
Innovationsforeninger

- en venture Capital investeringsenhed for professionelle investorer

Af advokat Jacob Kornerup, samt de advokatfuldmægtige Dan Moalem og Jens Valdemar Krenchel, Lindh Stabell
Horten.

Indledning
Folketinget vedtog d. 15/12 2000 lovforslag L76 - forslag til lov om
innovationsforeninger, nu lov nr. 1328 af 20. december 2000 om in-
novationsforeninger (i det følgende betegnet INFL). Loven trådte i
kraft d. 1/4 2001.

Formålet med denne artikel er, med udgangspunkt i innovationsfor-
eningen som venture Capital enhed, at give et kort indblik i en række
juridiske forhold, som loven omhandler. Der er tale om en ny investe-
ringsenhed, hvorfor denne forsøges indpasset i de konstruktioner, der
hidtil har været anvendt som investeringsenheder i venture Capital
sammenhænge. De skatteretlige aspekter af innovationsforeningen vil
kun ganske kort blive berørt. Der er således ikke tale om en skatteretlig
behandling af innovationsforeningen.

Lov om innovationsforeninger
En innovationsforening er en erhvervsdrivende forening, som har til
formål fra ét eller flere medlemmer at modtage midler, som fortrinsvis
investeres som unoterede kapitalandele i eller udlån til små og mellem-
store nye teknologisk innovative virksomheder, jf. INFL § 1, nr. 1.
Intentionen med loven er således et ønske om at lette adgangen til
venture Capital for ovennævnte virksomhed. Loven har således til
formål at være med til at skabe et mere velfungerende marked for
venture Capital. Dette er forsøgt ved at imødekomme de institutionelle
investorers ønske om en speciel investeringsenhed;

• til brug ved kapitalplaceringer i venture Capital selskaber, der
har som sit eneste formål at investere i ovennævnte nye virksom-
heder, eller

• en investeringsenhed, der investerer direkte i de nye teknologiske
virksomheder.(1)

At innovationsforeninger primært tiltænkes benyttet af professionelle
institutionelle investorer understøttes af det skattefradrag, som sådanne
investorer modtager ved investering i en innovationsforening, jf. ne-
denfor under pkt. 11.

Stiftelse og kapitalkrav
Stiftelse af en innovationsforening kræver en minimumskapital på
DKK 100 mio., samt Finanstilsynets forudgående godkendelse af for-
eningens vedtægter, bestyrelse, ejerkreds mv., ligesom foreningen skal
registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. § 5.

Grænsen på DKK 100 mio. tillige med mindstestørrelsen for investe-
ringsforeningsandele på DKK 500.000 er formentligt sammenhængende
med ønsket om at skabe en investeringsenhed for de store professionelle
investorer samt ud fra en vurdering af kapitalbehovet hos de potentielle
porteføljeselskaber, særlig henset til de nedenfor beskrevne sprednings-
krav samt omkostningerne forbundet med at drive en innovationsfore-
ning, jf. nedenfor samt bilag 4 til lovforslag L76.(2)Sammenlignes in-
novationsforeningen med såkaldte fund-of-funds, hvorved forstås, at
innovationsforeningen bliver en enhed, hvorfra der indskydes penge
til et traditionelt venture Capital selskab, og andre venture Capital
selskaber, synes kapitalkravet ligeledes ganske rimeligt.

Kapitalkravet er absolut, hvorfor kapitaltab således medfører indbe-
talingspligt. Sker der ikke indbetaling vil Finanstilsynet påse forenin-

gens likvidation, jf. §§ 37, 38 og 51. Kapitalen skal indbetales senest
samtidig med tegning, jf. § 25.

I den sammenhæng bemærkes det, at INFL ikke er en hindring for,
at den i venture Capital sammenhænge typiske indbetalingsprocedure
- hvor hele det beløb, som investorerne har forpligtet sig til at investere
ikke indbetales på én gang, men derimod »kaldes« over flere gange -
anvendes også på venture Capital konstruktioner, der involverer en
innovationsforening.

Andele i en innovationsforening skal have en mindste pålydende
værdi på DKK 500.000. Alle andele skal have samme rettigheder dog
således, at det i vedtægterne kan bestemmes, at intet medlem kan afgive
stemme for mere end en vis procentdel af foreningens formue eller for
mere end et bestemt beløb, jf. § 2, stk. 2 og § 11.

