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500 millioner til venturefondes aktiviteter er et skridt i den rigtige retning
København d. 25. september, 2009: DANSK BIOTEK glæder sig over, at Regeringens
erhvervspakke indeholder DKK 500 millioner til medfinansiering af venturefondenes
aktiviteter samt krav om, at midlerne kun kan gå til nye investeringer i de tidlige
markedsstadier (seed-markedet). Dette imødekommer et af DANSK BIOTEKS væsentlige
forslag til vækstinitiativer, nemlig, at der afsættes 3 x 500 mio. kr. over 3 år i
vækstkapital til vækstiværksætterne gennem venturefonde.
Biotekindustrien er en videnstung industri med stor eksport af medicin og industrielle
biotekprodukter og er derfor af stor betydning for Danmarks fortsatte udvikling som
konkurrencedygtigt vidensamfund. Risikovillig kapital er kernekraften, hvis dansk
biotekindustri fortsat klare sig i fremtidens globale konkurrencesamfund, hvor vi er på
linje med Storbritannien, Tyskland og Schweiz i konkurrencen om at være Europas
vækstcenter inden for biotek.
”Regeringen tager et stort skridt i den rigtige retning ved at sikre, at Danmarks
vækstvirksomheder får øget adgang til risikovillig kapital. Mere risikovillig kapital vil
skabe basis for etablering af flere nye biotekvirksomheder, så den nedadgående kurve, vi
har set inden for de senere år, kan stabiliseres og forhåbentlig vendes. Vi håber på, at
regeringen vil følge op på dette første vigtige skridt og siden tage stilling til den række af
initiativer, DANSK BIOTEK foreslår for at sikre Danmark en førerposition inden for
innovativ bioteknologi,” siger formand for DANSK BIOTEK, Søren Carlsen.
DANSK BIOTEKs vækstpakke
 75 mio. kr. ekstra til proof-of-concept puljerne samt hævning af loftet fra 750.000
kr. til 1,5 mio kr. pr. projekt. Det vil styrke kommercialiseringen, hvis projekter
kan modnes på universiteterne via en grundig proof-of-concept vurdering
 Innovationsmiljøerne skal have mulighed for at investere et større beløb pr.
investering
 Innovationsmiljøernes årlige bevilling bør øges til 250 mio. kr. om året, miljøerne
fortsat skal sikre, at der bliver udviklet et lige så højt antal innovative
vækstiværksætter i Danmark,
 3 x 500 mio. kr. over 3 år i vækstkapital til vækstiværksætterne gennem
venturefonde
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