
Selvom der nu er mørke skyer over himlen, må det begynde at gå 
den rigtige vej på et tidspunkt. DVCA-formand Christian Frigast 
og Axcels Managing Partner, Christian Schmidt-Jacobsen, 
giver her deres bud på, hvor vi er på vej hen, sammen med  
Lars Rebien Sørensen, der ud over at være formand for Novo 
Nordisk Fonden også er formand for Axcels Advisory Board. 

Coronakrisen er ud
fordrende, men giver  
også muligheder

Eksklusivt interview
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Alle spørger om, hvor længe krisen  
fortsætter. Hvad er jeres bud? 
”Selvom ingen kender det præcise svar, 
kan vi allerede nu se, at efterdønningerne 
vil række langt ind i 2021. Afgørende for 
krisens længde bliver, hvordan vi forhol
der os til faren for smitte, og jeg tror ikke, 
vi vender tilbage til normalen, før vi har en 
effektiv vaccine. Det kan tage et år – og 
måske også mere,” vurderer Lars Rebien 
Sørensen. 

”Det afgørende bliver, at vi formår at ba
lancere indsatsen,” siger Christian Frigast. 

”Vi har indtil nu vægtet hensynet til sund
hed højere end alt andet, hvilket også har 
været nødvendigt. Nu er vi kommet så 
langt, at vi også må se på hensynet til  
de unges uddannelse, danskernes job
situ ation og virksomhedernes økonomi. 
 
Danmark har meget at vinde, hvis vi  
kan inddrage flere facetter i beslutnings
processerne,” siger han.

”Jeg er optimist af natur, og jeg glæder 
mig over, at vi nu kan se Danmark og et 
par andre lande åbne sig igen,” siger  
Christian Schmidt Jacobsen. ”Men jeg er 
med på, at der vil ske nogle fundamentale 
ændringer i vores økonomi, som vil kræve 
tilpasning.”

Det store paradoks lige nu er, at vi ser ind 
i en historisk usikker fremtid med udsigt til 
katastroferegnskaber og en skyhøj ledig-
hed. Samtidig ligger aktiekurserne nær-
mest, hvor de plejer. Kan bukserne mon 
holde, til vi er ude af coronaens skygge?

”Flere selskaber, der også er eksponere
de mod ellers robuste sektorer som f.eks. 

” Jeg er optimist af natur, og  
jeg glæder mig over, at vi nu  
kan se Danmark og et par  
andre lande åbne sig igen.”
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fødevarer, arbejder ud fra scenarier med 
lavere aktivitetsniveauer flere år frem,  
hvilket The Economist for nylig har kaldt 
’The 90% economy’. På et eller andet 
tidspunkt kan det også sætte sig i aktie
kurserne, især hvis frygten for en ny  
epidemibølge breder sig,” siger Christian  
Frigast.

At aktiekurserne tilsyneladende ikke er af  
passet de fremtidige indtjeningsmulighe       d
er, har fået Lars Rebien Sørensen til at 
spekulere over, hvad der egentlig foregår.

”Det er mit indtryk, at nogle af tech- 
aktierne er kommet vel højt op. Allerede 
inden krisen lå flere af dem med meget 
høje PEværdier, men det er svært at se, 
hvordan det kan fortsætte, når nu efter
spørgslen i samfundet falder. Så kan det 
godt være, at flere ser Netflix og køber 
ind hos Amazon, men annonceindtæg
terne hos Google og Facebook må falde, 
når annonceindtægterne forsvinder, og 
det må investorerne tage bestik af før el
ler siden,” mener Lars Rebien Sørensen.

”Fremover vil navnlig USA være ramt af,  
at nogen skal betale regningen for denne 
historiske krise,” fortsætter han. ”Andre lu
krative markeder for danske virksom heder  
i bl.a. Mellemøsten bliver også ramt af den 
faldende oliepris, og samlet set må det 
sætte indtjeningen under pres fremover. 

Det kan jeg godt blive lidt nervøs over. 
Men danske virksomheder står ikke helt 
tosset på eksportmarkederne. Medicin, 
fødevarer og grønne løsninger, som er 
danske styrkepositioner, er noget, der 
ikke bliver mindre efterspørgsel efter frem
over,” vurderer Lars Rebien Sørensen.

”Jeg tror, vi er nødt til at se det traditio
nelle aktieindeks i et nyt perspektiv. Nogle 
aktier inden for tech og farma er stukket 
af fra de traditionelle industri og service
virksomheder og er blevet det nye guld, 
som man søger tilflugt i, så jeg tror ikke, 
man kan bruge S&P eller C25 for den 
sags skyld som rettesnor for virksom
hedernes sundhedstilstand,” siger  
Christian Frigast.

