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Af Sofie Rud, San Francisco

Den sidste brik for at fuld-
ende visionen om at gøre 

Danmark til et førende start-
up-land for digitale virksom-
heder ligger i holdningen og 
adfærden hos investorerne. 
Det er vurderingen fra flere 
aktører i Silicon Valley, der 
kender den danske start-up-
scene indgående.
“I alle start-ups er der en 
indbygget katastrofe for både 
entreprenøren og venture-
kapitalisten. Den bedste måde 

at håndtere den risiko på og 
sikre succes er at arbejde side 
og side med entreprenøren 
fremfor at skrue op for be-
tingelserne i kontrakten for 
at beskytte sin egen investe-
ring,” siger Shomit Ghose, 
som er partner i Onset Ven-
tures, der forvalter investe-
ringer for mere end 5 mia. kr. 
om året, særligt i big data og 
sundhedsteknologi.

Ifølge Shomit Ghose er Dan-
mark allerede et førende start-
up-land, hvad angår kvaliteten 
af uddannelser, arbejdskraft og 
idéer. Tilbage står, mener han, 
at investorerne forstår betyd-
ningen af ordet “venture”.

“Hvis vi kun fokuserer på 
at risikominimere, har vi ikke 
gjort vores arbejde ordentligt. 
Vi skal have modet og kræfter-
ne til at kæmpe for den enkelte 
virksomhed,” siger han.

Realm rejste 200 mio. kr.
Bjarne Christiansen, som 
er adm. direktør og medstif-
ter af databasevirksomheden 
Realm, er en af de danske en-
treprenører, der måtte ud af 
Danmark for at rejse kapital. 
Realm har foreløbig rejst 30 
mio. dollar, knap 200 mio. kr. 
i Silicon Valley:

“Vi er blevet præsenteret for 
mange helt urealistiske krav 
fra investorer. Det kan f.eks. 
være afkastkrav, der vil give in-
vestorerne deres penge tilbage 
gange to, inden andre får no-
get. Eller vilkår, hvor stifternes 
ejerandel bliver så lille, at det 
er fuldstændig uinteressant at 
gå videre med. Den slags krav 
ser man ikke hos seriøse inve-

storer herovre,” siger Bjarne 
Christiansen.

Innovation Centre Den-
mark i Silicon Valley, som 
netop har fejret sin ti års fød-
selsdag, lancerer sammen med 
Business Angels Denmark til 
august et inspirationsprogram 
for danske investorer. Formå-
let er dels at give de danske 
investorer indblik i de seneste 
tendenser i Silicon Valley, men 
i lige så høj grad at opgradere 
deres viden om, hvordan inve-
storerne arbejder i USA:

Silicon Valley: Gå aktivt ind i start-ups 
danske venturekapitalister investerer  
for lidt tid og stiller for skrappe krav,  
når de investerer i nye start-ups,  
lyder det fra Silicon Valley

 ■  Danske investorer skal 
samarbejde med de 
virksomheder, de inve-
sterer i, i stedet for at 
skrue op for kravene. 

 ■  Adgangen til kapital 
er den sidste brik, der 
mangler, hvis Danmark 
skal være et succes-
fuldt land for digitale 
entreprenører, vurderer 
de amerikanske 
venture kapitalister.  

 ■  realm har oplevet 
urealistiske krav fra 
danske investorer, men 
har rejst næsten 200 
mio. kr. i Silicon Valley
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FAKTA      
Opfordringen til de 
danske investorer 

Bjarne Christiansen, adm. 
direktør og stifter, Realm

“Vi er blevet  
præsenteret  

for mange helt 
urealistiske krav 
fra investorer”

Af Sofie Rud, San Francisco

Når Danmark åbner sit sy-
vende innovationscenter 

uden for landets grænser i den 
israelske hovestad Tel Aviv til 
efteråret, er formålet at sikre 
danske digitale entreprenører 
adgang til et succesfuldt isra-
elsk teknologiøkosystem. 