Prospektkrav og information til investorer
I forbindelse med etableringen af en innovationsforening skal der ud-
arbejdes et prospekt, som skal overholde Finanstilsynets bek. nr. 511
af 4. juni 2001 om oplysninger i innovationsforeningers prospekter
samt bek. nr. 512 af 4. juni 2001 om innovationsforeningers informa-
tionspligt, hvori de nærmere tekniske indholdsmæssige forskrifter er
beskrevet.

Prospektpligten finder imidlertid ikke alene anvendelse ved forenin-
gens stiftelse. Der er tillige krav om en løbende ajourføring af
prospektet gennem hele foreningens levetid, jf. INFL § 30. Det ajour-
førte prospekt skal dog alene udleveres i forbindelse med nyemission.
Det må dog antages, at også Finanstilsynet i egenskab af tilsynsmyn-
dighed kan kræve det ajourførte prospekt udleveret, jf. § 50 hvoraf
fremgår, at innovationsforeningen skal give Finanstilsynet de oplysnin-
ger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.

Medlemmerne kan til enhver tid kræve, at foreningen oplyser om
den indre værdi, samt i foreninger der er åbne for nyemmision eller
indløsning; emissions- og indløsningsprisen, jf. § 32. Foreningen på-
lægges således at stå for en sådan beregning, som tillige vil skulle
omfatte eventuelle porteføljeselskaber. Umiddelbart kan bestemmelsen
synes unødigt byrdefuld, men eftersom der oftest er tale om en begræn-
set deltagerkreds i venture Capital konstruktioner, herunder formentligt
også innovationsforeninger, og henset til at eksempelvis investerings-
foreninger og specialforeninger er pligtig at oplyse om emissions- og
indløsningsprisen 2 gange pr. måned, jf. lov om investeringsforeninger
og specialforeninger § 46, synes der umiddelbart at være tale om et
tåleligt kompromis.

Det er vigtigt at bemærke, at en innovationsforening i henhold til
bekendtgørelse nr. 512 af 4/6 2001 om innovationsforeningers infor-
mationspligt er forpligtet til at afgive information til investorerne om
de selskaber, der investeres i. Denne informationsafgivelse skal omfatte
oplysninger om porteføljeselskabets produkter, produktudviklingen,
markedsudviklinger, evaluering af investeringen sammenholdt med
budgetter etc.(3)Dette krav synes helt i overensstemmelse med de ge-
nerelle branchestandarder for informationsafgivelse til investorer i
venture Capital selskaber, herunder også The Europan Private Equity
and Venture Capital Associations såkaldte Guide-lines fra maj 2001.(4)
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Medlemmer
Et medlem - dvs. en investor - i en innovationsforening er enhver, der
ejer en andel af foreningens formue, jf. § 2. Der kan således være tale
om såvel enheder, der eksempelvis beskattes efter personbeskatnings-
, selskabsbeskatnings- eller pensionsbeskatningsregler, idet loven ikke
skelner mellem private og professionelle investorer. Herved synes det
forudsat, at såvel private og som professionelle, der er i stand til at er-
hverve andele i en innovationsforening, jf. stykstørrelse på DKK
500.000, besidder en vis grad af investeringssikkerhed/overblik, når
de er i stand til at investere større summer. Medlemmer af en innova-
tionsforening accepterer således at deltage i en kompleks og risikofyldt
investering.

Som nævnt andet steds i artiklen er det dog mest sandsynligt, at
medlemmerne vil være institutionelle investorer særligt henset til
medlemmernes skattemæssige stilling. Ses der samtidig på den risiko,
der er forbundet med at investere i venture Capital selskaber eller di-
rekte i små og mellemstore nye teknologisk innovative virksomheder,
forekommer kravet om en andelsstørrelse på 500.000 kr. fornuftigt.
Private småsparere, der vil investere i innovationsforeninger, kan i
stedet investere indirekte via investeringsforeninger. Endelig vil det
være forbundet med praktiske problemer at henvende sig til en bredere
kreds af investorer, når der blandt andet henses til de ganske komplice-
rede skatteregler for kontoførende foreninger.

Ledelse
Innovationsforeningens daglige ledelse udgøres ganske som i et aktie-
selskab af en direktion, som ansættes af foreningens bestyrelse, jf. §§
13 og 14. Der skal udover en forretningsorden for bestyrelsen desuden
tilvejebringes en direktionsinstruks, som skal indsendes til Finanstilsy-
net, ligesom eventuelle ændringer i denne direktionsinstruks skal
fremsendes til Finanstilsynet, jf. § 13, stk. 5 og 6.

