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Vil du tage socialt ansvar? 
- og har din virksomhed brug for kapital og 
kompetent rådgivning?



Et samarbejde med os giver dig adgang til kapital 

og mulighed for at styrke din virksomhed i 

samarbejde med et team af erfarne og 

kompetente forretningsudviklere

Vi er Danmarks eneste investeringsfond, der 

målrettet samarbejder med virksomheder og 

iværksættere, som skaber jobs til mennesker på 

kanten af arbejdsmarkedet

Vi kan samarbejde på to måder 

Vil du i gang med socialt ansvar? 

Kom stærkt fra start med vores accelerator Social StartUp

Er du klar til udvikling og vækst? 

Vi investerer op til 4 mio. kr. i udvalgte sociale virksomheder



“Takket være Social StartUp har vi taget et 
kvantespring i den rigtige retning på rekordtid.”

Jørgen Kristensen, ejer, DiiG & MiiG.

Vil du i gang med at tage socialt ansvar?

Social StartUp er for iværksættere og virksomheder, uanset branche, der vil skabe 

arbejdspladser til mennesker, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

I Social StartUp har du mulighed for at søge opstartskapital, og du får tilknyttet et 

team af erfarne forretningsudviklere. Målet er at hjælpe dig med at komme stærkt 

fra start, tiltrække ekstern kapital hvis det er nødvendigt, og opnå både 

økonomisk og social succes for din virksomhed. 

De deltagere, der klarer sig bedst, tilbydes et videreudviklingsforløb, hvor de får 

adgang til yderligere kapital og rådgivning. Social StartUp investerer årligt 2-3 mio. kr. 

i opstartskapital til deltagerne, og vores mål er at lave opfølgningsinvesteringer i de 

bedste virksomheder.

Tidslinje 

Opstartsforløb Acceleratorforløb Videreudviklingsforløb

1 måned 4 måneder 12 måneder



“Vores deltagelse ved kapitalfonden har givet os rigtig 
meget. Det er jo topprofessionelle mennesker, der har en 
bred erfaring. Vi har fået nogle gode redskaber, og de har 
sat os i forbindelse med en masse nye kontakter, som 
har resulteret i øget vækst”
Iben Warthou, ejer af HandiGood

“Jeg har lært ekstremt meget gennem Social StartUp. Om mig 
selv og om at drive virksomhed både i forhold til økonomi, salg, 

samarbejde med kommuner og meget andet.”
Kasper Boye, ejer, One Funky Furniture



Gamle Mursten 
Renser mursten til genbrug i byggeriet 

Årligt renser virksomheden op til 1.000.000 mursten

Vinder af Building Greens Bæredygtighedspris 2014 

Omsætning i 2014 var ca. 12 mio. kr.

Har 30 ansatte, heraf 16 tidligere udsatte ledige

Den Sociale Kapitalfond investerede 2,6 mio. kr. i virksomheden i 2013  

Har du brug for en investering?

Med os som investor får du tålmodig kapital og en dedikeret samarbejdspartner, 

som engagerer sig i din virksomheds succes.

Siden 2011 har vi investeret i 5 virksomheder. Alene sidste år voksede 

omsætningen i virksomhederne i gennemsnit 25%, svarende til 9 mio. kr., og 

driftsresultaterne er fulgt med. Derudover er der i investeringsperioden skabt 

36% flere jobs til mennesker, som før befandt sig på kanten af arbejdsmarkedet. 

Vores investeringer er typisk på op til 4 mio. kr. i form af lån med relativt lang 

tilbagebetalingstid samt mulighed for opfølgende egenkapitalinvesteringer.

Vi aftaler alle investeringer individuelt, så tag en snak med os, hvis du tror, det 

kunne være relevant for dig. 



“Tidligere kæmpede jeg med et stort  
hashmisbrug og var en del af et dårligt miljø. 

På Mosteriet har jeg fået et arbejde med stort 
ansvar og mulighed for at få mit liv på ret køl.”

Silas Stabell, medarbejder, Bornholms Mosteri.

Over 400.000 danskere står i dag uden for arbejdsmarkedet, fordi de har fysiske, 

psykiske eller sociale problemer. Det påvirker deres livskvalitet og sundhed at være 

sat uden for arbejdsfællesskabet – og det er dyrt for samfundet. 

Heldigvis begynder flere og flere at se socialt ansvar som en naturlig del af det at 

drive en virksomhed, for social ansvarlighed behøver ikke være på bekostning af 

forretningen. 

Det er baggrunden for, at Den Sociale Kapitalfond i 2011 blev etableret af

TrygFonden. Vi hjælper virksomheder i Danmark med at forene forretningsmæssig 

succes og socialt ansvar. 

Vores team består af erhvervsfolk med omfattende ledelses- og iværksættererfaring, 

og vi har et stærkt netværk af eksterne kompetencer og eksperter tilknyttet.

Vores mission



Skal vi samarbejde?

Den Sociale Kapitalfond investerer i og rådgiver virksomheder, der skaber muligheder for udsatte men-
nesker i Danmark ved at drive forretning.

Vores investeringer gennemføres i samarbejde med TrygFonden. Det Sociale Vækstprogram
gennemføres for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Social 
StartUp gennemføres med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN.

ACCENTURE, ACCURA og EY er kompetencepartnere for Den Sociale Kapitalfond. 

Der er ansøgningsfrist til Social StartUp den 20. maj 2016. 

Investeringer aftales individuelt.

Se mere på vores hjemmeside, eller kontakt os og lad os få en 

uforpligtende dialog. 

T: 36 97 95 56

E: info@socialkapitalfond.dk 

W: www.socialkapitalfond.dk


