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Kapitalfremskaffelse

Er der behov for at fremskaffe kapital til at udvikle virksomheden - eller blot et ønske 
om at forbedre den generelle situation omkring likviditet?

Nedenfor er et kapitalfremskaffelsesforløb illustreret

Hvad er en Kapitalcoach?

En Kapitalcoach er en uvildig ekspert indenfor øko-
nomi og finansiering, der har adgang til et bredt net-
værk af finansielle aktører, herunder business angels, 
fonde, etc.

Målet for en Kapitalcoach er at finde kapital (eller likvi-
ditet) til din virksomhed. Dette foregår efter kriterier 

opstillet sammen med  virksomheden og er tilpasset 
til den enkelte virksomheds situation. Endvidere vil 
Kapitalcoach’en arbejde med videntilførsel og/eller 
tilførsel af netværk, der er nødvendig for at imøde-
komme virksomhedens udfordringer.

En af de største udfordringer virksomheder, der øn-
sker at udvikle forretningen står over for, er at kunne 
fremskaffelse nødvendig kapital.  De seneste års  øko-
nomisk afmatning har ikke gjort adgangen til kapital 
nemmere. Omvendt er der fremkommet mange flere 
muligheder for at  fremskaffe kapital. 

Formålet med et kapitalfremskaffelsesforløb er,  at 
kortlægge de specifikke behov og muligheder  virk-
somheden har for at forbedre sit kapitalgrundlag med 
henblik på at kunne udvikle virksomheden.
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Hvordan gør vi det?

En af vores erfarne virksomhedsrådgivere træder ind i 
rollen som Kapitalcoach og foretager en kortlægning 
af de behov og muligheder  virksomheden har for at 
fremskaffe kapital.

Det sker på baggrund af en gennemgang af virksom-
heden, hvor bl.a. forretningsmodel, regnskab og nøg-
letal sammenholdes med de generelle muligheder 
virksomhed har for at rejse kapital.

Udbyttet fra et kapitalfremskaffelsesforløb
1. Klart overblik over virksomhedens kapitalbehov

2. Overblik og de muligheder virksomhed har for at fremskaffe kapital

3. Anbefaling til hvilken type fremmedkapital, der bør forfølges.

4. Udarbejdelse af til handlingsplan for fremskaffelse af kapital.

5. Forberedelse af virksomheden på dialog med mulige finansielle aktører

6. Rådgivning, koordinering og assistance omkring kapitalfremskaffelsen
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• sale & lease-back
• leasing, driftsmidler
• Belåning af lager
• Factoring

• Reduktion i lager
• Forlængelse af kreditbetingelser
• Hurtigere fakturering
• Kortere betalingsfrister
• støtteordninger

• Kassekredit
• Banklån
• Mezzanin kapital
• Vækstkapital mfl.

• Medarbejderaktier
• Vækstfonden
• Business Angels
• Finansielle investorer (small CAP)
• IPO (Børsnotering First north)

Kapitalfremskaffelsesforløbet indeholder en kortlæg-
ning og anbefaling af muligheder til fremskaffelse af 
den fornødne kapital, samt forberedelse til og eventuelt 
assistance i dialogen med potentielle kapitaludbydere.