En direktør er, som det i vidt omfang er tilfældet i virksomheder
omfattet af den finansielle tilsynslovgivning, undergivet indskrænknin-
ger i sin adgang til deltagelse i anden erhvervsvirksomhed, jf. §§ 14-
17.

Der skal sondres mellem adgangen til at eje eller drive selvstændig
erhvervsvirksomhed og hhv. deltage i anden erhvervsvirksomhed
gennem f.eks. medlemskab af bestyrelse eller direktion.

En direktør i en innovationsforening må som hovedregel ikke eje
eller drive anden erhvervsvirksomhed, jf. § 14, stk. 2.

For så vidt angår anden deltagelse i en erhvervsvirksomhed, må en
direktør for en innovationsforening ikke være medlem af direktionen
for andet en innovationsforeninger, jf. § 14, stk. 5. En direktør i en in-
novationsforening har med hensyn til bestyrelsesmedlemsskab af andre
virksomheder en noget videre adgang hertil end det generelt gælder
for direktører i virksomheder undergivet den finansielle tilsynslovgiv-
ning, idet en direktør ikke alene må være bestyrelsesmedlem i et pen-
geinstitut eller forsikringsselskab, men tillige kan være bestyrelsesmed-
lem i virksomheder som innovationsforeningen har investeret i enten
som egenkapital eller som lån.(5)Deltagelse i bestyrelsesarbejde kræver
bestyrelsens forudgående tilladelse hertil, jf. §§ 15 og 16 og er i øvrigt
maksimeret, således at en direktør højst må være medlem af 10 besty-
relser, heraf højst 5 bestyrelser for virksomheder der er enten børsno-
terede eller har en egenkapital på mere end DKK 50 mio.

Såfremt en direktør for en innovationsforening er foreningens eneste
ansatte, eller såfremt denne alene er ansat på deltid, finder § 14, stk.
2, om begrænsningen i adgangen til at eje eller drive anden erhvervsvirk-
somhed ikke anvendelse jf. § 14, stk. 4. Herved sikres, at jobbet som
direktør i en innovationsforening ikke nødvendigvis er hovedbeskæfti-
gelse, hvilket kan være praktisk i tilfælde, hvor innovationsforeningen
har karakter af fund-of-funds eller hvor administrationen er overdraget
til et managementselskab, jf. nedenfor. Ligeledes gælder, at en direktør

ikke må deltage i spekulationsforretninger.(6)Der skal tillige udarbejdes
interne retningslinjer af bestyrelsen vedrørende hvilke øvrige medar-
bejdere, som ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekula-
tionsforretninger, jf. § 20, stk. 2. Direktører i en innovationsforening
er afskåret fra at være bestyrelsesmedlemmer eller intern revisionschef
i samme, jf. § 19.

Den øverste ledelse i en innovationsforening udgøres ganske som i
et kapitalselskab af generalforsamlingen, jf. § 10.

Administration af innovationsforeninger
I et typisk venture Capital setup vil venture Capital selskabet kontrahere
med et managementselskab om udfindelsen af og investering i potenti-
elle porteføljeselskaber.(7)

Til trods for at innovationsforeninger umiddelbart synes at være be-
slægtet med investeringsforeninger, og i visse sammenhænge tillige
underlagt samme regulering, er de ikke identiske i relation til admini-
strationen af de to foreningstyper. Således blev der i høringsrunden
under det lovforberedende arbejde ytret ønske om, at innovationsfore-
ninger skulle kunne benytte de samme managementselskaber som in-
vesteringsforeningerne.(8)

Det er imidlertid forudsat ved INFL, at innovationsforeninger ikke
reguleres efter de samme principper som de nuværende investerings-
foreninger (hvilket INFL er et bevis på), hverken med hensyn til af-
grænsning af virksomhedsområde, struktur og placeringskompetence.
Samtidig fremgår det af direktiv 85/611/EØF om samordning af love
og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv inve-
stering i værdipapirer (investeringsinstitutter), at managementselskaber
for investeringsforeninger (de i direktivet benævnte »administrations-
selskaber«), alene må beskæftige sig med driften af investeringsinsti-
tutter, jf. direktivets art. 6. Det vil således ikke være i overensstemmelse
med direktivet at tillade, at investeringsforeningers administrationssel-
skaber også administrerer innovationsforeninger. Således vil en innova-
tionsforening skulle have sin egen særskilte ledelse, hvilket også
fremgår ovenfor.

