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 ➤Til sagen

 ■ Ifølge Søren Hougaard, 
investor og adjungeret 
professor ved CBS, er 
Business Angels nød-
vendige for det danske 
iværksætter-samfund

 ■Hvordan ser en typisk  
Business Angel ud?
- Det er en mand på 50 år el-
ler derover, som selv er eller 
har været iværksætter. Han 
investerer nødigt i noget, der 
ligger mere end 70 kilometer 
fra hans bopæl. Arketypen 
på en Business Angel er en, 
der ved, hvad det vil sige at 
bygge en virksomhed op fra 
bunden.

 ■Du har udtalt, at Business 
Angels investerer med hjertet, 
og at det ikke altid er en god 
forretning. Hvad mener du?
- Business Angels investe-
rer med afkast for øje. Men 
der er også et element af con 
amore. Nogle gange inve-
sterer de i en lodseddel. De 
er ikke idealister. Men der er 
elementer af en emotionel 
facet i de investeringer, som 
de foretager.

 ■ Er det en underskuds
forretning at være Business 
Angel?
- Det er der ikke nogen, der 
ved. Men inkluderer man tu-
ristinvestorer, alle dem som 
mylderede ind på markedet 
op mod finanskrisen, så tør 
jeg godt vove den påstand, at 
det ud fra en samlet betragt-

ning har været en stor under-
skudsforretning for Business 
Angels-samfundet.

 ■Men efter finanskrisen?
- Mange Business Angels 
har forladt det her marked, 
fordi de tabte alle deres hur-
tigt tjente penge. Feltet blev 
indskrumpet til dem, som 
betragter det her som en pro-
fession, og som driver deres 
investeringsvirksomhed efter 
professionelle kriterier, hvil-
ket betyder, at afkastet givet-
vis er for opadgående.

 ■Hvorfor er de her Business 
Angels villige til at give kapital 
til nystartede virksomheder, 
hvis afkastet er usikkert?
- Hvorfor er spilindustrien 
så stor? Hvorfor spiller folk 
på skrabelodder? Når en 
Business Angel gør det her, 
så gør han det kun med en 
begrænset del af sine aktiver. 
Han gør det, fordi han tror, 
at han kan være den heldige. 
Det er en kombinationen af 
spænding og viden, og det er 

også en god ting for samfun-
det. Det er helt afgørende for 
fremtidig velstand. Der bur-
de være mange flere, der gi-
ver meget mere kapital tilba-
ge til iværksætter-Danmark.

 ■Hvad er fordelen som ny
startet, kapitalsøgende virk
somhed ved at ”pitche” sit pro
jekt over for Business Angels?
- Som iværksætter har man 
ikke en chance for at finde sin 
finansiering i banken. Hvis 
en iværksætter har behov for 
kapital, er hans eneste finan-
sieringsmulighed at melde 
sig på markedet, hvor de her 
Business Angels er. Iværksæt-
tere kan ikke gå til kapital-
fonde, for de investerer heller 
ikke i noget, der er tidligt og 
usikkert.

 ■Hvor effektiv er den her 
måde at rejse penge på?
- Det kommer an på, hvad 
man forstår ved effektivitet. 
Men der er ingen andre ste-
der at gå hen. Derfor er den 
per definition også effektiv. 

 ■Hvor stor en ejerandel og 
afkast forventer en Business 
Angel?
- Det er forskelligt. Men al-
drig over 50 procent. Som 
regel syndikerer man og 
går sammen i grupper på to 
til fem for den på måde at 
sprede sin risiko. I forhold til 
afkast er en god tommelfin-
gerregel, at en Business Angel 
vil have sine penge tilbage ti 
gange på fem år. (cfri)

Ekspert: Vi har brug for engle

 ■Søren Houdgaard.  Arkivfoto 

 ■Flemming Jørgensen, der har virksomheden Inrotech, som udvikler svejserobotter, var for-
leden til investormøde i Svendborg.   - Vi går efter at få kapital ind i vores virksomhed, så vi kan 
realisere det potentiale, vi har, sagde han før mødet.  Arkivfoto: Jørgen Hansen

[ To af de virksomheder, der præsenterede deres projekter og idéer på mødet, 
har nu syv til otte interesserede investorer at gå videre med, og det er om ikke  
andet en god start i forhold til at få finansieret sin virksomhed.
Mads Pauli, Bestyrelsesformand for Business Angels Syddanmark, om investormødet i Svendborg


