
INVITATION

Du har idéen – sådan finder du pengene
Vi kender det alle. Enhver virksomhed, uanset branche og størrelse, 
får på et tidspunkt brug for ny kapital. Udfordringen ligger i at få et 
overblik over mulighederne og taget hul på processen.

Derfor slår Næstved Erhverv og en række samarbejdspartnere  
den 23. november dørene op for en Kapitaldag for virksomheder  
i hele Region Sjælland. Arrangementet byder på inspirerende talere, 
diskussion i workshops, networking og adgang til at komme i kontakt 
med udbydere af kapital.

Kapitaldagen er bygget op omkring tre parallelle workshops for 
henholdsvis: 
• Iværksættere og mindre virksomheder
• Veletablerede virksomheder
• Banker, revisorer og private rådgivere
 
Der vil desuden være et udstillingsområde, hvor man kan møde  
forskellige fonde, udbydere af kapital og finansieringsløsninger.  
I god tid inden Kapitaldagen udsendes der en liste over udstillerne, 
så der er mulighed for at overveje, hvem man gerne vil mødes med.

Arrangører af Kapitaldagen er Næstved Erhverv, Vækstfonden,  
Capnova, Væksthus Sjælland og Næstved Erhvervsforening.

Vi glæder os til at byde velkommen til nogle spændende timer.

TIDSPUNKT
Onsdag den 23. november 2016
Kl. 14.00-18.15

STED 
Ny Ridehus
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10
4700 Næstved

PRIS 
Gratis

INFO OG TILMELDING
Senest den 18. november 2016 på
www.naestvederhverv.dk

SPØRGSMÅL
Kontakt Peter Fjerring
på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk

Onsdag den 23. november 2016 kl. 14.00-18.15

KAPITALDAG  
FOR VIRKSOMHEDER  
OG RADGIVERE



PROGRAM
13.30 Ankomst og registrering

14.00  Velkomst – introduktion til dagens tema
   v/ Morten Lynge Andersen, lektor i finansøkonomi ved Erhvervsakademi Sjælland

  Den gode investeringscase – sådan tiltrækker du investeringer til din virksomhed
   v/ Steffen Steffensen, indehaver af Liselund Fontænen A/S  

– et ventureselskab med ejerskab af en række virksomheder

 Præsentation af ny DI-rapport om erhvervslivets kapitalsituation 
   v/ Thorbjørn Baum, konsulent i Dansk Industri

15.15  Pause
  Kaffe og kage – mulighed for at besøge Kapitaldagens udstillingsområde

15.45 Tre parallelle workshops – vælg én af dem ved tilmeldingen
 Se næste side

17.15 Kort pause

17.30 Afsluttende indlæg (plenum)
 Dansk erhvervsliv – før, nu og i fremtiden
  v/ Flemming Lindeløv, tidl. CEO i Carlsberg, COOP, Tulip og Royal Scandinavia  

– i dag aktiv i forskellige bestyrelser og tænketanke

18.15  Afrunding af dagens arrangement

Capnovas medvirken sker med støtte fra Vækstforum Sjælland og Region Sjælland.



WORKSHOP 1: IVÆRKSÆTTERE OG SMÅ VIRKSOMHEDER
De mindre virksomheder og nye iværksættere er grundstammen i det lokale erhvervsliv. Workshoppen  

giver et indblik i deres muligheder for kapital til opstart, vækst og udvikling – samt anbefalinger om, 

hvordan man bedst kan præsentere sig over for banken eller en investor.

Crowdfunding og mikrolån – muligheder for mindre virksomheder
v/ Kristine Pontoppidan, selvstændig konsulent og indehaver af virksomheden NinjaConsult

Medfinansiering af virksomheder sammen med banker, investorer og andre samarbejdspartnere
v/ Christian Haustveit, erhvervskundechef, Vækstfonden

Innovative virksomheder og produkter: Støtteprogrammer og tidlige investeringsmuligheder 
v/ Tom Weidner, Investment Manager, Capnova

Virksomhedscase – praktiske erfaringer med finansiering 
v/ Jacob Maintz, direktør, SiteCover, Haslev 

Virksomhed med løsninger inden for overdækning af byggepladser.

