
6 Torsdag 27. marts 2014

 ■ IVÆRKSÆTTERI
Af Jonatan Rying Larsen

Politikerne på Christians-
borg bør seriøst overveje 

at ændre en række love, der 
bremser iværksættere med 

globale vækstam-
bitioner. For som 
det er nu, presses 
hurtigtvoksende 
virksomheder til 
at søge mod ud-

landet, hvis de vil kæmpe med 
om de klogeste hoveder, både 
danske og udenlandske. 

Sådan lyder opråbet fra de 
to serieiværksættere Camilla 
Ley Valentin og Peter Mühl-
mann, der er blevet kåret til 

hhv. årets kvindelige iværk-
sætter i 2012 og årets iværk-
sætter i 2013. 

“Det er en hjertesag for os at 
vise, at man kan drive en glo-
bal virksomhed herhjemme. 
Men en af de ting, der gør det 
svært, er reglerne omkring 
tildeling af arbejdsvisum til 
personer fra f.eks. USA og 
Kina. Nogle gange er det nød-
vendigt at ansætte folk fra 
udlandet, hvis man vil holde 
sig skarp,” siger Camilla Ley 
Valentin, medstifter og mar-
ketingdirektør i Queue-it – en 
online køløsning med kunder 
i hele verden, der bliver brugt 
til hjemmesider med meget 
trafik.

Samme melding lyder fra Pe-
ter Mühlmann, der er stifter af 
den 160 mand store internet-
portal Trustpilot, der samler 
brugeranmeldelser af virksom-
heder. Her har man flere gange 
oplevet, at dygtige kandidater 
er røget til konkurrenter i ud-
landet pga. den danske lovgiv-
ning.   

“Jeg føler et ansvar for at 
skabe vækst og arbejdsplad-
ser i Danmark. Men der er et 
par ting, som forhindrer os i 

at udvide virksomheden med 
den hastighed, vi kunne have 
vokset med. Dels er det loven 
omkring tildeling af aktieop-
tioner, og dels er det reglerne 
omkring ansættelse af perso-
ner, der ikke kommer fra EU,” 
siger Peter Mühlmann. 

Tidskrævende proces
Som reglerne er i dag, skal 
virksomheder bl.a. skriftligt 
redegøre for, hvorfor en dan-
sker ikke kan udfylde samme 
stilling som en kandidat fra 
et ikke EU-land. En proces, 
der ofte er tidskrævende og 
ender med, at kandidaten i 
mellemtiden vælger et andet 
job. En anden ting, der ifølge 
Peter Mühlmann gør det svært 
at rekruttere højtkvalifice-
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Niklas Zennström og 
Janus Friis etablerer 
Skype. Selskabet 
sælges til Ebay i 2009 
og siden til Microsoft 
i 2011

Unity Technologies lancerer sit første 
produkt i USA. I 2008 har Unity 
Technologies 12 ansatte fordelt 
mellem Danmark, Litauen og USA. 
I 2009 flytter stifteren David 
Helgason hovedkvarteret fra Køben-
havn til San Francisco

Softwarefirmaet Soonr 
etableres af Martin Frid-
Nielsen i Silicon Valley: 
"Der er ingen, der står i 
vejen for dig i Silicon Valley. 
Hvis du har en god idé, så 
er det bare 'go for it'. 

Just-Eat udvider 
internationalt med 
opstart i England. 
Flere lande følger 
løbende, og i 2011 
sælges virksomheden 
til Microsoft

Efter finansiering fra 
Charles River Ventures 
& Benchmark Capital 
flytter Zendesk til San 
Francisco, USA 

Medstifter og direktør af Vivino, Heini 
Zachariassen, åbner kontor i Californien 
og udtaler i den forbindelse: 
”Det betyder rigtigt meget, at vi fremstår 
som en amerikansk virksomhed. USA er 
klart vores største marked, og vi har 
allerede flest kunder her.”

Birdback med hovedsæde i London modtager 
13 mio. kr. fra en investorklynge. Steffen 
Thilsted, en af de tre, danske stiftere, udtaler: 
”Lige nu er vi i gang i Frankrig og Tyskland, 
ligesom Brasilien nok også er et af de steder, 
vi kommer til at lancere først. Så det er 
international ekspansion.”

Billetto overvejer stærkt at rykke hoved-
kontoret til London i jagten på kapital og 
markedsandele. Selskabets medstifter 
Henrik Teisbæk tilføjer: 
”Vi kigger meget seriøst på, om vi skal 
flytte vores hovedkontor til London. 
Markedet er ti gange større end i Danmark.”
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 ■ KAPITAL
Af Jonatan Rying Larsen

Iværksætteres adgang til ri-
sikovillig kapital i Danmark 

er alt for begrænset. og det 
bremser potentielle vækst-
virksomheder, før de overho-
vedet er kommet i gang. 