I modsætning til i Danmark 
bliver flere israelske tech-
virksomheder langt større og 
oftere til børsnoterede virk-
somheder. 

Det har den danske regering 
fået øje på:

“Danmark er et godt start-
up-land. Udfordringen er at få 
virksomhederne til at vokse sig 
store og forblive i Danmark. 
For mange af dem ender med 
tidligt at blive solgt til kapi-
talfonde og udenlandske virk-
somheder. Det skal vi fokusere 
lidt mere på,” siger udenrigs-
minister Kristian Jensen (V).

Det israelske svar på Silicon 
Valley, kaldet Silicon Wadi, har 
vist imponerende resultater i 
techsektoren, ikke mindst når 

det handler om størrelse. I 
2014 blev 24 israelske tekno-
logivirksomheder børsnoteret 
i London, mens 99 blev solgt til 
en samlet værdi af 7 mia. dol-
lar, svarende til ca. 45 mia. kr., 
ifølge IVC Research Center. 
Israel har 6000 start-ups og en 
befolkning på ca 8 mio.

Ifølge Sunil Maulik, som er 
venturekapitalist i Silicon Val-
ley og har konkrete erfaringer 
med både det danske start-up-
miljø og Silicon Wadi, ligner 
Israel og Danmark hinanden 
på områder som f.eks. stør-

Danske start-ups skal lære af teknologiraketter i Silicon Wadi

israelske virksomheder  
i teknologisektoren  
blev børsnoterede  

i London i 2014

24 

solceller overhaler kulkraft
Der blev produceret 50 pct. mere 
energi fra solceller i maj end fra 
kulværker. Det er den første må-
ned nogensinde, at solenergi 
overgår kul i Storbritannien. Det 
skriver The Independent. Carbon 
Brief, som har stået bag analysen 
og har dokumenteret, at solenergi 
har overhalet kul i maj, betegner 

begivenheden som en milepæl for den britiske energisektor.
Solenergi generede 1.336 gigawatt-timer i maj mod kul, 

der kun producerede 893 gigawatt-timer, hvilket henholds-
vis udgjorde 4 og 6 pct. af den totale energiproduktion.

Ritzau Finans

Nordkorea har måske 21 atomvåben
Nordkorea kan i det seneste halvandet år have udvidet sit 
atomarsenal betydeligt og har måske seks eller flere nye 
atombomber i sit arsenal, siger et amerikansk forsknings-
institut i en rapport. 

Instituttet for videnskab og international sikkerhed i Wa-
shington siger i en ny rapport, at Nordkorea formentlig 
havde 10-16 atomvåben i slutningen af 2014. Antallet er 
baseret på analyser af nordkoreanernes produktion af uran 
til våben samt plutonium fra brugt atombrændsel.

David Albright og Serena Kelleher-Vergantini fra in-
stituttet siger i den nye rapport, at Nordkorea kan have 
tilføjet yderligere fire til seks våben, hvormed det stalini-
stiske styre i Pyongyang har mellem 13 og 21 atombomber.
I dette antal er der ikke medtaget en mulig produktion af 
våben på stærkt beriget uran ved et andet centrifugeanlæg, 
der menes at være blevet opført et sted i Nordkorea.

Ritzau

Nato vil af med russiske tropper
Rusland skal trække sine styrker ud og stoppe med at de-
stabilisere Ukraine, hvor våbenhvilen bliver overtrådt hver 
eneste dag. Sådan lyder der fra Natos generalsekretær, Jens 
Stoltenberg, onsdag efter et forsvarsministermøde i Nato-
Ukraine-kommissionen i Bruxelles.

“Rusland skal holde op med at støtte de militante og 
trække sine styrker og militærudstyr ud af ukrainsk ter-
ritorium,” siger han.

Ritzau

Britisk finansminister i modvind
Den britiske finansminister, George Osborne, er kommet 
i modvind, efter at han har sagt, at han vil lancere et nød-
budget, hvis Storbritanniens befolkning 23. juni stemmer 
nej til at forblive medlem af EU. 57 af George Osbornes 
konservative partifæller siger, at de vil blokere for hans 
varslede nedskæringer og skatteforhøjelser. Dermed er en 
intern kamp i premierminister David Camerons regering 
blevet optrappet.

