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FORMÅL 

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke 

reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette 

produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne 

produktet med andre produkter. 

 

PRODUKT 

Produktnavn VPK Fond II K/S 

Producentens kontraktoplysninger VækstPartner Kapital ApS 
c/o Jon Risvig 
Rugaard Skovvej 36 
8680 Ry 
Klaus Davidsen, 51957307, klaus@vpkapital.dk 
Jon Risvig, 51506862, jon@vpkapital.dk 
Anders Tvegaard, 20542506, anders@vpkapital.dk  

Reg. nr.  CVR: 37623067, FAIF registreret med FT-nr. 23083 

Webside www.vpkapital.dk 

Tilsynsmyndighed Finanstilsynet 

Senest opdateret 17. november 2020 

 

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå. 

 

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM 

Type 

VPK Fond II K/S er en kapitalfond. Fonden har til formål at investere i mindre, unoterede, danske B2B 

selskaber. Fonden er hjemmehørende i Ry, Danmark og er forvaltet af VækstPartner Kapital ApS, som er 

100% ejet af VPK’s partnerkreds. Investorerne i fonden skal afgive et tilsagn på minimum DKK 1.000.000.  

Mål  

VPK Fond II K/S’ investeringsfokus er at skabe et konkurrencedygtigt afkast for investorerne via signifikante 

medejerpositioner i mindre danske B2B virksomheder. Afkastet i fonden afhænger af hvor meget fonden kan 

realisere som provenue fra medejerskab i forhold til hvor meget fonden skal betale for medejerskabet. 

Fonden forventes at investere i ca. 10-14 unoterede danske virksomheder på tværs af forskellige sektorer og 

investeringerne vil være illikvide. Der kan ikke gives garanti for, at fonden vil være i stand til at afhænde sine 

investeringer inden for en rimelig tidsperiode, ligesom investeringerne kan være svære at prisfastsætte 

løbende.  

Forventede detailinvestor  

Produktet udbydes til formuende individer, semi-professionelle og professionelle investorer. Da 

minimumstilsagnet DKK 1.000.000, og da investeringsperioden er lang, anbefales det at investorerne har en 

investérbar formue af en vis størrelse. En semi‐professionel investor kan godt være en detail investor i 

henhold til MiFID II regelsættet. 

Løbetid  

Løbetiden vil som udgangspunkt være 9 år, men kan forlænges op til 2 år, hvis fonden ikke har afviklet 

samtlige sine investeringer inden for den angivne tidshorisont.   
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HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ? 

Risikoprofil: Høj - man kan risikere at tabe hele investeringen 

Den summariske risikoindikator angiver dette Produkts 

risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser 

sandsynligheden for, at Produktet vil tabe penge på grund 

af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at 

betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, 

som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de 

mulige tab ved den fremtidige performance på et højt 

niveau og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor 

sandsynlighed Produktets evne til at betale dig. Dette 

Produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den 

fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af 

eller hele din investering.  

VPK Fond II K/S foretager risikofyldte investeringer typisk i egenkapital i selskaber. Der er tale om en illikvid 

investering, hvor risikoen øges af, at der ikke er et reguleret marked for at handle de underliggende aktiver i 

fonden.  En investering i fonden er kendetegnet ved en række forskellige risici, hvoraf de væsentligste er 

makroøkonomiske forhold, økonomiske og politiske risici samt VækstPartner Kapital’s evne til at identificere 

gode investeringer.   

 

RESULTATSCENARIER 

Simuleret afkast på DKK 1.000.000 investering 

Scenarie Note Afkast efter 9 år 

Stress-scenarie Hvad du får tilbage efter omkostninger: DKK 3 

Gennemsnitligt netto afkast hvert år: -75% 

Ufordelagtigt scenarie Hvad du får tilbage efter omkostninger: DKK 571.429 

Gennemsnitligt netto afkast hvert år: -6% 

Moderat scenarie Hvad du får tilbage efter omkostninger: DKK 1.327.739  

Gennemsnitligt netto afkast hvert år: 7% 

Fordelagtigt scenarie Hvad du får tilbage efter omkostninger: DKK 2.224.914  

Gennemsnitligt netto afkast hvert år: 18% 

 

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 9 år, under forskellige scenarier, hvis du 

investerer DKK 1.000.000. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, som viser, hvordan 

værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i 

fonden, og hvor længe du beholder Produktet. Stress-scenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under 

ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig. 