Det har været lovgivers hensigt, at innovationsforeningens investe-
ringer skal være aktive - eksempelvis ved aktiv deltagelse i investerin-
gen i et porteføljeselskab, samt ved at forsøge at tilføre kritiske kom-
petencer til porteføljeselskabet.(9)Herved opstilles som mål, at innova-
tionsforeningens ledelse rent faktisk skal kunne tilføre den viden og
indsats, som i normale venture Capital selskabskonstruktioner leveres
af managementselskabet. Det vil imidlertid formentlig være mest
sandsynligt, at en innovationsforening kontraherer med et eksternt
managementselskab, der i en managementaftale forpligtes til at tilføre
ovennævnte ressourcer til porteføljeselskaberne, samt i det hele admi-
nistrerer innovationsforeningens kapital.

Placeringsregler
Væsentlige bestemmelser i INFL i relation til venture Capital investe-
ringer er placeringsreglerne i §§ 43-46. Efter disse regler er en innova-
tionsforening forpligtet til hovedsageligt at investere i unoterede kapi-
talandele i kapitalselskaber. Der kan tillige ydes lån til sådanne, men
dog alene til selskaber hvori innovationsforeningen tillige ejer kapita-
landele. Endvidere kan en innovationsforening eje noterede værdipapi-
rer, såfremt de er udstedt af selskaber med en nominel aktiekapital på
mindre end DKK 100 mio., jf. § 43.

Placeringsreglerne foreskriver yderligere, at højst 10% af innovations-
foreningens formue på tidspunktet for investeringens foretagelse kan
investeres i eller udlånes til samme selskab, jf. § 43, stk. 2. Dette
medfører, at såfremt innovationsforeningens formue formindskes med
et beløb, der eksempelvis medfører, at den procentuelle størrelse af en
investering i et porteføljeselskab stiger fra 6% på tidspunktet for den
foretagne investering til eksempelvis 11% på tidspunktet for forenin-
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gens kapital formindskes, så vil innovationsforeningen være afskåret
fra at investere yderligere i porteføljevirksomheden, uagtet at dette
måtte medføre økonomiske problemer for porteføljeselskabet.

Kravet om at innovationsforeningen alene kan investere 10% af sin
formue i et selskab suppleres tillige af en betingelse om, at den samlede
sum af innovationsforeningens kapitalandele i og udlån til det samme
porteføljeselskab ikke må overstige 30% af porteføljeselskabets nomi-
nelle selskabskapital, jf. § 45.(10)

Til ovennævnte gælder dog følgende væsentlige modifikation. En
innovationsforening må gerne placere indtil hele sin kapital i én enhed
- eksempelvis et venture Capital selskab, som udelukkende investerer
i unoterede aktier og anparter eller yder konvertible lån til små og
mellemstore nye teknologisk innovative selskaber med den begræns-
ning, at højst 10% af venture Capital selskabets formue på investerings-
tidspunktet kan investeres i kapitalandele/lån til det samme portefølje-
selskab, jf. § 43, stk. 2. Herved åbnes således for, at en innovationsfor-
ening kan fungere som fund-of-funds forudsat at sidstnævnte overholder
de samme begrænsninger, som innovationsforeningen er underlagt, jf.
§ 43. Dog følger det af INFL § 45, at en innovationsforenings bidrag
til et venture Capital selskab ikke må overstige 30% af venture Capital
selskabets nominelle selskabskapital. Det kan således være nødvendigt
at etablere flere parallelle innovationsforeninger, såfremt den samme
kreds af investorer skal bidrage med mere end 30% af det pågældende
venture Capital selskabs nominelle aktiekapital.

Som følge af innovationsforeningen placeringsbegrænsninger synes
således minimum de tre modeller beskrevet nedenfor at kunne benyttes
i venture Capital sammenhænge. Det bemærkes, at der i alle modellerne
er inddraget et managementselskab. I figur 1 og 2 kunne management-
selskabet i princippet udelades.

I figur 1 er der tale om, at innovationsforeningen faktisk er venture
Capital selskabet - altså den enhed, der direkte ejer de konkrete inve-
steringer i porteføljeselskaberne.

