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å REG LAB og Industriens Fonds
konference 11. november 2014 kan
du møde danske og udenlandske
industrivirksomheder, der nu og i de
kommende år vokser og investerer
markant i produktion i Danmark. De øger
produktiviteten, og de skaber flere jobs til
Danmark.
Virksomhederne er en del af en ny analyse, som
offentliggøres på konferencen. Analysen giver
svar på: Kan produktion i industrien betale sig i
Danmark? Under hvilke forudsætninger? Hvad
er de kritiske faktorer for de virksomheder, der
netop nu investerer i produktion i Danmark?
Hvad skal være på plads, for at vi kan få flere
små og mellemstore virksomheder til at investere
i produktion og forretningsudvikling i Danmark?

FIRST NORTH er oprettet som en alternativ markedsplads under NASDAQ OMX i 2005. Målet var at give
mindre virksomheder og ambitiøse iværksættere en
mulighed for at rejse kapital gennem en børsnotering,
når de ikke var i stand til at gå efter den »store«
notering på den »rigtige« børs. Kravene til en First
North-notering er mere lempelige end normalt, da
virksomhederne ikke behøver at leve op til de krav,
som bliver stillet ved de EU-regulerede hovedmarkeder.
VÆKSTFONDEN er statens finansieringsfond. De
medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder
ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I
samarbejde med private investorer og pengeinstitutter har de siden 1992 medfinansieret vækst i flere
end 5.000 virksomheder for et samlet beløb på over
12 mia. kr.

Lær af eksemplerne. Mød de offentlige og
private investorer. Find ud af, hvordan vi får
flere investeringer frem til små og mellemstore
virksomheder. Og vær med til at sætte fart på
re-industrialiseringen af Danmark.

FOIN er de danske forskerparkers og innovationsmiljøers samarbejdsorgan. FOIN omfatter alle
FOrskerparker og alle INnovationsmiljøer i Danmark.
Innovationsmiljøerne har ca. 300 aktive porteføljeselskaber, og i forskerparkerne bor ca. 470 højteknologiske og vidensbaserede virksomheder.

FLERE INVESTERINGER I
INDUSTRIELLE SMV’ER

ERHVERVSSTYRELSEN har ansvaret i Danmark for
at skabe kontakten til banker mv. i forbindelse med
EIF-midler til investeringer, hvor banker og finansielle
institutioner kan søge om at blive national broker. Hør
hvordan det kommer til at foregå.

Det er ikke længe siden, at mediernes billede af
industrien var synonym med beskidte overalls og
outsourcing på samlebånd. Inden for de sidste par
år er produktionsvirksomhederne kommet mere og
mere på dagsorden. Der er begyndt at tegne sig et
billede af produktionsvirksomheder som specialiserede, omstillingsparate og videntunge.
REG LABs analyse – ”Fremtidens industri i Danmark”
fra 2012 var med til at ændre billedet og opfattelsen
af industrien. Siden er kurven knækket: Industrien
trækker landets produktivitet i positiv retning, skaber
overskud og er højproduktiv. Nu tager vi skridtet
videre.
I samarbejde med Industriens Fond og 10 håndplukkede virksomheder har REG LAB gennemført en
række dybdegående casestudier på virksomheder,
der netop nu investerer markant i Danmark som
produktionsland. Altså virksomheder og ledelser, der
af forskellige årsager placerer investeringer her, fordi
det er god forretning. Det er både danske og udenlandsk ejede virksomheder, store og små og i alle
dele af landet. De medvirker til at anskueliggøre, at
produktion kan være relevant at investere i, relevant
at uddanne sig til og ikke mindst relevant at starte
virksomhed inden for.
På konferencen dykker vi også ned i barriererne for
vækst. Særligt fokuserer vi på finansiering og på,
hvordan vi kan understøtte, at endnu flere investerer i
små og mellemstore produktionsvirksomheder.

EKSPORT KREDIT FONDEN hjælper danske
virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for
andre at købe varer fra Danmark. Det gør de ved at
hjælpe med at skaffe finansiering, og ved at forsikre
virksomheder og banker mod de økonomiske og
politiske risici, der kan være ved at handle med
andre lande.
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FROKOST

MARKANTE NYE INVESTERINGER
I PRODUKTION I DANMARK

MERE KAPITAL TIL INDUSTRIELLE
SMV’ER – HVORDAN?

