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Ny dansk venturefond vil investere 225 mio.
kr. i fintech startups

En bred gruppe danske investorer står bag landets første dedikerede venture-fond
fokuseret alene på investering i fintech. Foreløbig har fonden rejst 225 mio. kroner fra
en bred gruppe af dedikerede investorer med et fælles ønske om at understø�e
fremtidens finansielle selskaber.

Det danske fintech-miljø rummer så stærkt et potentiale, at en omfa�ende kreds af
investorer nu har beslu�et at stille et mandat på 225 mio. kr. til rådighed for fintech
startups. Investorerne bag den nye fond tæller både stærke institutionelle investorer,
herunder pensionsselskabet Velliv, Vækstfonden samt Finansforbundet - Danmarks
førende fagforening for medarbejdere i den finansielle sektor. Målet er at understø�e
fremtidens mest lovende og ledende virksomheder indenfor europæisk fintech.

Erfarne stiftere
Bag Upfin står Johan Lorenzen, der er ledende partner, og investeringschef Oliver
Sjöstedt. Johan Lorenzen kan trække på lang erfaring med opbygning af og investering
i fintechselskaber, både som investor, direktør og formand for flere succesfulde
selskaber i branchen. Oliver Sjöstedt har rådgivet mere end hundrede stiftere og
investorer indenfor Nordisk fintech, og erfaring som både bestyrelsesmedlem, angel
investor, stifter og ledelseskonsulent.

”I Norden er vi kendt for at være blandt de mest digitaliserede i verden, og det har også
skubbet fintech-sektoren helt frem i forreste række med masser af nye virksomheder
der præsterer høj vækst. Med øget investering kan vi styrke den udvikling og position,
og med stærke netværk, stor erfaring og en dyb indsigt i branchen kan vi stø�e og
accelerere den næste generation af nystartede virksomheder”, siger Johan Lorenzen,
ledende partner i Upfin.

Fintech fonden er en selvstændig fond født i samarbejde med den førende nordiske
fintech innovations- og startup facilitator, Copenhagen Fintech. Det vidner om en dyb
tilknytning til miljøet, og det tæ�e samarbejde vil fortsæ�e efter etableringen.
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”Copenhagen Fintech har siden etableringen i 2016 arbejdet på at skabe et stærkt
dansk fintech økosystem med Norden som hjemmemarked og et globalt netværk. Det er
lykkedes takket være stærke partnere og med stor opbakning fra både den etablerede
industri og de nye innovative startups. Vi er helt klart i den europæiske superliga og
med etableringen af Upfin kan vi accelerere udviklingen yderligere og tilføre kloge
penge” siger Thomas Krogh Jensen, CEO i Copenhagen Fintech.

Stærk investortrio
Det har fra starten været afgørende for grundlæggerne af Upfin at finde de rigtige
investorer. Her var forståelse for både fintech- og iværksæ�ermiljøet afgørende – og
det er lykkedes at tiltrække en gruppe af de mest branchekyndige, fokuserede
organisationer og selskaber til investorkredsen.

”Det er helt enestående, at organisationer som Velliv, Vækstfonden og Finansforbundet
står bag, og at vi dermed kan skabe en unik investeringsfond. Vi er de eneste i Norden,
der vil være i stand til at tilbyde det niveau af brancheviden og kapital, vi stiller til
rådighed, og i Europa er der kun et par stykker som os. Derfor har vi de bedste
forudsætninger for at sikre, at Nordisk og Europæisk fintech forbliver helt i front og
dermed fastholder vækst, arbejdspladser og udvikling i sektoren”, fortæller Johan
Lorenzen.

Stor interesse fra investorer
Folkene bag den nye fintech-fond har arbejdet med hundredvis af nystartede
virksomheder i alle faser fra pitch til børsnotering. Det er en unik brancheindsigt og
netværk, der gør Upfin i stand til at stø�e startups på en måde, traditionelle investorer
har svært ved. Formålet er ikke kun at tilbyde kapital, men i høj grad et partnerskab
baseret på sektorbaseret ekspertise i alt fra strategi, rekru�ering og lovgivning til
finansiering, erhvervelse af licenser og samarbejde med myndighederne. Samtidig vil
der også løbende blive inviteret flere investorer med.

