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Efter i århundreder at have
lagt investeringsæggene i

kurven med solide, danske
mastodontvirksomheder som

Gyldendal, Royal
Unibrew og Jeu-
dan flytter Chr.
Augustinus Fa-
brikker, der er
ejet af Augusti-

nus Fonden, nu fokus til
vækstvirksomheder. 

Med over 100 mio. kr. i ryg-
sækken går den traditionsrige
fond ind i iværksættervirk-
somheden Veo, der har udvik-
let et kamera, som skal gøre vi-
deooptagelser af sportskampe
til allemandseje. Og den 30
mia. kr. tunge fond vil satse
kraftigt på det nye strategiben
i den kommende tid. 

“I første omgang har vi sagt,
at vi i hvert fald vil bruge 1 mia.
kr. på den her strategi. Vi ar-
bejder helt konkret på tre lig-
nende investeringer i øjeblik-
ket. Det er noget, vi bruger en
hel del energi på,” siger Claus
Gregersen, adm. direktør hos
Chr. Augustinus Fabrikker, der
fortæller, at de tre investerin-
ger i støbeskeen forhåbentlig
vil komme i hus i løbet af 2021
og ligge i samme niveau som i
Veo.

Baggrunden for den nye
strategi kommer af fondens
fokus på at skabe vækst i Dan-
mark, hvor iværksættervirk-
somheder skal være med til at
trykke speederen i bund. 

“Vi er nået til en erkendelse
af, at vi kan købe masser af
børsnoterede aktier, vi kan kø-
be masser af etablerede dan-
ske virksomheder, men dér,
hvor man for alvor kan skabe
arbejdspladser, er i de iværk-

sætterdrevne cases. Vi kigger
på, hvordan vi kan accelerere
vores samfundsmæssige, po-
sitive effekt af vores investe-
ringer,” siger direktøren. 

Nyt kapitel 
Claus Gregersen satte sig i di-
rektørstolen i Chr. Augustinus
Fabrikker i 2017, og i 2019 faldt
den første investering i den
nye scale up-strategi ned i
porteføljen, da fonden kastede
et millionbeløb i den digitale
bank Lunar. I 2020 kom pod-
cast-platformen Podimo ind i
folden, og med investeringen i
Veo begynder det nye sats for
alvor at tage form. 

“Det var meget klart lige fra
starten i bestyrelsen og hele
gruppen, at vi skulle åbne det
næste kapitel i Chr. Augusti-
nus. Der er rigtigt mange lo-
vende initiativer i Danmark.
Problemet er bare, at man skal
bruge så meget kapital til for
alvor at rulle det ud på global
basis. Når først vi kan se, at der
er proof of concept, så tror vi
på, at vi kan gøre en forskel,”
siger Claus Gregersen.

Veo har siden stiftelsen i
2015 vist sig som en case lige
efter Claus Gregersens dreje-
bog. I 2019 landede selskabet
en omsætning på knap 20 mio.
kr., og i et udfordret 2020 har
selskabet formået at tredoble
toplinjen, fortæller adm. di-

rektør Henrik Teisbæk.
“Vi har virkelig fået hul

igennem til et globalt publi-
kum inden for sportsvideo og
sportsanalyse, og især i USA,
som er verdens største sports-
marked, oplever vi en kæmpe
vækst. Vi kommer til at inve-
stere yderligere i produktud-
vikling og planlægger at udvi-
de med flere nye sportsgrene.
Så vi forventer et travlt 2021,”
siger Henrik Teisbæk.

Betydelig ejerandel
Det internationale udsyn er
fællestrækket for de virksom-
heder, der lander i den nye
strategi hos fonden, der blev

grundlagt på Amager i 1750. 
Koncepterne skal kunne

bredes ud over landets græn-
ser, men fondens direktør un-
derstreger, at det nye sats ikke
fjerner fonden fra de traditio-

nelle investeringer i etablere-
de, danske selskaber. 

“Risiko og afkast går jo hånd
i hånd. Jeg tror ikke, man skal
være bleg for, at scale-investe-
ringerne er forbundet med
væsentligt mere risiko, så det
er en helt anden natur i den ty-
pe ejerskaber,” siger han.

Claus Gregersen vil ikke for-
tælle, hvor stor en del af Veo-
kagen Chr. Augustinus Fabrik-
ker sætter sig på med den me-
re end 100 mio. kr. tunge pen-
gesæk, men det giver en “be-
tydelig ejerandel”.

Med investeringen sætter
Chr. Augustinus Fabrikker sig
også på en plads i bestyrelsen.

Claus Gregersen har været adm. direktør hos Chr. Augustinus Fabrikker siden 2017. Før det var
han adm. direktør i investeringsbanken Carnegie. Foto: Walther Bølge

270-årig fond storsatser på
vækstvirksomheder: Vil
bruge 1 mia på ny strategi
Traditionsrig fond kaster trecifret mil-
lionbeløb i iværksætterselskab. Det er
seneste skud i et nyt sats på vækstvirk-
somheder, som der er afsat 1 mia. kr. til

Af Mathias Rose

“Vi arbejder helt
konkret på tre

lignende
investeringer i

øjeblikket”
Claus Gregersen, adm. direk-

tør hos Chr. Augustinus
Fabrikker

FAKTA
Om Chr. Augustinus
Fabrikker

Chr. Augustinus Fabrik-
ker er ejet af Augusti-
nus Fonden og har
fokus på ejerskab af
danske virksomheder.

Selskabet har rødder
tilbage til 1750, hvor
Ole Augustinus etab-
lerede et tobaksspin-
deri i København. I
1961 fusionerer Chr.
Augustinus Fabrikker
med C.W. Obels Tobaks-
fabrik og R. Færch
Cigar og Tobaksfabrik
og bliver dermed til
Skandinavisk Tobak-
skompagni.

Allerede i 1942 stiftes
Augustinus Fonden på
initiativ af tobaks-
fabrikant Ludvig Au-
gustinus. Fra slut-
ningen af 1970’erne
foretages de første
investeringer i danske
selskaber.

Porteføljen: 
Legacy-investeringer.
Fokus på virksomheder,
der ifølge fonden
spiller en central rolle
som en del af dansk
kulturarv: Fritz Hansen
A/S. Gyldendal A/S,
Jeudan A/S, Kristeligt
Dagblad A/S, Kurhotel
Skodsborg A/S, Rung-
sted Sundpark A/S,
Scandinavian Tobacco
Group A/S, Skodsborg
Sundpark A/S, Tivoli A/S.

Strategiske investerin-
ger. Fokus på en væ-
sentlig ejerandel i
langsigtede inve-
steringer: Abacus Medi-
cine, Gabriel Holding,
Gubi, MT Højgaard,
Nissens A/S, NNIT, Royal
Unibrew.

Scale-investeringer.
Fokus på danske væk-
stvirksomheder, der
kan skabe vækst og
arbejdspladser i Dan-
mark: Lunar, Podimo,
Veo.

30
mia. kr. lyder balancen på i
Chr. Augustinus Fabrikker
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