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1. Uddrag af relevant omtale i danske medier
Titel: 4.000 superinvestorer bag 100.000 job i danske vækstvirksomheder
Medie: Berlingske
Artikel/link: http://bit.ly/2FGBYn6
Dato: 25.01.18
Indhold: Den hidtil største kortlægning af danske business Angels, lavet af Vækstfonden, DanBAN,
Keystones og kapitalfondenes brancheforening DVCA, viser at der i Danmark er over 4.000 business
angels – et langt større tal end man hidtil har regnet med. Bag deres investeringer gemmer sig flere end
100.000 job fordelt på 10.000 danske virksomheder. Ifølge Henriette Kinnunen, adm. direktør i DVCA,
viser analysen, at investorerne er en vigtig del af jobskabelsen i Danmark. Formand i DanBAN Jesper
Jarlbæk ser opgørelsen som en mulighed for at følge med i, om politikernes lovinitiativer har den
ønskede effekt på lysten til at drive egen virksomhed.
Yderligere oplysninger:
- Også bragt i Fyens Stiftende, JydskeVestKysten og en række andre lokale medier (Århus
Stiftstidende, Dagbladet Struer, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Ringkøbing, Fredericia
Dagblad, Fyns Amts Avis, Horsens Dagblad, Folkebladet Lemvig, Randers Amts Avis, Vejle
Amts Folkeblad, Herning Folkeblad og Viborg Stifts Folkeblad)
- Også bragt som nyhed på online medierne Vf.dk, lederidag.dk og TechSavvy

Titel: Digitaliseringen er drevet af forretningstænkning
Medie: Berlingske Business
Artikel/link: http://bit.ly/2FuRsud
Dato: 30.01.18
Indhold: Formandskabet i DanBAN kommenterer på regeringens digitale vækststrategi og kritiserer
planen for at rumme mange initiativer – fx ambassadørkorps, teknologipagtråd, digitalt hub mv. – som
ikke reelt giver smv’erne det digitale løft, der er en vigtig delambition i strategien. En undersøgelse fra
FSR viser, at smv’ernes barrierer til digitalisering er kompetencer, forståelse og økonomi. Adgang til
risikovillig kapital er derfor en nøglefaktor, som formandskabet anbefaler regeringen og
erhvervsministeren at overveje og prioritere for at opnå målsætningen og smv’ernes ’digitale løft’.

Titel: Giv smv’erne et digitalt løft
Medie: Børsen
Artikel/link: http://bit.ly/2oCa6t6
Dato: 02.02.18
Indhold: I forlængelse af regeringens strategi for Danmarks digitale vækst, sammenligner formandskabet i
DanBAN de 70 mio., der er afsat til platformen SMV : Digital med de 8 mia. kr., som business angels
iflg. undersøgelsen fra Vækstfonden, DVCA, DanBAN og Keystones investerer årligt. Fokus for
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smv’ernes digitale omstilling bør iflg. DanBAN-formandskabet være på bedre vilkår for adgang til
kapital og mulighed for investeringer i teknologi.

Titel: Børsen mener: 15 pct. skat på lottospillere og 27 pct. skat på kapitalister - tosset, ikke?
Medie: Børsen
Artikel/link: : http://bit.ly/2sZPyAp
Dato: 29.01.18
Indhold: Med udgangspunkt i analysen fra Vækstfondens, DVCA, DanBAN og Keystones stiller
Børsens debatredaktør Thomas Bernt spørgsmålstegn ved, om det er fair at spillevirksomhedernes
lottogevinster beskattes med 15% sammenlignet med business angels og investorer, som beskattes med
27%., som den lavest mulige skat af aktiegevinster. Kritikken rettes primært mod Dansk Folkepartis
’destruktive erhvervspolitik’ og Bernt opfordrer erhvervsministeren til at genoptage nogle af
elementerne fra erhvervs- og iværksætterplanen og udvide investorfradraget og liberalisere
virksomhedsskatteordningen.

Titel: Penge til lovende fødevarevirksomheder
Medie: Fødevaremagasinet
Artikel/link: N/A
Dato: 19.01.18
Indhold: To nye lovende danske fødevarevirksomheder har fået en kapitalindsprøjtning af nogle
danske business angels. Investor Flemming Petersen har investeret kapital og hans mange års erfaring i
virksomheden Fine Nordics, der er i fuld gang med at bringe det fine nordiske vand på flaske ud til
kunder i hele verdenen herunder Kina, Japan og Singapore. Takket være netværket Business Angels
Syddanmark fandt iværksætterne bag gourmet-kafferisteriet Holy Bean deres nye private investor Bo
Stærmose. Holy Beans styrkede fundament og en større kapacitet betyder, at virksomheden kan
mangedoble produktionen de kommende år.

