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”Vi vil være med til at synliggøre og 
fejre rollemodeller, der skaber vækst og 

arbejdspladser i Danmark. I EY Entrepreneur 
Of The Year deltager hvert år mange af de 

danske virksomheder, der lykkes i Danmark 
og internationalt. Vi ser frem til at sætte fokus 

på de gode og inspirerende fortællinger.

 NIELS BANG-HANSEN 
DIREKTØR FOR ERHVERV I DANMARK, DANSKE BANK



Det er et nyt rekordår, når det gælder virksomheder i Danmark, der kan præstere høj 
vækst. I alt møder 1.623 virksomheder de skrappe vækstkrav, der giver adgang til 
konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year i 2019 mod 1.603 sidste år. Bag tallene 
er der fantastiske og veldrevne virksomheder, som har travlt og lykkes i markedet. 
De trodser usikkerhed og uvished, og de bliver ved med at se nye muligheder. Det er 
inspirerende!

EY Entrepreneur Of The Year handler ikke kun om priser, det er også en hyldest og 
en inspiration, som rækker ud over konkurrencen. Et velfungerende erhvervsliv er 
vigtigt for at løse nutidens og fremtidens store udfordringer, og der er succesfulde 
virksomheder, der viser vejen. Mennesker, der skaber vækst og arbejdspladser er 
rollemodeller, som inspirerer andre.

Alle partnerne bag EY Entrepreneur Of The Year, med Danske Bank som ny 
hovedsamarbejdspartner i år, brænder for entrepreneurskab og for gode initiativer. 
Det har været en fornøjelse at være hele landet rundt og møde de dygtigste og mest 
innovative vækstskabere. En stor tak til alle jer virksomhedsejere, der gør en forskel, 
skaber vækst, udvikling, nye jobs og innovation herhjemme og globalt. 

I EY Entrepreneurskab Barometer deler vi interessante indblik i vækst-Danmark og 
Danmarks dygtigste vækstskabere. God fornøjelse!

Søren Smedegaard Hvid 
Partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year

En hyldest til entrepreneurskab
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Antal vækstvirksomheder sætter ny rekord

Der har aldrig været et større antal vækstvirksomheder i Danmark, der møder 
kravene til konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year. To års solid fremgang er 
dog nu begrænset til blot 1 pct., så det er tydeligt, at kurven — trods et flot rekord-
niveau — flader ud i år.

Det er et nyt rekordår, når det gælder virksomheder i 
Danmark, der kan præstere høj vækst. I alt møder 1.623 
virksomheder de skrappe vækstkrav, der giver adgang til 
konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year i 2019 mod 
1.603 sidste år. Og sidste års rekord slog den tidligere 
rekord på 1.477 virksomheder i 2008 før finanskrisen. 
Med blot 1 pct. flere vækstvirksomheder i år når antallet 
af vækstvirksomheder nye højder, men fremgangen er dog 
beskeden. Kurven flader ud, men der er stadig fart på i 
vækst-Danmark.

EY har gennemført konkurrencen i 23 år i Danmark, og det 
samlede antal vækstvirksomheder kan være en ganske god 
vækstindikator.

”Det er et rekordstort antal virksomheder i Danmark, 
som præsterer høj vækst. Sidste år talte vi om en mulig 
opbremsning, og selvom kurven flader ud, så er det centrale, 
at vi holder det høje niveau og med en beskeden fremgang 
kan se det højeste nogensinde,” siger Søren Smedegaard 

Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The 
Year, og fortsætter:

”Bag tallene er der fantastiske og veldrevne virksomheder, 
som har travlt og lykkes i markedet. De trodser usikkerhed 
og uvished, og de bliver ved med at se nye muligheder. Det 
er inspirerende. Juryen skal vurdere et stærkt felt, og løse 
den svære opgave at kåre regionale vindere og ultimativt en 
dansk vinder.”

I Danske Bank, der i år er med som ny hovedsamarbejds-
partner, ser Niels Bang-Hansen, chef for bankens 
erhvervskunder, mange gode bud på virksomheder, der har 
potentialet til at løbe med titlen som årets EY Entrepreneur 
Of The Year.

”Mange danske virksomheder gør det rigtig godt og skaber 
vækst og arbejdspladser. Og nomineringen i konkurrencen er 
i sig selv et skulderklap til alle de virksomheder herhjemme, 
der gør en forskel og fungerer som rollemodeller for andre.”
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+1 %
Udvikling i antal  

vækstvirksomheder (siden 2018).

1.623
Antal vækstvirksomheder  

i 2019.

Mænd Kvinder

94 % 6 %
Meget skæv kønsfordeling.

Hvad kendetegner årets vækstskabere?

33,4 år
er gennem snitsalderen ved  
etablering eller overtagelse.

57 %

har svært ved at 
tiltrække kvalificerede 

medarbejdere.

76 %

mener, at der er mangel på 
kvalificeret arbejdskraft i 

deres branche.

22 %

har inden for de sidste tre år 
overtaget anden virksomhed 

eller indgået i en fusion.

79 %

mener, at dansk erhvervsliv bør blive 
mere internationalt orienteret for at 

kunne konkurrere i fremtiden.

har ikke drevet anden 
virksomhed før.

55 % 79 %

mener, at dansk erhvervsliv burde  
gøre mere for at styrke  

entrepreneur skab og iværksætterlyst.

22 % 8 %
forventer at gå  
på pension, når  
de er i 70’erne.

først senere.

21 % 17 %
har overtaget 
virksomheden  

fra andre.

har overtaget 
virksomheden fra 
familiemedlem.

16 % 43 %
er i dag mentor eller 

coach/sparringspartner  
for iværksættere.

vil gerne  
være mentor.

Største stigning i antal 
vækstvirksomheder: 

København.

10 %

mener, at Brexit i høj grad eller 
meget høj grad giver anledning 
til bekymring i virksomheden.

4 %

anvender/planlægger at 
anvende kunstig intelligens 

(AI) inden for de næste to år.

37 %

har <10% andel af kvindelige 
ledere (alle ledelseslag) i 

virksomheden.

50 %

har i meget lav grad FN’s 
verdensmål på dagsordenen 

i virksomheden.