” Det er mit indtryk, at nogle af 
tech- aktierne er kommet vel 
højt op. Allerede inden krisen 
lå flere af dem med meget høje 
PE-værdier, men det er svært at 
se, hvordan det kan fortsætte, 
når nu efterspørgslen i sam-
fundet falder.”

”Coronakrisen vil få en del virksomheder 
til at bukke under,” fortsætter han. ”Enten 
som følge af nedlukning eller manglende 
eksportmuligheder. Skal Danmark gen
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etablere de private arbejdspladser, som  
vi har mistet under krisen, skal vi fremme 
de nye ideer og dem, der vil etablere virk
somhed i Danmark. Vi bør gøre det end
nu lettere at etablere virksomhed, for det 
er nok blevet for dyrt og besværligt at 
komme i gang. Men man må også kon
statere, at vi er midt i en efterspørgsels
krise, og at vi ikke får ordentlig gang i 
økonomien, før den er tilbage.”

Protektionisme og kortere  
værdikæder er det nye sort
”Vi ser ind i en verden, hvor værdikæderne 
bliver afkortet, og hvor vi skal have langt 
større sikkerhed for vores leverancer,”  
siger Christian Schmidt-Jacobsen. ”Det 
nytter ikke noget kun at være afhængig  

af én leverandør i Kina – det har vi lært 
nu. Det kan godt give os lidt større om
kostninger, end vi har været vant til, men 
vi er nødt til at være sikre på, at vi har styr 
på vores forsyninger. Det lægger vi planer 
for nu i flere af vores virksomheder,”  
siger han.

Hvad angår mere kompleks produktion 
som eksempelvis medicinalvarer, er Lars 
Rebien skeptisk over for, om man nu 
også bare kan opbryde værdikæderne, 
som vi kender dem. 

” Det nytter ikke noget kun at 
være afhængig af én leverandør 
i Kina – det har vi lært nu.”
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”USA vil godt kunne klare sig selv, fordi 
det er et kæmpestort marked, men i 
Europa vil det blive svært, for selvom EU 
samlet set er en stor økonomi, er vi fort
sat ikke tilstrækkeligt integreret, og derfor 
er vi afhængige af, at verdensøkonomien 
fungerer. Men det er da tydeligt, at den 
globale orden, som vi kender den, er sat 
under pres. Det var den før coronaen, og 
nu er det blevet kraftigt forstærket,” siger 
Lars Rebien Sørensen og fortsætter:

”Lige nu er der et internationalt kapløb 
om, hvem der kan komme med den bed
ste coronavaccine, og selvom man ikke 
kan udelukke, at danske forskere kan le
vere noget, der kan bruges, bliver vi nødt 
til at læne os op ad internationale løsning
er, og jeg tror, der kommer mere end  
én slags vaccine. Men man er nødt til  
at overholde spillereglerne med kliniske 
tests, for sådan en vaccine er ikke noget, 

man spøger med – navnlig ikke, når hele 
verdens befolkning har brug for den. Om
vendt har denne krise vist os, at der er 
brug for et særligt dansk beredskab, så vi 
ikke løber tør for livsvigtig medicin og vær
nemidler, og det tror jeg, man kan løse i et 
offentligt-privat samarbejde, hvor staten 
finder de rigtige samarbejdspartnere.” 

Vi drejer samtalen over på, hvad Danmark 
har af muligheder gennem internationalt 
samarbejde. Ud af Danmarks BNP på ca. 
2.300 mia. kr. kommer de 1.300 mia. kr. 
fra eksport, og det gør os sårbare over 
for manglende afsætningsmuligheder. 
Selv optimister peger på, at eksporten 
kan falde mindst 10-15% i 2020, og at 
der er risiko for, at det ikke retter sig væ-
sentligt i 2021. Hvordan kan EU bidrage 
til at løse denne historiske krise?

