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1. Uddrag af relevant omtale i danske medier
Titel: Debat: Hjælp smv'erne til at løfte produktiviteten
Medie: Børsen
Artikel/link: http://llk.dk/x3hvxq	
  
Dato: 16.03.18
Indhold: Jesper Jarlbæk og Jesper Højberg Christensen, formandskabet i DanBAN, sender i Børsen en
opfølgning på Finansminister Kristian Jensens (V) erklærede ambition om at SMV’ernes
produktivitetsvækst skal løftes. Formandskabet foreslår finansministeren et fem-punktstræningsprogram bestående af: 1) en lettelse af aktieskatten mindst til nordisk niveau: 30 pct. 2)
øge investorfradragets grænse til 1,5 mio. kr. 3) Afskaffe iværksætterskatten helt. 4) Genindførsel af
syndikeringslånene, så mindre tech-startups tidligt kan få risikovillig kapitaltilførsel til at investere i de
nye teknologier, og 5) hurtigere indfasning af stigningen i beløbsgrænsen på Aktiesparekontoen, så den
reelt kan mærkes og aktiekulturen og børsnoteringerne kan få noget liv.

Titel: Debat: Bevar innovationsmiljøerne
Medie: Børsen
Artikel/link: http://llk.dk/y7cmeh	
  
Dato: 19.04.18
Indhold: Forenklingsudvalget har offentliggjort deres anbefalinger om danske innovationsmiljøer på
baggrund af rapporten om Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen fra 2016. En anbefalingerne lød på en
udfasning af de fire innovationsmiljøer. En anbefaling formanden for DanBAN, Jesper Jarlbæk, kalder
det en ommer, og peger på, at man burde arbejde på at styrke samarbejdet mellem universiteter,
innovationsmiljøer og business angel-netværk, som er best practice i flere EU-lande.

Titel: Business angels: Regeringens vækstkatalog mangler 'den ægte vare'
Medie: Finans
Artikel/link: http://llk.dk/zgczc6
Dato: 06.03.18
Indhold: Efter Regeringens lancering af digitaliseringsstrategien sætter Jesper Jarlbæk og Jesper
Højberg Christensen, formandskabet i DanBAN, spørgsmålstegn ved initiativets reelle væksteffekt for
de små- og mellemstore virksomheder. SMV’erne mangler nemlig et centralt element for at kunne
investere i teknologi og opnå produktivitetsvækst: bedre vilkår for risikovillig kapital. Formandskabet
peger på de gode og ambitiøse ideer, som iværksætterpanelet kom med i efteråret ift. at styrke de små
virksomheders adgang til kapital. Ambitioner som blev udvandet på vejen gennem bureaukratiet.
DanBAN formandskabets konklusion er klar: Vi må finde den ægte vare frem, som rent faktisk kan
skabe vækst blandt SMV’erne.
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Titel: Forretningslivets engle er altafgørende for, at en startup kan få luft under vingerne
Medie: Børsen
Artikel/link: http://llk.dk/k8suf3
Dato: 09.03.18
Indhold: Otte iværksættere fra Berlingske Business Boost-dysten præsenterede deres spirende
forretninger for knap 30 private investorer fra DanBAN. Niels Lund fra netværket har allerede
investeret i én af de otte virksomheder, der hedder Plant Jammer med økonom Michael Haase, som
frontmand. For ham er der ingen tvivl om, at investeringer er vigtige, når man er et startup.

Titel: For 75.000 kr. kan du investere i estiske iværksættere
Medie: Børsen
Artikel/link: http://llk.dk/46ac11
Dato: 03.04.2018
Indhold: Investeringsfonden Startup Wise Guy, fra Estland, vil hjælpe iværksættere med at opbygge en
god virksomhed ved at tilbyde plads på en platform, hvor man for et minimumsbeløb på 10.000 euro omkring 75.000 kr. - kan investere i en portefølje, et såkaldt batch, af 7-11 iværksættervirksomheder.
Den danske business engel Peter Sandberg stødte på Startup Wise Guy gennem interesse i DanBAN,
og er i dag en af de ti danskere, der har investeret. Det var blandt andet den langt lavere pris for
investeringer i Estland og det store udbud af tech-iværksættere i Estland, der tiltalte ham.
	
  

Titel: Survey: behov for myndighedsfokus på crowdfunding
Medie: Økonomisk ugebrev
Artikel/link: Intet link
Dato: 04.03.18
Indhold: Økonomisk ugebrev har lavet et survey, der viser, at manglende kendskab, usikkerhed og
manglende indsats fra myndighedernes side er de primære årsager til, at danske investorer ikke har givet
crowdfunding meget opmærksomhed endnu. DanBAN formand Jesper Jarlbæk udtaler til økonomisk
ugebrev, at crowdfunding er et marked med store risici og at det er bedre at stille krav til oplysning
fremfor kapitalkrav, der er højere i Danmark end i andre lande.
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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. marts 2018 t.o.m. d. 30. april 2018 via Infomedia og dækker
over i alt 48 mentions, hvoraf DanBAN har fået 10 mentions. DanBANs omtale ligger primært i de
store erhvervsmedier i denne periode.

Antal mentions for DanBAN fordelt på medier
Medier
Business.dk
Børsen.dk
Børsen (avis)
Finans.dk
Økonomisk ugebrev
Businesslf.dk
Kforum.dk

Mentions
2
2
2
1
1
1
1
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DanBAN nævnt i ”egne” medier - Bootstrapping:
Data er indsamlet for perioden 1. marts 2018 t.o.m. d. 26 april 2018 via tal fra Bootstrapping. DanBAN
har samlet set 8 mentions i bootstrapping
Marts
13. marts 2018: Venturefonde overser kvinderne: Jette Bjerrum
DanBAN næstformand Jesper Højberg Christensen er desuden forfatter til i alt fem artikler om Kina:
22. marts 2018: Tencent og Alibaba indtager overhalingsbanen i global tech-top, Huawei vil forbinde alt
– også i Danmark, New retail: Verdens mest avancerede forbrugere medskaber tech-løsningerne,
Brugerdreven startup for milliarder. Bliver din næste Tesla en NIO?
I alt 6
April:
12. april 2018: Jesper Højberg Christensen: Erstat offentlig erhvervsfremme med privat væksthjælp.
17. april 2018: Investornetværk vil indtage Århus: ”Der er et enormt potentiale”. Her er DanBAN
formand Jesper Jarlbæk citeret.
I alt 2

Om Bootstrapping:
Bootstrapping er et nyt erhvervs-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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