26 %
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209 virksomheder

-1 %
Vækst fra 2018–2019 
i Region Nordjylland

361 virksomheder

+3 %
Vækst fra 2018–2019 
i Region Midtjylland 

238 virksomheder

-15 %
Vækst fra 2018–2019 

i Region Syd- og 
Sønderjylland 

141 virksomheder

+3 %
Vækst fra 2018–2019 

i Region Fyn

301 virksomheder

+5 %
Vækst fra 2018–2019 

i Region Sjælland

373 virksomheder

+10 %
Vækst fra 2018–2019 
i Region København

Sådan ser vækst-Danmark ud
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• København er tilbage i front. 
København passerer igen Midtjylland målt på antal 
virksomheder med høj vækst, og står for landets største 
fremgang på 10 pct. 373 virksomheder fra København 
lever i år op til vækstkravene til EY Entrepreneur Of The 
Year.

• Midtjylland har fortsat fart på væksten. 
Region Midtjylland var sidste års vækstdynamo og 
viser med 361 kvalificerede virksomheder fortsat 
flot fremgang på 3 pct., men overhales akkurat af 
København. En flot udvikling i et år, hvor kurven ellers 
flader ud.

• Fyn holder tempo på væksten. 
Vækstvirksomhederne sætter præg på det fynske 
erhvervsliv. Der er endda lidt flere i år fra Fyn, hvor 141 
virksomheder er kvalificeret, og det er 3 pct. flere end 
sidste år. Dermed fastholder Fyn det flotte niveau.

• Sjælland (inkl. Nordsjælland) runder 300. 
301 virksomheder fra Sjælland lever i år op til 
konkurrencens skrappe vækstkrav. Region Sjælland 
har de seneste år set en flot fremgang i antallet af 
vækstvirksomheder, i år med 5 pct. 

• I Syd- og Sønderjylland vender kurven. 
Efter to år i træk som landets højdespringer med solid 
fremgang i antallet af vækstvirksomheder går det nu lidt 
tilbage for region Syd. 238 virksomheder kvalificerer sig 
i år. Det er flot, men dog 15 pct. færre end 2018.

• Nordjylland viser stabil vækst. 
Nordjylland har siden 2015 oplevet støt fremgang i 
antallet af vækstvirksomheder, og der er stadig mange, 
som præsterer flotte vækstrater. Med 1 pct. færre, og i 
alt 209 virksomheder, holder Nordjylland niveauet.
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Du kan ikke ”leve op til” FNs Verdensmål

I hvilken grad er lokalt engagement, 
bæredygtighed og samfundsansvar 
på dagsordenen i virksomheden?

 I meget høj grad 21 %
 I høj grad 40 %
 I nogen grad 31 %
 I lav grad 6 %
 I meget lav grad 1 %
 Ved ikke 0 %

I hvilket omfang er FN’s Verdensmål 
på dagsordenen i virksomheden?

 I meget høj grad 6 %
 I høj grad 12 %
 I nogen grad 27 %
 I lav grad 22 %
 I meget lav grad 26 %
 Ved ikke 7 %

Vækstvirksomheder har generelt fokus på lokalt engagement, bæredygtighed og 
samfundsansvar — for 61 pct. ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’. Det er dog væsentligt 
færre, der har sat FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen i 
virksomheden.

Blandt danske vækstvirksomheder er det under en femtedel (18 pct.), der i ’meget høj 
grad’ eller ’i høj grad’ har FN’s Verdensmål på dagsordenen. 27 pct. har ’i nogen grad’, 
mens et flertal (55 pct.) svarer ’i lav grad’, ’i meget lav grad’ eller ’ved ikke’. For nogle er 
det svært at se, hvordan de får tænkt FNs 17 Verdensmål ind i deres forretning. 

”Vi hører af og til virksomheder, der siger, at de ”lever op til” eller ”overholder” FN’s 
Verdensmål, men FN’s Verdensmål er netop mål og ikke et sæt af regler,” fortæller 
Carina Ohm Associate Partner og leder af Climate Change & Sustainability Services i EY 
og fortsætter:

”Virksomheder kan overholde lovgivning om samfundsansvar som fx Årsregnskabslovens 
§99a. FN’s Verdensmål er derimod en bredere ramme, som virksomheder kan anvende 
til at fremme ansvarlighed og identificere nye muligheder. Virksomheder kan vælge at 
forfølge flere mål.”

Hvad er det første skridt?
Mens FN’s Verdensmål fylder mindre, så har vækstvirksomheder dog i udstrakt grad 
fokus på samfundsansvar. Et klart flertal peger på, at det er højt på dagsordenen i 
virksomheden. For en femtedel (21 pct.) er det i ’meget høj grad’, 40 pct. ’i høj grad’, 
mens 31 pct. angiver ’i nogen grad’. Det er forsvindende få, der i dag enten har lavt fokus 
(6 pct.) eller slet ikke (1 pct.) har samfundsansvar på dagsordenen.

”Hvis virksomheden har eksisterende tiltag inden for bæredygtighed og ansvarlighed, 
så kan FN’s Verdensmål være en ramme for at udvikle og styrke disse. De 17 verdensmål 
består af hele 169 delmål, så et godt råd er at sætte fokus på det, der er det vigtigste for 
virksomheden, for dens omverden, og som man kan gøre noget aktivt for at opnå,” siger 
Carina Ohm.

”For mange virksomheder er samfundsansvar og 
bæredygtighed i dag en helt grundlæggende parameter i 

deres branche, og en måde de kan styrke forretningen og 
differentiere sig fra konkurrenterne på.

CARINA OHM 
ASSOCIATE PARTNER OG LEDER AF CLIMATE CHANGE & SUSTAINABILITY SERVICES I EY

31 % 1 %
6 %

21 %

40 %

26 %

6 %7 %
12 %

27 %

22 %
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5 tip hvis du vil arbejde med  
FNs Verdensmål i din virksomhed

Få et overblik
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling sigter mod at løse nogle af verdens største 
problemer inden 2030. Det er dermed meget ambitiøse og omfattende mål, som kræver 
en fælles indsats fra lande, virksomheder, organisationer og individer. Start med at få en 
overordnet idé om, hvad målene handler om og se gode eksempler, fx på FN’s officielle 
side. Du kan også søge inspiration fra virksomheder, som arbejder med målene, for at se, 
hvad de fokuserer på, og hvordan de griber det an. 