Dette produkt kan ikke uden videre indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får 

tilbage, hvis du indløser før afslutningen af den anbefalede investeringsperiode. Enten kan du ikke indløse 

før tid, eller lide et stort tab, hvis du gør det.  

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de 

omkostninger, som du betaler til din rådgiver. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som 

også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Investering i VPK Fond II K/S er en investering i en 

skattetransparent enhed, som kan have væsentlige konsekvenser for ens skatteforhold. Dit maksimale tab vil 

være, at du taber hele din investering. Fremtidige markedsudviklinger kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste 

scenarier er derfor alene en indikation af nogle mulige udfald. 
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HVAD SKER DER, HVIS VPK IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?  

Såfremt VPK ikke formår at sælge aktiverne med et positivt provenu, foretages der ikke udbetalinger. Tab af 

denne type dækkes ikke af en garantiordning. Det samlede tab kan ikke overstige størrelsen af 

investeringstilsagnet. 

 

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER? 

Omkostninger over tid 

Afkastforringelsen (RIY, el. reduction-in-yield) viser, hvad effekten på afkastet er af de omkostninger som er 

forbundet med en investering i VPK Fond II K/S. De samlede omkostninger omfatter engangs‐ 

omkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. Tabellen viser de samlede omkostninger 

over en 9-årig periode for en investering på DKK 1.000.000 og effekten på afkastet for tre scenarier. Tallene 

er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. 

Scenarie Note Afkast efter 9 år 

Ufordelagtigt scenarie Samlede omkostninger: DKK 180.533 

Reduktion af afkastet: 6,02% 

Moderat scenarie Samlede omkostninger: DKK 180.533 

Reduktion af afkastet: 3,41% 

Fordelagtigt scenarie Samlede omkostninger: DKK 326.514 

Reduktion af afkastet: 4,88% 

 

Omkostningernes sammensætning 

Nedenstående tabel viser:  

• Hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved slutningen af den anbefalede  
investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper 

• Betydningen af de forskellige omkostningskategorier 
Omkostningerne fordeler sig totalt som følger over de 9 år for en investering på DKK 1.000.000 – her 

illustreret ved det Fordelagtige scenarie – denne tabel viser afkastforringelsen pr. år: 

Type Betegnelse RIY Forklaring 

Engangsomkostninger Entry omkostninger 0,00% Effekten af de omkostninger, du betaler, når du 
opretter din investering 

Exit omkostninger 0,00% Effekten af de omkostninger, du påføres ved udløbet af 
din investering. 

Løbende 
omkostninger 

Portefølje-
transaktionsomkostninger 

0,09% Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af 
underliggende investeringer i forbindelse med 
Produktet. 

Andre løbende 
omkostninger 

3,03% Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år 
for at forvalte dine investeringer. 

Yderligere 
omkostninger 

Resultatgebyr udover 
carried interest 

0,00% Vi tager ikke et resultatgebyr udover carried interest 
som anført nedenfor 

Carried interest 1,75% Effekten af carried interest. Vi tager dette, hvis 
investeringen har givet et større afkast end 8 
% pr. år. 
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HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?  

Anbefalet investeringsperiode: 9-11 år 

Produktet forventes at være illikvidt i hele investeringsperioden og de underliggende investeringer har som 

udgangspunkt en flerårig investeringshorisont, før der forventes et afkast. I det omfang Produktet opnår et 

afkast på de underliggende investeringer, forventes dette udloddet løbende. Det er som udgangspunkt ikke 

muligt at afhænde Produktet undervejs i investeringsperioden. 

 

HVORDAN KAN JEG KLAGE? 

Klager over produktet eller VækstPartner Kapital skal rettes til forvalteren: 

VækstPartner Kapital ApS, Klaus Davidsen, 51957307, klaus@vpkapital.dk 

 

ANDEN RELEVANT INFORMATION 

Detaljeret information om Produktets struktur, omkostninger og funktion findes i kommanditselskabsaftalen 

(Limited Partnership Agreement), der danner grundlag for investeringen i Produktet, og som vil blive gjort 

tilgængelig til gennemsyn for potentielle investorer i Produktet forud for en endelig investeringsbeslutning. 