Ritzau/Reuters

goldman-ansat købte prostituerede
Ved en retssag i London er det kommet frem, at en Gold-
man Sachs-ansat har købt to prostituerede for at smigre 
ansatte fra en libysk nationalfond, som banken forsøgte at 
lande en lukrativ aftale med.

Ritzau Finans
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Sunil Maulik, venturekapita-
list i Silicon Valley

“Danskerne ser 
ud til at være for 
følelsesmæssigt 
forbundne med 

deres  
virksomheder”

“Investorerne i Silicon Valley 
bliver reelt også medarbejdere. 
Vi ser en helt anden nær re-
lation til det, man investerer i 
her, end i Danmark,” siger Sø-
ren Juul Jørgensen, som er 
direktør i Innovation Centre 
Denmark, skabt af Udenrigs-
ministeriet, Uddannelses-
ministeriet og Forsknings-
ministeriet. Ifølge den danske 
investor Esben Gadsbøll, som 
bl.a. har startet Whiteaway.
com og deltager på det første 
danske inspirationsprogram 

for danske investorer i Sili-
con Valley, skal der mere end 
risikovillighed og knofedt fra 
investorerne til for at styrke 
danske investeringer i start-
ups. Han efterlyser et mere 

fokuseret samarbejde mellem 
små private investorer og det 
offentlige Danmark. Ikke fordi 
der skal offentlig støtte til al-
ting, men fordi det er afgøren-
de for Danmarks økonomiske 
fremtid at rykke meget hurtigt 
for at skaffe den nødvendige 
kapital til de helt unge digitale 
virksomheder:

“Danmark er et land, hvor 
offentlige og private aktører 
samarbejder rigtig meget om 
at nå de fælles mål i modsæt-
ning til USA, hvor markedet 

driver alting. Vi oplever en 
stærkt stigende interesse fra 
både mindre investorer og 
etablerede erhvervsfolk, som 
ikke ved, hvordan man kom-
mer i gang,” siger han.

Ifølge Esben Gadsbøll vil 
mange af de store danske 
virksomheder, der i høj grad fi-
nansierer Danmark, være væk 
om ti år pga. digitalisering og 
disruption.

“Det er forfærdeligt at 
tænke på, hvad der sker, hvis 
vi ikke får finansieret udvik-

lingen af fremtidens arbejds-
pladser. Derfor må vi fokusere 
de penge, det offentlige Dan-
mark investerer, så de i højere 
grad bliver brugt i de helt un-
ge og sårbare år af en digital 
virksomheds liv,” siger han og 
tilføjer:

“Jeg ønsker ikke en gavebod 
fra det offentlige, men det er 
en hjertesag, at vi kan finan-
siere et velfærdssamfund, også 
i 2025. Og her er succesen for 
start-ups helt afgørende,” me-
ner Esben Gadsbøll.

Silicon Valley: Gå aktivt ind i start-ups 

Shomit Ghose (i midten),  
partner i Onset Ventures, 
mener, at de danske  
investorer skal forstå 
betydningen af “venture.”
PR-foto

mio. dollar, knap 200 mio. kr., 
har databasevirksomheden 
Realm rejst i Silicon Valley
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relse, befolkning og udddan-
nelsesniveau. 

“De danske start-ups kan 
lære af Israel, hvordan de 
udvikler deres digitale virk-
somheder til en helt anden 
størrelse, end hvad vi ofte ser 
med de danske, selvom Israel 
er et lille og geografisk isoleret 
land,” siger han.

Han mener ikke, at kvalite-
ten af videnskab, forskning og 
uddannelse er en forhindring 
i Danmark. Derimod ser han 
ofte, at væksten i danske digi-
tale virksomheder stagnerer, 

når man når omkring 20 an-
satte og en omsætning på et 
par hundrede millioner kroner.