Vurdér jeres impact
Hvordan er din virksomheds aftryk på omverdenen? Hvad er virksomhedens påvirkning 
i forhold til klima og miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder, sociale vilkår og 
lokalsamfund. Hvis virksomheden har en CSR-politik og arbejder med samfundsansvar, 
så er der nok en tilknytning til nogle af FN’s Verdensmål. Det kan I definere mere præcist 
og se også på andre muligheder for at gøre en positiv forskel for mennesker, miljø og 
økonomi. Spørg også gerne kunder og medarbejdere for at få gode input.

Vælg de vigtigste mål
De 17 verdensmål består af hele 169 delmål. Det er næsten utænkeligt, at en virksomhed 
ville kunne arbejde med alle, og der er også delmål, der specifikt vedrører lande og 
globale institutioner. Tænk på, hvad der er det vigtigste for netop din virksomhed, og 
hvor der er det største potentiale for at gøre en forskel. Det er ikke vigtigt, om der er 
fokus på et, to, tre eller flere mål. Det kan også være en god idé at starte et sted — hvor 
det er vigtigst — og opbygge erfaringer og så senere bygge mere på.

Definér aktiviteter og indsatser
Hvad gør I så helt konkret for at fremme den positive påvirkning og reducere negativ 
påvirkning på de konkrete mål? Tænk over, hvad I gør i kraft af virksomhedens daglige 
drift, eventuelt suppleret med specifikke indsatser. Hvis virksomheden fx har mange 
aktiviteter i udviklingslande, så er der et potentiale for at reducere ulighed og skabe 
beskæftigelse her. Der må gerne være plads til nye ideer og projekter, men det bedste 
afsæt er det, som allerede er en integreret del af forretningen. FN’s Verdensmål kan så 
være en ramme for at forstå, styrke og udvikle den indsats. 

Sæt indikatorer og mål på fremdriften
Det er vigtigt at identificere indikatorer og måle på virksomhedens påvirkning på de 
enkelte mål. Det kan fx i forhold til mål 13 om klimaindsats handle om at måle på andelen 
af vedvarende energi. I nogle tilfælde kan der være meget åbenlyse indikatorer, mens 
det i andre tilfælde er vigtigt at få defineret, hvordan virksomheden påvirker et givent 
mål. Det handler ikke om, at have mange indikatorer, men derimod de rette. Der kan også 
være behov for at se på processer og datakilder, så det er nemt at følge udviklingen og 
følge op. 

Kontakt 

Carina Ohm
Associate Partner og leder af 
 Climate Change & Sustainability 
Services i EY 
+45 25 29 65 19 
carina.ohm@dk.ey.com

1

2

3

4

5

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
mailto:carina.ohm@dk.ey.com
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Sådan får du startup-energien tilbage

Kontakt

Rasmus Calmann-Hinke
Associate Partner EYBOX
Telefon +45 25 29 33 86
rasmus.calmann@dk.ey.com 

”Strategi bliver i stadig mindre udstrækning en fast 
størrelse og en lineær proces, men mere levende og noget, 
der udvikles og udfordres undervejs. Ingen kan se ind i 
fremtiden, men man kan blive dygtig til at agere hurtigt 
på det, man ser, og bruge det til at tænke nyt.

RASMUS CALMANN-HINKE 
ASSOCIATE PARTNER I EYBOX, SOM RÅDGIVER VIRKSOMHEDER OM STRATEGI OG INNOVATION.  

Der er fuld fart på landets 
 vækstvirksomheder, men kan 
de holde dampen oppe og 
 bevare et forspring? Mange 
etablerede virksomheder kan 
på trods af stor succes have 
behov for at finde nye måder 
at tænke strategi og  innovation 
for at forberede sig på en 
 ukendt fremtid.

Blandt vækstvirksomhederne i EY Entrepreneur Of The Year er der nogle, der kan 
føre deres historie 20 år, 50 år — ja for nogle endda 100 år eller over 150 år tilbage. 
Virksomhedens alder afgør ikke succes eller fiasko — men betyder heller ikke, at man 
kan bevare en førerposition.

”Etablerede virksomheder med vækst har typisk rigtig godt styr på driften. Det virker, 
og de er gode til det, de gør. Spørgsmålet er, om de er klar den dag, de skal reagere 
på forandring, eller skal forandre markedet?” siger Rasmus Calmann-Hinke, Associate 
Partner i EYBOX. Og fortsætter:

”Ingen kan se ind i fremtiden, men man kan blive dygtig til at agere hurtigt på det, 
man ser, og bruge det til at tænke nyt. Mange etablerede virksomheder søger at finde 
ind til den energi, tempo og fleksibilitet, som virksomheder har i en startup fase. Det 
kræver, at de tænker strategi og innovation på en ny måde.”

Forandringer i højt tempo
47 pct. af vækstvirksomhederne, ser ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ forandringer i 
deres branche. For 45 pct. er det kun ’i nogen grad’, mens det for 8 pct. er ’i lav grad’ 
eller ’i meget lav grad’.

Teknologi og digitalisering er blandt de forandringer, som flest ser kan ændre 
konkurrencebetingelserne. For 39 pct. i meget høj grad eller i høj grad, for 32 pct. i 
nogen grad, mens det for 29 pct. er i lav grad eller meget lav grad.

Herefter ser de ændret kunde- og forbrugeradfærd og fx ændrede indkøbsmønstre 
som væsentlig faktor. Her svarer 36 pct. ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’, 35 pct. ’i 
nogen grad’, og 28 pct. svarer ’i lav grad’ eller ’i meget lav grad’.

Ganske mange ser reelt en risiko for brancheglidning. For 20 pct. ’i meget høj grad’ 
eller i ’høj grad’, 36 pct. ’i nogen grad’ og 44 pct. ’i lav grad’, ’i meget lav grad’ eller 
’Ved ikke’.

I hvilken grad oplever du, at der 
sker forandringer i virksomhedens 
branche/industri?

 I meget høj grad 15 %
 I høj grad 32 %
 I nogen grad 45 %
 I lav grad 7 %
 I meget lav grad 2 %
 Ved ikke 0 %

15 %

32 %45 %

7 % 2 %

mailto:rasmus.calmann@dk.ey.com
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5 råd, der gør virksomheden 
fremtidsrelevant og mere 
innovativ

1 Tænk ud af boksen — og bliv langsigtet, og ofte 
bredere, i den måde som du definerer jeres 
virksomhed, forretningsområde og formål på

2 Skab fast plads til innovation og kreativitet i dine 
ledermøder — så innovation ikke blot er et ad-hoc 
emne, som du har på agendaen en gang imellem

3 Få plads i din strategi til at skabe nye 
vækstlokomotiver — din virksomhed ”2.0” 

4 Flyt rundt på dine investeringer og bedste talenter 
— så dine primære ressourcer og talenter ikke blot 
anvendes på din nuværende kerneforretning

5 Bryd siloerne ned — og driv din innovationsagenda 
som en række start-up initiativer, der går på tværs af 
din organisation og tænker i nye samlede løsninger! 

