DVCA's retningslinjer
DVCA (Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening) har offentliggjort et sæt retningslinjer med henblik på at tilvejebringe
åbenhed og transparens. Retningslinjerne blev offentliggjort den 25. juni 2008 og senest opdateret den 1. juli 2015.
I retningslinjerne indgår en række anbefalinger til den information, som VækstPartner Kapital bør stille til rådighed, eller give
adgang til via vores hjemmeside. Som det fremgår af nedenstående oversigt, følger VækstPartner Kapital retningslinjerne.

DVCA’s anbefalinger til information på fondens hjemmeside

Følger VækstPartner
Kapital anbefalingen?
Ja
VækstPartner Kapital følger
comply or explain-princippet

1

Bekræftelse af at kapitalfonden som helhed efterlever DVCA’s retningslinjer på
kapitalfondsniveau – enten i form af ”comply” eller ”explain”

2

Beskrivelse af managementselskabets historie, antal investeringsfonde under forvaltning, summen af
kapitaltilsagn i aktive investeringsfonde.

Ja

3

Beskrivelse af managementselskabets team opdelt på investeringsteam, risikostyring, administration mv. Hvis
selskabet har en bestyrelse skal medlemmernes navn og stilling fremgå.

Ja

4

Oplysning om managementselskabets status under ”Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde”,
herunder om selskabet har:
•
Tilladelse – og fuld omfattet af FAIF-loven og tilsyn
•
Registrering - og kun begrænset omfattet af FAIF-loven

Ja

5

Overordnet beskrivelse af managementselskabets arbejdsmetoder i forhold til opkøb og udvikling af
virksomheder.

Ja

6

Overordnet beskrivelse af managementselskabets investeringspolitikker i forhold til CSR og etik. Beskrivelsen
kan være en henvisning til efterlevelse af Global Compact, PRI el.lign.

Ja

7

Tilgængelig pressekontakt hos managementselskabet.

Ja

8

Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab.

Ja

9

Oplistning af investeringskriterier i den enkelte investeringsfond, herunder blandt andet:
a) Geografiske fokusområde
b) Størrelsesniveauet af virksomheder i investeringsfokus målt på Enterprise Value

Ja

10

Oplistning af navnene på investorerne i den enkelte investeringsfond samt den procentvise fordeling af
investorer på type og land. Opdelingen kunne med fordel være:
•
Danske pensionsselskaber
•
Øvrige danske finansielle investorer
•
Danske familiefond/-formuer
•
Øvrige danske investorer
•
Udenlandske finansielle investorer
•
Øvrige udenlandske investorer

Ja

11

Beskrivelse af medinvesterings-programmet (herunder carried interest) for den enkelte investeringsfond, hvis
det afviger væsentligt fra det markedskonforme.

Ja

12

Oplistning om den enkelte investeringsfond er omfattet af FAIF-loven og dermed bl.a. har en depositar
tilknyttet.

Ja

13

Mulighed for at downloade årsrapporten for den enkelte investeringsfond på hjemmesiden

Ja

14

Beskrivelse af den enkelte investeringsfonds porteføljevirksomheder med angivelse af:
•
Geografisk placering af hovedkontor
•
Branche (Industri, Service, Teknologi, IT, Detail etc.)
•
Ansvarlig investeringspartner hos managementselskabet og henvisning til virksomheders
hjemmeside.
•
Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i de enkelte porteføljeselskaber, suppleret
med nøgletal for virksomheden

Ja

15

Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til
porteføljeselskabets hjemmeside).

Ja