Det mener Shomit Ghose, 
der har mere end 20 års er-
faring som iværksætter og 
venturekapitalist i it-mekkaet 
Silicon Valley i Californien. 

I dag er han partner i Onset 
Ventures, der forvalter om-
kring 1 mia. dollar (5,4 mia. 
kr.) fordelt på seks fonde. 

“Venturekapitalmiljøet i 
Danmark er meget mindre end 
i USA. og der er brug for risi-
kovillig kapital til iværksæt-
tere, for risiciene, der er for-
bundet med selv at hæfte for 
eventuelle tab som nystartet 
virksomhed, er alt for store,” 
siger Shomit Ghose, der især 
er forarget over idéen om, at 

iværksættere skal hente kapi-
tal i banken.  

“Amerikanske iværksættere 
ville blive ligblege ved tanken 
om, at de skulle stille deres 
personlige ejendele som sik-
kerhed for at finansiere virk-
somheden og dermed risikere 
at gå fra hus og hjem, hvis man 
fejler,” siger Shomit Ghose.

Vækstfonden indførte for 
et par år siden de såkaldte 
vækstlån. De er på mindst 2 
mio. kr. og forudsætter bl.a., 

at låntageren opnår mindst 25 
pct. privat medfinansiering, og 
at der stilles personlig kaution. 
En model, der også vækker 
skepsis hos Shomit Ghose. 

“Det er ikke noget, vi har 
kendskab til i USA. hos os 
handler venture om risikovil-
lig kapital, så der er ingen form 
for sikkerhedsstillelse. Iværk-
sættere skal kun opgive aktier 
for at modtage finansiering. 
hvis virksomheden ikke er en 
succes, er det kun aktierne, 

der ikke er noget værd,” siger 
Shomit Ghose, der dog under-
streger, at han som helhed har 
stor respekt for de danske ven-
turekapitalfonde. 

hos Vækstfonden trækker 
man på skulderen over kritik-
ken. 

“Jeg synes, det er vigtigt at 
skelne mellem de forskellige 
typer forretninger. Iværksæt-
tere, der endnu ikke har en 
omsætning, vil f.eks. have me-
get bedre af at tage et bank-
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shomit Ghose, amerikansk 
venturekapitalist

Hos os handler 
venture om  
risikovillig  

kapital, så der 
er ingen form for 

sikkerhedsstillelse

ansatte har trustpilot.  
størstedelen af  

medarbejderne sidder på 
hovedkontoret i København
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ret arbejdskraft, er reglerne 
omkring tildeling af aktieop-
tioner. Et værktøj, der ellers 
er udbredt i iværksættervirk-
somheder, som normalt ikke 
kan konkurrere på lønniveauet 
med giganter som Novo Nor-
disk og Mærsk. 

“Problemet er, at aktieop-
tioner er enormt uhensigts-
mæssigt regulerede i Dan-
mark,” siger Peter Mühlmann 
og uddyber. 

“For hvis jeg giver en ny-
ansat aktieoptioner, og det 
efter kort tid viser sig, at han 
ikke passer i stillingen, kan 
han ende med fremadrettet 
løbende at blive tildelt aktier 
i min virksomhed, selvom vi 
stopper samarbejdet efter et 
par måneder. Det betyder, at 
man som iværksætter løber 
en enorm stor risiko.”

I Danmark beskattes aktie-
optioner desuden som almin-
delig indkomst, hvilket svarer 
til en marginalskat på 56 pct. 
Til sammenligning lyder be-
skatningen på 10 pct. i Stor-
britannien og 15 pct. i USA. 

Skaber job
Trustpilot og Queue-it er i 
samme kategori som en række 
fremadstormende it-virksom-
heder, der i løbet af de seneste 
fem år har flyttet hovedkonto-
ret til udlandet. 
Blandt dem er Zendesk og 

spil udvikleren Unity, der 
ifølge Børsens oplysninger 
tidligere i år takkede nej til 
et købstilbud fra Ebay på 750 
mio. dollar (4 mia. kr.).  

Tal fra DI viser, at mindre 
og mellemstore virksomhe-
der skabte fire gange så mange 
arbejdspladser som de største 
selskaber mellem 2002-2008. 
Derfor går det potentielt også 
ud over jobskabelsen herhjem-

me, når vækstvirksomheder 
vælger at rykke teltpælene op. 

Børsen ville gerne have 
forelagt erhvervs- og vækst-
minister Henrik Sass Larsen 
(S) kritikken fra Camilla Ley 
Valentin og Peter Mühlmann. 
Ministeren har dog henvist 
til Socialdemokraternes er-
hvervsordfører, Benny En-
gelbrecht. 

han pointerer i et skriftligt 
svar til Børsen, at regeringen 
netop nu er ved at se på, hvor-
dan man kan gøre det lettere 

for virksomheder at tiltrække 
udenlandsk arbejdskraft. Det 
betyder bl.a., at regeringen vil 
justere Green Card-ordningen, 
så den i højere grad målrettes 
de kompetencer, virksomhe-
derne søger. 

