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FORORD
GLOBALE ALLIANCER
Dette casekatalog er udarbejdet som et led i Industriens Fonds temaindkaldelse
Globale Alliancer.
Temaindkaldelsen sætter fokus på danske virksomheders internationale
relationer og samarbejder. Stærkere globale alliancer er en kilde til innovation,
giver adgang til ny viden og styrker dansk erhvervsliv i et værdikædeperspektiv.
Formålet med dette projekt er at nedbryde barrierer for danske virksomheder i
forhold til at indgå i globale alliancer via udenlandske investeringer. Når små og
mellemstore danske virksomheder investerer i udlandet – enten ved at etablere
en filial i et andet land eller ved at købe en andel af en eksisterende udenlandsk
virksomhed – kan ejerskabet give en række gevinster, der kan øge
virksomhedernes produktivitet, vækst og stimulere innovation. Disse gevinster
inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Adgang til nye markeder
Nærhed til kunder
Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Lavere omkostninger
Nærhed til leverandører
Adgang til ny viden
Adgang til nye produktionsprocesser.

Globale alliancer via udenlandske investeringer og ejerskabsrelationer kan
således bidrage til at gøre små og mellemstore danske virksomheder teknologisk
og markedsmæssigt ledende inden for deres branche eller nicheområde.
Samtidig kan det hjælpe SMV’erne til at nå sine vækstmål.
Analysen indeholder fire overordnede analysespor, 1) en beskrivelse af
karakteristika for danske SMV’ers investeringer i udlandet, 2) en
spørgeskemaundersøgelse, 3) en række dybdegående interviews og 4) en
økonometrisk analyse af gevinsterne ved at investere i udlandet. Rapporten
adresserer både barrierer og gevinster ved at investere i udlandet, og
konklusionerne underbygges med både kvantitative og kvalitative resultater.
Projektet er udarbejdet af Copenhagen Economics i samarbejde med
Danmarks Statistik og med sparring fra professor i økonomi ved Københavns
Universitet Jakob Roland Munch og professor i økonomi ved Aarhus Universitet
Philipp Schröder.
God læselyst.

ANBEFALINGER OG GODE RÅD
GODE RÅD FRA SMV’ERNE
Casene i dette casekatalog er udarbejdet på baggrund af dybdegående
interviews og beskriver motivation, gevinster og barrierer for 14 danske SMV’er
fra forskellige brancher og i forskellige aldre og størrelser, der har investeret i
udlandet. Formålet med casene har været todelte. For det første at afdække,
hvilke gevinster SMV’erne oplever som følge af deres investeringer i udlandet.
For det andet at afdække barrierer for at investere i udlandet og beskrive,
hvordan SMV’erne har overkommet de udfordringer, de er stødt på.
Beskrivelsen af gevinster og barrierer kan inspirere andre internationaliseringsparate SMV’er til afsøge mulighederne for at investere i udlandet. De
interviewede SMV’ers erfaringer har givet anledning til en række gode råd til
SMV’er, der vil investere i udlandet, bl.a.:
• Skab et netværk af samarbejdspartnere, der er lokalkendte. Kodeordet
til succes er at finde de rigtige partnere.
• Undersøg om der findes virksomheder, man kan købe og få adgang til
eksisterende knowhow, kunderelationer og medarbejdere.
• Hav en simpel tilgang, da det er risikofyldt at investere i udlandet. Man
skal kunne klare at miste de penge, der investeres.
• Gå all-in. Det er afgørende for at få succes at have en person, der
brænder for etableringen.
• Vær effektiv for at sikre konkurrenceevnen – konkurrenterne får også
produceret i lande med lave lønninger.
• Pas på omkostningerne og vær tålmodig.
• Tag direkte kontakt til potentielle kunder og samarbejdspartnere i det
land, investeringen skal foretages i – herfra kommer den kritiske viden.
• Gør brug af de offentlige og private internationaliseringstilbud.
• Hav styr på hvilken værdi virksomheden tilføjer, som kunderne ikke
allerede har adgang til.
• Hav styr på finansieringskilder – inklusiv deres fordele og ulemper.
• Prioritér de dygtigste medarbejdere til at planlægge investeringen.
• Lær af fejlene og se fremad.

Schultz Seating Group
Investeringer i Polen, Kina og Tyskland

Det er vigtigt at turde! Det er måske ikke det første
eller det tredje møde, der lykkes, men ved at turde
åbner der sig altid døre.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Schultz Seating Group ApS
Service
Fremstilling af komponenter
til stole
Antal ansatte
Omkring 380 (30 i Danmark)
Opstart
1965
INVESTERINGER
Hvor?
Kina, Polen, Tyskland
Hvornår?
2005, 2008, 2012

Schultz Seating har investeret i Polen og Kina for at
være konkurrencedygtige på verdensmarkedet
Schultz Seating har investeret for at holde omkostningerne nede. Investeringen i Polen
startede som et samarbejde med en polsk virksomhed, som Schultz Seating senere
opkøbte, mens fabrikken i Kina blev startet helt fra bunden. Virksomheden havde i 2008
80-90 ansatte i Danmark. I dag beskæftiger den omkring 400 på verdensplan.
Løbende internationalisering
Schultz Seating er en dansk
virksomhed etableret i 1965, der
producerer komponenter til
stole.

havde erfaring med at operere i
Kina. Produktionen i Kina blev
startet fra bunden og for få
penge. I løbet af ét år havde de
over 100 ansatte i Kina.

Omkring årtusindskiftet var
virksomheden mest orienteret
mod det danske marked med
lidt eksporterfaring fra
nærmarkederne. Virksomheden
var på daværende tidspunkt
udfordret af at have for høje
omkostninger – specielt i forhold
til produktion af simple dele. Det
gjorde det svært for
virksomheden at nå sit mål om
at vækste og udvikle virksomheden. Investeringer i udlandet
blev en måde at nå målet.

Schultz Seating oplever mange
udfordringer ved at operere i
Kina. For det første var kvaliteten
af produkterne i begyndelsen
meget svingende. For det andet
er usikkerhed og manglende
gennemsigtighed og
myndighedssamarbejde en
generel barriere for virksomheden, bl.a. da myndighederne
kan lukke virksomheder uden
varsel. Usikkerheden er
omkostningsfuld for
virksomhederne. For det tredje
har det været svært at få de
fornødne licenser til at importere
og eksportere fra Kina.*

En SMV investerer i udlandet
En polsk virksomhed var
begyndt at kopiere nogle af
Schultz Seatings produkter.
Virksomheden brugte dette som
en mulighed for at få en
udenlandsk samarbejdspartner.
Samarbejdet udviklede sig, og til
sidst oprettede Schultz Seating
et selskab i Polen, der opkøbte
den tidligere samarbejdspartner. Siden er omsætningen
fra virksomheden i Polen
tredoblet, mens antallet af
beskæftigede er næsten
uændret.
En mulig kontrakt med en stor
canadisk virksomhed fik i 2005
Schultz Seating til at se mod
Kina, da ordren var for stor til
den eksisterende
produktionskapacitet. Schultz
Seating trak på sit netværk og
fandt en dansk-kineser, der

Opkøb af tysk virksomhed
Da krisen var ved at løje af,
købte Schultz Seating sig ind i en
tysk virksomhed. Formålet med
denne investering var at komme
til at stå endnu stærkere på det
tyske marked. Problemer i
samarbejdet med de tyske
medejere af virksomheden
resulterede dog i, at Schultz
Seating solgte deres andel af
virksomheden nogle år efter
opkøbet. I dag har de en ansat
boende i Tyskland for at være til
stede på det tyske marked.
Tiltrækning af arbejdskraft
Der har været flere sidegevinster
for Schultz Seating ved at have
international aktivitet. For det
første er det lettere at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft – både

til virksomhedens afdelinger i
udlandet og i Danmark fordi
virksomheden er vokset. For det
andet er virksomheden blevet
mere attraktiv for investorer,
hvilket har gjort det lettere at
finde finansiering. På den måde
bliver nogle ting, virksomheden i
starten havde problemer med,
lettere, efter den er vokset.

Gode råd til andre SMV’er
Schultz Seating opsummerer
anbefalingerne til andre SMV’er,
der ønsker at investere i
udlandet: Man skal turde, man
skal passe på sine omkostninger
og man skal være tålmodig.
Hvis man kan det, kan man
komme langt.
Desuden påpeger Schultz
Seating, at et netværk af
samarbejdspartnere er essentielt
– det er nødvendigt at have
erfarne samarbejdspartnere for
at nå de bedste resultater. Det
kan være en god idé at holde
en simpel tilgang, da det er
risikofyldt at investere i udlandet.
Til sidst er det vigtigt at man selv
går all-in når man kaster sig ud i
et udlandseventyr.