 

WORKSHOP 2: DEN VELETABLEREDE VIRKSOMHED
De fleste virksomheder har et potentiale for nye produkter og kunder, men det kræver kapital at  

få virksomheden ind i en ny fase. Et godt sted at starte er at få afsøgt de forskellige former for  

finansiering og tilførsel af kapital. Workshoppen retter sig mod veletablerede virksomheder og byder  

på information om forskellige investeringsmuligheder og former for kapital.

Vækstfondens tilbud til virksomheder med udviklingsplaner
v/ Anders Christian Andersen, erhvervskundedirektør, Vækstfonden

Muligheder for risikovillig kapital til realisering af vækstplaner, herunder FinanceZealand 
v/ Kim Linnemann, vækstkonsulent, Væksthus Sjælland 

Støtteprogrammer til udvikling af innovative produkter, services og ydelser
v/ Søren Mayland, Business Developer, Capnova

Virksomhedscase – praktiske erfaringer med finansiering
v/ Kenneth Nilsson, CFO, Cotes A/S, Slagelse. Virksomhed med speciale i systemer til fugtstyring

 

WORKSHOP 3: BANKER, REVISORER OG PRIVATE RÅDGIVERE
En lang række gode kræfter hjælper i det daglige virksomheder med finansieringsspørgsmål. Det gælder 

især banker, revisorer og private rådgivere. Workshoppen klæder denne målgruppe på i forhold til at  

kunne inddrage i deres ydelser vejledning om de erhvervsstøtteprogrammer, der findes i både EU,  

ministerier og styrelser og under nordiske institutioner.

Støtteprogrammer til udvikling af innovative produkter, services og ydelser 
v/ Katrine Krogh Balslev, Business Developer, Capnova

Få finansiering til eksport og internationalisering
v/ Martin Amdi Pedersen, vækstkonsulent og internationaliseringsrådgiver, Væksthus Sjælland

Virksomhedscase – praktiske erfaringer med finansiering
v/ Benny Nissen, salgschef og ejer, ATKI A/S, Næstved

Virksomhed med speciale i systemer til trafikregistrering og -regulering



MØD BLANDT ANDRE
FLEMMING LINDELØV 
(Plenum kl. 17.30)

Har stået i spidsen for nogle af Danmarks største virksomheder  

– Carlsberg, COOP, Tulip og Royal Scandinavia og været bestyrelsesformand  

i bl.a. Lundbeck. Har også været engageret i bestyrelsesarbejde i mindre  

virksomheder og på kulturområdet. Er i dag med i tænketanke som Presidents 

Institute og Baltic Institute of Corporate Governance.  

STEFFEN STEFFENSEN 
(Plenum kl. 14.15)

Var i årene 1990-2008 indehaver af Jupiter Plast med produktion på Bogø og 

Sydsjælland. Virksomheden blev solgt i 2009, hvorefter Steffen Steffensen 

gennem ventureselskabet Liselund Fontænen har arbejdet med at hjælpe og 

investere i virksomheder og foreninger på Møn med erhvervsmæssige, sociale 

og kulturelle projekter.

KRISTINE PONTOPPIDAN  
(Workshop 1 kl. 15.45)

Ekspert i crowdøkonomi og tidligere ansat i bl.a. Eksportrådet og Erhvervs-

styrelsen. Nu selvstændig og indehaver af virksomheden NinjaConsult, der 

rådgiver og underviser i mulighederne inden for crowdfunding. Har her-

igennem afholdt stort antal workshops og foredrag for studerende og  

virksomheder både i Danmark og udlandet. 

MORTEN LYNGE ANDERSEN 
(Plenum kl. 14.00)

Er uddannet cand.merc. fra CBS. Har arbejdet med børs- og bankvæsen  

i SDS Børsservice og hos Danske Bank. Skiftede til undervisningssektoren  

i 2002 og underviser i dag i finansøkonomi på Erhvervsakademi Sjælland  

i Næstved. Var bestyrelsesformand for Vordingborg Bank fra 2009 og frem  

til 2013, hvor banken fusionerede med Lollands Bank.

THORBJØRN BAUM  
(Plenum kl. 15.00)

Arbejder som økonom og konsulent i Dansk Industri. Er uddannet med en  

kandidatgrad i økonomi fra Syddansk Universitet. Har ligeledes en bag-

grund som underviser i økonomi, virksomhedsdrift og finansiering ved både 

Syddansk Universitet og CBS.