Benny Engelbrecht under-
streger dog samtidig, at loven 
omkring tildeling af aktieop-
tioner næppe bliver ændret. 

“Når reglerne er, som de 
er, er det for at beskytte ar-
bejdstagerne. hvis man som 
arbejdstager har accepteret 
at gå til en lavere løn mod til 
gengæld at få en aktieoption, 
nytter det jo ikke, at optionen 
bliver annulleret, hvis man 
bliver opsagt efter f.eks. ti 
måneder,” forklarer Benny 
Engelbrecht. 

I Queue-it håber man at 
kunne blive ved med at bevare 
hovedkontoret på dansk jord. 

“hvis ikke der kommer en 
investor, som kræver, at vi 
flytter, mener vi, at det bør 
kunne lade sig gøre at rette 
vilkårene ind, så det kommer 
til at fungere,” siger Camilla 
Ley Valentin.

jola@borsen.dk 

Danske tilstande presser iværksættere udenlands

Ifølge Peter Mühlmann, stifter 
af Trustpilot, er bl.a. aktieop-
tioner enormt uhensigtsmæs-
sigt regulerede i Danmark. 
Arkivfoto: Jeppe Carlsen

Camilla Ley Valentin,  
medstifter af it-virksomheden 
Queue-it, advarer om, at det 
er svært at få kvalificerede, 
udenlandske medarbejdere  
til Danmark.  
Foto: Jonas Pryner Andersen
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 ■ UDFLYTNING
Af Jonatan Rying Larsen

Det er langtfra kun virk-
somheder i kraftig vækst, 

der søger mod udlandet. 
Drømmen om at blive den næ-
ste internetsucces får således 
de tre iværksættere Linisha 
Palm, Mikkel Lønow og Jens 
Axel Sø til at rykke den seks 
måneder gamle virksomhed 
Photopitch til London – i før-
ste omgang for at deltage i et 

acceleratorprogram hos Oxy-
gen Accelerator, der hjælper 
nystartede virksomheder med 
at få gang i væksten. 

“Programmet betyder, at 
hver stifter, der flytter med 
til England, får 12.000 pund 
(107.000 kr.). Derudover får vi 
rådgivning fra nogle af de dyg-
tigste mentorer i landet og en 
gratis kontorplads i et år. Det 
er en kæmpe mulighed,” siger 
Linisha Palm. 
Photopitch er en portal, der 

gør det muligt for kunderne 
at sætte deres billedbestillin-
ger i udbud hos professionelle 
fotografer. 

Store kunder
Virksomhedens kundeliste 
er steget støt og tæller i dag 
slikgiganter som Ferrero. 
Derudover har fotoportalen 
tilknyttet fotografer i 19 lan-
de. Tilbuddet om at deltage i 
oxygen Accelerators var dog 
ikke den eneste grund til, at 

Photopitch valgte at bestille 
en envejsbillet til London.

“Vi skal ud at hente finan-
siering til sommer, og der er 
det engelske marked større 
end det danske. Desuden si-
ges pengene at være billigere 
i England. Vi får simpelthen 
bedre vilkår for samme beløb 
her som i Danmark. og så har 
vi haft lettere ved at banke dø-
ren ind til det engelske mar-
ked,” forklarer Linisha Palm. 
Møder I andre iværksættere, der 

overvejer at flytte til udlandet 
pga. det?

“Vi har siddet på kontor i 
København med flere, der er 
på vej væk. Det er mit ind-
tryk, at folk er trætte af de 
strikse rapporteringskrav, der 
er til tidlige start-ups, fra de 
iværksætterprogrammer og 
finansieringsmuligheder, som 
eksisterer herhjemme. For det 
er et tidspunkt, hvor det ene-
ste, der tæller, er eksekvering.”

jola@borsen.dk

Fotoportal dropper Danmark Amerikansk investor rystet over finansieringsvilkår
lån, mens virksomheder, der er 
mere skalerbare, typisk er dem, 
der har brug for venturepenge. 
og vores venturemarked for 
firmaer i det tidlige stadie er 
ikke så meget mindre end i 
USA,” siger Christian Motz-
feldt, direktør i Vækstfonden. 

han peger samtidig på, at de 
danske venturefonde sidste år 
investerede mere end 2 mia. 
kr., hvilket er det højeste ni-
veau siden finanskrisens start.

jola@borsen.dk 

Camilla Ley Valentin,  
medstifter, Queue-it

“Det er en 
 hjertesag for os at 
vise, at man kan 
drive en  global 

virksomhed 
 herhjemme”