10.30-11.45

12.45-16.00

Velkomst ved
Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond

Hvilke muligheder giver Vækstfonden, og
hvilke udfordringer og muligheder er der i
den kommende tid?

Produktion i Danmark
– industrielle succeshistorier

Vicedirektør Rolf Kjærgaard, Vækstfonden

Hovedresultater fra analysen eksemplificeret ved
virksomhederne selv.

EU-kommissionen har afsat penge til risikovillige
lån og egenkapital for ialt 187 mia. kr. Hvordan
får smv’er i Danmark sin andel heraf?

Ole Kring, CEO i Scandinavian Micro
Biodevices ApS
Dorte Zacho Martinsen, CEO i BM Silo
Kim Villadsen, Managing Director i HBN Teknik
Michael Boel Olesen, adm. direktør
i Ribe Jernindustri
Ib Gosmer, CEO i NECAS A/S

Hvad er barriererne – og hvorfor er
det vigtigt at overkomme dem?
Diskussion med Vice President Steen Lindby,
Rockwool International

11.45-12.00
Fra malingfabrik til Innovationsfabrik
Direktør Jørgen A. Houmann,
IBC Innovationsfabrikken

Specialkonsulent Egil Rindorf, Erhvervsstyrelsen
Hvilken rolle kan NASDAQ spille for
virksomheders kapitalbehov – Er First Northmarkedet en mulighed?
Carsten Borring, Head of Listings and Capital
Markets, NASDAQ OMX Copenhagen
Sådan kan Eksport Kredit Fonden understøtte
investeringer i industrielle SMV’er?
Direktør Anette Eberhard, Eksport Kredit Fonden
Hvordan ser innovationsmiljøerne på
investeringer i industrivirksomheder?
Direktør Lars Stigel, innovationsmiljøet CAPNOVA
samt formand for FOIN, sammenslutningen af
forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark
Mere kapital til industrielle SMV’er – vil det
lykkes? – Et tjek fra virkeligheden
Ole Kring, Dorte Zacho Martinsen, Kim Villadsen,
Ib Gosmer, Michael Boel Olesen og Steen Lindby

16.00
TAK FOR I DAG

16.10-17.00
OPTION: 16.10-17.00 guidet tur i Innovationsfabrikken

INNOVATIONSFABRIKKEN

IBC INNOVATIONSFABRIKKEN

OPTION: RUNDTUR I INNOVATIONSFABRIKKEN

IBC Innovationsfabrikken er en unik ramme for
konferencen. Bygningen er opført af GORI A/S i
1979 som arkitektonisk og funktionelt topmoderne
fabrik. Nu er bygningen – nænsomt omformet – hele
Danmarks nye viden- og kompetenceunivers med
innovation som omdrejningspunkt. Stedet danner
rammen om videndeling, undervisning, innovation,
seminarer, konferencer og socialt liv for IBC Kurser.
Her kan virksomheder mødes og udvikle sig i helt
unikke rammer i tæt samspil med eksperter og praktikere. Innovationsfabrikken skal være med til at få
innovationsbegrebet helt ned på jorden og integreret
i alle virksomhedsfunktioner. Innovationsfabrikken er
træningsbanen, der udvikler ledere, medarbejdere
og studerende i at mestre de nye vinderkompetencer
og forandre sig fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke.
Kort sagt: Udvikling af fremtidens ledere og medarbejdere.

Innovationsfabrikken har en fascinerende historie.
GORI A/S opførte bygningen i 1979 som en
topmoderne fabriksbygning med banebrydende
arkitektur og funktionalitet. Jørgen A. Houmann, der
var direktør hos GORI i årene 1969 til 1982 og nu
er direktør i IBC Innovationsfabrikken, vil fortælle om
virksomheden fra eksperiment til stordrift skabt via en
særlig virksomhedskultur og vise rundt i den tidligere
fabrik, der nu er topmoderne uddannelsesinstitution.
TIDSPUNKT: KL. 16.10-17.00.
Separat tilmelding.