I figur 2 er innovationsforeningen en fund-of-funds investor i venture
Capital selskabet. Innovationsforeningen ejer således ikke som udgangs-
punkt direkte ejerandele i porteføljeselskabet.

Eftersom der i danske venture capital konstruktioner også deltager
industrielle (og i visse tilfælde også udenlandske) investorer, der ikke
har nogen umiddelbar fordel af at organisere sig i en innovationsfore-
ning, vil en tredje model formentlig være at foretrække, når investor-
kredsen er bredere sammensat. Herefter vil venture Capital konstruk-
tionen kunne tage sig ud som følger.

I figur 3 er der ikke nødvendigvis tale om, at gruppen af industrielle
investorer samles i en juridisk enhed, hvorfor ovenstående alene tjener
overskuelighedshensyn.

Figur 1. Innovationsforening som venture Capital selskab

Figur 2. Innovationsforening som fund-of-funds

Andre forhold
En innovationsforening skal udarbejde og offentliggøre retningslinjer
for hvilke etiske, sociale og miljømæssige principper samt hvilken vi-
densdimension, som indgår i foreningens investeringspolitik. Dette
krav synes at være i tråd med krav fra særligt de store danske pensions-
kasser, som typisk stiller krav om en stillingtagen til ovennævnte for-
hold, forinden investeringer i venture Capital selskaber foretages.

En innovationsforening må ikke optage lån, og kan således alene fi-
nansieres ved egenkapital. Uagtet at det ikke fremgår eksplicit af loven,
må det formentlig antages at sædvanlig køb på kredit, som er en følge
af almindelig drift af virksomheden (eksempelvis bestilling af kontor-
møbler), ikke er udelukket, idet følgen heraf vil være, at enhver erhver-
velse skal betales kontant, hvilket forekommer unødigt rigidt.

Tilsynsforpligtelsen
Innovationsforeningerne skal give Finanstilsynet de oplysninger, som
er nødvendige for udøvelsen af tilsynets virksomhed, ligesom forenin-
gen og dennes revisorer er pålagt en egentlig handlepligt ved indberet-
ning til Finanstilsynet om forhold af afgørende betydning for forenin-
gens fortsatte drift, jf. INFL §§ 49-51.

En innovationsforening skal betale et bidrag til Finanstilsynet for at
være undergivet dettes tilsyn, hvilket mindst udgør DKK 10.000 kr.
årligt for en innovationsforening (og 3.000 kr. årligt for en afdeling af
en innovationsforening), jf. INFL § 56.

Skatteincitament og omkostningsmæssige overvejelser
Som nævnt indledningsvist er innovationsforeningen primært tiltænkt
institutionelle investorer, der beskattes efter pensionsafkastbeskatnings-
loven, idet medlemmer af en innovationsforening ved opgørelsen af
beskatningsgrundlaget for hvert af indkomstårene 2001-2005 kan
fradrage et beløb svarende til 5% af anskaffelssummen for de medlems-
beviser i innovationsforeningen, som den skattepligtige ejer ved ind-
komstårets udløb, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 5a, stk. 2, der
blev indsat ved lov nr. 1294 af 20. december 2000.

»§ 5 a. De omkostninger, der er afholdt i indkomståret til forvaltning
af den skattepligtige formue, jf. § 2, stk. 1, fradrages ved opgørelsen
af beskatningsgrundlaget. Omkostningerne opgøres efter skattelovgiv-
ningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om
skattemæssige afskrivninger, bortset fra reglerne om afskrivning på
driftsmidler, finder dog ikke anvendelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for hvert af indkom-
stårene 2001-2005 fradrages et beløb, der svarer til 5 pct. af anskaffel-
sessummen for de medlemsbeviser i innovationsforeninger, jf. lov om
innovationsforeninger, som den skattepligtige ejer ved indkomstårets
udløb. Har en innovationsforening ved udgangen af et af indkomstårene
2001-2005 ikke anbragt alle indskudte midler i kapitalandele i og udlån
til små eller mellemstore aktieselskaber eller anpartsselskaber, jf. kapitel
8 i lov om innovationsforeninger, kan der for dette indkomstår højst
fradrages et beløb, der svarer til 5 pct. af den forholdsmæssige andel
af anskaffelsessummen for medlemsbeviset i den pågældende forening,
der ved indkomstårets udgang er anbragt i kapitalandele og udlån til
små eller mellemstore aktieselskaber eller anpartsselskaber, jf. kapitel
8 i lov om innovationsforeninger. Den del af det årlige maksimale
fradrag efter 1. og 5. pkt., der som følge af bestemmelsen i 2. pkt. ikke
kan udnyttes i indkomståret 2001 henholdsvis 2002, kan fremføres til
indkomståret 2006 henholdsvis 2007, dog, såfremt fradrag foretages
første gang for indkomståret 2002, til indkomståret 2006. For indkom-
stårene 2006 og 2007 finder 2. pkt. ligeledes anvendelse. Det årlige
fradrag kan dog ikke overstige 0,05 pct. af den skattepligtiges samlede
pensionsformue ved indkomstårets udløb.«

