
Capidea følger DVCAs retningslinjer 
 

Capidea er medlem af Aktive Ejere (”AE”) (tidligere DVCA (Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening)), 

der den 25. juni 2008 offentliggjorde et sæt retningslinjer, som skal skabe rammerne for større åbenhed og 

gennemsigtighed for kapitalfonde. Capidea har tilsluttet sig disse retningslinjer fuldt ud. 

 

I retningslinjerne indgår en række krav til den information, som Capidea skal stille til rådighed eller give 

adgang til via vores hjemmeside, hvilke fremgår af nedenstående oversigt. Du kan klikke på de enkelte links 

for at komme direkte til den relevante information andetsteds på hjemmesiden. 

 

 

 

DVCAs krav til information på fondens hjemmeside 

Opfylder 

Capidea 

kravet? 

1. 

Det anbefales, at kapitalfonden bekræfter, at den i sin helhed efterlever Aktive Ejeres 

retningslinjer på kapitalfondsniveau – enten i form af ”comply” eller ”explain”. En evt. 

afvigelse skal begrundes. 

JA 

2. 

Det anbefales, at kapitalfonden beskriver managementselskabets historie, antal 

investeringsfonde under forvaltning og summen af kapitaltilsagn i aktive 

investeringsfonde. 

JA 

3. 

Det anbefales, at kapitalfonden præsenterer managementselskabets team opdelt på 

investeringsteam, risikostyring, administration mv. Hvis selskabet har en bestyrelse, skal 

medlemmernes navne og stillinger fremgå. 

JA 

4. 

Det anbefales, at kapitalfonden giver oplysninger om managementselskabets status 

under ”Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde”, herunder om selskabet har: 

a. Tilladelse – og fuldt omfattet af FAIF-loven og tilsyn, eller 

b. Registrering – og kun begrænset omfattet af FAIF-loven. 

JA 

5. 
Det anbefales, at kapitalfonden overordnet beskriver managementselskabets 

arbejdsmetoder i forhold til opkøb og udvikling af virksomheder. 
JA 

6. 

Det anbefales, at kapitalfonden overordnet beskriver managementselskabets 

investeringspolitikker i forhold til ESG og etik. Beskrivelsen kan være en henvisning til 

efterlevelse af Global Compact, PRI el.lign. 

JA 

7. 

Det anbefales, at kapitalfonden overordnet beskriver sin klimapolitik og/eller hvis 

relevant en handleplan for at formindske sit CO2-aftryk mærkbart inden for et kort 

årrække.  

JA 

8. 

Det anbefales, at kapitalfonden beskriver managementselskabets diversitets politik 

og/eller diversitetsstrategi, herunder tiltag og processer for opnåelse af øget diversitet i 

alle ledelseslag hos bestyrelsen samt blandt medarbejderne. 

JA 

9. 
Det anbefales, at kapitalfonden udpeger en presseansvarlig person og oplyser navnet 

og kontaktinformationer på hjemmesiden. 
JA 

10. 
Det anbefales, at kapitalfonden gør årsregnskabet for managementselskabet 

tilgængelig på selskabets hjemmeside.  
JA 

11. 

Det anbefales, at investeringskriterier i den enkelte investeringsfond oplistes på 

hjemmesiden, herunder bl.a.: 

a. Geografiske fokusområder 

b. Størrelsesniveauet af virksomheder i investeringsfokus målt på Enterprise Value. 

JA 

12. 

Det anbefales, at navnene på investorerne i den enkelte investeringsfond samt den 

procentvise fordeling af investorer på type og land oplistes på hjemmesiden. 

Opdelingen kunne med fordel være: 
JA 



a. Danske pensionsselskaber 

b. Øvrige danske finansielle investorer 

c. Danske familiefonde/-formuer 

d. Øvrige danske investorer 

e. Udenlandske finansielle investorer 

f. Øvrige udenlandske investorer. 

13. 