*Se
https://www.chinaimportal.com/blog/
china-export-licenses-permits/

Monday Media
Investeringer i Norge og Sverige

Det er ikke alt, man går ind i som ender med det
man forestiller sig. Der er altid både positive og
negative overraskelser.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Monday Media
Service
Ideudvikling og produktion
af tv
Antal ansatte
85 (35 i Danmark)
Opstart
2008
INVESTERINGER
Hvor?
Norge og Sverige
Hvornår?
Første investering i 2010

Opkøb af virksomheder har været med til at sikre
kreative input og innovative ideer for Monday Media
Monday Media udvikler og producerer tv-programmer og har foretaget en række opkøb i
Norge og Sverige. Målet har været at få adgang til kreativitet og eksisterende
programideer. Investeringerne har hjulpet virksomheden til at udnytte synergier på tværs
af de nordiske markeder, bl.a. ved at eksportere tv-ideer.
Et mål om vækst via opkøb
Virksomheden startede i 2008 og
er specialiseret i ideudvikling og
produktion af tv-udsendelser,
der fortæller lokale nordiske
historier. Virksomheden blev
startet af tre personer, hvoraf to
har baggrund inden for tvproduktion, og én har en
kommerciel baggrund. Siden
har de foretaget otte opkøb og
én nyetablering i Sverige og
Norge.
En del af strategien har fra
begyndelsen været at vækste,
både organisk og gennem
opkøb. Virksomheden foretog
de første opkøb i Danmark i
2010 og vendte herefter blikket
mod Norge og Sverige.
Synergier mellem landene
Motivet har været det samme
for alle investeringerne: At samle
de stærkeste kreative kræfter i
et privat fællesskab for at
konsolidere de lokale tvproduktionsmiljøer og udnytte
synergier fra at være på en
fælles platform. Disse synergier
dækker to af virksomhedens
vigtigste områder.
For det første kan virksomheden
minimere sine driftsomkostninger ved eksempelvis kun at
have én IT-afdeling, som
understøtter flere lande.
For det andet er opkøb en
måde at købe sig ind i ny
kreativitet, som kan bruges på
tværs af grænser. En stor del af
et produktionsselskabs
omkostninger går til udvikling af

ideer. Ved at levere på flere
markeder kan virksomheden
sprede sine udviklingsomkostninger. Virksomheden
har allerede set flere af sine
investeringer i Norge bidrage til
salg i Danmark. Det er aktivitet,
som skaber arbejdspladser i
Danmark i form af producenter,
tilrettelæggere og fotografer
m.m., der ellers ikke havde
været der. På den måde bliver
det en gevinst for begge lande.
Et eksempel er det norske
program ”Da vi styrede landet”,
som blev importeret til Danmark
i form af programmet
”Statsministrene”.
Research er essentielt
Monday Media bruger meget
tid på at researche mulige
virksomheder for, om de er
interessante ift. opkøb. Der går
nemt flere år, før man kommer
ind i en reel købsdialog.
Herefter starter en proces, hvor
der skal tages højde for selve
købsprocessen og afsættet for
det fremtidige samarbejde. Der
er ikke to ens cases og der er
altid nye hensyn og justeringer.
Kapital fra banken
Virksomheden har både lavet
små og store investeringer, men
den startede i det små.
Virksomheden var forholdsvis
hurtigt oppe på en omsætning
på et to-cifret millionbeløb,
hvilket betød, at de første
opkøb kunne foretages med
træk fra driften. Da de trådte
ind i Norge, var det med

bankfinansiering i ryggen.
Monday Media har erfaret, at
det ofte er lettere at gå direkte
til banken mht. finansiering i
stedet for vækst- eller
eksportkreditfonde. Det skyldes,
at bankens villighed til at stå på
mål for investeringen alligevel tit
ender med at blive
omdrejningspunktet.

Flere opkøb i fremtiden
De kommende år skal bruges
på at konsolidere det norske
marked og dyrke den kreative
styrke Monday Media har.
Opkøbsfokus er i fremtiden rettet
mod Sverige. På sigt har
Monday Media et mål om at
træde ind på nye markeder.
Hvilke markeder afhænger af
produkttyperne, der
efterspørges, og hvor Monday
Media har en styrkeposition.
SMV’er bør undersøge
mulighederne ved opkøb
Monday Media anbefaler andre
SMV’er at researche, om der
findes virksomheder, man med
fordel kan købe. Man vil typisk
kunne købe sig ind i en
eksisterende knowhow-platform,
kunderelationer og en
medarbejderskare, som kan
tage år at opbygge fra bunden.
Det påpeges, at der er mange
SMV’er, og flere arbejder med
lignende emner, hvilket med
fordel kan udnyttes til at finde
sammen i nordiske samarbejder
eller virksomheder.

Styromatic
Investeringer i Thailand og Tyskland

Med det nuværende set-up har vi fået en volumen
og en mulighed for at være internationalt
konkurrencedygtige.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Styromatic A/S
Service
Fremstilling af elektronik
Antal ansatte
Omkring 180 (60 i Danmark)
Opstart
1976
INVESTERINGER
Hvor?
Thailand og Tyskland
Hvornår?
2006 og 2010

International konkurrenceevne er nødvendig for at
overleve på sigt
Styromatic har flyttet dele af produktionen til Thailand for at kunne være
konkurrencedygtig på de internationale markeder, hvilket også er til gavn for
virksomhedens danske afdeling. I dag har de kunder i hele verden. Fabrikken i Thailand er
i dag fuldt udnyttet, så hvis virksomheden vækster mere, skal de udvide igen.
120 ansatte i Thailand
Styromatic fremstiller elektronikkomponenter. Virksomheden fik i
2002 ny administrerende
direktør, som havde erfaring
med produktion i udlandet.
Styromatic startede produktion i
Thailand for 12 år siden som
supplement til produktionen i
Danmark. I Danmark producerer
virksomheden mindre serier og
komplicerede produkter, og
afdelingen fungerer også som
hovedsæde og salgskontor.
Desuden har Styromatic et salgsog distributionskontor i Tyskland,
hvor de importerer varer fra
Thailand.
Virksomheden leverer varer til
kunder verden over, og flere
kunder er internationale
koncerner.
Væksten i virksomheden finder i
øjeblikket sted i udlandet. Før
investeringen i Thailand var der
omkring 100 ansatte i Danmark. I
dag er der 60 ansatte i Danmark
og 120 i Thailand, mens der er to
ansatte i Tyskland. Fabrikken i
Thailand var i første omgang
1.200m2, men efter fire år blev
den udvidet til 3.000m2.
Konkurrencedygtige priser
og kontakt til kunderne
De udenlandske afdelinger har
forskellige formål. Produktionen i
Thailand sikrer
konkurrencedygtige priser,
hvilket er essentielt, hvis
virksomheden skal overleve på
sigt og dermed også sikre de
danske jobs. Fabrikken i Thailand

ligger i et område med et
universitet og andre
elektronikfabrikker. Det giver
grundlag for at tiltrække
kvalificerede medarbejdere og
sikre kvaliteten. The Investment
Promotion Act i Thailand
medfører desuden en række
skattefordele afhængig af
investeringens placering og
karakter, bl.a. fritagelse for told
og selskabsbeskatning i en
årrække.*
Salgs- og distributionskontoret i
Tyskland er etableret for at være
tættere på de europæiske
kunder. Det gælder for alle
kunder, at de gerne vil have
lokal kontakt, men samtidig er
prisen utroligt vigtig, og der er
hård konkurrence på prisen.
Styromatic har beholdt
produktion i Danmark af to
årsager. For det første er de
dygtige til at producere
komplicerede produkter af høj
kvalitet. For det andet er nogen
kunder tilbageholdende med at
få elektronik produceret uden
for EU af frygt for, at produkterne
kopieres.
Netværk er vigtigt
I forbindelse med investeringen
benyttede virksomheden en
kontakt, der havde erfaring med
at drive virksomhed i Thailand.
Desuden fik de hjælp af en
kontakt i IFU (Investeringsfonden
for udviklingslande) med
erfaring fra Thailand. Netværket
sikrede virksomheden knowhow
og kontakt til en række dygtige
medarbejdere.

På trods af et godt netværk var
udvidelsen udfordrende.
Styromatic startede fra bunden
med et stykke jord og byggede
så fabrikken. Brugt materiel blev
flyttet til Thailand fra Danmark
for at holde omkostningerne
nede.
Investeringerne har medført
indirekte fordele, bl.a. en
afsmittende effekt fra
kontakterne til de store
internationale kunder, som har
hjulpet virksomheden med at
tilpasse sig skift i efterspørgsel.
Styromatic udnytter desuden at
have produktion to steder, så de
kan dele erfaringer.
Tålmodighed og effektivitet
At investere i udlandet tager
ofte længere tid end forventet.
Derudover er det vigtigt at sikre
effektiviteten, selvom lønnen i
Thailand er lav. Konkurrenterne
får også produceret i lande
med lave lønninger, så hvis man
skal være konkurrencedygtig,
skal man være effektiv.

* Se
http://www.boi.go.th/index.php?page
=incentive for mere information om
skatte- og afgiftsfordelene ved at
investere i Thailand.

