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2017 – rekordår i Danmark 

• Europæisk støtte til innovative teknologier  
• EFSI-støtte til banebrydende teknologi 
 
I 2017 beløb EIB's finansiering i Danmark sig til godt 1 mia. EUR (7,5 mia. DKK), en 
stor forøgelse i forhold til de foregående år. EIB's investeringer støttede vigtig 
digital infrastruktur i hele landet og nogle af de mest banebrydende teknologier, som på nuværende 
tidspunkt er tilgængelige på verdensplan. Alt i alt har EIB investeret godt 3,5 mia. EUR (26 mia. DKK) 
i Danmark gennem de seneste fem år (2013-2017) og herved støttet EU’s prioriteter. 
 
Traditionelt er teknologi industrien en sektor, hvor EIB's finansiering spiller en stor rolle i Danmark. I løbet af 
2017 henvendte virksomheder som Haldor Topsøe, GN Store Nord og Novozymes sig til EIB for at søge om 
finansiering til deres fremtidige forskning og udvikling af deres innovative virksomheder. Desuden, takket 
være Bankens kontor i København, der fungerer som knudepunkt for finansieringerne og styrker forholdet til 
danske initiativtagere og myndigheder, udvidede Den Europæiske Investeringsfond (EIF) også sin støtte til 
mindre Danske virksomheder gennem finansieringer med Merkur Andelskasse og Den Sociale Kapitalfond. 
 
EFSI 
Garantien under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) sætter EIB-Gruppen i stand til at 
foretage ikke alene finansiering med større risiko, men også mere innovativ finansiering. Ud over de SMV'er, 
der nød godt af EIF's finansiering gennem den danske Vækstfond, drog større virksomheder som Haldor 
Topsøe også fordel heraf. Adskillige finansieringsprojekter, som dækker flere lande – med delvis udrulning i 
Danmark – fik også en garanti via EFSI. 
 
Bedre mælk, mindre forurening 
I begyndelsen af september 2017 underskrev EIB en låneaftale 
på 100 mio. EUR med Arla Dairy Products, som skal styrke 
virksomhedens forsknings-, udviklings- og innovationsprogram. 
Finansieringens mål er at støtte Arlas udvikling af nye 
fødevarer, hvor virksomheden vil gøre maksimal brug af de 
stammer og kulturer, der styrker mejeriprodukters 
ernæringsmæssige fordele. Pengene vil dog også blive brugt til 
mere bionedbrydelige emballagematerialer og til at reducere 
virksomhedens forbrug af energi og frisk vand.  
 
Netværk og jobs 
TDC blev grundlagt i 1882 og er i dag formentlig en af Danmarks vigtigste virksomheder, som forvalter 
forskellige brands, herunder Dansk Kabel TV og bredbåndstjenesten YouSee, der har over 1 mio. kunder. I 
2017 tildelte EIB TDC et af de største lån, der nogen sinde er ydet i Danmark. Lånet giver TDC mulighed for 
at udvide sin mobildækning og -kapacitet og desuden opgradere og udvide sit coax-net. En del af 
finansieringen vil også blive anvendt til at opgradere de eksisterende kobber- og kabelnet i Danmark over en 
periode frem til 2020. Da opgraderingen af faste telekommunikationsnet kræver byggearbejder (primært i 
forbindelse med nedlægning af kobber- og fibernet), forventes projektet også at skabe jobs i denne sektor.  
 
Bekæmpelse af bakterietruslen 
Multiresistente bakterier giver anledning til voksende bekymring for den globale folkesundhed, og mange 
eksperter i sundhedssektoren understreger, hvordan dette truer vores evne til at behandle almindelige 
infektionssygdomme, hvilket kan få katastrofale følger. Derfor var Banken særlig stolt over at støtte den 
danske biotekvirksomhed AntibioTx igennem "InnovFin"-programmet, et fælles program mellem EIB og 
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Kommissionen. Et lån fra EIB på 20 mio. EUR vil delvis finansiere virksomhedens kliniske forsøg i sen fase 
med henblik på behandling af hudinfektioner. 
 
Støtte til små danske virksomheder 
EIB har gennem de seneste 10 år stillet næsten 600 mio. EUR til rådighed til at støtte danske SMV'er. 
Lånene formidles af lokale finansielle institutioner, der sender pengene videre til SMV'er på de samme 
favorable vilkår, som EIB tilbyder sine direkte modparter. I 2017 indebar dette en facilitet på 100 mio. EUR, 
der blev stillet til rådighed via Jyske Bank, og omkring 90 mio. EUR, der blev kanaliseret gennem SG Finans, 
som en del af en større nordisk facilitet til støtte af små og mellemstore virksomheder. Det er stadig ikke altid 
nemt at få adgang til finansiering under de nuværende forhold, men EIB investerer for at lette denne byrde.  

 
Investering der katalyserer katalysatorteknologier. 
Katalysatorer får en kemisk reaktion til at gå hurtigere eller betyder, at den kan foregå under andre vilkår 
(f.eks. ved lavere temperatur), end det ellers var muligt. Herved kan man fremskynde industrielle processer 
og øge produktionsudbyttet, samtidig med at der anvendes mindre energi og spares ressourcer. 
Virksomheden Haldor Topsøe, der er førende på sit felt, fik i 2017 et lån på 75 mio. EUR fra EIB til sit 
forsknings- og udviklingsprogram, der skal undersøge nye katalysatorer og katalysatorteknologier. Det var et 
af de største projekter i Danmark, der har draget fordel af garantien under Juncker-Kommissionens "EFSI" 
eller Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.  
 
En slags mikrokredit 
Danmark kan fremvise mere end én banebrydende teknologivirksomhed på de fleste områder, og 
københavnske Novozymes, der producerer industrielle enzymer, er et eksempel på dette. I 2017 fik 
virksomheden et lån fra EIB på 100 mio. EUR, som den skal bruge til at styrke sin forskning og udvikling 
inden for industrielle enzymer og mikroorganismer, som omdanner maden i vores mave til energi og visne 
blade til kompost. Når de anvendes i industriprocesser, erstatter de kemikalier og kan fremskynde 
produktionen, så virksomhederne kan producere mere, samtidig med at de bruger mindre vand, energi og 
råvarer, med en teknologi, der erstatter konventionelle kemikalier og reducerer miljøbelastningen. 
 
EIB's fremtidige engagement i Danmark 
EIB vil i 2018 og fremover fortsat udvikle sine aktiviteter i Danmark, og der er allerede en meget lovende 
pipeline, der bygger på de seneste års erfaringer. I samarbejde med lokale partnere er det EIB's mål at 
sprede sine aktiviteter i landet yderligere og målrette finansieringen til markedssegmenter, hvor der kan 
skabes særlig stor merværdi. Klimatiltag og Danmarks banebrydende industri vil fortsat stå højt på 
dagsordenen.  
 
 

Kontoret i København: 
Rådhuspladsen 16  
1550 København V 
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Den næste generation af høreapparater 
 
Danmark er kendt som et teknologisk centrum, men 
hvad der måske ikke er alment kendt, er landets førende 
position på verdensplan inden for udvikling af 
høreapparater. I december 2017 underskrev EIB en 
låneaftale på 100 mio. EUR med GN Store Nord, der vil 
støtte virksomhedens forsknings- og udviklingsprogram 
for nye høreapparater, således at mennesker med 
høretab kan høre mere, gøre mere og få en bedre 
livskvalitet – hele livet. Det kan vi lide at høre. 
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