”Jeg mener, vi skal sikre os, at EU står 
sammen. USA og Kina vil lukke sig mere 
om sig selv, og Europa skal selv trække 
væksten. Et splittet Europa mellem syd og 
nord er gift for det. Det ligger langt fra vores 
væremåde at udstikke blankochecks til 
dem, der ikke har orden i eget hus, men  
vi kommer til at forholde os til en genop
retning af Sydeuropa. Alternativet er et  
EU i lavvækst, hvor vi alle bliver fattigere. 
Et instrument, der er brugt før, kunne 
være uendeligt løbende obligationer med 
fast lav rente. Der er også risikoen for, at 

” Lige nu er der et internatio- 
nalt kapløb om, hvem der  
kan komme med den bedste 
corona vaccine, og selvom man 
ikke kan udelukke, at danske 
forskere kan levere noget, der 
kan bruges, bliver vi nødt til at 
læne os op ad internationale 
løsninger.”
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po pulismen som efter finanskrisen blusser 
op til et nyt, ukontrollabelt niveau, og det 
må vi ikke tillade,” siger Christian Frigast.

Lars Rebien Sørensen er i princippet 
enig, men tilføjer:

”Selvfølgelig har vi brug for et styrket 
EUsamarbejde som modvægt til USA og 
Kina. Men hvis italienerne forventer, at vi 
kan stille lån til rådighed, uden at der føl
ger krav med, er det naivt og politisk set 
helt uladsiggørligt. Vi bør hjælpe italiener
ne, så de ikke går bankerot, men det er 
problematisk, at vi ved, at deres private 
formuer er meget store, fordi det indike

rer, at de ikke kan få deres skattesystem 
til at fungere. Betingelsen for billige lån 
må derfor være, at de bl.a. får styr på den 
slags ting, for ellers er der ingen politisk 
opbakning til det,” siger han.  

Hvad investerer man i under  
en historisk krise?
Det overraskede en del i markedet, at  
Axcel omkring påske valgte at investere  
i den norske IT-virksomhed SuperOffice. 
Hvordan tør man overhovedet investere i 
virksomheder, når hele verden er gået i stå?

”Det var en proces, som havde stået på i 
nogen tid, og før coronaen for alvor udfold
ede sig i Europa, og som vi naturligvis 
overvejede at sætte på hold, da krisen 
ramte. Men efter meget grundige over
vejelser, der også inkluderede yderligere 
forhandlinger med sælger, valgte vi at gå 
videre. Selv under denne krise vurderede 

” Selv under denne krise vur-
derede vi, at investerings - 
mulig heden var for god til,  
at vi kunne lade den gå.”

6 / 11



vi, at investeringsmuligheden var for  
god til, at vi kunne lade den gå,” siger 
Christian SchmidtJacobsen.

”Der er ingen tvivl om, at alle digitaliserer 
deres forretningsmodeller nu, hvis de 
kan, og at nye spillere lurer overalt, hvilket 
kan skabe betydelige opbrud under en 
krise som denne,” siger Christian Frigast. 
”Derfor er jeg glad for, at Axcel over de 
sidste 4-5 år har opbygget en god plat
form inden for bl.a. IT, både hvad angår 
netværk og kompetencer. Det er værd  
at bygge videre på,” vurderer han.

”I de kommende 6-8 måneder vil vi nok 
være lidt tilbageholdende – og vi vil helt 
sikkert undgå alt for cykliske virksomhe
der eller virksomheder, der får udfordring-
er som følge af social distancering. Til 
gengæld vil vi holde øje med nogle af de 
virksomheder, der vil vinde på længere 
sigt af denne krise, og det er vi i fuld  
gang med at danne os et overblik over,” 
siger Christian SchmidtJacobsen.

”Det er dog interessant, at mange af de 
fonde, der er rejst på kanten til en krise, 
har leveret rigtig gode afkast historisk set,” 
siger Christian SchmidtJacobsen. ”Som 
investorer vil vi få nogle muligheder for at 
investere i virksomheder, hvis største pro
blem måske blot er, at de mangler kapital, 
så der kan vi måske skabe et afkast ved  

at bistå dem. Naturligvis vil der også være 
faldgruber, for det største problem lige nu 
er jo, at det er blevet svært at spå om, 
hvad makroudsigterne er,” vurderer han. 

”Antallet af transaktioner på M&A-  
mar kedet er faldet drastisk,” understreger 
Christian Frigast, ”og det så vi også un
der finanskrisen. Det vil rette sig, når vi 
kender fremtiden lidt bedre, og det frem
mer processen, at den danske regering – 
og regeringer i toneangivende lande – nu 
løfter sløret for, hvornår de åbner mere op.

For mange af de mindre og mellemstore 
virksomheder må vi dog også konstatere, 
at der er behov for, at de rekapitaliseres, 
hvis de skal overleve. Derfor er det vigtigt, 
at der nu også åbnes op for, at privat op
sparing kan bringes i spil, så det bliver  
attraktivt at investere direkte i virksom
hederne. Regeringen må her bistå med  
at tilvejebringe de rigtige rammer,” siger 
Christian Frigast.  

