle af
de virksomheder, han tidligere har investe-
ret i. Er han seriøs, bør han ikke være bleg
for at nævne navne på personer, du kan
kontakte. De fleste ventureinvestorer
sætter faktisk pris på, at kommende sam-
arbejdspartnere også gør sig umage for at
undersøge om partnerskabet er det rigtige.

Investeringsstrategi og -størrelse

Når man som iværksætter begynder at kigge sig om på markedet efter en
ventureinvestor, der passer til ens forretningsidé og –projekt, skal man væ-
re opmærksom på, at de forskellige venturekapitalfirmaer ofte har en foku-
seret investeringsstrategi, de følger. Strategien kan både være afgrænset til
udvalgte brancher eller til projekter af en bestemt størrelse.

Investeringsstrategien og specielt størrelsen af investeringerne hænger
normalt sammen med typen af venturekapitalfirma, dvs. måden firmaet er

Selv om branchen er
lille, er der stor forskel
på venturekapitalfir-
maerne i Europa.

Som iværksætter eller
entreprenør kan du
uanset udviklingsstadie
styrke din udvikling
gennem venturekapital.
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kapitaliseret på. Generelt gælder det dog, at de fleste venturekapitalfirmaer
gerne vil have så stor alsidighed som mulig i de projekter, de får ind, såle-
des at de selv kan foretage selektionen. Er du i tvivl om det konkrete firmas
investeringsstrategi, så spørg, når du ringer. Det samme gælder størrelsen
af de investeringer, firmaet fortrinsvis foretager.

Udviklingsstadier

Der kan også være forskel på, hvilket udviklingsstadie det enkelte venture-
kapitalfirma ønsker at investere på. Nogle har hjælp til opstartsvirksomhe-
der som deres kompetenceområde, andre har fokus på virksomheder, som
står over for et udviklingsskift, og andre igen har specialiseret sig i opkøb
og salg af virksomheder.

Set fra entreprenørens side betyder det meget alsidige udbud af venture-
kapitalfirmaer med forskellige kompetenceområder, at næsten ligegyldigt
hvilket stadie din virksomhed befinder sig på, kan du sandsynligvis finansie-
re en del af din udvikling gennem venturekapital. Forudsat naturligvis, at
vækstpotentialet er tilstrækkeligt stort.

I-TecNet: et mødested for ventureinvestorer, der er interesseret i at
investere i ny teknologi

I-TecNet (Innovation and Technology Equity Capital Network) er et fælles-
europæisk netværk af investorer, der er interesseret i tidlig fase-
investeringer i nyteknologiske virksomheder. Det er et initiativ til fremme af
tidlig fase-investeringer i teknologisk innovative virksomheder. Initiativet
støttes af Europa-Kommissionen som led i dens Gate2Growth-initiativ.

Gennem I-TecNet har iværksættere adgang til et netværk af kompetente
venturekapitalinvestorer, der er interesseret i erhvervsprojekter med en høj
grad af innovation inden for teknologi, produkter, tjenester eller processer,
og som rummer muligheder for høj vækst og jobskabelse.

De venturekapitalvirksomheder, der deltager i I-TecNet, anvender deres
midler til tidlig fase-investeringer i teknologisk innovative virksomheder.

Venturekapital er en af de mest relevante finansieringskilder for innovative
vækstvirksomheder til finansiering af deres investeringer. Venturekapital
udgøres af midler, der rejses på kapitalmarkedet af specialiserede virk-
somheder. Ventureinvestorer køber aktier eller konvertible obligationer i
virksomheden. De investerer ikke for at inkassere et hurtigt udbytte, men
tillader virksomheden at ekspandere og i sidste ende øge værdien af deres
investeringer. De er således interesseret i innovative virksomheder med en
meget hurtig vækst.
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Hvorledes kan iværksættere rejse I-TecNet-venturekapital?