Kraftvaerk
Investeringer i Rusland, Finland og Sverige

Det er fint at lave planer, men når der kommer en
mulighed, er det vigtigt at følge den.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Kraftvaerk A/S
Service
Konsulentydelser inden for IT
Antal ansatte
Omkring 145 (75 i Danmark)
Opstart
2004
INVESTERINGER
Hvor?
Rusland, Finland og Sverige
Hvornår?
2008, 2015 og 2018

Adgang til kvalificeret arbejdskraft har vist sig som
en af de største gevinster
Kraftvaerk er en IT-konsulentvirksomhed, som startede i København i 2004. Siden har
virksomheden oprettet kontorer i Aarhus, Skt. Petersborg, Helsinki og Stockholm. Kontoret i
Skt. Petersborg blev åbnet for at reducere virksomhedens omkostninger, men den største
gevinst viste sig at være adgang til kvalificeret arbejdskraft.
IT-løsninger fra fem kontorer
Kraftvaerk leverer ITkonsulentydelser fra i alt fem
kontorer til virksomheder i
Nordeuropa. Virksomheden har
to kontorer i Danmark, et i
Rusland, et i Finland og et helt
nystartet i Sverige. Kraftvaerk har
produktion i alle deres kontorer,
på nær det nyoprettede i
Sverige.
Virksomheden startede i 2004 og
allerede fire år senere åbnede
de et kontor i Skt. Petersborg.
Kraftvaerk havde en ansat fra
Skt. Petersborg, og de havde
derfor et godt netværk blandt
IT-specialister i byen.
I første omgang var argumentet
for at investere i Rusland drevet
af at holde omkostningerne
nede i forbindelse med et større
projekt. Senere har det vist sig,
at prisen ikke er den vigtigste
gevinst ved at have kontor i Skt.
Petersborg: Det vigtigste er
adgang til kvalificeret
arbejdskraft. Der er ikke nok ITspecialister i Danmark, hvilket
betyder, at Kraftvaerk har svært
ved at tiltrække arbejdskraft.
Manglen på IT-specialister
presser lønnen op til skade for
konkurrenceevnen. Der er
samme udfordring med at
tiltrække kvalificerede ITspecialister i Finland og Sverige,
som virksomheden har oplevet i
Danmark.
Investeringer i Norden
I 2015 åbnede Kraftvaerk en
afdeling i Finland, og i 2018
åbnede virksomheden i Sverige.

Der er i øjeblikket 13 ansatte i
Finland, mens kontoret i Sverige
stadig kun består af én person.
Investeringerne var et led i en
strategi om at blive mere
internationale. Kraftvaerk
analyserede en række faktorer,
men det udslagsgivende blev
en samarbejdspartner, der
ønskede at intensivere deres
aktivitet i Finland, hvilket
Kraftvaerk kom med på.
Strategien er den samme i
Sverige og Finland: De ansætter
en dygtig sælger, der kan skabe
stærke kunderelationer og
herfra kan vækste afdelingen.
Flere spændende opgaver
Der er hård konkurrence om
personer med IT-kompetencer,
og den nemmeste måde at
holde på medarbejderne er ved
sikre spændende projekter.
Dette er blevet lettere, da
virksomheden i kraft af sine
investeringer er tilstede i flere
lande, og har mulighed for at
tiltrække internationale
virksomheder som kunder med
spændende udfordringer. På
den måde har investeringerne
ført til en positiv sideeffekt, hvor
Kraftvaerk har lettere ved at
rekruttere.
Herudover har virksomheden
ansatte med forskellige
uddannelseskompetencer, som
alle bringer forskellige ideer. Det
har ført til, at nogle af deres
produkter er udviklet i ét land,
og derefter er solgt på flere
markeder.

Nøglepersoner
Når de åbner nyt kontor er det
vigtigste at finde den rigtige
nøgleperson, som kender
sproget, kulturen og er i stand til
at skabe og opretholde en tæt
kundekontakt. Omkring 80% af
virksomhedens omsætning
kommer fra eksisterende kunder,
hvilket understreger vigtigheden
af en tæt kunderelation.
Nøglepersonerne finder
Kraftvaerk ved at afsøge deres
netværk og gennem en række
samtaler.
Investeringer og fremtiden
Kraftvaerk har et mål om at
blive en signifikant spiller på de
nordiske markeder. Den vækster
på alle markeder og i Danmark
opskalerer de både salg og
produktion. Afdelingen i Skt.
Petersborg er blevet deres
største produktionsafdeling, i tæt
samarbejde med deres øvrige
kontorer.
Kraftvaerk har planer om at
foretage nye investeringer, hvor
især Tyskland og Norge er de
mest interessante markeder.
Investeringerne her har igen til
formål at udvide kundebasen,
få flere internationale kunder og
komme tættere på de kunder
de allerede har på markederne.

Lokale aktører
Det understreges, at det lokale
netværk og de lokale aktører er
vigtigt, og at man skal have styr
på de praktiske ting, såsom
lokaler, når man etablerer sig i
udlandet.

BIC Electric
Investeringer i Polen og Norge

Hvis man skal ud i verden, skal man starte med at
tænke verden. Og ikke starte med at tænke, at nu
sidder vi her, og skal dér hen.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
BIC Electric
Service
Tekniske tjenesteydelser
Antal ansatte
Omkring 200 (55 i Danmark)
Opstart
2004
INVESTERINGER
Hvor?
Polen og Norge
Hvornår?
2004 og 2013

Tænk internationalt og hav fra starten engelsk som
officielt sprog i virksomheden
BIC Electric installerer produktionsudstyr og yder service på bl.a. boreplatforme og i
vindindustrien. Virksomheden har kontorer i Polen, Danmark og Norge og leverer
tjenesteydelser på fem kontinenter. Virksomheden er en Born Global virksomhed, og den
vigtigste erfaring har været at se sig selv som international og tale engelsk.
En Born Global fra Herning
BIC Electric leverer tjenesteydelser på tværs af fem
kontinenter fra hovedkontoret i
Polen. Herudover har
virksomheden kontorer i Norge
og Danmark. De leverer
tjenester til større virksomheder
bl.a. installation af
produktionsudstyr.

Virksomheden startede som et
spinoff fra virksomheden Demex
Electric A/S, hvor tre kolleger
besluttede sig for at starte for sig
selv. Fra arbejdet i den første
virksomhed havde de erfaring
med produktion i Polen.
De tre entreprenører var fra tre
forskellige lande og BIC Electric
startede som en Born Global. I
de første mange år havde de
hovedkontor i både Herning og
Szczecin i Polen, men nu er
hovedkvarterets aktivitet samlet
i Polen. I Danmark havde de
svært ved at rekruttere til en
internationalt fokuseret
virksomhed, der havde engelsk
som koncernsprog, og en
arbejdsbeskrivelse med mange
rejsedage.
Engelsk som koncernsprog
BIC Electric vurderer, at den
første og simpleste ændring,
man skal foretage som
internationaliseringsparat, er at
have engelsk som officielt sprog.
Man skal have både interne
dokumenter og hjemmeside på
engelsk, og man skal tænke
internationalt fra begyndelsen.
Dette var en proces, som
virksomhedens stiftere gik

igennem i den tidligere
virksomhed, hvor alle interne
dokumenter blev oversat.
Udfordringer
BIC Electric leverer deres ydelser
ved at udstationere
medarbejdere i det land, hvor
opgaven skal løses. Det
medfører en række udfordringer
i forhold til at efterleve lokale
regler, herunder
arbejdsmarkeds- og
skatteregler. Dette er en
udfordring, som optager mange
ressourcer. Forskellige regler har
også direkte indflydelse på, hvor
de har kontorer. Det er lettere at
levere tjenesteydelser, hvis man
har en lokal tilstedeværelse.
Kontorerne uden for Polen har
derfor til formål bl.a. at servicere
det givne marked.

Nye investeringer
I øjeblikket har BIC Electric
blikket rettet mod Tyskland og
Ghana, hvor de overvejer at
oprette virksomhed. Især
afdelingen i Ghana er meget
fremskreden. Da virksomheden
åbnede kontor i Polen, tog de
deres øverste medarbejdere
herfra til Danmark i 6-12
måneder for at introducere dem
til kulturen i virksomheden. Det
viste sig at være utroligt vigtigt i
forhold til at styrke
sammenholdet i BIC Electric. De
håber på at kunne lave samme
øvelse med deres nye
medarbejdere i Ghana, men
virksomheden er meget
udfordret i forhold til at få folk fra
Ghana til Europa og herefter
flytte dem rundt internt i Europa.

Hjælp til internationalisering
BIC Electric har ikke blot erfaring
med egne investeringer i
udlandet, men har også i en
årrække haft en underafdeling,
der hjalp andre virksomheder
med at internationalisere sig og
åbne virksomhed i udlandet. I
dag fokuserer BIC Electric dog
på deres kernekompetence:
Tjenesteydelser på tværs af
landegrænser. Erfaringerne fra
konsulentvirksomheden var bl.a.,
at der ofte blev skabt lige
mange jobs hjemme som ude i
de virksomheder, der flyttede
produktion ud. Det skyldtes
produktivitetsforbedringer, som
gjorde, at virksomhederne
kunne skalere op. Desuden førte
det ofte til en ændring i
jobfunktioner på det originale
marked.

Offentlige services
BIC Electric vurderer at offentlig
hjælp til danske virksomheder
fra danske myndigheder er
sublim i forhold til internationale
standarder. Det påpeges dog,
at også disse institutioner kan
gøre som virksomhederne og
internationalisere sig og have al
materiale på engelsk.