Det anbefales, at der redegøres for medinvesteringsprogrammet (herunder Carried 

Interest) for den enkelte investeringsfond, hvis det afviger væsentligt fra det 

markedskonforme. 

JA 

14. 
Det anbefales, at der gives oplysning om, hvorvidt den enkelte investeringsfond er 

omfattet af FAIF-loven og dermed bl.a. har en depositar tilknyttet. 
JA 

15. 

Det anbefales, at kapitalfonden enten gør årsregnskaberne for investeringsfondene 

tilgængelige på selskabets hjemmeside eller udarbejder en kort årlig redegørelse over 

investeringsfondenes finansielle performance i det enkelte år. Denne redegørelse bør 

indeholde en beskrivelse af væsentlige begivenheder omkring køb og salg og 

udviklingen i den urealiserede portefølje af virksomheder samt en tilkendegivelse af, 

hvorvidt ledelsen anser den afkastmæssige udvikling i den enkelte fond for værende 

tilfredsstillende eller ej. 

JA 

16. 

Det anbefales, at kapitalfonden præsenterer den enkelte investeringsfonds 

porteføljevirksomheder med angivelse af: 

a. Geografisk placering af hovedkontor. 

b. Branche (industri, service, teknologi, IT, detail etc.). 

c. Ansvarlig investeringspartner hos managementselskabet og henvisning til 

virksomhedens hjemmeside. 

d. Et link til porteføljevirksomhedens seneste regnskab 

 

JA 

17. 

Det anbefales, at der på kapitalfondens hjemmeside gives mulighed for at downloade 

en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til porteføljeselskabets 

hjemmeside). 

JA 

 

 

Yderligere information 

 

Download AEs retningslinjer og rapport om god selskabsledelse i kapitalfonde her: 

 

 

 

 

  



Exits 

 

Capidea solgte d. 5. januar 2011 sine aktier i EET Nordic Group A/S til den svenske kapitalfond Alipes. For 

yderligere information om salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her.  

 

Den 5. juli 2012 solgte Capidea sine aktier i Inspiration til medaktionæren L’EASY. For yderligere information om 

salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her.  

 

Koreanske Hansol Paper Co. Ltd., der er børsnoteret i Seoul og har tætte relationer til Samsung, bliver nu 

hovedaktionær i Schades Holding A/S efter, at kapitalfonden Capidea og Danebroge ApS, der ejes af Laurids 

Jessen, har afhændet sine aktier. For yderligere information om salget se venligst den udsendte 

pressemeddelelse, som findes her. 

 

Capidea solgte d. 20. januar 2014 K.P. Komponenter til den svenske kapitalfond, Segulah. CEO, Martin Krogh 

Pedersen, forbliver betydelig minoritetsaktionær i virksomheden. For yderligere information om salget se 

venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her. 

 

Aktiviteterne i Aagaard Kranz & Ziegler blev afhændet til aktionærerne bag Dansk Generationsskifte. For 

yderligere information om salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her. 

 

Den svenske børsnoterede industrikoncern, Indutrade, bliver ny ejer af Klokkerholm Karosseridele A/S efter, at 

kapitalfonden Capidea og en række minoritetsaktionærer har afhændet deres aktier i selskabet. For 

yderligere information om salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her. 

 

Den amerikanske børsnoterede industrikoncern, Pentair Hafmanns bliver ny ejer af Union Engineering A/S efter, 

at kapitalfonden Capidea og en række minoritetsaktionærer har afhændet sine aktier i selskabet d. 30 januar 

2017. For yderligere information om salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her. 

 

Capidea og Maj Invest Equity har indgået aftale om, at Maj Invest Equity erhverver 67% af aktierne i online-

rejseselskabet Aclass. De resterende aktier i Aclass vil fortsat være ejet af den nuværende bestyrelsesformand 

Kurt Kvorning og CEO Claus Jessen, der begge fortsætter i deres nuværende positioner i virksomheden – læs 

mere her. 

