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Virksomheder
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Firmaer med udsatte ansatte
skal spinde guld for ny fond
Over de kommende fem år er
planen at lave mellem 15 og 20
investeringer.
Fonden går efter små og
mellemstore virksomheder
med en omsætning på mellem 30 og 200 mio. kr. og gode
vækstmuligheder og ambitioner om social ansvarlighed.

Fondene bag Novo,
Hempel og Tryg er
med i en ny fond
på 200 mio. kr.,
der skal investere
i danske firmaer,
som arbejder med
udsatte ledige

Nyt i Norden

Af Nicoline Kjelland

J

agten efter investorer til
en ny kommerciel fond er
nu lykkedes for Den Sociale
Kapitalfond, der investerer
i virksomheder,
som arbejder med
udsatte ledige. I
alt 218 mio. kr.
er samlet til den
nye kommercielle
fond med navnet Den Sociale
Kapitalfond Invest.
Daniel Diness Andersen,
stifter og adm. direktør i Temashop, der sælger kostumer,
var sidste år en del af Den Sociale Kapitalfonds vækstprogram og fik en investering i
form af et konvertibelt lån på
3 mio. kr.
Fredericia-virksomheden
har bl.a. ansat hørehæmmede, en enkelt med gigt og
har forløb for langtidsledige og
sygemeldte.
Daniel Diness Andersen ville gerne have haft muligheden
for at få den nye fond ombord
sidste år.
“Vi var i en position, hvor
vi ikke stod så stærkt over for
vores egen bank. Ved at få en
professionel partner ind på sidelinjen bliver virksomheden

Hos Temashop har stifter og adm. direktør Daniel Diness Andersen fået mod på at ansætte flere udsatte ledige. Indtil videre er fire
ud af Temashops 25 ansatte hørehæmmede, en enkelt har gigt, og to er i fleksjob. Foto: Robert Wengler

“Forhåbentlig går
det så godt med
den første fond, at
vi kan rejse flere
fonde med samme
profil”
Lars Jannick Johansen, adm.
direktør, Den Sociale Kapitalfond Invest
blåstemplet. Du fremstår mere
professionel, fordi de har været igennem virksomheden og
er med til at gøre klar til næste
skridt,” siger han.
Investorerne i den nye fond
er Novo Nordisk Fonden,
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Den Europæiske Investeringsfond,
Vækstfonden,
Tryghedsgruppen, Hempel
Fonden og Færchfonden, og
målet er at få 250 mio. kr.
“Vi er i dialog med flere
mulige investorer til den første fond. Forhåbentlig går det
så godt med den første fond,
at vi kan rejse flere fonde med
samme profil. Det er ambitionen på den lange bane,” siger
Lars Jannick Johansen, adm.
direktør i den nye fond.
I 2011 søsatte Trygfonden
Den Sociale Kapitalfond, der
bygger på donerede midler og
skal udvikle og afprøve, hvordan man kan lave sociale investeringer på en bæredygtig
måde.

“Tanken har hele tiden været, at når vi fandt noget, der
virkede, skulle det over på en
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kommerciel base, for det er
måden, man skalerer på,” siger
Lars Jannick Johansen.

Den Sociale Kapitalfond Invest

 dspringer af Den Sociale Kapitalfond, som blev etableU
ret i 2011, og investerer kapital og kompetencer i sociale
virksomheder for at styrke vækst og bæredygtighed.
Fonden er på 218 mio. kr. med et mål om 250 mio. kr.
 trategien er at være minoritetsinvestor med 10-49
S
pct. ejerskab og kombinere egenkapitalinvestering med
ansvarlige lån.
 okus er mindre og mellemstore virksomheder i DanF
mark og Sydsverige inden for handel, produktion og
service.					
nikj
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Novo Nordisk Fonden har
skudt 25 mio. kr. i fonden.
“Vi ser først og fremmest
på den positive sociale effekt.
Opnår vi et økonomisk afkast,
er vi glade for det, og så vil det
indgå i fremtidige uddelinger,”
siger direktør Birgitte Nauntofte.
Ifølge Søren Kristiansen,
adm. direktør i Tryghedsgruppen, er det nyt i Norden
at tænke økonomisk og social
bundlinje sammen.
“Vi ser en global trend, hvor
kapitalstærke investorer samles om samme formål, og det
giver rigtig god mening for
os som investor at kombinere
hensyn til såvel samfund som
bundlinje,” siger han.
Tilbage i Fredericia fortæller Daniel Diness Andersen, at
samarbejdet med Den Sociale
Kapitalfond har givet ham
mod på at tage flere udsatte
ind i virksomheden.
“De har været med til at
skabe muligheden for at tage
udsatte ledige ind, fordi de har
været med til at sikre vækst i
forretningen,” siger han.
Sidste år ramte Temashops
omsætning 28,8 mio. kr.,
og overskuddet landede på
464.000 kr. I år forventer Daniel Diness Andersen, at omsætningen rammer 31 mio. kr.
nikj@borsen.dk
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Fond jagter 300 mio til
sociale iværksættere
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