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Vækstfondens lånemuligheder i fremtiden bør sikres
Finans Danmark anerkender Vækstfondens samfundsmæssige rolle. Det er en
afgørende præmis, at Vækstfonden som statsejet institution kun bør kunne træde til, hvor private aktører ikke kan tilvejebringe tilstrækkeligt med risikovillig kapital, så konkurrencen på markedet ikke skævvrides.

En styrkelse af Vækstfonden vil kunne give små og mellemstore virksomheder
nemmere adgang til ny kapital. Vi er åbne overfor, at Vækstfonden – hvor det er
relevant – kan få bedre mulighed for at finansiere virksomheder og projekter, dels
med forskellige former for venturekapital, dels med garantier, lånekapital (herunder ansvarlig lånekapital) og kautioner.

Virksomheder har i dag brug for Vækstfonden, da fonden kan supplere bankernes mulighed for finansiering. Det gavner samfundet, og Finans Danmark ser gerne, at Vækstfondens produkter fortsætter i fremtiden, og påpeger i høringsvaret,
at både fremtidige udbytteudlodning til staten, Vækstfondens likviditetstilgang i
svær konjunktursituation bør sikres samt Vækstfondens fremtidige lånemuligheder bør sikres og gerne styrkes til gavn for specielt nystartede virksomheder samt
små- og mellemstore virksomheder.

Vækstfonden er med sin risikovillige kapital med til at sikre vækst og arbejdspladser i hele landet.
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Lovforslag nr. L 123 om forslag til Lov om
Vækstfonden
Anerkender Vækstfondens rolle

Finans Danmark anerkender Vækstfondens samfundsmæssige rolle. En
styrkelse af Vækstfonden vil kunne give små og mellemstore virksomheder nemmere adgang til ny kapital. Vi er åbne overfor, at Vækstfonden
– hvor det er relevant – kan få bedre mulighed for at finansiere virksomheder og projekter, dels med forskellige former for venturekapital, dels
med garantier, lånekapital (herunder ansvarlig lånekapital) og kautioner.
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Det er imidlertid vigtigt, at Vækstfonden som en statsejet institution kun
træder til, hvor de private aktører ikke selv kan tilvejebringe tilstrækkeligt
med risikovillig kapital, så konkurrencen på markedet ikke skævvrides.
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Risiko for glidning i fondens fokus

Lovforslaget har blandt andet til hensigt at skabe en hensigtsmæssig juridisk ramme for udbyttebetaling fra Vækstfonden i forbindelse med Nordsøaftalen. Det forventes, at Vækstfonden skal betale udbytte til staten i
størrelsesordenen 1,225 mia. kr. frem til 2025. Hvis fonden på sigt skal oppebære udbytter til andre (yderligere) formål, så risikerer man, at det
skubber til enten prissætningen for fondens produkter, eller at Vækstfonden mindsker risikovilligheden. Vækstfondens formål er at tilvejebringe
finansiering til danske virksomheder, som har en grundlæggende sund
forretningsmodel, men hvor risikoen er stor, og den etablerede banksektor ikke vil/kan følge virksomhederne i forhold til deres lånebehov til
vækst, forretningsudvikling, ejerskifte mv.

Likviditetsfaciliteten kan blive klemt i periode med lavkonjunktur

Finansministeren kan lade Vækstfonden optage genudlån hos Danmarks
Nationalbank inden for en samlet ramme af 1 mia. kr., der skal sikre
Vækstfondens aktiviteter i de tilfælde, hvor Vækstfondens likviditet
kommer under pres i tilfælde af lavkonjunktur eller et frosset venturemarked jf. § 17. Derved har Vækstfonden en likviditetsfacilitet i tilfælde af en
lavkonjunktur.

Lovforslaget er begrænset til de tilfælde, hvor Vækstfondens likviditet
kommer under pres i tilfælde af lavkonjunktur eller et frosset venturemar-
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ked. Det er derfor ikke umiddelbart muligt for Vækstfonden at indregne
denne likviditet som tilgængelig til ny og fortsat aktivitet. Det til trods for,
at Vækstfonden med Nordsø-aftalen forventes at måtte betale udbytte
til staten i størrelsesordenen 1,225 mia. kr. frem til 2025.

Finans Danmark finder det betænkeligt, at der i tilfælde af lavkonjunktur
kan være risiko for, at Vækstfonden ikke kan opretholde optimale lånefaciliteter, som små og mellemstore virksomheder efterspørger.

Vækstfondens lånemuligheder i fremtiden bør sikres

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med lånemulighederne, hvil-
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ket fremgår af §16 i bemærkningerne til det netop fremsatte lovforslag.
9. januar 2018

”Lovforslaget ændrer ikke ved disse allerede etablerede lånemuligheder eller
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de vilkår, der er tilknyttet dem, men derimod, at disse vilkår overføres til det
fremsatte lovforslag og revideres i forbindelse med udløb af de enkelte adgange til finansiering med henblik på, at vilkårene enten bortfalder eller videreføres i ændret eller uændret form afhængig af, hvad der findes mest hensigtsmæssigt.” (til §16, side 16-17)

I 2020 udløber lånemandatet for Vækstlån, Ansvarlige Lån og Garantier.
Mandatet for Vækstlån til iværksættere udløber i 2017. Tabsrammerne til
Vækstkautionerne er programsat på Finansloven til og med 2020.
Finans Danmarks holdning er, at de lånemuligheder, som virksomhederne har i dag i regi af Vækstfonden, opretholdes. Finans Danmark ser gerne, at kautionsordningerne over for banker bibeholdes og meget gerne
udvides beløbsmæssigt, således at fonden kan dække større engagementer end i dag. Det vil understøtte Vækstfondens samfundsgavnlige
opgave at stille risikovillig kapital til rådighed for mindre danske virksomheder. Vækstfonden er med sin risikovillige kapital med til at sikre vækst
og arbejdspladser i hele landet.

Med venlig hilsen
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