Lauridsen Handel og Import
Investering i Polen

Nu skal vi have det til at spille optimalt i Polen. Vi er
ved at lave et nyt produkt. Når det kommer til at
køre, forventer vi at kunne fordoble produktionen.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Lauridsen Handel og Import
A/S
Service
Kloak- og VVS-udstyr
Antal ansatte
29 (20 i Danmark)
Opstart
1991
INVESTERINGER
Hvor?
Polen
Hvornår?
2015

Insourcing af produktionen har givet Lauridsen
Handel og Import kontrol over egen produktion
Lauridsen Handel og Import leverer produkter til kloak- og VVS-installationer.
Virksomheden har investeret i Polen for at få bedre kontrol med produktionen af sine
produkter. Det har virksomheden udnyttet til at få høj fleksibilitet i leverancerne til
Danmark og mulighed for direkte produktudvikling i samarbejde med deres kunder.
Insourcing af produktion
Lauridsen Handel og Import blev
etableret i 1991 og leverer
produkter til kloak- og VVSinstallationer. I nogle tilfælde
hjælper virksomheden også
med installation og reparationer
af produkterne. De har i dag en
fabrik i Polen med ni ansatte. Før
fabrikken blev etableret, fik
virksomheden produceret sine
produkter af en kinesisk
underleverandør. Herudover har
de en mindre produktion i
Danmark.
Der var to overordnede motiver
for at investere i Polen. For det
første ønskede virksomheden at
få kontrol over produktionen af
egne varer. For det andet var
det vigtigt at sikre varerne til den
rigtige pris.

Den polske fabrik kom i stand
ved, at Lauridsen Handel og
Import blev kontaktet af to
personer fra Polen, som tilbød at
stå for produktionen af
virksomhedens varer. Lauridsen
Handel og Import vidste hurtigt,
at det kun var interessant, hvis
de havde en ejerandel og
indflydelse på produktionen.
Samarbejdet blev derfor startet i
en konstellation, hvor de to
polakker og Lauridsen Handel
og Import hver ejede en
tredjedel af den polske
opstartsvirksomhed. Samtidig
stoppede Lauridsen Handel og
Import samarbejdet med den
kinesiske underleverandør, som
desuden havde øget prisen
betydeligt på sine leverancer.

De polske ejere købes ud
Ikke længe efter opstarten af
virksomheden i Polen køber
Lauridsen Handel og Import de
polske medstiftere ud, hvilket
efterlader den danske
virksomhed som den eneste
ejer.

polske fabrik. Dette ville
efterfølgende have haft
konsekvenser for de ansatte.

Fra starten havde virksomheden
brug for kompetent ledelse af
den polske afdeling, som på
dette tidlige tidspunkt havde tre
ansatte. De fandt en ung mand
fra Polen, som var ved at
færdiggøre sin uddannelse på
universitetet. Han startede som
direktør på deltid, mens
studierne blev gjort færdige.

For det første har de mulighed
for at deltage aktivt i
produktudviklingen, da
beslutningsprocesserne er
blevet meget kortere med den
nye fabrik i Polen. Det har
medført, at Lauridsen Handel og
Import i øjeblikket er ved at
lancere et nyt produkt, som de
har udviklet i samarbejde med
en kunde. Denne indflydelse var
ikke mulig med den kinesiske
underleverandør, hvor
fleksibiliteten var meget lavere,
og hvor de eksempelvis ikke
kunne lave dag-til-dag
ændringer i produktionen.

Bureaukrati i Polen
Virksomheden har oplevet en
række bureaukratiske barrierer
fra de polske myndigheder,
hvilket har kompliceret driften
og opstarten af den polske
afdeling. Disse spænder fra
omkostningstunge månedlige
og årlige kontroller til dyre
procedurer, hvis virksomheden
vil have deres produkter
godkendt til det polske marked.
Sikret danske jobs
Investeringen har direkte
bidraget til at sikre store dele af
virksomhedens omsætning. Den
kinesiske leverandør blev dyrere,
og de nåede en grænse, hvor
Lauridsen Handel og Import ikke
kunne bibeholde denne
produktserie. Produkterne
udgjorde på dette tidspunkt
omkring 20% af virksomhedens
omsætning, som de forventer
ville være gået tabt uden den

Lauridsen Handel og Import har
ydermere oplevet to klare
sidegevinster ved investeringen i
Polen.

For det andet har
tilstedeværelsen i Polen givet
adgang til det polske marked,
som Lauridsen Handel og Import
er ved at afsøge mulighederne
for at levere til.
Gode råd til andre SMV’er
Lauridsen Handel og Import har
erfaret, at det er vigtigt at have
en kontaktperson, der er
lokalkendt. Det kunne
eksempelvis være en revisor. På
samme måde er det vigtigt at
have en god bank, man har tillid
til, der kan bistå med de daglige
betalinger.

Resolux
Investeringer i Kina, Sydafrika, USA, Brasilien og Tyrkiet

Vi har tilegnet os nogle evner i, hvordan man
etablerer sig i udlandet. Det er godt, for har man
først gjort det én gang er det ret let at gøre igen.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Resolux
Service
Komponenter til vindmøller
Antal ansatte
100 (50 i Danmark)
Opstart
1995
INVESTERINGER
Hvor?
Kina, Sydafrika, USA, Brasilien
og Tyrkiet
Hvornår?
Første investering i 2008

Resolux investerer i udlandet for at være tæt på
deres kunder og for at overholde local content regler
Resolux producerer installationer til vindmølletårne og fulgte i 2008 Vestas ind på det kinesiske marked. De har efterfølgende foretaget investeringer på fem kontinenter. Væksten
finder sted i udlandet, og det er af stor værdi for virksomheden at være tæt på kunderne.
Lokal produktion gør det også lettere at leve op til de enkelte landes local content regler.
Følger med Vestas
Resolux producerer
komponenter til store
vindmøllefabrikanter og havde i
2008 omkring tyve
beskæftigede. Vestas var en af
Resolux’ største kunder og på
dette tidspunkt var Kina et
hovedfokus i Vestas’ strategi om
at ekspandere. Et led i denne
strategi var at bringe
virksomhedens
underleverandører med til
udlandet.*
Resolux var én af de
underleverandører, der valgte
at følge Vestas til Kina. Motivet
var de store potentialer for at
vækste virksomheden. Der var
også dengang et stærkt
samarbejde mellem de mindre
underleverandører inden for
vindsektoren. Dette førte til, at
fem af de virksomheder, der tog
med til Kina, slog sig sammen og
i fællesskab hyrede en lokal
konsulent og købte en stor
produktionshal. Vestas endte
med at blive udfordret på det
kinesiske marked, og de største
aftagere af Resolux’ produkter
er nu kinesiske vindmølleproducenter.

Local content regler
Siden den første investering i
Kina har Resolux investeret i fire
andre lande (USA, Brasilien,
Sydafrika og Tyrkiet), og
virksomheden er aktiv i tre lande
herudover (Belgien, Sydkorea
og Indien).
Resolux producerer forskellige
installationer til vindmølletårne,

bl.a. lys og andet elektronik.
Præcis vindmølletårnene holder
ofte for, når vindmøller bliver
underlagt local content regler,
hvor der stilles krav om, at en vis
andel af en vares værdi skal
produceres lokalt. Det skyldes,
at tårnene, i forhold til det
tekniske maskineri, er simple at
producere uden for de
eksisterende fabrikker. Det er
meget dyrt at producere
teknikken i eksempelvis Brasilien,
fremfor at eksportere fra de
avancerede fabrikker
producenterne allerede har.
Local content regler har Resolux
mødt mange steder, herunder
Brasilien, Sydafrika og Tyrkiet. I
Brasilien er kravet, at 60% af
værditilvæksten skal ske i
Brasilien. Det gav to
hovedfordele, at Resolux var
tidligt på markedet. For det
første leverer de komponenter til
de dele, der bliver produceret
lokalt, og Resolux er derfor tæt
på deres kunder. For det andel
betyder Resolux’ forankring i det
lokale marked, at vindmølleproducenterne kan komme
tættere på at opfylde local
content kravene ved at bruge
Resolux som underleverandør. I
Tyrkiet indgik Resolux et joint
venture med en lokal aktør, hvor
Resolux ejer 70%.
Resolux ejer 49% af fabrikken i
Sydafrika. Dette er for at
overholde lokale ejerskabsregler
(Black Economic Empowerment). Hvis Resolux ejede en
større andel, ville de ikke blive
godkendt som en lokal

leverandør. Generelt oplever
Resolux størst udfordringer på
det sydafrikanske marked, hvor
en politisk godkendelses-proces
forsinkede opstarten i over to år.
Fremtiden er vind
Resolux’ potentielle marked er
forholdsvist transparent da
mange lande offentligt
fremlægger deres energiplaner.
Derfor har Resolux også en god
idé om, hvor de næste
investeringer kan foretages. Det
drejer sig hovedsageligt om
store potentielle markeder som
Rusland og Mexico, men også
Argentina. Resolux vækster
hovedsageligt i udlandet, og
den udvikling forventer de vil
fortsætte.
Anbefalinger til SMV’er
Resolux oplever, at mange
danske virksomheder er unødigt
bekymrede for at investere i
udlandet. At virksomhederne
frygter, at det er svært, og at de
bliver snydt. Dette har Resolux
ikke oplevet. De har hurtigt
kunne etablere sig og få en
rentabel drift op at stå. Resolux
har investeret i udlandet både
alene og i samarbejde med
andre virksomheder. Det
vigtigste råd i alle tilfælde er, at
det er vigtigt at have et godt
netværk på plads, hvor man
kan trække på fælles erfaringer
og kompetencer.
* ”Vestas opfordrer sine mange europæiske leverandører til at etablere sig i
USA og ikke mindst i Kina, hvor en lokal
leverandørbase er under hurtig
opbygning.” – Vestas’ årsrapport, 2008

