
2 5 .  M A R T S ,  2 0 2 1  

CONNECT Denmark og Dansk
Erhverv inviterer til en eksklusiv
eftermiddag i kapitalens tegn. 
Mød giverne og tagerne i åben
dialog mod bedre adgang til kapital

CASH IS
K I N G

D I G I T A L T
K L .  1 4 : 0 0  -  1 6 : 0 0

TILMELD

https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/cash-is-king---bliv-klogere-pa-kapitalrejsen/


K A P I T A L  

CONNECT Denmark og Dansk Erhverv
har inviteret en række toneangivende
partnere og interessante iværksættere t i l
en åben dialog om adgangen t i l  kapital
el ler manglen på samme.

Du har mulighed for at følge med digitalt ,
når vi sætter fokus på kapital og hvordan
vi sammen hjælper vækstambit iøse
virksomheder videre på deres rejse mod
kapital .  

 A N G E L S

B A N KF O N D

V E N T U R E S

TIL STARTUP 
OG SMV



P R O G R A M

Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv

Rolf Kjærgaard, Vækstfonden

Sidsel Hougaard, Innovationsfonden

Liselotte Stokholm, Erhvervshus

Hovedstaden 

Indskrivning

Velkomst, Palle Riismøller

Strategisk SPRINGBOARD® med: 

Breakout: 

Spor 1: Startup kapital med to partnere

og to iværksættere 

Spor 2: Scaleup kapital med to partnere og to

iværksættere

TAK for i dag

Kl. 13:50

Kl. 14:00

Kl. 14:10

Kl. 15:00 

 
  

 

Kl. 16:00

LIVE



Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv

Rolf Kjærgaard, Vækstfonden

Sidsel Hougaard, Innovationsfonden 

Liselotte Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden  

Velkomst, Palle Riismøller

Strategisk SPRINGBOARD® med:

D I G I T A L T

Kl. 14:00 

Kl. 14:10 

PROGRAM

Sidsel Hougaard
Innovationsfonden
Sidsel giver hendes syn på
hvordan vi sikrer at
funding kommer tidligt
nok og hvordan vi højner
potentialet. 

Brian Mikkelsen 
Dansk Erhverv
Brian taler om at styrke
væksten i Danmark ved at
tiltrække kapital og
hvordan vi understøtter
væksten.

Rolf Kjærgaard
Vækstfonden
Rolf giver et indblik i det
danske finansielle
økosystem på tværs af
stadier og taler om,
hvorfor fremtidens
virksomhed er bæredygtig

Det er med stor glæde at
CONNECT Denmark og Dansk
Erhverv kan præsentere en række
garvede og passionerede
partnere, der vil dele deres
indsigter om kapitalrejsning.

Liselotte Stokholm
Erhvervshus
Hovedstaden  
Afstanden mellem giver
og tager er tit meget
lang. Liselotte giver nogle
bud på hvordan vi kan
korte afstanden mellem
giver og modtager.



SPRINGBOARD®

Hvordan kan vi bedre hjælpe virksomheder på deres rejse mod kapital? 
Hvordan får danske virksomheder nemmere adgang til kapital?

EMNER TIL DISKUSSION 

1.
2.

LIVE
Efter en kort præsentation af talernes
holdninger vil vi samle dem i et
SPRINGBOARD® for at diskutere
følgende emner

CONNECT Denmark tilbyder unikke
SPRINGBOARD®, hvor startups og SMV’er
får sparring af et panel af fagligt fagligt
stærke erhvervsfolk der hjælper virksomheden
med de muligheder eller udfordringer den
står overfor. 

Dagens SPRINGBOARD® er en
light version og skal ses som en 
teaser. 

STRATEGISK



S P O R  1

Kl. 15:00

 

Kl. 15:25

Kl. 15.55 

PROGRAM

Mai Louise Agerskav, Incuba

Christian Carlsen, Volver Ventures

Iris Engelund, Play Your Talent

Louis Loeb, Biogenity 

Indskrivning

Diskussion: Hvad er de største barrierer?  

Afslutning 

Kapitalrejsning i det tidlige stadie
kan være svært at opnå som
iværksætter. Manglende
kreditværdighed, ufærdigt produkt
eller lav kvalitet af præsentations
materiale sætter ofte en stopper for
potentiel kapitalrejsning. Men det
er faktisk ofte de virksomheder der
vækster mest og dermed dem der
sikre flest arbejdspladser. 

Iris Engelund
Play Your Talent
Et godt samarbejde med en
investor kræver forberedelse
og god kemi. Iris kommer
med indspark til långiverne
om kommunikation i
øjenhøjde.

IVÆRKSÆTTERENE

EKSPERTERNE

STARTUP KAPITAL

Christian Carlsen
Volver Ventures
Christian kommer med
konkret input til
investeringsrejsen og
hvilken vej der er bedst
for at sikre kapitalen. 

Louis Loeb
Biogenity
Fra offentlig til privat
kapital. Hvilke barrierer
møder du og, hvad skal
du forvente af sig selv og
sit team?

Mai Louise Agerskov
Incuba
Hvordan forbereder man
virksomhedsledere på
rejsen efter startup fasen
mod vækstkapital?



S P O R  2
PROGRAM

Joakim Espeland
QuadSAT
QuadSAT har modtaget
kapital af flere omgange
og forstår vigtigheden i
at have fokus på
kontinuerlig kapital.   

IVÆRKSÆTTERENE

EKSPERTERNE

Fokus på kapitalrejsning stopper
ikke nødvendigvis når virksomheden
går i drift. Når virksomheder skal
vækste kraftigt er det vigtigt at der
er adgang til kapital - men det
kræver et stærkt team og rådgivere. 
Her er nogle stærke holdninger til
kapital mod ekspansion.

SCALEUP KAPITAL

Kl. 15:00

Kl. 15:25

Kl. 15:55 

Michael Hansen

Nikolaj Højer Nielsen, Penneo

Anders L. Østergård, Fluidan 

Joakim Espeland, QuadSAT

Indskrivning

Panel: Adgang til ekspansionskapital?

Afslutning

Nicolaj Højer Nielsen
Penneo
Hvordan sikrer man at
investorerne køber ind i
den langsigtede vækst og
hvad er det værd?

Anders L. Østergård
Fluidan
Hvordan mestrer man at
tænke alsidig omkring sin
kapitalsøgning? Anders
deler sine spændende
erfaringer fra deres
Fluidan-rejse. 

Michael Hansen 
Danish Business Angels
Michael Hansen giver
indblik i hvordan
virksomheder vækster med
kapital fra business angels



CONNECT Denmark hjælper danske startups og
SMV'er med at blive bedre til at tiltrække kapital.
Når det lykkes skaber vi flere succesfulde
virksomheder, arbejdspladser og dermed vækst for
Danmark. 

Sparring og rådgivning er essentiel for rettidig
adgang til kapital, i den rette mængde og til den
rette pris. 

VILJE
VÆKST MED


