
   
 

Investering i vækstvirksomheder i Østdanmark 

Vi søger teknologivirksomheder med fokus på bæredygtige løsninger, som har et stærkt 

ledelsesteam og konkrete, troværdige forretningsplaner, der viser behov for finansiering. 

Spring Nordic understøtter bæredygtig udvikling, ansvarlig vækst og skabelse af danske arbejdspladser. Det gør 

vi gennem aktive og tålmodige investeringer i virksomheder med fokus på bæredygtige løsninger og et uforløst 

vækstpotentiale.  

Gennem investeringsselskabet Impagt Invest Sjælland samt Fonden Spring Nordic investerer vi aktivt i 

teknologibaserede virksomheder inden for industri, miljø, energi og fødevarer, som har et bæredygtigt fokus. 

Vores ambitionen er at investere i og udvikle vækstvirksomheder på et tidspunkt, hvor de har bevist en 

forretningsmodel og har brug for midler til at understøtte den videre vækst. På den måde hjælper vi sunde 

virksomheder til at vokse ved at realisere potentiale og vækstmuligheder.  

Vi søger: 

• relativt modne virksomheder med en omsætning eller udsigt til omsætning på +5 mio. DKK og med 

positiv EBITDA 

• virksomheder placeret øst for Storebælt, inklusive København, Møn, Lolland, Falster og Bornholm 

• virksomheder med et stærkt ledelsesteam og konkrete, troværdige forretningsplaner 

• virksomheder der har behov for kapital til specifikke projekter såsom international vækst, 

produktudvikling, ved generationsskifte, udvidelse til nye markeder eller til en ny kurs 

• virksomheder med ESG-målsætninger  

 

Vi tilbyder: 

• egenkapital-investering fremfor lån 

• investeringssum på 3-5 mio. DKK ved første investering (med reserve til opfølgning) 

• syndikering med andre investorer 

• ejerandel på mellem 5-25% 

• aktive investeringer med bestyrelsespost eller et aktivt partnerskab med løbende rapportering 

• assistance med fundraising  

 

Kontakt vores Investment Managers for mere information:  

• Tom Weidner: towe@springnordic.dk, mobil 2916 6797 

• Søren Svanebjerg: ss@springnordic.dk, mobil 2165 1720 

• Finn Mogensen: fimo@springnordic.dk, mobil 3092 0031 
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Om Spring Nordic og Impagt Invest Sjælland 
 
Spring Nordic har mere end 30 års erfaring med investering og forretningsudvikling og har investeret og 

syndikeret investeringer på +2 mia. DKK i +200 virksomheder.  

Vores investeringer foregår primært gennem investeringsselskabet Impagt Invest Sjælland. Vi er sekretariat og 

investor for selskabet, som er lanceret i samarbejde med SEAS-NVE og Sparekassen Sjælland-Fyn ud fra et 

ønske om at støtte vækst og udvikling i Østdanmark med særligt fokus på Region Sjælland. Med navnet Impagt 

ønsker vi at signalere, at der er indgået en pagt, samt at investeringerne skal have gennemslagskraft og gøre 

en forskel.  

Impagt Invest Sjælland tilbyder tålmodige, aktive og langsigtede investeringer i virksomheder, som er et sted i 

deres udvikling, hvor der er en stabil drift og et solidt fundament at vokse fra. Vores udgangspunkt er FNs 

verdensmål set med investor-øjne. Det betyder, at vi investerer i virksomheder med fokus på bæredygtige 

løsninger, særligt mål 3 om sundhed og trivsel, mål 6 om klimaforandringer, mål 7 om bæredygtig energi, mål 

11 om bæredygtige byer og lokalsamfund samt mål 12 om ansvarlig produktion.  
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