”Allerede inden fonden er lanceret, har vi skabt en pulje på 225 mio. kr., og vi oplever en
særdeles positiv interesse fra både investorer og startups. Som specialister har vi
investeret i sektorspecifikke kapaciteter og netværk på et exceptionelt højt niveau,
hvilket positioner os som den ideelle partner for både investorer og stiftere,” siger
investeringschef i Upfin, Oliver Sjöstedt.

Fintech skaber positiv forandring
Den finansielle sektor er midt i en omfa�ende teknologisk udvikling, og den digitale
omstilling åbner for et stadig stigende potentiale. Det er en transformation, der får stor
indflydelse på både samfund, værdier og måden, der drives forretning på. En udvikling,
Upfin ønsker at stø�e og medvirke til at videreføre.
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”For mig repræsenterer fintech ikke kun en af de største kommercielle muligheder i
verden, men også en af de største muligheder for at ændre verden. Med Upfin ønsker vi
at stø�e det potentiale, som den finansielle teknologi har for at skabe og bidrage til
positive forandringer. Sammen med vores investorer ønsker vi at stø�e de virksomheder,
der skaber jobs og velstand - og samtidig yder et positivt bidrag til både kunder,
samfund og miljø,” siger Oliver Sjöstedt.

Citater:
”Hele verden er under forandring med flere såkaldte megatrends. Finansbranchen er
ingen undtagelse – bl.a. på grund af nye digitale forretningsmodeller indenfor fintech.
Samarbejdet med Upfin er en god mulighed for at få adgang til fintech-investeringer i
Norden, også qua deres tæ�e samarbejde med Copenhagen Fintech, og dermed skabe
et godt langsigtet afkast til vores kunder. Investeringer i fintech ligger i naturlig
forlængelse af Vellivs værdier, hvor vi løbende fokuserer på at udvikle vores forretning til
glæde for kunderne. Samtidig er det vigtigt for os som kundeejet pensionsselskab at
bidrage med investeringer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.”
Christoph Junge, chef for alternative investeringer hos Velliv

”Upfin er det næste meningsfulde skridt i retningen mod vores mål om at understø�e
og accelerere bæredygtig vækst og jobskabelse på det finansielle område.
Finansforbundet forpligtede sig i 2016 til at opbygge et solidt dansk
fintech-økosystem, og det trives i dag. Den næste oplagte fase er at modne
fintech-miljøet. Upfin kombinerer en sund og ansvarlig investeringscase med
muligheden for at aktivere og kickstarte bæredygtige fintechs og arbejdspladser. For
os som organisation giver det rigtig god mening at skabe resultater gennem stærke
partnerskaber som det, vi har dannet med Upfin.”
Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

”I Vækstfonden er vi utrolig glade for at kunne byde velkommen til en ny specialiseret
og lokal forankret fintech investor. I partnerskab med teamet bag Upfin og en stærk
investorkreds, ser vi frem til at kunne søsæ�e en ny tidlig stadie fond i vores
økosystem. Med etableringen af Upfin kan de helt tidlige danske og nordiske fintech
founders få styrket deres adgang til risikovillig og kompetent kapital fra en ny aktør
med specialiseret erfaring.”
Mikkel Hesselgren, Senior Vice President, Vækstfonden
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Om Upfin
Upfin er Danmarks første dedikerede venture fond med klart fokus på fintech selskaber i
deres tidlige stadie. Fonden investerer i Nordiske og Europæiske fintech-virksomheder, i
seed og pre-seed stadie, enten alene eller i konsortium med andre, med en målsætning
om at udvikle disse i tæt samarbejde med grundlæggerne. Teamet bag Upfin består af
en række erfarne personer med dybe kompetencer inden for fintech og langsigtet
udvikling af selskaber i sektoren. Derfor er Upfin den perfekte partner for
fintech-selskaber i deres tidlige stadie, da Upfin både kan hjælpe selskaberne med
finansiering af deres vækst, men også den viden og erfaring som er nødvendig for at
vokse. Bag Upfin står en bred gruppe af investorer som for eksempel Vækstfonden,
Velliv og Finansforbundet. Upfin er en seperat juridisk enhed adskilt fra Copenhagen
Fintech, men har samtidig et strategisk partnerskab med Copenhagen Fintech, der har
været med til at forberede opstarten af fonden. Upfin har til dato rejst 225 mio. DKK og
forventer med at lave op til 20 investeringer over de næste tre år.
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