Dalux
Investeringer i Norge og Storbritannien

Vores første investering har haft afgørende
betydning. Uden den havde vi vækstet mindre og
vores medarbejderantal havde været lavere.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Dalux
Service
Software til byggebranchen
Antal ansatte
65 (55 i Danmark)
Opstart
2005
INVESTERINGER
Hvor?
Norge og Storbritannien
Hvornår?
Begge investeringer i 2017

Dalux har investeret i Norge og Storbritannien og
eksporterer til over 90 lande
Dalux er en IT-virksomhed, der leverer software til byggebranchen. Byggebranchen er
inden for de sidste år begyndt at digitalisere en række af deres arbejdsprocesser, hvilket
har medført en stor stigning i efterspørgslen efter Dalux’ produkter. Virksomheden har øget
antallet af medarbejdere i løbet af tre år med 490%.
Fra 11 til 65 medarbejdere
Dalux er en IT-virksomhed, der
leverer software til byggebranchen. Virksomheden har
bl.a. et produkt, der giver en
digital 3D visualisering af et
byggeområde. Dalux startede i
2005 og var en lille virksomhed
de første 10 år. Virksomheden
var på forkant med byggebranchen, der kun for nylig er
begyndt at digitalisere i stor stil.
Det har medført, at markedet i
dag er langt mere modent ift.
digitale løsninger, og Dalux har i
kraft af deres brand og historie
en fordel på markedet.
I 2015 havde Dalux 11 ansatte
og begyndte for første gang at
eksportere. Markedet var Norge,
og eksporten gik så godt, at
Dalux i januar 2017 åbnede et
kontor i Norge. Senere på året
åbnede virksomheden kontor i
Storbritannien. De er i dag 65
medarbejdere og eksporterer til
mere end 90 lande. Virksomhedens udviklingsafdeling ligger
i København, mens de
nyoprettede kontorer fungerer
som salgskontorer og som en
mulighed for at komme tættere
på kunderne.
IT er et globalt marked
Dalux havde tre hovedårsager
til at investere i udlandet. For det
første skulle det hjælpe til at
forbedre virksomhedens
konkurrenceevne i forhold til
kunderne på de nye markeder.
Ved at være lokalt til stede er
Dalux i dag i højere grad i stand
til at tilbyde after-sales services,
hvor de bl.a. hjælper deres

kunder til at drage så stor nytte
som muligt af Dalux’ IT-systemer.
For det andet er IT-løsninger på
sigt et globalt marked. Det er
derfor vigtigt for Dalux at være
tilstede på så mange markeder
som muligt og på den måde
sikre sig en andel af markedet
så tidligt som muligt. Alternativt
kan Dalux’ konkurrenter nå at
konsolidere sig på markederne.
For det tredje var der en klar
forventning til, at investeringen
ville give ny viden om
udenlandske markeder, som
kunne bruges i virksomhedens
fremtidige ekspansion via både
investeringer og eksport.
Dalux erfarede, at de havde
forholdsvis nemt ved at sælge
deres tjenesteydelser på det
norske marked og vurderer, at
de generelt har været forskånet
for store udfordringer ifm.
etableringen i Norge.
Assistance fra Eksportrådet
Dalux deltog i Udenrigsministeriets Vitus-program, som
er et etårs intensivt forløb, hvor
virksomheden får sparring i
forhold til at ekspandere uden
for Danmarks grænser. Dalux
ansatte efterfølgende en
eksportkonsulent for at få viden
om internationalisering helt ind i
virksomhedens kerne. Det
medførte, at de havde en solid
metodeforståelse og et kritisk
blik i forhold til internationale
udvidelser, hvilket har hjulpet
dem meget i tiden efter deres
første investering.

Investeringen gav selvtillid
Fremtiden byder på flere
investeringer for Dalux, selvom
virksomheden ikke har konkrete
planer om, hvor de fremtidige
investeringer skal foretages.
Dalux bemærker vigtigheden
af, at deres første investering var
en stor succes. Det har givet
virksomheden selvtillid til at tro
på at de også kan lykkedes på
andre markeder.
Succesen fra første investering
gav også øget tillid fra kunder
og nye potentielle
medarbejdere og
samarbejdspartnere, da Dalux
investerede i Storbritannien.
Virksomheden forventer derfor
også, at fremtidige investeringer
vil være lettere, da de har
bevist, at de kan løfte opgaven.

Anbefalinger til SMV’er
Dalux vurderer, at desk-research
er fint og vigtigt, men at man får
den kritiske viden, når man
investerer i udlandet, fra direkte
kontakt med potentielle kunder
og samarbejdspartnere i det
land man søger at investere i.
Virksomheden påpeger også, at
der er stor hjælp at hente fra
både offentlige og private
internationaliseringstilbud. Det er
dog vigtigt, at konsulenterne,
der skal hjælpe virksomhederne,
har den fornødne erfaring fra
det konkrete marked, fra
virksomhedens branche eller fra
det private erhvervsliv generelt,
for at de kan være til størst mulig
hjælp for virksomhederne.

MapsPeople
Investering i USA

At komme i kontakt med kunder i USA har vist sig at
være lettere end vi frygtede – og også lettere end
på de europæiske markeder.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
MapsPeople
Service
Softwareydelser
Antal ansatte
50 (45 i Danmark)
Opstart
1997
INVESTERINGER
Hvor?
USA
Hvornår?
2018

MapsPeople har investeret i udlandet, fordi de har et
nicheprodukt og behov for et stort markedsgrundlag
MapsPeople er en Software as a Service-virksomhed, der både står for udvikling af
indendørsnavigation i store bygninger og licenser til brug af Google Maps i andre
virksomheders applikationer. Virksomheden har oprettet et kontor i Austin for at komme
ind på det amerikanske marked. De planlægger at vækste med over 40% årligt.
En omlægning
MapsPeople leverer
navigationstjenester og har to
overordnede forretningsområder. For det første en
indendørsløsning, der er en
navigationsplatform til brug
indendørs i store bygninger
såsom lufthavne og hospitaler.
For det andet en outdoorforretning, der fokuserer på
licensaftaler ift. at bruge Google
Maps i deres applikationer.
Virksomheden beskæftigede sig
i mange år med fysiske kort og
skar i 2014 kraftigt ned til et
punkt, hvor der var 7 ansatte. En
fokusering af virksomheden på
kerneområderne har ført til en
kraftig vækst siden 2014.
Virksomheden beskæftiger i
dag 50 personer, hvoraf 45 er i
Danmark – både i Aalborg og
København. Virksomheden har i
samme periode ændret
koncernsproget til engelsk og
beskæftiger nu 17 nationaliteter,
der tilsammen dækker 12 sprog.
Målet er at vækste hurtigere
end branchen generelt og
derfor vinde markedsandele.
Det betyder, at virksomheden
har en målsætning om at
vækste med over 40% årligt.
Nichepræget virksomhed
MapsPeople’s softwaretjenester
har et forholdsvist smalt kundegrundlag. Det medfører, at de
skal ekspandere uden for Danmarks grænser, hvis de vil blive
større. Virksomheden estimerer,
at omkring 1/3 af kunderne er i
Europa og 1/3 er i USA.