Titel: Digital vækststrategi: Kan regeringen levere på de store armbevægelser?
Medie: MandagMorgen
Artikel/link: http://bit.ly/2F5c6kP
Dato: 30.01.18
Indhold: Flere internationale og Europæiske undersøgelser viser, at Danmark halter bagefter når det
kommer til i kapløbet om at være frontløber for digital vækst. ’Strategi for Danmarks digitale vækst' er
regeringens startskud til at vende denne udvikling. Analysen betegner det som en strategi med et
enormt højt ambitionsniveau. Ervhervsredaktør Anders Rostgaard Birkmann referer imidlertid til
DanBAN’s kritik i Berlingske Business, hvor formandskabet i DanBAN sætter spørgsmålstegn ved om
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regeringens plan er nok til at løfte de udfordringer, Danmark står overfor. De mener, at det, der
egentlig er behov for, er gode vilkår for risikovillig kapital.
Yderligere oplysninger:
- Der er har været flere udtalelser og debatindlæg omkring regeringens ’Strategi for Danmarks
digitale vækst’ i Berlingske Business. Herunder også DanBAN selv, som fremgår af ovenstående
dækning af Digitaliseringen er drevet af forretningstænkning

Titel: Survey: Behov for myndighedsfokus på crowdfunding
Medie: Økonomisk Ugebrev
Artikel/link: http://bit.ly/2oyh2bN
Dato: 26.02.18
Indhold: Manglende kendskab, usikkerheder og udeblivelse af indsatser fra myndighederne er de
primære årsager til, at danske investorer ikke har givet crowdfunding det store gennembrud. Det viser
Økonomisk Ugebrevs survey af 160 private investorers holdning til equity crowdfunding – en
finanseringsform, som har slået igennem i andre nordiske lande som Finland og Sverige. CEO &
Founder hos boomerang.dk, Michael Eis frygter, at udenlandske equity crowdfunding-platforme kan
løbe med hele eller dele af det danske marked. DanBAN-formand Jesper Jarlbæk er også skeptisk.
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2. Oversigt over omtale af DanBAN i danske medier samt Danish
Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).
Nedenstående tabel viser hvor ofte ”DanBAN” og ”DVCA” er blevet nævnt på tværs af danske
medier. Data er indsamlet for perioden 1. januar 2018 t.o.m. d. 28 februar 2018 via Infomedia og
dækker over i alt 77 mentions. DanBAN har 29 mentions. Det relativt høje antal mentions af både
DanBAN og DVCA skyldes primært historien om de 4.000 superinvestorer og 100.000 jobs, hvor både
DVCA og DanBAN er nævnt. Denne nyhed har udover de landsdækkende medier også spredt sig til
flere lokalmedier og det resulterer i det højere antal mentions. Derudover har DanBAN markeret sig ift.
regeringens digitaliseringsstrategi i Berlingske Business og Børsen og har dermed i perioden opnået
relativt stor share-of-voice i landets største erhvervsmedier.

Antal mentions for DanBAN fordelt på medier hvori de fremgår
Medier
Berlingske/Business.dk
Børsen/Børsen.dk
Fyens Stiftstidende/Fyens.dk
itwatch.dk
Techsavvy.media
Århus Stiftstidende
Dagbladet Ringkøbing
Fredericia Dagblad
Horsens Folkeblad/hsfo.dk
JydskeVestKysten
Idag.dk

Mentions
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Medier
Vf.dk
Dagbladet Struer
Fyns Amts Avis
Herning Folkeblad
Folkebladet Lemvig
Vejle Amts Folkeblad
MandagMorgen (MM.dk)
Randers Amts Avis
Viborg Stifts Folkeblad
Dagbladet Holstebro
Økonomisk Ugebrev Finans

Mentions
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DanBAN nævnt i ”egne” medier - Bootstrapping:
Data er indsamlet for perioden 1. dec 2017 t.o.m. d. 28 februar 2018 via tal fra Bootstrapping.
DanBAN har samlet set 12 mentions i bootstrapping
December: I alt 5 mentions
1. december 2017: Kommentar Jesper Højberg Christensen: ”Kun idioter og spillefugle satser stadig
penge på startups i Danmark”
1. december 2017: Danmark kan blive hub for fremtidens fødevarer
6. december 2017: A tsunami of food tech is hitting Denmark
11. december 2017: Kommentar Jesper Højberg Christensen: Vækstiværksættere på støtten
19. december 2017: Investorens blik: Thomas Black-Hansen
Januar: I alt 2 mentions
12. januar 2018: Investorens blik: Peter Sandberg
30. januar 2018: Engle i flok styrker danske startups, Søren Hougaard og Jesper Jarlbæk
Februar: I alt 5 mentions
2. februar 2018: Business angels: Together we stand stronger, Søren Hougaard og Jesper Jarlbæk
6. februar 2018: Investorens Blik: Michael Tandrup
6. februar 2018: Kommentar Jesper Højberg Christensen: Vi er indbyggere, iværksættere og investorer i
en nulsumsnation
13. februar 2018: Investorens blik: Louise Ertman Baunsgaard
26. februar 2018: Investorens blik: Christian Jantzen

Om Bootstrapping:
Bootstrapping er et nyt selvstændigt webmedie, der sætter spot på Danmarks fremtid.
Bootstrapping.dk skriver for dem – og om dem – der forandrer vores samfund: om iværksættere,
startups og om den højteknologiske udvikling, der udfordrer velfærdsstaten, institutionerne og
industrien – og den måde, vi lever sammen på som mennesker.
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