Der kan således med hjemmel i § 5a ved opgørelsen af beskatnings-
grundlagene for hvert af indkomstårene 2001-2005 fradrages et beløb
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svarende til anskaffelsessummen for medlemsbeviser i innovationsfor-
eningen, som den skattepligtige ejer ved indkomstårets udløb. Fradraget
kan højest udgøre 5% af 1% eller 0,05% af den skattepligtiges pensions-
formue ved indkomstårets udløb. § 5a. giver ligeledes mulighed for,
at fradrag, der ikke kan udnyttes i indkomstårene 2001 og 2002 som
følge af § 5a, stk. 2, 3. pkt., kan fremføres i indkomstårene 2006 hen-
holdsvis 2007.

En tilsvarende fradragsregel gælder ikke i den selskabsskattepligtige
indkomst. Fradragsretten for pensionsafkastbeskattede investorer synes
at være lovgivers »gulerod« til investorerne.

Når en beslutning om valg af investeringsenhed skal træffes må
fradragsretten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 5a sammenhol-
des med de øvrige omkostninger, som innovationsforeningen pålægges
sammenlignet med mere traditionelle investeringsenheder såsom A/S,
P/S og K/S modeller. Det synes imidlertid sikkert, at omkostningerne
ved at drive venture Capital virksomhed i en innovationsforening
fremfor eksempelvis et P/S eller et K/S synes større, idet Finanstilsynets
tilsyn medfører ekstra omkostninger eksempelvis i form af afvigel-
ser/supplerende krav til regnskabsaflæggelse, løbende ajourføring af
eksempelvis prospekt, fremskaffelse af fornøden dokumentation og
stiftelsesomkostninger til endnu en investeringsenhed. I den forbindelse
vil det eksempelvis være af betydning, om omkostningerne til at drive
innovationsforeningen skal afholdes af managementselskabet via et
årligt managementhonorar, eller om omkostningerne dækkes af innova-
tionsforeningen selv. Om skattefordelen opvejer disse ekstraomkost-
ninger må afgøres konkret.

Figur 3. Venture Capital konstruktion med industrielle og
institutionelle investorer

Ophør
Ophør af en innovationsforening kan eksempelvis ske ved konkurs,
likvidation, ved omdannelse til eksempelvis et aktieselskab eller ved
fusion. En innovationsforening vil, såfremt den følger hensigten med
loven, være tidsbegrænset. Dette skyldes, at innovationsforeningen er
et supplement til de bestående og allerede benyttede venture Capital
enheder, hvor kapitalselskabet, - det selskab (typisk et A/S, P/S eller
K/S), hvor investorerne indskyder eller forpligter sig til at indskyde
kapital - typisk er etableret med en forudbestemt levetid på 10 år med
mulighed for forlængelse med yderligere maksimalt 2 til 3 år.

Et medlem af en innovationsforening kan som udgangspunkt ikke
udtræde af en innovationsforening. Det bemærkes dog, at lovens ud-
gangspunkt kan fraviges ved aftale blandt foreningens medlemmer -
eksempelvis aftale om bestemte indløsningsterminer ved generalfor-
samlingsbeslutning derom, eller særlig bestemmelse derom i forenin-
gens vedtægter, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 samt § 9, stk. 1, nr. 15.

Afsluttende bemærkninger
Innovationsforeningen må, såfremt man deler ønsket om at skabe en
aktiv og veludviklet dansk venture Capital kultur, i sin helhed hilses
velkommen som en alternativ investeringsenhed når valget af venture
Capital konstruktioner skal foretages. Der er næppe nogen tvivl om,
at de institutionelle investorer sidder på betragtelige midler, der kan
være afgørende for niveauet for den danske venture Capital industri.
Det synes derfor naturligt at forsøge at skabe optimale rammer for

netop disse investorers deltagelse på det danske venture capital marked.
Dette er således forsøgt i INFL under behørig hensyntagen til de for-
skellige involverede interesser, herunder særligt at der i pensionsinsti-
tutternes tilfælde ofte vil være tale om lønmodtagermidler/opsparede
midler. Set i dette lys, og henset til at venture Capital investeringer pr.
definition er meget risikofyldte, er det vores opfattelse, at INFL afspej-
ler disse hensyn ganske fornuftigt.

