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I Danmark har vi et stort problem. I de sidste 30 år har kun to nye virksomheder med over
1.000 danske medarbejdere set dagens lys. Den ene af Netcompany, der blev børsnoteret
på Nasdaq København i 2018, og den anden er Fitness World, som i 2021 planlagde en
børsnotering, men blev solgt i stedet.

Ingen af de 11 danske unicorns stiftet i dette årtusinde har skabt over 1.000 danske
arbejdspladser. Faktisk har den nok mest værdifulde danske unicorn, Unity, med knap 8.000
globale arbejdspladser, kun skabt 335 arbejdspladser i Danmark.

Vi har i Danmark meget få børsnoteringer, og kun 7,6 % af al nordisk venture- og børskapital
i 2021 tilfaldt danske virksomheder. Svenske virksomheder fik til gengæld 60 %. Det er 1,5
gange af Danmark, Norge og Finland tilsammen!

De otte mest værdifulde danske virksomheder (ifølge Forbes 2000) er 103 år gamle i
gennemsnit. 

Det er ikke bare et problem for virksomhederne selv. Det er også et problem for Danmark,
som går glip af en masse fremgang, virkelyst og i sidste ende også velstand. Flere danskere
fortjener at få andel i den fantastiske følelse, det er at have ansvar – også for virksomheder.

Når vi skal forklare, hvad der er galt med den danske vækstmotor, ser vi fire store hoved-
problemer.
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Problem 1: For mange virksomheder forlader Danmark

Der er blevet skabt en række store, nye virksomheder i Danmark, men de er næsten alle
flyttet til udlandet. 

Ud af de 10 største danske virksomheder startet i dette årtusinde, har 8 af dem forladt
Danmark ved enten at blive børsnoteret i udlandet eller at blive opkøbt af en udenlandsk
investor og flytte hovedsædet til udlandet.

Af de 16 danske virksomheder med en værdi over 1 mia. kr., der er startet i samme periode,
har kun tre valgt børsnotering i Danmark.

Tallene taler deres klare sprog: Danskerne er stadig dygtige iværksættere, men Danmark
skræmmer dem væk med høje skatter.

Det er nemlig ikke en tilfældighed, at nye firmaer flygter, når de når en vis størrelse. Danmark
har den næsthøjeste aktiebeskatning og den højeste samlede beskatning i OECD.

Det betyder, at fremtidens muligheder og arbejdspladser flytter til udlandet, selvom de er
skabt af danske hænder og hoveder.

Penneo blev stiftet i 2012 og laver digitale underskrifter af dokumenter, håndtering af
kontrakter mv. I 2020 blev 66 % af alle årsregnskaber, der blev indsendt til
Erhvervsstyrelsen, underskrevet med Penneo, og samme år blev Penneo børsnoteret på
First North og flyttede senere til Nasdaq Copenhagen. 

Jakob Neua Nørgård havde en stor aktiepost i selskabet, som blev underlagt lock-up i
forbindelse med børsnotering, som man ofte gør. Børsnoteringen betød, at der nu skulle
betales lagerskat af værdien af aktieposten, som på toppen var 150 mio. kr. værd.
Aktiekursen dykkede senere, hvilket betød at den skyldige skat var helt ude af proportioner
med den gevinst, der var mulighed for at realisere. Og de fradrag man i den situation får, kan
være meget sværere at anvende. 

Mange oplever ikke, at ”lynet slår ned to gange” i forhold til meget store
iværksættersucceser. Den helt uforholdsmæssige store skat har svækket Jakob Neua’s
mulighed for at investere i nye iværksætterselskaber i sin karriere efter Penneo.

Case: Jakob Neua Nørgaard, Penneo
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Løsninger
Giv samme skattemæssige behandling som hovedaktionærer til dem, der ejer ned til 2 %
af et selskab, så flere investorer i praksis kan være med tidligt i vækstrejsen
Giv mulighed for at aktionærer altid kan vælge at blive beskattet efter realisations-
princippet
Aktieskat- og kapitalskat skal sænkes til 27 %
Selskabsskatten skal ned til 15 %
Giv mulighed for iværksætterinvesteringer gennem virksomhedsskatteordningen (VSO)

Problem 2: For få danskere ejer iværksættervirksomheder

Mange danskere har en stor del af deres opsparing i mursten og i pensionsselskaber, som
investerer i store, gamle virksomheder. Det betyder, at alt for få danskere har et medejerskab
i en enorm del af værdiskabelsen og væksten i Danmark. 