Dette var årsagen til, at
MapsPeople så mod USA, da de
skulle etablere sig udenlands.
Placeringen i Austin i Texas var
resultatet af en detaljeret
analyse af flere placeringer i
USA, herunder Silicon Valley,
New York m.fl. Beslutningen faldt
på Austin, bl.a. fordi
omkostningsniveauet her var
lavere – både ift. løn og husleje.
Desuden er Austin i kraftig vækst
som klynge inden for
softwarevirksomheder, da
prisniveauet i Silicon Valley er
højt. Virksomheden gjorde brug
af Udenrigsministeriets tjenester
igennem Vitus-programmet til at
afdække fordele og ulemper
ved de forskellige placeringer.
Flere barrierer i USA
I forbindelse med oprettelsen af
kontoret i Austin flyttede en af
partnerne i MapsPeople med til
USA. Visum-processen var
kompliceret og langstrakt og
udgjorde en barriere for
virksomheden. Herudover er
afdelingen i USA oprettet som et
datterselskab, MapsPeople Inc.,
da det er lettere at handle med
amerikanske virksomheder, hvis
man selv er oprettet som en
amerikansk virksomhed.
En af de store udfordringer når
virksomheden ser fremad, er de
juridiske barrierer i USA, da det
amerikanske aftalesystem er
kompliceret og forskelligt fra det
danske. Dette er en udfordring
for en mindre dansk virksomhed.
En positiv er oplevelse i
forbindelse med etableringen i

USA har været, at det er lettere
at komme i kontakt med kunder,
end virksomheden har oplevet
på de europæiske markeder.
Anbefalinger til SMV’er
MapsPeople vurderer, at det er
helt afgørende, at have styr på
sin value proposition, når man
overvejer at investere i
udlandet, bl.a. hvilken værdi
ens virksomhed tilføjer, som
kunderne ikke allerede har
adgang til. Det er vigtigt, at ens
produkt i høj grad er unikt.
Desuden skal man have styr på
sine finansieringskilder, inklusive
de fordele og ulemper, der er
forbundet med eksempelvis
venture capital og en
børsnotering. MapsPeople har
konkluderet, at de ikke kan nå
deres mål igennem organisk
vækst, og at det derfor er
nødvendigt at få ekstern
finansiering ind i virksomheden.
Afslutningsvist påpeger
MapsPeople, at ekstern
rådgivning er essentiel inden for
tre hovedområder: 1) Overblik
over generelle fundingmuligheder, 2) overblik over
hvordan et investeringsforløb
typiske forløber og 3) juridisk
rådgivning i den fase, hvor
virksomheden har behov for det,
men endnu er for små til at det
er rentabelt at ansætte en jurist
internt i virksomheden.

Niebuhr Gears
Investering i Kina

Hvis ikke vi var fulgt med Vestas og Siemens til Kina
dengang, var vi ikke blevet den producent vi er i
dag.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Niebuhr Gears
Service
Tandhjul til bl.a.
vindindustrien
Antal ansatte
200 (140 i Danmark)
Opstart
1972
INVESTERINGER
Hvor?
Kina
Hvornår?
2009

Niebuhr Gears kæmpede med røde tal ifm. etablering
i Kina, men er i dag større end inden krisen
Niebuhr Gears producerer tandhjul i høj kvalitet til bl.a. vindindustrien og etablerede fabrik
i Kina i 2009. Krisen og vindmølleproducenternes udfordringer på det kinesiske marked var
med til, at fabrikken i Kina kørte med underskud i fire år. I dag er Niebuhr Gears større end
inden krisen og eksporterer til flere nye markeder, herunder Indien og USA.
Leverandør til vindindustrien
Niebuhr Gears er en højt
specialiseret virksomhed, der
producerer tandhjul i alle
størrelser mellem 1 cm og 6 m til
bl.a. vindindustrien, landbruget
og transportindustrien. Den høje
specialisering gør, at virksomheden har meget langvarige
relationer til deres kunder.

finansielle krise ramte i 2008. Det
medførte konkret for Niebuhr
Gears, at samarbejdet med de
private investeringsfonde blev
mindre attraktivt i forhold til
tilbuddet fra IFU. Investeringen
blev foretaget med en stor
personlig risiko, da
virksomheden også optog et
privat lån.

Omkring 2007 fik Niebuhr Gears
mulighed for at følge med
Vestas og Siemens til Kina i led
med de store virksomheders
ekspansionsstrategier. Det
betyder, at Niebuhr Gears’
investering i høj grad blev
foretaget i forbindelse med den
del af virksomheden, der leverer
til vindindustrien.

Medejer Søren Niebuhr flyttede i
2009 til Kina for at åbne den
kinesiske fabrik. Her opstod
udfordringer ift. bureaukrati og
kulturelle forskelligheder, som
Niebuhr Gears dog efter nogen
tids tilstedeværelse i Kina fik styr
på.

Forberedelserne til investeringen
var kendetegnet ved nøje
planlægning og detaljerede
business cases. Niebuhr Gears
samarbejdede med et dansk
firma i Kina ift. at afdække
potentielle kunder og den
optimale geografiske placering.
Der var høje forventninger til
investeringen som følge af den
globale økonomiske optimisme i
årene op til den finansielle krise.
Finansiering skal findes
Virksomheden var fra starten klar
over, at investeringen ikke skulle
være et joint venture med en
kinesisk partner. Niebuhr Gears
skulle derfor selv finde finansiering til den store investering
og var både i kontakt med
private investeringsfonde og
Investeringsfonden for
Udviklingslande (IFU). Den

Underskud og nye markeder
Den finansielle krise sammen
med Vestas’ og Siemens’
udfordringer på det kinesiske
marked medførte, at Niebuhr
Gears kørte med underskud i fire
år. Herefter kom der i højere
grad gang i det lokale salg i
Kina og eksport til bl.a. Indien og
USA fra den kinesiske fabrik.
Niebuhr Gears er nu nået dertil,
hvor de har indhentet det tabte.
Kriseårene ramte Niebuhr Gears
forholdsvist hårdt og antal
beskæftigede faldt fra ca. 125 i
2009 til knap 60 i kriseårene.
Niebuhr Gears har i dag omkring
140 ansatte i Danmark og er
derfor større end inden
investeringen.
Alternativ til investeringen
Niebuhr Gears vurderer, at
alternativet til at undlade at
følge med ud var, at

virksomheden risikerede at miste
de store vindmølleproducenter
som kunder og på sigt miste sin
rolle som leverandør til
vindindustrien.
Investeringen har også haft den
effekt, at virksomheden er
blevet mere moden og drives i
dag mere som en professionel
virksomhed fremfor en familievirksomhed. Investeringen har
ligeledes gjort Niebuhr Gears til
en attraktiv arbejdsplads, og de
har lettere ved at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft og
dygtige dimittender.
Planer for fremtiden
Niebuhr Gears har en
målsætning om at øge deres
aktivitet fra deres fabrik i Kina og
forventer en betydelig
økonomisk vækst i denne del af
virksomheden. Niebuhr Gears
vurderer, at målsætningen er
realistisk på baggrund af den
stærke økonomiske vækst, som
virksomheden har oplevet de
seneste år.
Anbefalinger til SMV’er
Niebuhr Gears fremhæver
vigtigheden af, at man
prioriterer de dygtigste
ressourcer til at planlægge
investeringen. Desuden er det
vigtigt at holde for øje, at en
business case kan ændre sig
som følge af både interne og
eksterne påvirkninger.

Orana
Investeringer i bl.a. Vietnam, Egypten, Malaysia og Indien

Vi kan noget, som de andre ikke kan, fordi vi har
været derude – og det er vi nu ved at introducere
på de vestlige markeder.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Orana
Service
Frugt til føde- og drikkevarer
Antal ansatte
340 (60 i Danmark)
Opstart
1999
INVESTERINGER
Hvor?
Vietnam, Egypten, Malaysia,
Indien, Kina, Sri Lanka, Kenya
Hvornår?
Første investering i 2003

Oranas vækst finder sted i vækstøkonomierne,
hvilket også er virksomhedens hovedleverandører
Orana producerer frugtpræparater til andre fødevareindustrier. Orana startede som en
Born Global og har altid haft størst fokus på udlandet. Efter at have eksporteret til Vietnam i
10 år foretog Orana deres første investering i 2003. Siden har de investeret mange
eksotiske steder, bl.a. Egypten, Indien og Kenya.
Førende på markedet
Orana producerer frugtpræparater (mos, koncentrat
etc.) til bl.a. mejeriprodukter,
drikkevarer og bageriprodukter.
Virksomheden opstod som et
management buyout fra
Rynkeby Foods i 1999. Orana
startede som en Born Global,
der altid har haft størst fokus på
udlandet – og især den ikkevestlige verden. Eksempelvis
startede de med at eksportere
til Vietnam i 1993 og har kun
omkring 10-15% af deres aktivitet
i Europa.

Når Orana beslutter sig for, hvor
de vil investere, er det drevet af
to hovedmotiver. Det første
motiv er at være tæt på
kunderne. Det andet motiv er at
være tæt på råvarerne. De
fleste af de investeringer,
virksomheden har foretaget,
overholder begge krav. Enkelte
er dog i hovedparten drevet af
et af motiverne. Det er bl.a.
tilfældet med Egypten, som
hovedsageligt er leverandør af
råvarer og i mindre grad
fungerer som marked for Oranas
produkter.

I 2003 foretog Orana deres
første investering. Det var i
Vietnam. Siden har de investeret
mange steder bl.a. Egypten,
Indien, Kina, Sri Lanka, Kenya og
Malaysia.

Udfordret af korruption
Orana har fra starten været
udfordret af, at virksomheder
drives anderledes i andre dele
af verden. Eksempelvis er
korruptionsniveauet forholdsvist
højt i Vietnam. Orana har
erfaret, at det medfører, at det
bliver sværere at drive forretning
uden brug af korruption, hvilket
er noget, Orana er meget
insisterende på. I ét tilfælde stod
Orana med den udfordring, at
de havde købt nabogrunden til
deres eksisterende fabrik, men
at myndighederne ikke ville
udstede skødet uden penge
”under bordet”. Orana
nægtede, og de endte med at
bruge omkring 10 år og 15
gange den pris, de i første
omgang var blevet opkrævet
under bordet, på advokatsalær,
før det til sidst lykkedes Orana at
få skødet til grunden.