Eftersom der ikke p.t. er etableret en innovationsforening må fremti-
den imidlertid vise, om innovationsforeningen bliver en succes. Med
INFL har lovgiver imidlertid sendt et klart signal til de institutionelle
investorerne om, at de forventes at deltage aktivt med at fremme kapi-
taltilførslen til de små og mellemstore nye teknologisk innovative
virksomheder i Danmark.
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(1) For en beskrivelse af venture Capital selskaber, se Moalem, Dan, Børsnoterede

venture Capital selskaber - oplysningspligt om væsentlige forhold, R&R nr. 7,

2000, s. 9, samt Gompers, Paul, og Josh Lerner, The venture Capital cycle (MIT

1999).

(2) Tilgængelig i pdf format på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

(3) Ved bekendtgørelsens § 1, stk. 2, er det bestemt, at en innovationsforening for-

inden den erhverver aktier eller anparter i unoterede selskaber eller yder lån skal

indgå aftale med targetselskabet om, at innovationsforeningen kan modtage de

oplysninger fra selskabet, som er nødvendige for, at innovationsforeningen kan

opfylde sin informationspligt efter bekendtgørelsen. Uagtet at en sådan bestem-

melse vel er besnærende for Finanstilsynet og i øvrigt hensigtsmæssig for at sikre

den effektive opfyldelse af oplysningsforpligtelsen, må det anses for ganske

tvivlsomt om bestemmelsen har hjemmel i lov om innovationsforeninger idet

bestemmelsen indskrænker innovationsforeningens investeringsadgang og da en

sådan begrænsning er undergivet straffehjemmel, jf. bekendtgørelsens henvisning

til lovens § 61 stk. 5.

(4) Disse guidelines er tilgængelige på The European Private Equity & Venture

Capital Associations hjemmeside - www.evca.com.

(5) Den udvidede adgang til deltagelse i bestyrelsen for andre erhvervsvirksomheder

må anses for en nødvendig betingelse for innovationsforeningernes virke, idet et

ventureselskab sædvanligvis altid ved aktionær- eller anpartshaveroverenskomst

vil være sikret bestyrelsesrepræsentation i target selskabet enten ved en person

internt fra ventureselskabet eller ved at lade en person med særlig faglig kompe-

tence for targetselskabet indvælge på sit mandat.

(6) Der foreligger endnu ikke en bekendtgørelse fra Finanstilsynet vedrørende spe-

kulationsforretninger for så vidt angår innovationsforeninger, men ved en vurde-

ring af hvilke begrænsninger der vil følge ved den senere udnyttelse af hjemlen

hertil, vil inspiration utvivlsomt kunne findes i Finanstilsynets bek. nr. 868 af 25.

november 1997 om spekulationsforretninger.

(7) Se for en beskrivelse af relationen kapitalselskabet og managementselskabet,

Moalem, Dan, Venture Capital selskaber - samspil mellem jura og økonomi,

Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2001, s. 80 ff.

(8) Se høringssvar til L76, bilag 4, s. 2 ff., som er tilgængelig i pdf. format på

www.ft.dk.

(9) Do. s. 3.

(10) Det skal hertil bemærkes, at spørgsmålet omkring hvordan et udlåns forhold

til andelen af et selskabs nominelle egenkapital skal beregnes ikke synes klart.

Såfremt et lån ydes til selskabet på samme tid som der tegnes kapitalandele i

selskabet, må formodningen være for, at lånets »andel« af selskabets nominelle

selskabskapital skal beregnes ud fra samme »kursværdi« som har fundet anven-

delse ved tegningen i selskabet. I det omfang lån til et porteføljeselskab ydes på

et tidspunkt som ikke står i nær forbindelse med en tegning i selskabet, synes

selskabets ledelse på tidspunktet for lånets ydelse, at måtte have et velfunderet

grundlag for at skønne hvorvidt udlånet vil indebære en overskridelse af denne

grænse.
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