Kilde: Rasmus Calmann-Hinke, EYBOX

Brancheglidning — øget konkurrence 
fra virksomheder i andre brancher/
industrier

 I meget høj grad 5 %
 I høj grad 15 %
 I nogen grad 36 %
 I lav grad 26 %
 I meget lav grad 16 %
 Ved ikke 2 %

Kunde-/forbrugeradfærd — 
ændret adfærd hos forbrugere, 
indkøbsmønstre, præferencer etc.

 I meget høj grad 8 %
 I høj grad 28 %
 I nogen grad 35 %
 I lav grad 18 %
 I meget lav grad 8 %
 Ved ikke 2 %

Teknolog/digitalisering — nye 
teknologier, digitale muligheder etc.

 I meget høj grad 12 %
 I høj grad 27 %
 I nogen grad 32 %
 I lav grad 14 %
 I meget lav grad 13 %
 Ved ikke 2 %

I hvilken grad vurderer du, at følgende faktorer 
kunne ændre konkurrencebetingelserne i jeres 
branche i de kommende 3-5 år?

5 %
15 %

36 %
26 %

16 %
2 %

8 %

28 %

35 %

18 %

8 %
2 %

8 %

28 %

35 %

18 %

8 %
2 %
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Ved du, hvad din virksomhed er værd?

Virksomheder handles ofte til høje multipler, men hvad betyder det for din virk-
somhed? Værdiansættelse er ikke blot et regnestykke og en simpel kalkule, men 
et resultat af flere faktorer — også planlægning, timing og det rette match mellem 
køber og sælger.

I en længere periode har der været godt gang i opkøbsmarkedet. 
Virksomheder kigger mod M&A for nye vækstmuligheder, 
og sælgere tænker enten i at tilføre kapital, kompetencer 
eller eventuelt i en exit-mulighed. Når det handler om 
værdiansættelse, taler M&A-rådgivere ofte om multiple,  
EV/EBITDA-multiple eller DCF (Discounted Cash Flow). Det er 
en god start, men der skal dog mere end historiske data til at 
afdække værdien af en virksomhed.

“Multipler er i bedste fald en god tommelfingerregel og er 
baseret på sammenlignelige handler. Det kan være et godt 
udgangspunkt for at forstå, hvordan andre virksomheder i et 
marked er handlet, men når en virksomhed sælges til en højere 
multipel end en anden, afspejler det også mere end blot en 
simpel kalkule,” siger Martin Wiig Nielsen og fortsætter:

“Potentielle købere, hvad enten det er privatejede virksomheder 
eller kapitalfonde, kommer ofte godt forberedt og har 
afdækket virksomheden og markedet grundigt. Derfor går en 
dialog hurtigt dybere, og her er forberedelse af sælgers og 
virksomhedens planer afgørende.”

Blandt vækstvirksomheder peger 40 pct. på et salg til en 
virksomhed som den mest sandsynlige exitmulighed, mens 25 

pct. peger på et salg til en kapitalfond. Øvrige ser mod salg til 
familie, medarbejdere, eventuelt børsintroduktion og nogle har 
endnu slet ikke overvejelser.

Fortid, nutid og fremtid
Selv ved sammenlignelige handler kan der være store udsving 
i pris, og mens multipler her kan indikere et niveau, så skyldes 
forskellene andre faktorer. 

“Sælgere står altid stærkere, hvis de har modnet virksomheden 
til et salg. Det kan være gennem et frasalg af forretningsområder 
uden for kerneforretningen for at skabe fokus og bedre 
rentabilitet. Det kan også være gennem optimering af 
værdikæden eller ved at arbejde med en skarpere strategi,” siger 
Peter Vejlgaard og fortsætter:

“Det er en fordel at kunne få flere potentielle købere i spil. For 
den rette køber er virksomheden sikkert mere værd end for 
andre i feltet. Der opstår ofte et psykisk spil mellem køber og 
sælger, hvor et godt match ikke kun drives af værdiansættelsen, 
men også et godt match på strategi for kunder, medarbejdere og 
ledelse.”

Har I inden for de sidste 3 år 
overtaget anden virksomhed eller 
indgået i en fusion?

 Ja  22 %
 Nej  78 %

22 %

78 %”De senere år har vi set flere eksempler på, 
at en eller flere ejere får en ny majoritetsejer 
ombord, men fastholder en ejerandel og den 
daglige ledelse, og så over en kortere årrække 
tager virksomheden til næste niveau.

PETER VEJLGAARD 
PARTNER I EY, CO-HEAD, CORPORATE FINANCE
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”En gennemarbejdet “equity-story”, der 
dækker forretningsmodel, strategi og 

fremtidig værdiskabelse kan give potentielle 
købere et godt indblik i virksomheden og 

måske åbne for en bredere dialog.

MARTIN WIIG NIELSEN 
PARTNER I EY, CO-HEAD, CORPORATE FINANCE 

Kontakt

Martin Wiig Nielsen
Partner i EY
+45 91 97 66 66 
martin.w.nielsen@dk.ey.com

Peter Vejlgaard
Partner i EY
+45 20 40 80 41
peter.vejlgaard@dk.ey.com

I hvilken grad har I  
i de seneste år, mærket  
en interesse fra kapitalfonde?