Importtold på 50%
Den afgørende faktor, der fik
Orana til at indse nødvendigheden af en tilstedeværelse på
det vietnamesiske marked, var
importtolden på 50%. Orana
havde eksporteret til Vietnam i
omkring 10 år og havde et godt
forhold til en agent i Vietnam,
der havde hjulpet i forbindelse
med eksporten. Virksomheden
gjorde brug af samme agent i
forbindelse med investeringen.
På trods af Oranas og deres
lokale agents erfaringer fra
Vietnam var der stadig en del
løse ender. Orana tog derfor
kontakt til Investeringsfonden for
Udviklingslande (IFU), som
bidrog til investeringen med
både finansiering og knowhow.

Europa er en antikbutik
Orana vurderer, at hvis de klarer
sig godt på de europæiske

markeder, betyder det, at de
vækster med at par procent om
året. For at lykkes, skal de vinde
de markedsandele fra
konkurrenterne. På verdens
vækstmarkeder i Afrika og Asien
har virksomheden derimod
mulighed for at opnå tocifrede
vækstrater.
Virksomheden har erfaret, at det
er essentielt at være first mover,
og at der er et betydeligt afkast
på dette, da man kan
konsolidere sig på markedet,
inden ens konkurrenter kommer
ind på markedet. Vigtigheden
ved at være tidligt til stede på
nye markeder illustreres ved, at
Orana tre gange forsøgte at
træde ind på det afrikanske
kontinent, inden det lykkedes i
fjerde forsøg. Når Orana i dag
ser ind i fremtiden, er det også
præcis Afrika der har
virksomhedens store interesse.
Desuden planlægger Orana at
udvide andele på det
europæiske marked. Dette skal
bl.a. ske igennem is-kæden
Østerberg Is, som specialiserer
sig i eksotiske frugtis.
Anbefalinger til SMV’er
Orana vurderer, at kodeordet til
succes, når man skal etablere
sig i udlandet, er at finde den
rigtige partner. Herudover
vurderes det ikke til at være så
besværligt, som mange SMV’er
frygter. Det er dog vigtigt at
pointere, at det kræver meget
rejseaktivitet, så det er svært at
få en 8-16 arbejdsdag, når man
er tilstede over hele kloden.

Aller Aqua
Investeringer i Polen, Tyskland, Egypten, Zambia og Kina

Investeringen i Egypten er gået rigtig godt på trods
af en stor devaluering – vi har syvdoblet vores
omsætning fra fabrikken siden 2012.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
Aller Aqua
Service
Producerer fiskefoder
Antal ansatte
400 (55 i Danmark)
Opstart
1963 (foderproduktion)
INVESTERINGER
Hvor?
Polen, Tyskland, Egypten,
Zambia og Kina
Hvornår?
Første investering i 2001

Aller Aqua har investeret i fem lande og beskæftiger
i dag omkring 400 personer på verdensplan
Aller Aqua producerer fiskefoder af høj kvalitet til akvakultur. Virksomheden har investeret
i fem lande og motivet er, at det er dyrt at transportere fiskefoder samtidig med at
kvaliteten falder under lang transport. Aller Aqua købte sig bl.a. ind i en fabrik i Egypten i
2012 og har siden syvdoblet omsætningen fra fabrikken.
Fokusering førte til succes
Aller Aqua er en familieejet
virksomhed, som producerer
fiskefoder, og hvis historie
strækker sig over mere end 50
år. I forbindelse med et
generationsskifte i 2006
ændrede virksomheden strategi
til udelukkende at fokusere på
fiskefoder, og har siden oplevet
stor succes på
verdensmarkederne.
Det har medført, at den lille
danske virksomhed i dag er
vokset og beskæftiger omkring
400 personer på verdensplan og
omsætter for over 1 milliard kr.
Høj transporttid er skadelig
Aller Aqua investerer i udlandet
af tre overordnede grunde. For
det første leverer virksomheden
fiskefoder af høj kvalitet og
denne kvalitet falder, hvis
fiskefoderet skal transporteres
længe under uregulerede
forhold. For det andet er
transportomkostningerne meget
høje, da fiskefoder er tungt i
forhold til prisen. For det tredje
efterspørger kunderne kortere
leveringstid, end Aller Aqua ville
kunne levere, hvis foderet skulle
fragtes fra Danmark. Aller Aqua
har derfor produktion flere
steder i verden og betjener
herfra deres kunder på tværs af
60 lande.
Ingen investeringer er ens
Aller Aqua har foretaget
investeringer på tre kontinenter
og konstaterer, at ingen
investeringer er ens. I alle
tilfælde er det nødvendigt at

holde det enkelte land for øje,
og herfra vurdere mulighederne
for at etablere sig. Virksomheden gjorde første gang brug
af Investeringsfonden for
Udviklingslandes (IFUs) tjenester i
forbindelse med planlægningen
af deres investering i Egypten i
2010. Aller Aqua købte sig ind i
en eksisterende virksomhed, og
IFU bidrog bl.a. med kendskab til
landet og et virksomhedstjek.
IFU's incitament var ejerskab af
20% af aktierne af den egyptiske
fabrik, mens Aller Aqua og den
lokale samarbejdspartner hver
havde 40%.

politisk ustabilitet er relativt høj.

Det Arabiske Forår
Da Aller Aqua havde planlagt
deres investering i Egypten, brød
Det Arabiske Forår ud. Det medførte, at Aller Aquas planer blev
forsinkede, og at de først i 2012
fik gennemført investeringen.

Aller Aquas arbejde med
udvikling og optimering af
opskrifter på foderet foregår i
Danmark med samarbejde fra
Aller Aqua Research, der er
baseret i Tyskland. I flere af de
tredjelande Aller Aqua opererer
i, producerer konkurrenterne
ikke ekstruderet
højkvalitetsfoder, og dette –
sammenholdt med at branchen
for fiskeopdræt vokser med 6-8%
årligt – har hjulpet firmaets
succes godt på vej.

Aller Aqua har også oplevet
udfordringer i forbindelse med
deres øvrige investereringer. I
Kina har den største udfordring
været bureaukratiet, som har
været meget tidskrævende for
Aller Aqua. I Zambia var det ikke
muligt for virksomheden at låne
penge som udefrakommende.
Det medførte at Aller Aqua
måtte finde investorer uden for
landet, som var villige til at
investere i Zambia.
En generel udfordring, som Aller
Aqua fremhæver, er udsving i
valutakurserne. Dette er altid en
udfordring for globale virksomheder, men i særdeleshed, når
man investerer i lande, hvor den

Udviklingen i Aller Aqua
På trods af en kraftig
devaluering i egyptiske pund i
efteråret 2016 har den egyptiske
afdeling af virksomheden
udviklet sig godt, og Aller Aqua
har syvdoblet omsætningen fra
fabrikken, siden de købte sig
ind. Zambia har ligeledes
devalueret deres valuta, siden
Aller Aqua investerede i landet,
men også her tegner
udviklingen sig til at blive en
succes – investeringen er gået i
nul allerede efter et år.

Anbefalinger til SMV’er
Aller Aqua fremhæver, at det er
ekstremt vigtigt at have en
sparringspartner, når man vil
investere i udlandet. I Aller
Aquas tilfælde har IFU medvirket
til at stille kritiske spørgsmål og
synliggøre udfordringer.
Herudover påpeges det, at det
er altafgørende at have styr på
sin finansiering.

DESMI
Investeringer i Kina, USA og 16 øvrige lande

DESMI gør det bedst ved at være til stede lokalt
med vores eget set-up i stedet for at være
afhængige af et stort antal distributører.

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
DESMI
Service
Pumper, pumpesystemer og
udstyr til oliespildsoprensning
Antal ansatte
790 (280 i Danmark)
Opstart
1834
INVESTERINGER
Hvor?
Kina, USA og 16 øvrige lande
Hvornår?
Første store investering i 2005

Hård konkurrence truede DESMI – investeringen i
Kina har hjulpet dem til at blive en global spiller
DESMI er en pumpeproducent, der oplevede udfordringer inden de startede en internationaliseringsproces med en investering i Kina i 2005. Virksomheden gik fra at have lave
dækningsgrader og faldende antal medarbejdere til at vokse internationalt. DESMI
vurderer, at investeringen i Kina har været afgørende for virksomhedens overlevelse.
Pumper og nye miljøkrav
DESMI specialiserer sig inden for
pumper og pumpesystemer.
Marineindustrien er det største
enkeltstående forretningssegment for DESMI, hvor bl.a.
nye miljøkrav til skibe og
skibsproducenter giver DESMI
nye muligheder. Dette gælder
bl.a. rensning af udstødning og
ballastvand. Dette er et marked,
som DESMI forventer vil vokse
betydeligt i de kommende år.
DESMI er meget brede i deres
kundegrundlag og leverer især
pumper til mere komplicerede
væsker inden for industrien,
såsom chokolade, lak og asfalt.
Herudover leverer de
flydespærringer og andet udstyr
til opsamling af oliespild.
DESMI bliver international
Internationaliseringen starter så
småt omkring år 2000, hvor en
ny ledelse var kommet til
virksomheden. Det store skridt
blev taget i 2005, hvor DESMI
åbnede fabrik i Kina. I 2005
foregik al virksomhedens
produktion i Danmark og blev
eksporteret herfra. De havde
kun nogle få udenlandske
salgsselskaber, og virksomheden
oplevede desuden et faldende
antal medarbejdere og
kæmpede med hård
konkurrence på de europæiske
markeder. I dag har
virksomheden støberi, fabrik og
distributionscenter i Kina. Herfra
leverer de alle komponenter til
deres distributionscentre i
Danmark og USA. De har
desuden mindre salgskontorer i
yderligere 16 lande.