Det første vigtige skridt består i at fremkomme med en overbevisende ar-
gumentation for finansiering. Inden iværksætteren kontakter en ventureka-
pitalvirksomhed, skal han udarbejde en klar og solid forretningsplan og in-
formere sig om ventureinvesteringernes og andre finansieringstypers nøj-
agtige beskaffenhed.

Forretningsplanen er en detaljeret beskrivelse af, hvor din virksomhed be-
finder sig i dag, og af dens fremtidsstrategi. Der skal i forretningsplanen
gøres rede for, hvorfor projektet vil være succesrigt, og hvad der er unikt
ved det. Der skal redegøres i de mindste detaljer for projektets grundlæg-
gende forudsætninger for at belyse ledelsens tankegang og afstikke etaper
for den fremtidige udvikling.

Som beskrevet i denne bog skal forretningsplanen med stor stringens
godtgøre iværksætterprojektets kommercielle levedygtighed og høje
vækstpotentiale. Den skal omfatte alle aspekter af projektet: lige fra mar-
kedsføringstrategien, konkurrenterne og potentielle kunder, til ledelsen og
finansieringen af projektet samt prognoserne for den årlige omsætning og
målene. Planen vil typisk dække en femårig planlægningshorisont.

Gate2Growth-initiativets netsted indeholder en række værktøjer for iværk-
sættere til udarbejdelse af forretningsplanen. Der er eksperter til rådighed,
som vil yde feedback og bistå med at forbedre forretningsplanen, inden den
forelægges for investorer.

Kontakt til venturekapitalinvestorer: den praktiske vej

Gate2Growth-initiativet driver en fælleseuropæisk database over investe-
ringsmuligheder i innovative virksomheder og forretningsplaner.

Hvis du registrerer din forretningsplan, sætter du Gate2Growth.com-teamet
af erfarne investeringseksperter i stand til at lokalisere dit projekt og tjekke,
om det frembyder en interesse for databasen med over 3 000 investerings-
kilder i Europa.

Ud over I-TecNet samarbejder Gate2Growth-initiativet med venturekapital-
fonde, banker, inkubatorer og netværk af business angels over hele Euro-
pa.

Registrering af din forretningsplan i databasen er gratis og kan øge dine
chancer betragteligt for at finde en egnet investor for din virksomhed.
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 Hvorledes bærer du dig ad?

1. Gå til adressen www.Gate2Growth.com .

2. Registrer din virksomhed eller din forretningsplan i databasen over in-
vesteringsmuligheder gratis.

3. Registreringen kræver, at du oplyser en række generelle detaljer om dit
projekt, men giver ikke tredjemand adgang til fortrolige oplysninger. Du
har til enhver tid kontrol over processen.

4. Fra det øjeblik din registrering er gennemført, tjekker
Gate2Growth.com-teamet, om dit projekt frembyder en interesse for in-
vesteringskilder i Europa.

5. Er der en konkret interesse for dit projekt, er det sandsynligt, at
Gate2Growth.com-temet kontakter dig for at tjekke nærmere, om pro-
jektet har de rette kendetegn. Dette kan indebære et personligt møde
med dit team eller indhentning af yderligere oplysninger.

6. På grundlag af denne indledende due diligence-analyse vil
Gate2Growth.com-teamet enten foreslå, at der indledes en direkte in-
vestorkontakt, eller eventuelt at der gøres det fornødne for at gøre pro-
jektet investorparat, inden en sådan kontakt indledes.

Gate2Growth.com-tjenesten er berettiget til et gebyr (success fee) på be-
kræftede investeringshandler i henhold til normal branchepraksis. Ivær k-
sætteren har til enhver tid kontrol over processen. Gate2Growth.com-
teamet vil kun foreslå, at gebyraftalen aktiveres, hvis der er konkrete tegn
på investorinteresse, og hvis det har tillid til det projekt og det iværksætter-
team, det anbefaler investorerne.


