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Udstillere – Kapitaldag i Næstved 

 

På Kapitaldagen i Næstved den 23. november vil der være et udstillingsområde med i 

alt 13 stande, hvor udstillerene – her angivet i alfabetisk orden – præsenterer en 

række tilbud omkring finansiering, projektstøtte og sparring til virksomheder. 

 

 

 

 

CAPNOVA er et investerings- og udviklingsselskab, der tilfører kapital, solid forretningserfaring og et stærkt 

netværk, for at innovative ideer kan blive til succesfulde virksomheder. CAPNOVA er et af fire godkendte 

innovationsmiljøer i Danmark, som er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsmiljøerne 

investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder. www.capnova.dk 

 

 

CONNECT Denmark er en non-profit forening, der arbejder for at skabe flere vækstvirksomheder gennem 

professionelle sparringsforløb. CONNECT Denmark er et netværk med over 700 medlemmer, som er ledere, 

nøglepersoner og specialister fra både små og store virksomheder, organisationer og institutter. Medlemmerne 

stiller frivilligt op til at give gratis sparring og netværk til startups og etablerede virksomheder med 

vækstambitioner, vækstpotentiale og skalérbarhed. www.connectdenmark.com 

 

 

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011. Den investerer i 

og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Fonden hjælper 

virksomhederne med at vokse og gøre mere for flere på et økonomisk bæredygtigt grundlag – og udvikler viden 

om, hvordan virksomheder kan forene social og forretningsmæssig succes. Når investeringer tilbagebetales, 

geninvesterer Fonden kapitalen i nye virksomheder. www.densocialekapitalfond.dk 

 

http://www.capnova.dk/
http://www.connectdenmark.com/
http://www.densocialekapitalfond.dk/
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EKF er Danmarks eksportkredit. EKF hjælper dansk eksport ved at gøre det muligt og attraktivt for kunder i 

udlandet at købe varer hos danske virksomheder. Det gør EKF ved at hjælpe med at skaffe finansiering, og ved at 

forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre 

lande. EKF hjælper både store og små virksomheder og skræddersyr gerne løsninger, der passer til den enkelte 

virksomheds behov. EKF er ejet og garanteret af den danske stat, men drives som en moderne finansiel 

virksomhed. www.ekf.dk 

  

 

 

Innovationsnetværk Femern Bælt er et samarbejde mellem Region Sjælland og Styrelsen for Forskning og 

Innovation, der sikrer, at aktiviteterne, der opstår i forbindelse med byggeriet af Femern-tunnellen bliver 

udnyttet og optimeret. Netværket arbejder for at Femern-byggeriet fører til varig innovation, beskæftigelse og 

vækst i danske virksomheder, der har interesse i byggeriet. Netværket er etableret med sekretariat hos 

Tænketanken DEA og på sigt også på lokationen i Rødby. www.femernbelt.net 

 

 

 

Finance Zealand er en investeringsfond, der primært investerer i små og mellemstore virksomheder placeret i 

Østdanmark. Den er blevet til i samarbejde med Sparekassen Sjælland, de sjællandske Væksthuse samt en række 

private erhvervsfolk og investorer. Finance Zealand er en aktiv investor, som bidrager til virksomheden med 

kompetencer og viden. En investering kan bruges til finansiering af nye driftsanlæg, markedsføring, ansættelse af 

nye medarbejdere, opkøb af konkurrenter eller adgang til nye markeder. www.financezealand.dk  

 

 

 

Greater Copenhagen Food Innovation (CPH-Food), som er finansieret af EU og Region Sjælland, har til formål at 

styrke beskæftigelsen og øge væksten i fødevarerelaterede SMV’er i Region Sjælland. 20 % må komme fra andre 

regioner. I CPH-Food kan små og mellemstore virksomheder trække på den fødevarefaglige ekspertise blandt 

forskere og studerende fra DTU Fødevareinstituttet eller Institut for Fødevarevidenskab, KU. Virksomhederne 

kan også sparre med bl.a. Agro Business Park og Future Food Innovation. www.cph-food.dk 