DESMIs motivation for at
investere i Kina var todelt. For
det første var det for at komme
tæt på virksomhedens kunder.
Korea, Japan og Kina står
tilsammen for omkring 85
procent af den samlede
skibsproduktion. For det andet
var priserne i Europa på et
niveau, der truede DESMIs
eksistens. Virksomheden var
derfor nødt til at få deres
omkostninger ned. DESMI
vurderer, at investeringen i Kina
har været med til at sikre
virksomhedens overlevelse.
DESMI har bibeholdt ca. samme
antal ansatte i Danmark siden
investeringen i Kina.
De væsentligste dele af DESMIs
produktudvikling ligger i dag i
Kina, og i mindre grad i
Danmark og USA. Dette har
været en løbende ændring,
som ikke var planlagt fra starten.
I de første år gjorde
virksomheden meget for at
beskytte sig selv mod, at deres
produkter blev kopieret. Det har
dog vist sig, at værdien ved at
have udvikling samme sted som
produktionen er meget høj.
Dette har bl.a. ført til en højere
hastighed i udviklingsprocessen.
Kina fremfor Østeuropa
Før DESMI flyttede produktionen
til Kina gik overvejelserne på at
flytte den til Østeuropa.
Virksomheden blev hurtigt klar
over, at det var et betydeligt
større skridt at etablere sig i Kina,
men også at potentialet var
betydeligt større.

DESMI engagerede sig med
Investeringsfonden for
Udviklingslande(IFU) fra starten,
hvilket virksomheden har fundet
meget gavnligt for DESMI. IFU
bidrog med finansiering, men
det største behov DESMI havde
var IFUs kendskab til det lokale
marked. IFUs erfaring åbnede
nogle døre for DESMI, som
virksomheden ikke selv ville
kunne åbne.
Virksomheden vokser
Den udenlandske del af
virksomheden har gjort, at DESMI
har kunnet vokse. DESMI har ikke
problemer med at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft, hvilket i
høj grad tilskrives, at
virksomheden har et attraktivt
globalt set-up, som er
interessant for medarbejderne.
DESMI planlægger at udvide i
Kina, hvor pladsen er ved at
være for trang efterhånden som
virksomheden vokser. Desuden
har de lige taget en ny facilitet i
Indien i brug, hvor DESMI også
har gjort brug af IFUs tjenester.
Anbefalinger til SMV’er
DESMIs erfaring er, at det er
afgørende for en etablering i
udlandet, om virksomheden har
den rigtige person, der virkelig
brænder for etableringen.
Desuden anbefaler
virksomheden, at man gør brug
af de tilgængelige konsulenter
fra eksempelvis IFU. DESMI
vurderer, at det giver bedre
kvalitet i investeringen og øger
chancerne for succes.

DGE
Investeringer i Skandinavien og de baltiske lande

Hvis man ikke tror på det, eller ikke har energien, så
skal man ikke gøre det. Det er alt eller intet!

FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Navn
DGE Group
Service
Miljørådgivning
Antal ansatte
165 (65 i Danmark)
Opstart
1985
INVESTERINGER
Hvor?
Sverige, Norge, Finland,
Estland, Letland og Litauen
Hvornår?
Første investering i 2004

DGE Group har både oprettet nye kontorer og opkøbt
eksisterende udenlandske virksomheder
DGE Group er en miljørådgivningsvirksomhed, som analyserer forurening af jord,
bygninger, spildevand og arbejdsmiljø. De oprettede i 2004 deres første udenlandske
afdeling og har siden etableret kontorer i de skandinaviske og baltiske lande. Motivet har
altid været at få adgang til nye kunder og at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
Miljørådgivning siden 1985
DGE Group er grundlagt i 1985
som en geologisk virksomhed,
der lavede seismiske undersøgelser af landjorden for
mulige olieboringer. Der gik dog
ikke længe før virksomheden
skiftede kurs og blev en
miljørådgivende virksomhed.
Det skete i forbindelse med ny
jordforureningslovgivning, der
blev implementeret for at
beskytte grundvandet.
Virksomheden udarbejder Miljø
Due Diligence rapporter, som
gennemgår forurening af
jorden, bygningerne, spildevandet og arbejdsmiljøet. Dette
er bl.a. aktuelt, når virksomheder
opkøber eksisterende fabrikker,
hvor miljøforholdene skal undersøges. Visionen i virksomheden
er at bidrage til at skabe et
renere miljø for fremtidige
generationer og at få Danmark
tilbage i førertrøjen på
miljøspørgsmålet.
Virksomheden ser til Sverige
Efter nogle omstruktureringer
efter årtusindskiftet var
virksomheden klar til at træde
ind på de internationale
markeder. Motivationen var at
komme tættere på kunderne
og at få adgang til kvalificeret
arbejdskraft. I 2004 etablerede
DGE et selskab i Sverige, da der
var et stort marked. De fik en
rigtig god start i Sverige, og har i
dag omkring 40 medarbejdere
og 600 store og små
industrikunder. DGE købte sig i
2008 ind i Inogen, som er en
sammenslutning af ejerledede

miljørådgivningsvirksomheder.
Virksomhedens næste mål var
Baltikum. DGEs direktør rejste
derfor til de tre baltiske lande for
at vurdere, hvilket sted de ville
starte. Valget faldt på Litauen,
da det blev vurderet, at
markedet her var størst. I Litauen
bliver der uddannet geologer
fra Vilnius Universitet, hvilket gav
virksomheden et godt grundlag
for at rekruttere kvalificeret
arbejdskraft. I dag er DGE en af
de førende miljørådgivende
virksomheder i Litauen. Da DGE
nogle år senere ville gentage
successen i Letland, viste det
sig, at forretningskulturen var
meget forskellig fra den litauiske.
Det gav nogle yderligere
udfordringer, og DGE måtte
oprette et samarbejde med en
lokal virksomhed, hvorigennem
DGE stadig løser deres opgaver i
Letland i dag.
Etablering gennem opkøb
Da DGE ville ind på det sidste af
de baltiske markeder – det
estiske – skete det igennem et
opkøb af en majoritet af
aktierne i et eksisterende
selskab. DGE præsenterede
deres vision for virksomheden og
overtog 64 procent af aktierne.
Denne tilgang planlægger DGE
at videreføre til Finland.
En fejlslagen etablering
Investeringen i Norge forløb
derimod ikke som planlagt. DGE
havde fundet en lokal kontakt,
som de stolede på.
Virksomheden skulle godkendes
af de norske myndigheder,

hvilket trak ud og forsinkede
etableringen i tre måneder.
Forsinkelsen viste sig at være
delvist forårsaget af den norske
kontakt. Processen gjorde, at
DGE måtte opgive det første
forsøg på at etablere sig i Norge
og er først siden kommet ind på
det norske marked – med et
andet set-up.

Ny viden i virksomheden
Virksomheden har lært meget af
investeringerne i udlandet. DGE
arbejder nu på at styrke
samarbejdet mellem
virksomhedens kontorer for
dermed at kunne udnytte viden
og netværk på tværs af
virksomhedens kontorer. Det
skyldes, at DGE vurderer, at en
af virksomhedens største
udfordringer de næste år er at
skabe en følelse af sammenhold
på tværs af forskellige sprog og
kulturer inden for virksomheden.
Anbefalinger til SMV’er
DGE giver flere råd til andre
SMV’er der har lyst til at se mod
udlandet. For det første skal
man være tålmodig og dygtig –
og man skal tro på det. For det
andet skal man finde de rigtige
mennesker man kan stole på i
de respektive lande. For det
tredje kan tilstedeværelse af
virksomhedens ejer, på de
rigtige tidspunkter, være utrolig
virkningsfuld. For det fjerde skal
man kunne klare at miste de
penge, der kastes ind i
investeringen. For det femte skal
man kunne lære af sine fejl og
se fremad.

Dette casekatalog er én af tre leverancer i projektet udarbejdet af
Copenhagen Economics for Industriens Fond, der bidrager til en
samlet forståelse af danske SMV’ers investeringer i udlandet.
1. En rapport, der opsummerer resultaterne fra projektet.
2. Et casekatalog, der giver en detaljeret beskrivelse af
erfaringerne fra 14 danske SMV’er.
3. Et idékatalog, der giver et overblik over en række tilbud og
ydelser fra danske organisationer i forhold til at hjælpe
SMV’er til at internationalisere gennem investeringer i
udlandet.