” Der er ingen tvivl om, at alle  
digitaliserer deres forretnings-
modeller nu, hvis de kan, og  
at nye spillere lurer overalt, 
hvilket kan skabe betydelige  
opbrud under en krise som  
denne.”
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Hvad siger investorerne?
Mange investorer er usikre på fremtiden, 
og det kan også påvirke kapitalfondes 
muligheder for at investere – navnlig  
Axcel, der står midt i en fundraising.  
Hvad betyder det for Axcel?

”I den nuværende situation er det en styr
ke for Axcel, at vi kun har investeret 75% 
af kapitalen, for nu har fonden kapacitet 
til at bakke op om sine virksomheder,”  
siger Christian Frigast. ”Det betød nemlig 
også, at vi kunne sætte ekstra skub i at 
rejse Axcel VI, hvor der nu er gennemført 
en first closing på over 500 mio. euro. 
Der kommer mange muligheder for at  
investere nu, for egenkapitalen i mange 
virksomheder er under pres. Og der bliver 
det fra tid til anden nødvendigt med nye 
ejere. Her kan kapitalfonde måske spille 
en rolle – både i forhold til turnaround og  
i forhold til at levere egenkapitalløsninger. 
Der bliver i hvert fald ikke færre mulig-
heder for fondene som følge af coronaen,” 
vurderer Christian Frigast.

Christian Schmidt-Jacobsen er også  
lettet over, at Axcel kom på plads med 
Axcel VI.

”Vi kan se, at investorerne lige nu sidder 
og tygger på, hvad krisen betyder for  
deres porteføljer, og langt de fleste har 
svært ved at træffe beslutninger nu og her. 

Nogle af dem – det er dog de færreste – 
kommer næppe til at investere i noget 
som helst foreløbig. Så er der en bred 

” I den nuværende situation er 
det en styrke for Axcel, at vi 
kun har in vesteret 75% af  
kapitalen.”
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midtergruppe, der skal have tid til at kon
densere ændringerne, og som primært vil 
investere sammen med dem, de kender  
i forvejen. Den sidste – også en mindre 
gruppe – er mere eller mindre upåvirket. 
Bundlinjen er dog, at hvor man kunne 
have håbet på, at Axcel VI var klar om
kring sommeren, så må vi nu konstatere, 
at det sikkert bliver engang i efteråret,  
inden vi er færdige,” siger Christian  
SchmidtJacobsen.

Vi skal alle holde igen – men det  
er udbytter, der holder investe
ringerne i gang
Private equity-modellen bliver ofte knyttet 
til historier om store personlige afkast til 
en snæver kreds af investeringsfolk, og 
igennem nogle år har der været mange 
diskussioner om lønninger til topledelser, 
der kan synes ude af trit med almindelige 
menneskers indtægter. I den aktuelle situ-
ation har Europa-Kommissionen fremsat 
forslag om, at virksomheder, der modta-
ger hjælpepakker, ikke skal kunne uddele 

bonusser til topledelsen eller udbetale  
dividende til sine aktionærer, og det er  
en linje, som den danske regering også 
læner sig op ad. Hvad siger I til det?

”Jeg lytter til diskussionen og kan på lan
ge stræk godt følge tankerne om tilbage
holdenhed,” siger Christian Schmidt 
Jacobsen. ”Flere CEO’er og bestyrelses
medlemmer i vores selskaber er allerede 
gået ned i løn, fordi alle skal spænde liv
remmen ind, hvis vi skal igennem denne 
krise. Vi kan ikke betale penge ud, der 
ikke er der. Så det giver faktisk sig selv,” 
siger han. 

Christian Frigast er lidt mere skeptisk 
over for filosofien om slet ikke at udbetale 
udbytte. 

”Jeg er helt enig i behovet for, at alle hol
der igen, og at der nu er behov for at pol
stre sig. Det er især nødvendigt at tænke 
sig rigtig godt om, uanset ejerform, så 
længe man benytter sig af hjælpepakker. 
Men hvis man et øjeblik forestillede sig, at 
man holdt op med at betale udbytte, ville 
det få konsekvenser for hele det finansiel
le system. Det er jo bl.a. via udbytter, 
man frigiver kapital, så der kan komme 
nye penge ind i virksomhederne. Mangler 
man den mulighed, kan det bremse den 
økonomiske vækst i samfundet,” siger 
Christian Frigast.  