For få danskere får stor gevinst, når en ny virksomhed lykkedes. Og alt for få danskere
mærker konsekvensen, når rigide danske regler spænder ben for det næste store
erhvervseventyr. 

Langt flere skal være medejere. For ejerskab forpligter og ansvarliggør. Det er en konstruktiv
følelse at have en andel i tings succes eller fiasko, selv når man ikke tjener styrtende på det.
Derfor bør vi have et selvstændigt mål om, at flere danskere investerer deres penge i små
danske virksomheder.

Nico Blier-Silvestri kom til Danmark fra Frankrig og har arbejdet i en lang række succesfulde
startups. Han var nøglemedarbejder hos Unity og fik dér en stor portion warrants (altså
købsrettigheder til aktier). Han udnyttede den købsret og ombyttede sine warrants til aktier i
september 2020, og hans aktiepost var på det tidspunkt 13,9 mio. kr. værd. Nico solgte ikke
aktierne og havde ikke en realiseret gevinst. I midten af 2022 kontakter Skat ham og kræver
6,8 mio. kr. i skat – problemet er bare, at Unity-aktien i mellemtiden er crashet, og Nico’s
aktiepost nu er 4,6 mio. kr. værd. Han skylder altså 2,2 mio. kr. mere i skat, end hvad hans
gevinst er værd. Nico overvejer at lade sig skille, så hans kone kan beholde huset.    

Case: Nico Blier-Silvestri, Unity
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Løsninger
Beskatningen af warrants/optioner skal først ske i forbindelse med endelig realisation
Fjern kravet om, at mindst 80 % af medarbejderstaben skal tilbydes medarbejderaktier,
og lad alle virksomheder tilbyde medarbejderaktier på op til 100 % af lønnen
Fjern kravet til, hvor stor en andel af pensionsformuen, som må investeres i unoterede
aktier
Fjern kravet om at, ét firma maksimalt må udgøre 25 % af pensionsformuen
Fjern paragraffer, der hindrer crowdfunding og erstat eventuelt med særskilte danske
regler for at pakke crowdfunding i strukturer, der lever op til EU-lovgivning på området

Problem 3: Danmark holder talenterne ude

I Folketingets konkurrence om at fremstå strammest på udlændingepolitikken og lukke landet
for enhver udlænding, er det som om, man slet ikke fatter, at der foregår en intens
international konkurrence om de klogeste hænder og hoveder. Det har vores nabolande til
gengæld forstået.

Når en udenlandsk medarbejder på en erhvervsordning kommer til Danmark, er det typisk en
stor overskudsforretning. Potentialet for at tiltrække flere med stærke iværksætter-
kompetencer er enormt stort.
 
Men det kræver, at vi gør en aktiv indsats for at tiltrække talentet i stedet for at lægge
hindringer i vejen. Tænk sig, hvis Danmark blev et land, som højtkvalificerede og
topmotiverede medarbejdere valgte til.
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David Heinemeier Hansson har været med til at stifte en række succesfulde it-virksomheder i
udlandet. Han besluttede i 2020 at vende tilbage til Danmark med sin amerikanske kone og
tre børn. Han gik straks i gang med at investere i danske startups og fungere som mentor,
mens hans kone var i familiesammenføringsprocessen. I den proces missede de en enkelt
deadline, og hele processen blev annulleret. De havde muligheden for at starte forfra, men
de prøvede i stedet at sørge for, at hans kone fik en opholdstilladelse gennem hendes
arbejde i David Heinemeier Hanssons virksomhed. Men ansøgningen lå hos myndighederne
og samlede støv, og det endte med, at familien måtte give op og forlade Danmark.