 I meget høj grad 6 %
 I høj grad 9 %
 I nogen grad 25 %
 I lav grad 11 %
 I meget lav grad 36 %
 Ved ikke 13 %

6 %
9 %

25 %

11 %36 %

13 %

Hvilke muligheder ser du som mest 
sandsynlige for at realisere værdien 
af virksomheden? 
(Afkryds alle overvejede muligheder)

 Ingen overvejelser 18 %
 Salg til familiemedlem 18 %
 Salg til anden person,  

 herunder medarbejder 28 %
 Salg til anden virksomhed 68 %
 Salg til kapitalfond 49 %
 Børsintroduktion 7 %
 Andet 4 %

18 %

18 %

28 %

68 %

49 %
4 %

7 %

Hvilken mulighed ser du som mest 
sandsynlig for at realisere værdien af 
virksomheden? (Vælg en)

 Ingen overvejelser 12 %
 Salg til familiemedlem 7 %
 Salg til anden person,  

 herunder medarbejder 11 %
 Salg til anden virksomhed 40 %
 Salg til kapitalfond 25 %
 Børsintroduktion 3 %
 Andet 2 %

12 %

7 %

11%

40%

25 %
2 %

3%

mailto:Martin.W.Nielsen@dk.ey.com
mailto:Peter.Vejlgaard@dk.ey.com


Generationsskifte

ey.com/dk

Av eller arv?
Et generationsskifte kan gøre ondt på din virksomhed! 
De ventede regler for bo- og gaveafgift kan ændre den 
økonomiske situation. 

Få styr på alle aspekter ved generationsskifte, så du kan 
vurdere mulighederne for dig og næste generation. 

14 | EY Entrepreneurskab Barometer 2019/2020 | Mød Danmarks bedste vækstskabere
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Skal næste generation videreføre virksomheden?

Alle virksomhedsejere, der kigger frem mod et generationsskifte, har nok fulgt den 
politiske debat på området nøje i flere måneder. Ændrede regler for bo- og gaveaf-
gift lægger op til en højere beskatning, men hvad betyder det for generations-
skifter, og hvad skal du stille op nu? 

Allerede i valgkampen bebudede Socialdemokratiet en 
tilbagerulning af de lempelser af arveafgiften, som den tidligere 
borgerlige regering havde gennemført. Det er nu også en del 
af regeringens forslag til Finanslov, som behandles og ventes 
vedtaget i december 2019.

Ifølge analysen EY Entrepreneurskab Barometer er der blandt 
de ejerledede, danske vækstvirksomheder 18 pct., der ser en 
overdragelse i familien som en exit-mulighed. Det er imidlertid 
kun 7 pct., der ser det som den mest sandsynlige vej til at 
realisere værdien af virksomheden.

”Generationsskifte er altid en helt særlig udfordring. Det 
succesfulde generationsskifte i familieejede virksomheder 
handler ikke blot om skatteforhold, omstrukturering og 
værdiansættelse, men går tæt på det strategiske, det personlige 
og det familiemæssige,” siger Ida Helena Jensen, Partner og 
skatterådgiver i EY.

Hun påpeger, at familieejerskab kan være en stor styrke gennem 
generationer, hvor netop det langsigtede perspektiv og familiens 
holdninger sætter sig igennem. Den seneste tids debat har dog 
taget stort fokus:

”Med de ventede ændringer fylder det økonomiske særligt 
meget for tiden, og vi ser potentielt mod vilkår, der i betydelig 
grad kan ændre den økonomiske situation for virksomheden, for 
den nuværende ejer og for næste generation. Det skaber stor 
uvished lige nu.”

Hvad bliver de fremtidige vilkår for generationsskifte?
I et tidligere offentliggjort udspil fra Socialdemokratiet var der 
lagt op til en tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift 
ved overdragelse af erhvervsvirksomheder fra de nuværende 6 
pct. (og planlagt til 5 pct. fra 2020), tilbage til 15 pct., men også 
ændringer i fx formueskat og kapitalgevinstbeskatning har været 
drøftet politisk.

”Vi følger de politiske udspil og processen meget tæt og 
er i dialog med mange virksomhedsejere med tanker om 
generationsskifte. Lige nu (i november, red.) er det ikke entydigt, 
hvor det ender, og der er mange scenarier i spil,” fortæller Claus 
Pedersen, Partner og skatterådgiver i EY og fortsætter: 

”Hvert generationsskifte skal konkret vurderes ud fra 
virksomhedens og familiens konkrete forhold og ønsker. Det 
er afgørende for planlægningen og gennemførelsen af et 
optimalt generationsskifte. Der er lige nu særlig grund til at 
være opmærksom på de fremtidige vilkår og de økonomiske 
konsekvenser af ny lovgivning.”

Kontakt

Ida H. Jensen
Partner i EY
+45 25 29 35 68 
ida.h.jensen@dk.ey.com 

Claus Pedersen
Partner i EY
+45 25 29 64 70 
claus.pedersen@dk.ey.com 

Susanne Kjær
Partner i EY
+45 25 29 34 27
susanne.kjaer@dk.ey.com

ser en overdragelse  
i familien som  

en exit-mulighed.

18 %

ser overdragelse i familien 
som den mest sandsynlige 

vej til at realisere værdien af 
virksomheden.

7 %

mailto:Ida.H.Jensen@dk.ey.com
mailto:claus.pedersen@dk.ey.com
mailto:Susanne.Kjaer@dk.ey.com


16 | EY Entrepreneurskab Barometer 2019/2020 | Mød Danmarks bedste vækstskabere

Hvad kan du gøre,  
hvis konjunkturerne vender?

I hvilken grad oplever I, at kunder 
og leverandører strammer købs- 
og leverandørbetingelser for at 
optimere arbejdskapital?

 I meget høj grad 8 %
 I høj grad 20 %
 I nogen grad 40 %
 I lav grad 23 %
 I meget lav grad 7 %
 Ved ikke 2 %

8 %
23 % 20 %

7 %

40 %

2 %

Arbejdskapital og pengebindinger har erfaringsmæssigt 
ikke stort fokus, når der er fuld fart på væksten, men 
det er oplagt at kigge på mulighederne — både i med-
gang og i modgang. Ved at nedbringe pengebinding-
erne kan virksomheder frigive kapital til investeringer.

Hvorfor binde store værdier i varelageret i stedet for at nedbringe gæld eller foretage 
nye investeringer? En virksomheds arbejdskapital er den værdi, der er bundet i lagre, 
debitorer og kreditorer, og der er mange muligheder for at nedbringe arbejdskapitalen i 
danske virksomheder og dermed få en bedre økonomi med plads til nye muligheder.

Blandt vækstvirksomhederne i EY Entrepreneur Of The Year er det meget forskelligt 
i hvilken grad de oplever, at deres kunder og leverandører strammer købs- og 
leveringsbetingelserne for at optimere arbejdskapital.

28 pct. oplever, at det sker ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’, 40 pct. peger på ’i nogen 
grad’, mens 30 pct. mener, at det kun er ’i lav grad’ eller ’i meget lav grad’.