“Danskerne sælger ofte, for-
di de ikke kan komme videre 
med væksten, hvor man i Is-
rael og USA planlægger vækst, 
f.eks. ved at skille sig af med 
første hold af direktører som 
ofte er stifterne. Danskerne ser 
ud til at være for følelsesmæs-
sigt forbundne med deres virk-
somheder til at gøre det,” lyder 
Sunil Mauliks erfaring. 

Det, som Sunil Maulik kal-
der for manglende storheds-

fantasi, betyder, at Danmark 
ofte sælger sine virksomheds-
guldæg, inden de bliver rigtigt 
store. 

Regeringen vil reagere
Det vil regeringen ifølge 
udenrigsministeren gøre no-
get ved, bl.a. ved at sikre ad-
gangen til kapital i Danmark, 
eventuelt gennem ny lovgiv-
ning. Formålet er at knække 
kurven, der ifølge en rapport 
fra Erhvervsstyrelsen viser, 
at der ikke er skabt nye virk-
somheder i Danmark med 

1000 ansatte i de sidste 20 år. 
Israel er det land i OECD, 
hvor der investeres allermest 
i forskning, innovation og 
iværksætteri - mere end 4 pct. 
af bruttonationalproduktet. 

Og for den danske udenrigs-
minister er det en samfunds-
opgave at støtte innovation. 

“At bringe viden til virksom-
heder og borgere er lige præcis 
en statslig opgave, fordi det er 
med til at skabe værdi for hele 
samfundet,” mener Kristian 
Jensen. 

soru@borsen.dk

Sunil Maulik, venturekapitalist 
i Silicon Valley.
PR-foto
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Risikovillige penge og knofedt

Sofie Rud, USA-korrespondent 

1  Hvad er det, venturekapitalisterne selv 
mener, der er anderledes i silicon Valley 
i forhold til i danmark?  
Når venturekapitalister investerer i 
en virksomhed, påtager de sig typisk 
et forpligtende ansvar for at hjælpe 
entreprenøren helt konkret med at 
udvikle og lede virksomheden. Altså de 
arbejder til daglig og bidrager med de-
res egen erfaring fra tidligere start-ups.

2  Hvorfor er det nødvendigt?
Mange nye start-ups består af menne-
sker med en god idé og tekniske komp-
tencer, altså folk der kan programmere. 
Det er langt fra sikkert, at de har 
erfaring med eller viden om, hvad der 
i øvrigt skal til for at bygge og lede en 
virksomhed og forvalte den kapital, 
som de har fået, fordi deres idé er god.

3  Hvorfor gør man ikke det i danmark?
Det gør man også i stigende grad - 
men systemet kræver, at der er men-
nesker i det digitale danske økosy-
stem, som dels har penge, de er villige 
til at investere, men som samtidig 
selv har solid erfaring med at starte, 
udvikle og måske sælge en teknologi-

virksomhed. Fødekæden for den slags 
folk vokser gradvist, efterhånden som 
flere og flere får erfaringen, men bran-
chen er fortsat ung på mange måder.

4 Er det nemt for det danske investormiljø 
bare at gøre som i silicon Valley?
Ikke nødvendigvis. Det digitale 
økosystem i Silicon Valley har været 
under opbygning i mere end fire årtier. 
Der er en langt større kritisk masse 
af investorer og en tradition for ikke 
kun at lykkes, men også at mislykkes 
med investeringer. Hvis man er en 
bank eller pensionskasse i Danmark, 
tager man typisk ikke jobbet som for-
retningsudvikler eller finansdirektør i 
forbindelse med sin investering. 

5  Hvad er problemet, når de bedste dan-
ske start-ups kan hente pengene i Usa?
Problemet for Danmark er, at disse 
danske virksomheder i højere grad 
ender med at være amerikanske 
virsomheder, fordi investorerne i USA 
forventer at man bygger sin virksom-
hed i USA. På den måde mister Dan-
mark muligheden for at skabe vækst 
og beskæftigelse på længere sigt. 
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