Case: Basecamp-stifter David Heinemeier Hansson

Løsninger
Beløbsgrænsen skal sænkes til den overenskomstmæssige mindsteløn, så alle, der får
job til danske lønvilkår, kan arbejde i Danmark
Sagsbehandlingen skal vendes på hovedet, så en udlænding i udgangspunktet er
godkendt ved ansøgningstidspunktet, og senere må afvises, hvis ikke vedkommende
lever op til kriterierne i beløbsgrænsen
Det skal være nemmere at få sin ægtefælle med til Danmark. Små procesfejl skal ikke 
 straffes med, at en årelang proces skrottes. I stedet skal der indføres mulighed for at
pålægge små bøder, hvis man misser en deadline eller tilmelder sig det forkerte kursus
Hvis udenlandske iværksættere og deres familie kan stille med mindst 500.000 kr., skal
der være lettere adgang til at komme ind i landet og etablere virksomhed. En
forudsætning er, at familien er selvforsørgende og ikke modtager sociale ydelser
Folk, som arbejder i udlandet, skal beskattes dér, hvor de arbejder fra, da det også er
der, de modtager offentlige services
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Problem 4: Staten spænder ben

Staten er dybt afhængig af en dynamisk privat sektor, som skaber vækst og velstand.
Alligevel er den statslige regulering oftere modspiller end medspiller, og man kan stort set
ikke opstøve en iværksætter, som ikke er chokeret over de dynger af bureaukrati, der hældes
ned over dem.

Lige nu oplever vi en eksploderende fintech-branche (finansteknologi) i Danmark, der snart
runder 5.000 medarbejdere. I 2015 var der 700. Fintech-branchen skaber en enorm værdi og
bidrager til vækst og skattebetalinger i Danmark. Desværre er staten mere optaget af at føre
et hovedløst korstog mod ”bankerne” end at sikre konkurrencedygtige betingelser for nogle
potentielt meget store erhvervseventyr i Danmark.

Det kan ikke passe, at populistiske hensyn skal koste hele samfundet for vækst og udvikling.
Forudsætningen for at den offentlige sektors tandhjul kan dreje rundt er en velfungerende
privat sektor, der skaber fremgang og velstand.

Pleo udbyder kort-løsninger til virksomheder, som gør det meget lettere at holde styr på
virksomheders pengeforbrug og sørger for at lette regnskabs- og bogføringsbyrden
betydeligt. PLEO nåede Unicorn-status i 2021, da deres værdi krydsede 1 mia. dollars, og i
2021 lykkedes det dem at rejse 2,2 mia. kr. i to store C-runder. Pleo har aktuelt 800
medarbejdere og betjener mere end 17.000 virksomheder.

I september 2022 fortalte CEO, Jeppe Rindom, at Pleo gradvist er i gang med at flytte
aktiviteten til udlandet, fordi vilkårene ikke er konkurrencedygtige i Danmark. Pleo rammes
særligt af, at regeringen har pålagt finansielle virksomheder nye særskatter, og at de er
pålagt lønsumsafgift og dermed ikke har muligheder for at fratrække moms. Pleo har sin
banklicens i Storbrittanien og medarbejdere i 50 forskellige lande og skal det gå Pleo
anderledes end tidligere tech-succeser, kræver det konkurrencedygtige forhold i Danmark.

Case: Pleo

Løsninger
Fintech-selskaber skal have valgfrihed om, hvorvidt de vil momspålægge deres produkter
eller betale lønsumsafgift
Tilbagerul ”samfundsbidraget” fra den finansielle sektor
Finanstilsynet skal have faste behandlingstider for licenser, da disse er fuldstændigt
afgørende for værdien af fintech-virksomheder og regularitet letter opgaven i fht. funding 
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Kilder

Case: Jakob Neua Nørgaard, Penneo
https://itwatch.dk/ITNyt/Profiler/article14118347.ece
https://www.linkedin.com/posts/erik-jantzen_den-seneste-m%C3%A5ned-for-penneo-
p%C3%A5-aktiemarkedet-activity-6960898920738643968-eG-F/?originalSubdomain=ro

Case: Nico Blier-Silvestri, Unity
Selve problemstillingen: https://www.linkedin.com/posts/danishtechstartups_recruitment-
startup-shares-activity-6968478224557240321-dp8r?
utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/nicoblier_bonjour-a-little-update-from-my-side-activity-
6975046017968701440-rREq/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Case: Basecamp-stifter David Heinemeier Hansson
https://itwatch.dk/ITNyt/Profiler/article14387047.ece 
https://itwatch.dk/ITNyt/Profiler/article14388481.ece 

Case: Pleo
https://borsen.dk/nyheder/finans/tech-komet-raser-over-skatteregler-forhold-er-unfair 
https://borsen.dk/nyheder/politik/pleo-opraab-giver-panderynker-paa-christiansborg 
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