”Pengebindinger er et af de første steder virksomheder kigger mod, når konjunkturerne 
strammer lidt til. Med de rette virkemidler og indenfor kort tid kan de frigive 
arbejdskapital til bl.a. investeringer i vækst,” siger Søren Juhl Rantorp, EY og fortsætter:

”Ved systematisk at gennemgå varelagre, debitorer og kreditorer kan mange 
virksomheder nedbringe deres pengebindinger med op til 25 pct. inden for et kvartal og 
herefter se mod kontinuerlige forbedringer.” 

Kontakt

Søren Juhl Rantorp
Associate partner
+45 25 29 49 49
soren.j.rantorp@dk.ey.com

mailto:soren.j.rantorp@dk.ey.com
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Der er pæn fremgang i dansk økonomi, men stor usikkerhed om fremtiden. Mens 
der er et rekordstort antal danske vækstvirksomheder i år, er der også risiko for, at 
den udvikling har toppet for en tid eller ligefrem vender. 

Hvad kan vi vente os i løbet af det næste års tid eller to? Peger konjunkturerne i retning af vækst, opbremsning, afmatning eller 
recession? Hvad ser vækstvirksomhederne som de største trusler mod den fremtidige vækst.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft
For landets vækstvirksomheder har en af de store barrierer i de foregående år været 
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er fortsat den største trussel. Det gælder bredt, 
men i særdeleshed mere specialiserede, tekniske kompetencer som ingeniører og 
it-specialister. Med en fortsat høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed og det tempo, som 
vækstvirksomhederne udvikler sig i, så er det endnu her, de ser en stor barriere. 

Intensiveret konkurrence i branchen
Flere peger på øget konkurrence, og det kan enten være på hjemmemarkedet og fra 
nationale konkurrenter, eller for de internationalt orienterede virksomheder på globale 
markeder. For de sidste er det således ikke blot udviklingen i dansk økonomi, men også 
globale konjunkturer og udviklingen på specifikke markeder, som enten rummer trusler 
eller muligheder. Også brancheglidning og nye konkurrenter kan ændre betingelserne. 

Omkostninger til lønninger og råmaterialer
Den trussel, som tredje flest peger på, er omkostningsniveauet. Flere års positiv 
økonomisk udvikling, kombineret med mangel på arbejdskraft og vækst i virksomhederne 
har flyttet fokus fra omkostningsreduktion til nye vækstmuligheder. Men i flere tilfælde 
af en afmatning i økonomien kan høje omkostninger være en potentiel risiko? Flere 
virksomheder kigger frem mod flere scenarier for, hvordan de i givet fald kan reagere på 
nye vilkår.

”Vi taler med et stigende antal kunder om risici. Det kan være 
meget konkret, hvor de overvejer muligheder, hvis fx bestemte 

eksportmarkeder, leverandører eller kunder potentielt svigter.

SØREN SMEDEGAARD HVID 
PARTNER I EY OG DIREKTØR FOR EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR:

1

2

3

De tre største trusler



I 2018 vandt DIXA ApS kategorien Start-up i  
EY Entrepreneur Of The Year.
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De har ideer, energi, ambitioner og et stort potentiale.  
De har ”proof of business”, og de har højest været i gang i fem år. 

I kategorien Start-up i EY Entrepreneur Of The Year er fokus 
på unge virksomheder med et stort potentiale og drive. 
Entrepreneuren, der står bag, skal have formået at overbevise 
investorer eller finansielle långivere om virksomhedens 
potentiale. Derudover tæller et stort ambitionsniveau, 
gennemslagskraft og iværksætterånd. 

EY har sammen med Danske Bank været rundt og interviewe 
120 talentfulde virksomheder, og de seks regionale juryer har 
herefter udpeget hver tre finalister, som skal dyste — først til de 
regionale finaler og dernæst i landsfinalen.

”Vi har mødt mange af de nye fremadstormende virksomheder 
og deres initiativrige ejere, der på kort tid har formået at gøre en 
forretningside til virkelighed. Det er inspirerende at se, hvordan 
de ser nye muligheder, og de har høje ambitioner og potentiale,” 
siger Klavs Hjort, SVP for Growth & Impact i Danske Bank.

Den bedste forretningside
Til regionskåringerne rundt om i landet inviteres Start-up 
finalisterne til at pitche deres forretningside foran publikum, 
som stemmer om, hvem der er den mest lovende. Op til 
præsentationen modtager virksomhederne pitch-træning af 
Connect Denmark og lægger i deres præsentation bl.a. vægt på 
deres vækst- og markedspotentialer. 

De regionale finalister i kategorien Start-up i EY Entrepreneur Of The Year 2019

Region Nordjylland Region Syd- og Sønderjylland Region Sjælland

• Entomass
• Rare Wine Invest
• Rhino Systems

• Ecooking
• Adapto Technologies
• Rack Buddy

• Nordic Power Converters
• AddiFab
• Nethire

Region Midtjylland Region Fyn Region København

• Hydrive ApS
• Lunar Way A/S
• Chefmade ApS

• Accutics
• Lorenz Technology
• QuickOrder

• Too Good To Go
• Peakon
• Pleo Technologies

Her er Danmarks stærkeste startups



EY hjælper virksomheder med at gentænke 
kerneforretningen og etablere nye 
vækstmotorer. Vi accelererer innovation 
gennem globale økosystemer og opkøb – og 
vi integrerer teknologi og bæredygtighed 
som en del af innovationsagendaen. 

Læs mere på ey.com/innovation_realized 

Hvis du er foran 
konkurrenterne, 
hvad så med at få 
nogle nye?
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Hvem tager prisen for Social Impact?

Socialt Entrepreneurskab
Her er de 14 nominerede virksomheder  
(i alfabetisk rækkefølge):

• Borups Pakkeri ApS 
Arbejdsplads for mennesker med 
 funktionsnedsættelser.

• Carcel (Made In Prison IVS) 
Tøj produceret af kvinder i fængsel.

• Crowdio A/S 
Arbejdsplads for mennesker med 
 handicap.

• Freemi ApS 
En platform for ‘Freecycling’ — at 
give gratis ting videre.

• Gamle Mursten ApS 
Genbruger mursten i byggeri og med  
en stærk social profil.

• Green Mobility 
Elektriske dele-bybiler, nemt og 
miljørigtigt.