 

Capidea sælger Optiware (det tidligere API Maintenance Systems) til det amerikanske IT selsakb Aptean. For 

yderligere information om salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her. 

 

Capidea, og de øvrige aktionærer i FlexoPrint, har gennemført et salg af 100% af aktierne i FlexoPrint til 

Optimum. FlexoPrint er en af Danmarks førende producenter af selvklæbende etiketter. Optimum, der er ejet 

af IK Investment Partners, er en førende europæisk producent af selvklæbende etiketter og fleksible 

emballageløsninger. Ledelsen i FlexoPrint, bestående af bestyrelsesformand Svend Lynge Jørgensen, CEO Lars 

Ole Nauta og CFO Jens Brusgaard, fortsætter i deres nuværende positioner. Svend Lynge Jørgensen og Lars 

Ole Nauta vil ydermere reinvestere og indtræde som medejere af Optimum. For yderligere information om 

salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som findes her. 

 

Kirk Kapital og Karsten Ree Holding køber Ellepot fra kapitalfonden Capidea. Efter gennemførsel af 

transaktionen vil Kirk Kapital og Karsten Ree Holding hver eje 48% af den nye Ellepot koncern, mens ledelsen vil 

eje de resterende aktier. For yderligere information om salget se venligst den udsendte pressemeddelelse, som 

findes her. 

 

LI Enterprises Group køber den danske virksomhed BROEN-LAB A/S, som er Europas førende producent af 

laboratoriearmaturer og nødbrusersystemer. BROEN-LAB fortsætter som en selvstændig virksomhed i LI 

Enterprises Group under sin nuværende ledelse. Hovedkvarteret forbliver i Assens, og der sker ingen ændringer 

i organisationen som følge af overtagelsen. For yderligere information om salget se venligst den udsendte 

pressemeddelelse, som findes her. 

 

Capidea and the other shareholders have divested 100% of the shares in Westpack to Adelis Equity Partners. 

Westpack is a European market leader within high-quality custom-made packaging solutions for the European 

jewelry, watch and eyewear markets. For yderligere information om salget se venligst den udsendte 

pressemeddelelse, som findes her. 

 



Capidea, og de øvrige aktionærer i Budweg Caliper A/S (”Budweg”), har gennemført et salg af 100% af 

aktierne i Budweg til BBB Industries (”BBB”). Budweg er en førende virksomhed i Europa inden for renovering af 

bremsekalibre. BBB, med hovedkontor i Daphne, Alabama (USA) og Genstar Capital som hovedaktionær, er 

en markedsleder i bæredygtig fremstilling af et bredt produktprogram til automobilindustrien, herunder både 

til originalproducenter og det frie Aftermarket. For yderligere information om salget se venligst den udsendte 

pressemeddelelse, som findes her. 

 

 

Incitamentsprogrammer i Capidea 

 

Capideas partnere har investeret i Capideas fond sammen med de øvrige investorer og får følgelig del 

investeringsafkastet på særlige vilkår. De særlige vilkår kaldes for ”carried interest”. 

Afkastet fra partnernes investering er på linje med markedsstandarden inden for sådanne ordninger. 

Investeringsafkastet er helt afhængigt af investorernes afkast, og der sker først udbetaling af carried 

interest-afkastet, når investorerne har fået deres indbetalinger inkl. alle omkostninger tilbage med en 

årlig forrentning på 8%. 

 

I Capidea har partnerne givet tilsagn om en investering på ca. 23 mio. kr. (fordelt på fond II og fond III) på linje 

med de øvrige investorer. Hvis investeringerne går godt betyder det, at både investorerne og partnerkredsen i 

Capidea nyder godt af dette. Modsat risikerer partnerkredsen også at tabe penge på lige fod med 

investorerne. Dette interessefællesskab er med til at sikre, at alle involverede parter arbejder i samme retning. 

 


