
  
Vækstfonden til EU-temadag  

 

 

 Til EU-temadagen i onsdags, fortalte Anders Christian Andersen fra Vækstfonden, 
om deres nye aftale med Den Europæiske Investeringsfond og hvordan den kan 
komme kultursektoren til gode. Han har været i Vækstfonden i 10 år og har 
finansieret mange virksomheder med lån og garantier. Vi har samlet en række af 
hans pointer herunder.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Vækstfonden skal lære brancherne at kende og tale med dem om, hvor vi skal bevæge os hen. Fx på 
dage som EU-temadagen. 
 
- Det nye mandat, Vækstfonden har indgået med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) gør, at de kan 
låne penge til de kreative erhverv og tage større risiko end de er vant til. Vækstfonden kan komme med 
lån og egenkapital på kommercielle vilkår; der betales renter, og de regner med at tjene penge på dem, de 

 



investerer i.  
 
- Vækstfonden må finansiere for 300 millioner kroner inden for mandatet og regner med, at det dækker 80 
virksomheder inden for de kreative erhverv.  
 
- Startlånet begynder ved 400.000 kr. og kan gå op til halvanden million. Der er ingen renter og fradrag de 
første tre år.  
 
- Vækstfonden finansierer udvikling i virksomheden, også ejerskifte og generationsskifte. 
 
- Tidligere har Vækstfonden investeret i virksomheder, der var på markedet og havde en vis trækkraft, 
men med det nye mandat, kan de låne til virksomheder, der ikke nødvendigvis har lavet overskud endnu, 
men har noget omsætning og professionel ledelse. "Vi går rigtig meget op i det team man har bygget op: 
der skal være både være nogen, der har fokus på det kreative og det økonomiske", sagde Anders 
Christian Andersen.  
 
- Hver gang, der kommer en krone fra Vækstfonden, skal der også komme penge fra det private marked. 
Vækstfonden kan fx ikke vurdere, om en virksomhed får succes. Derfor vil de gerne have andre med, der 
siger god for virksomheden. 
 
 
Se Væksplanen her  

  

 

https://one-lnk.com/x1eV89jPGyylZxXW5TyYPGbKMLp_vC1bN-29XhMCFlU3JvjrUaOMS14Zq8xXJalHtuR_PkQC-mh5A6laUS4DLaIVw/x1e4VMQ-tN4-Jtj3zZiiTeV0lJRlq0mC5ZOBAJP3aDh1LYTyjX9Zy6HJzR81P725pXPnidHS1F6Y--meAExExhBILAb05CJAExQpprPTdfynLaZvd1vaOdui-SXNPZAdmV79Na-5Z-U170LJ_PNBi84PcWeck6fKVT7Vub-oehl20mB51hgSFKf41YerxTUK5zoAR70bouCC9RWumZVccEwNRz9C2dbJKkDcxauZLgh_eSa4PgUCrwTVuckjAbLi4o-3Hea9e4v5UICuwCiI8xsbhuMdIV2_A2KYH5-J8JVA1k4DaNrlgrKRi0S5AwKU-05/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/