• Evershelter ApS 
Enkelt og billigt ’lifeshelter’, der kan 
huse fx flygtninge.

• Maistic Bio Group ApS  
Certificeret komposterbar, plastfri 
emballage.

• Organic Basic 
Tøjfirma med bæredygtighed i fokus.

• People Like Us ApS 
Bryggeri med ansatte fra 
 marginaliserede grupper.

• Pond A/S 
Biobaseret og bionedbrydelig afløser 
for konventionel plastik.

• SolarSack ApS 
Producerer beholder til billig rensn-
ing af vand med sollys

• SubReader ApS 
Hjælper mennesker med 
l æsevanskeligheder.

• Vivamus A/S 
Opholds- og behandlingssteder for 
mennesker med autisme og ADHD.

Den Sociale Kapitalfond, +impact by Danske Bank og 
EY uddeler igen i år en særpris for socialt entrepre-
neurskab. Her er et bredt felt af virksomheder med 
flere forskellige perspektiver på ’social impact’, men 
alle virksomhederne har fokus på væsentlige sociale 
og samfundsmæssige udfordringer.

Der er mange bud på, hvad man betegner som socialt entrepreneurskab eller 
impact-virksomheder. Den diversitet afspejler sig også i det brede felt af nominerede 
virksomheder. Alle har de i en eller anden grad en tilknytning til FN’s verdensmål.

Socialt entrepreneurskab gør en forskel
Det sociale og beskæftigelsesmæssige er også et kendetegn for mange af 
virksomhederne, som en forudsætning for jobs, økonomisk vækst og trivsel.

”Alt for mange mennesker kan ikke indfri deres potentiale på grund af sociale 
problemer — sygdom, sårbarhed, handicaps, langvarig ledighed. Det koster, både i 
forhold til livskvalitet og i forhold til samfundsøkonomien. Derfor er der et potentiale i 
social og kommerciel nytænkning og i, at virksomheder og organisationer bidrager til at 
løse sociale problemer,” siger Claus Bjørn Billehøj, adm. dir. i Den Sociale Kapitalfond.

Konkurrencen fokuserer på virksomheder, der er drevet af ambitionen om at skabe 
’social impact’ i rammen af en profitabel forretningsmodel. Formålet er at anerkende 
virksomhedernes indsats og skabe opmærksomhed om dem. Det kan samtidig være 
med til at fremme interessen om investeringer i området og også bane vejen for 
offentlig-private partnerskaber med et socialt fokus.

Sidste års vinder var Specialisterne ved adm. dir. Carsten Lassen. Tidligere vindere kan 
ikke deltage igen.

”Med kategorien Social Entrepreneurship sætter vi fokus 
på virksomheder, der løser væsentlige samfundsmæssige 
udfordringer, og vi vil hylde dem, der særligt kan inspirere, 
engagere og fremme iværksætterlyst på det felt. De kan 
have fokus på det sociale, det kulturelle, på beskæftigelse, 
sundhed eller klima og miljø, og de gør en forskel.

TORBEN HARTZ 
PARTNER I EY.
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Sådan udvælges landets 
vækstvirksomheder
For at kvalificere sig til EY Entrepreneur Of The Year skal 
entrepreneuren være ejer/medejer af et dansk aktie- eller 
anpartsselskab og have haft det overordnede ansvar 
i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret. 
Virksomheden har minimum 20 ansatte ved udgangen 
af seneste regnskabsår. Virksomheden har eksisteret i 
mindst tre år og skal have haft minimum 15 pct. vækst i 
bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår. 
Desuden skal seneste regnskab udvise en positiv 
egenkapital og et positivt resultat. Herudover vurderer 
juryen flere parametre, bl.a. entrepreneurens rolle, 
værdier, ledelse og samfundsmæssige engagement.
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København

Abacus Medicine A/S
Better Energy A/S

Gubi A/S
Nordic Transport Group A/S

Midtjylland

Kvadrat A/S
P. Olesen og Sønner A/S

Sinful ApS
Sports Group Denmark A/S 

Søstrene Grenes Holding ApS

Syd- og Sønderjylland

Mos Mosh A/S 
Akj holding ApS
AUTOproff A/S

Kentaur A/S
Sports Connection ApS

Nordjylland

Mekoprint A/S
Alpha Offshore A/S

Ambercon A/S 
Bila A/S

Green instruments A/S

Fyn

Cane-line A/S
Dencam Composite A/S

Emmelev A/S
Gibotech A/S 

Masentia Holding A/S

Sjælland

Gubra ApS
Lundberg Tech A/S
Skou Gruppen A /S

Weibel Scientific A/S 
Aasted ApS

Vindere og finalister i regionerne

Fakta 

På tværs af brancher og virksomhedstyper nominerer  
den uafhængige jury i EY Entrepreneur Of The year fem 
finalister i seks danske regioner. Blandt disse kårer juryen  
én vinder i hver region. Blandt de seks regionsvindere  
kåres én national vinder, som kan bryste sig af titlen  
EY Entrepreneur Of The Year 2019. Ud over titlen får 
vinderen den ære at repræsentere Danmark ved den 
inter nationale finale, EY World Entrepreneur Of The Year  
i Monaco i juni 2020. 

Læs mere om kategorierne på eoy.dk og se i hvilken kategori 
din virksomhed kan tilmelde sig. 

Ved landskåringen kåres yderligere syv vindere inden 
for syv særlige kategorier. Disse vindere repræsenterer 
de entrepreneurer og vækstskabere, som på følgende 
nøgleområder har demonstreret noget ekstraordinært og 
opnået unikke resultater: 
• Growth DK
• Globalization
• Innovation
• Life Science
• Social Entrepreneurship
• Start-up
• Æresprisen

Netcompany Group A/S
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EY World Entrepreneur Of The Year 

EY Entrepreneur Of The Year er en global vækstskaber-
konkurrence. Med repræsentanter fra flere end 50 forskellige 
lande samles alle landsvindere i Monte Carlo, Monaco, til den 
storslåede finale, EY World Entrepreneur Of The Year. Som 
landsvinder i 2018 repræsenterede Mobile Industrial Robots de 
danske farver ved verdenskåringen i juni 2019 og blev dermed 
en del af det eksklusive, globale netværk, der følger med. 
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”Den opmærksomhed, der følger 
med, og det netværk, som 
EY Entrepreneur Of The Year 
er med til at skabe, kan hjælpe 
os både i forhold til rekruttering 
og til i endnu højere grad at 
få MiR og vores robotter på 
agendaen hos virksomheder i 
Danmark og internationalt.