http://www.ekf.dk/da/Sider/default.aspx
http://www.femernbelt.net/
http://www.startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/oekonomiogfinansiering
http://www.cph-food.dk/
http://www.ekf.dk/da/Nyheder/PublishingImages/EKF_Grey_CMYK_EPS.eps
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Innovationsfonden investerer i projekter, som andre måske endnu ikke kan se mulighederne i. Fonden er klar til 

at tage en chance og løbe en risiko for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden bruger helt bevidst 

vendingen ”investere” om de penge, der skydes i projekterne. Innovationsfonden kræver hverken ejerandele 

eller at få pengene retur – men fokuserer på projekternes muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. 

Både før og undervejs i investeringen. www.innovationsfonden.dkandre 

ske endnu 

 

 

Mange af de samfundsudfordringer, som Danmark, Norge og Sverige står over for, strækker sig over lande-

grænser. En af de mest effektive måder at håndtere disse fælles udfordringer på er ved at samarbejde på tværs 

af grænserne. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program, der støtter projekter mellem danskere, 

svenskere og nordmænd, som skal løse fælles udfordringer inden for indsatsområderne innovation, grøn 

økonomi, transport og erhvervsudvikling. Vi medfinansierer projekter fra en pulje på 143 millioner euro i 

perioden 2014-2020. www.interreg-oks.eu 

 

 

 

Lendino er en markedsplads for lån, hvor private og professionelle investorer kan låne direkte til kreditværdige 

virksomheder. Lendinos lånemarkedsplads muliggør lån mellem virksomheder og investorer med lokalkendskab. 

Lendino styrker dermed lokale tilhørsforhold. Lendino giver virksomheder mulighed for at låne direkte af danske 

investorer. Dette giver højere afkast til långivere og lavere omkostninger til låntagere. www.lendino.dk 

 

 

 

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet. Der er afsat ca. 58,5 mio. kr. i 

2016 til Markedsmodningsfonden. Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og 

eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden medfinansierer at nye innovative 

produkter bliver markedsparate. Et markedsmodningsprojekt indebærer, at man tester produktet sammen med 

potentielle slutbrugere/kunder, for på baggrund af testresultaterne at tilpasse det til markedets krav og behov. 

På den måde færdigudvikler man sit produkt fra prototype til salgbart produkt. markedsmodningsfonden.dk.   

http://innovationsfonden.dk/da
http://www.interreg-oks.eu/
https://www.lendino.dk/
http://markedsmodningsfonden.dk/
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Omniveta Finans er specialiseret i at levere finansielle ydelser, der forbedrer likviditeten for Danmarks små og 

mellemstore virksomheder. En af ydelserne er fakturakøb, hvorved Omniveta Finans umiddelbart udbetaler til 

virksomheden beløbene på de fakturaer, virksomheden udsender, og herefter – mod et mindre gebyr – påtager 

sig arbejdet med modtage kundernes betalinger. Omniveta Finans tilbyder desuden en lang række andre ydelser 

inden for finansiering og inkasso. www.omnivetafinans.dk 

 

 

Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at skaffe finansiering til deres vækstplaner. Ofte fordi 

de ikke kan stille sikkerheder nok for deres lån, eller fordi deres egenkapital er for lille. Vækstfonden er den 

danske stats finansieringsfond. Vækstfonden medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille 

kapital og kompetence til rådighed. Vækstfonden finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske 

finansieringsinstitutter. www.vf.dk 

 

 

 

Væksthuset kan tilbyde faglig sparring inden for finansiering og sammensætter et skræddersyet forløb, der 

matcher virksomhedens behov. Væksthusets fremmeste opgave er at få virksomhederne til at rime på succes. I 

Væksthuset får man et skræddersyet forløb. Har man som virksomhed vilje til at skabe vækst, står Væksthusets 

specialiserede konsulenter klar – og tilbyder sparring om finansiering, innovation, ledelse, salg, markedsføring og 

internationalisering. www.startvaekst.dk 

 

http://omnivetafinans.dk/
http://www.vf.dk/
http://startvaekst.dk/vhsjaelland.dk