” Flere CEO’er og bestyrelses-
medlemmer i vores selskaber  
er allerede gået ned i løn, fordi 
alle skal spænde livremmen 
ind, hvis vi skal igennem  
denne krise.”
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Var Axcel ordentligt forberedt  
på krisen?
Krisen ramte Axcel med meget stor hast, 
men bare 14 dage før nedlukningen hav-
de ingen set det komme. Hvordan har 
Axcel klaret udfordringen?

”Selv midt i februar tog vi forholdsvis let 
på truslen – det var noget ude i Sydøst
asien, og det skulle nok gå over – sådan 
gik det jo med sars og mers. Vi var på in
gen måde forberedt på at skulle sidde i 
det ene krisemøde efter det andet 14 
dage efter, for vi havde jo lyttet til eksper
terne, der ikke mente, at smitten ville nå 
Danmark. Men vi var alligevel forberedt  
så langt, at vi godt kunne huske den  
sidste krise, for det er trods alt ikke mere 
end 12 år siden, vi sad i lignende ud-
fordringer under finanskrisen,” siger  
Christian Schmidt Jacobsen.  

”Vi etablerede med det samme et corona
beredskab og fik klarlagt, hvilke af vores 
virksomheder der var hårdest ramt.  
Vi gik vores omkostningsbaser gennem 
med en tættekam og fik styr på likvidite
ten i vores selskaber. Det har været en 
lettelse med hjælpepakkerne fra staten, 
som vi naturligvis har trukket hårdt på,  
og det har betydet, at vi har kunnet holde 
igen med afskedigelser. Samtidig er vi 
hjulpet godt af vores bankforbindelser, 
der har udvist fornøden fleksibilitet. 

Alle kan se, at dette er en ekstraordinær  
situation, og det er en god ting, at vi har 
nogle banker, der er polstret til at støtte 
op om selskaberne,” siger Christian  
SchmidtJacobsen.

”Men hvis man forestillede sig, at vi var 
født med den ret slanke kapitalstruktur, 
som vi har i vores virksomheder, ville du 
være ilde stedt i løbet af meget kort tid – 
hjælpepakker eller ej. Kapitalfonde vil jo 
helst få pengene ud at arbejde i stedet for 
at ligge på kistebunden og samle støv. 
Forudsætningen for, at man kan det, er 
så at kunne træde til med kapital og vi
den om, hvordan man kan komme op af 
hullet, når det er nødvendigt. I den for-
bindelse tæller det også, at vi gennem 
årene har opbygget en solid relation til 
finan sielle samarbejdspartnere, så vi kan 
lave løsninger sammen, der gør os i 
stand til at se 12-24 måneder frem. Der
udover har vi både i Axcel IV og V lagt 
vægt på ikke at investere i virksomheder, 
der er alt for konjunkturfølsomme. Vi har 
ingen butikskæder eller restauranter i 
porteføljen, selvom det naturligvis kan 
være fristende at investere i den slags  

” Vi var på ingen måde forberedt 
på at skulle sidde i det ene  
krisemøde efter det andet  
14 dage efter.”
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under mere normale omstændigheder,” 
siger Christian SchmidtJacobsen.

”Vi har lagt vores beredskab an, så vi nu 
kan bruge tid på at vurdere, hvilke af vores 
virksomheder der har brug for tilpasninger, 
og hvilke virksomheder vi tror på kan køre 
videre som før, når vi er ude på den anden 
side. Det er en anden styrke ved private 
equitymodellen, fordi vi har indsigt i, hvor
dan forskellige forretningsmodeller re
sponderer under stresssituationer. Men  
vi ser ind i et 2020, der er et tabt år med 

hensyn til at skabe afkast, og det er en hel 
del, hvis man gerne vil holde sit ejerskab 
nede på omkring fem år. Sådan er det – 
det er ens for alle kapitalfonde.

Den første bølge af virksomheder, der 
kommer i problemer, er nok også dem 
med forretningsmodeller, der ikke længe
re er helt holdbare, og vi har desværre  
allerede set de første eksempler,” tilføjer 
Christian Schmidt-Jacobsen. ”Den slags 
vil vi ikke investere i. Men der kan på 6-8 
måneders sigt sagtens komme virksom
heder frem på radaren, hvis eneste pro
blem er, at de mangler kapital. Der kan 
der sagtens opstå muligheder, for selvom 
der er masser af likviditet derude, er 
mængden af risikovillig kapital stærkt  
begrænset under en krise som denne,”  
slutter Christian SchmidtJacobsen.

” Men der kan på 6-8 måneders  
sigt sagtens komme virk som-
heder frem på radaren, hvis 
eneste problem er, at de  
mangler kapital.”
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