NIELS JUL JAKOBSEN, CS0 OG THOMAS VISTI, CEO 
MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS APS
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Vækstfonden
Vækstfonden er statens 
finansieringsfond, der arbejder 

for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, 
så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte 
partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland 
finansierer fonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og 
Vækstfonden kan være med hele vejen — fra virksomhedens spæde 
start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og 
børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i 
over 7.000 danske virksomheder og iværksættere. 

Samarbejdspartnere, der 
gør en forskel og støtter 
væksten

Danske Bank
Vækst og udvikling i samfundet 
står højt på agendaen hos Danske 

Bank. Vi vil derfor gerne hylde alle de gode erhvervsvirksomheder, 
vi har i Danmark. Virksomheder, som skaber værdi for dem selv og 
deres medarbejdere og derigennem er med til at udvikle verden til 
et bedre sted at leve. EY Entrepreneur Of The Year er en fantastisk 
platform til det formål, og vi er glade for at være med.

CONNECT Denmark 
EY Entrepreneur Of The Year er som 
en fest, hvor adgangskriteriet er evnen 

til at skabe succes og vækst. CONNECT Denmark hører naturligt 
hjemme i det selskab. Ved at deltage aktivt i CONNECT Denmark får 
vækst ska berne yderligere indsigt i innovation, forretningsudvikling 
og -modeller, som de kan bruge til at forstærke deres vækst de 
kommende år. Samtidig bidrager de til andre virksomheders vækst 
med kvalificeret sparring, erfaringer og relevant netværk.

Mercedes
Med 130 års vækst i bagagerummet ser Mercedes-
Benz det som noget ganske naturligt at bakke op om 
de danske vækstvirksomheder gennem et samarbejde 
med EY og Entrepreneur Of The Year. 

I Mercedes-Benz udviklingsarbejde har vi gennem tiden patenteret 
mere end 80.000 opfindelser. Ikke mindst for at nå vores 
kompromisløse mål om at udvikle den ulykkesfri og mest intelligente 
bil. Det kræver nye teknologiske landvindinger igen og igen samt 
den højst tænkelige kvalitet i alle detaljer. Vi ser frem til at møde de 
danske vækstvirksomheder og drøfte innovation og vækst. 

Dansk Industri
DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, 
der repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark. 
Virksomhederne beskæftiger 1 mio. medarbejdere, 
heraf halvdelen i udlandet. 

DI’s medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, 
service og rådgivning og er alle i stærk international konkurrence. 
Juridisk set er DI en forening, som ledes af en hovedbestyrelse og et 
forretningsudvalg.

Erhvervslivet 
vil støtte 

entrepreneurskab

79 pct. af lederne i undersøgelsen peger på, 
at erhvervslivet bør gøre mere for at støtte 

entrepreneurskab og iværksætterlyst. 

Succesfulde virksomhedsejere vil gerne inspirere 
og hjælpe andre i gang, fx ved at være mentor 

eller sparringspartner for iværksættere. 16 pct. er 
mentorer i dag, men yderligere 43 pct. er positive 

overfor muligheden.

Samtidig er der stor skepsis overfor skolesystemets 
evne til at fremme entrepreneurskab. Hele 42 pct. 
mener, at det danske skolesystem ’i lav grad’ eller ’i 
meget lav grad’ aktivt fremmer entrepreneurskab 
og iværksætterlyst. 38 pct. svarer ’ i nogen grad’, 
9 pct. svarer ’ved ikke’, mens blot 11 pct. svarer ’i 

høj grad’ og ingen ’i meget høj grad’.

Der er bred enighed om, at dansk erhvervsliv 
generelt bør blive mere internationalt orienteret 

for at bevare konkurrenceevne i fremtiden. 79 pct. 
af de adspurgte er ’meget enige’ eller ’enige’ i det 

synspunkt.
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Mød EY i hele landet Læs mere om  
EY Entrepreneur Of The Year på  
www.eoy.dk

Om EY Entrepreneurskab  
Barometer 2019/2020
EY gennemgår samtlige danske 
virksomheder med mindst 20 ansatte og 
dansk majoritetsejerskab (undt. offentligt 
ejede selskaber). Heraf udvælges dem, der 
har eksisteret i mindst tre år, har vækst i 
antal ansatte, har minimum 15 pct. vækst 
i bruttoavance eller omsætning i seneste 
regnskabsår og har en positiv egenkapital 
og positivt resultat. Entrepreneuren skal 
være ejer/medejer af selskabet. Blandt 
denne gruppe er der 1.623 virksomheder 
i 2019, og der er foretaget dybdegående 
interview og en spørgeskemaundersøgelse 
med 250 virksomheder. Denne rapport er 
baseret på resultaterne af undersøgelsen. 
Alle tal i procent er rundet af til nærmeste 
hele.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year
• EY Entrepreneur Of The Year er en hyldest 

til de dygtigste og mest innovative vækst-
skabere.

• EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i 
mere end 50 lande og er dermed verdens 
største vækstkonkurrence, der internation-
alt afholdes for 34. gang i 2020.

• Vinderen kåres ikke kun ud fra virksom-
hedens evne til økonomisk vækst, men ud 
fra en vurdering af flere parametre, bl.a. 
entrepreneurens rolle, værdier, ledelse og 
samfundsmæssige engagement.

• De stærkeste danske kandidater deltog i 
regionskåringerne, før landsvinderen i år 
kåres den 28. november 2019.

• EY Entrepreneur Of The Year 2018  
i Danmark var Mobile Industrial Robots 
A/S
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Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, 
skat, transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi 
leverer, hjælper med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og 
den globale økonomi. Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, 
som sammen leverer det, vi lover vores interessenter og bidrager 
til, at arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre — for vores 
medarbejdere, vores kunder og det omgivende samfund.
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flere medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som 
hver især udgør en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global 
Limited, som er et engelsk ‘company limited by guarantee’, yder ikke 
kunderådgivning. Flere oplysninger om vores organisation kan findes 
på ey.com.
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All Rights Reserved.
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Samarbejdspartnere, der gør en forskel og støtter væksten 

Hovedsamarbejdspartner: Øvrige samarbejdspartnere:
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