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Industriens Fond i 2009  
Industriens Fond fokuserer på at udvikle
og støtte innovative projekter. Projekter,
der skaber viden, og som gavner konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv og særligt
dansk industri. I dag er Industriens Fond
således en uafhængig filantropisk erhvervsdrivende fond.
Industriens Fond har en lang historie, som
går helt tilbage til 1898, hvor Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme blev etableret med det formål at finansiere udviklingsog ejendomsprojekter.
I begyndelsen af 1990´erne blev udlånsvirksomheden overdraget til IRF Industrifinansering Holding A/S, som i 1992 fusionerede
med Tryg Nykredit Holding A/S og Industriens Realkredit Fond bliver aktionær i Tryg
Nykredit Holding A/S.
2009 blev året, hvor Industriens Realkreditfond ændrede det strategiske fokus og som
konsekvens også ændrede navnet til Industriens Fond.
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I det følgende er det muligt at læse om
Fondens mange spændende aktiviteter og
satsninger i 2009.
Dette dokument er tænkt som et uddybende
supplement til den reviderede årsrapport for
Fonden. Således er formålet at give et tættere kendskab til projekter og aktiviteter som
er iværksat gennem året 2009.
For mere præcise oplysninger om regnskab og revisors bemærkninger henvises til
årsrapporten, som kan læses på: www.industriensfond.dk/om_industriens_fond
Med venlig hilsen

Mads Lebech
Adm. direktør
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Fondens ledelse
Bestyrelse
Ole Trolle, formand
Hans Skov Christensen, næstformand

Industriens Fonds bestyrelse består af seks
medlemmer. Medlemmerne udpeges af
følgende:
- 2 medlemmer af DI – Organisation for erhvervslivet

Lars Kolte
- 1 medlem af Danmarks Nationalbank
Michael Møller
Sten Scheibye

- 1 medlem af Økonomi- og Erhvervsministeren med særlig indsigt i og erfaring med
investeringsvirksomhed

Torben D. Svanholm
- 2 medlemmer af bestyrelsen for Industriens Fond
Det er bestyrelsen, der vælger formand og
næstformand.

Direktion
Adm. direktør Mads Lebech
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…..Industriens Fond støtter 
Dansk Naturvidenskabs Festival….

Årets resultat
Industriens Fond nåede i 2009 et resultat
efter renter og kursgevinster på 68,0 mio. kr.
Fonden udloddede i løbet af året 107,9 mio.
kr. Således gav det et samlet underskud før
skat på 39,9 mio. kr.
Det resultat skal ses i lyset af effekterne af
den økonomiske krise i 2009, som gjorde,
at Industriens Fond ikke fik udbytte af sine
aktier i Nykreditkoncernen. I forlængelse
heraf er der heller ikke solgt dele af aktieporteføljen sammesteds, som det gjorde sig
gældende i 2008.
Resultatet i 2009 er også en konsekvens af,
at Industriens Fond har valgt en strategi med
en konservativ placering af likvidformuen,
primært i lange realkreditobligationer med
såkaldt ”lav kuponrente”. Det skulle gerne
skabe et stabilt afkast over tid. I porteføljestrategien indgår derfor ikke spekulation i
evt. kursgevinster ved løbende køb og salg.
Samtidigt er det Fondens mål at foretage
projektuddelinger for op imod 100 mio. kr.
om året. Det er en markant stigning i forhold
til uddelingen i 2008, som var på 5,0 mio.
kr. Med i det samlede billede hører også,
at Industriens Fond tilbage i 2008 solgte en
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mindre aktiepost i Nykredit Holding A/S, som
efter uddelingerne i 2008 medførte, at Fonden fik et overskud før skat på 331,2 mio. kr.
i 2008.
Fondens samlede formue kan lidt populært
gøres op i aktieposten i Nykredit Holding A/S
som er fastsat til en indre værdi på ca. 2,8
mia. kr., og likvider primært placeret i obligationer for ca. 1. mia. kr. Samlet kan formuen
således gøres op til ca. 3,8 mia. kr.
Det bør bemærkes, at med en grundkapital
på bare 1 mio. kr. er der ikke taget stilling til
Fondens levetid. Dette vil alene blive afgjort
af, hvor store uddelinger der foretages, og
hvilket afkast der kan opnås på hhv. obligationsbeholdningen og på afkast/salg af aktier
i Nykredit Holding A/S.
I 2009 etablerede Fonden et sekretariat i
egne lokaler pr. 1. maj, som under ledelse af
adm. direktør Mads Lebech havde 4 medarbejdere ved årets udgang. Driftsudgifterne
ved at drive Fonden i 2009 var i alt 5.665 t.kr.
I 2010, når Fondens sekretariat er i funktion
gennem hele året, udgør driftsbudgettet
8.121 t.kr.



Foto: Dansk Naturvidenskabs Formidling
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Aktiviteter i 2009
Strategi
2009 var det første år i Industriens Fonds
virke som moderne filantropisk erhvervsdrivende fond. Fonden har gennem året arbejdet ud fra den overordnede mission om at
styrke dansk erhvervslivs og i særdeleshed
dansk industris konkurrenceevne.

Industriens Fonds Mission
”At støtte nyskabende, inspirerende og bæredygtige projekter, der
kan styrke dansk erhvervslivs, især
dansk industris, konkurrenceevne.”

Der findes mange faktorer, som spiller ind på
virksomheders vækst og konkurrenceevne.
Disse faktorer kan inddeles i syv såkaldte
vækstdrivere:
Effektivitet i 
offentlig sektor

Omkostninger og skat

Fleksibilitet for 
virksomheder

Infrastruktur

Virkelyst
og iværksætteri
Globalisering og åbenhed
Viden og kompetencer
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Industriens Fond besluttede i 2009 at
fokusere på tre af disse ”vækstdrivere” med
effekt for konkurrenceevnen: Viden & kompetencer, virkelyst & iværksætteri og internationalisering & åbenhed.
Industriens Fond valgte også at fokusere på
projekter, som er nyskabende og økonomisk
bæredygtige. Projekter, som kan leve videre
når Fondens støtte ophører – enten konkret
eller ved at danne forbillede for nye aktiviteter i andet regi. Fonden lægger vægt på, at
den viden, de kompetencer og de teknologier, som udvikles i de projekter, som Fonden
støtter, også skal kunne bruges af andre.
Dermed vil de kunne gavne dansk industri og
erhvervsliv i bred forstand.
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En konsekvens af denne tilgang er, at der
blandt de støttede projekter findes forskellige typer af projekter. Dvs. både projekter,
som gavner konkurrenceevnen på kort eller
lang sigt, og projekter med stor betydning
for en relativ lille branche og omvendt.
En anden konsekvens af Fondens fokusområder er også en række fravalg. Industriens
Fond støtter således ikke produktudvikling i
enkeltvirksomheder, projekter indenfor den
finansielle sektor og landbrug. Det er også
det afsæt, som gør, at Fonden har fravalgt at
gå ind i projekter med venturekapital eller i
projekter, hvor en anden finansieringskilde
er ved at løbe ud.

Med det afsæt arbejder Industriens Fond på
at optimere effekten af de projekter, som
Fonden støtter.
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Aktiviteter & projektudvikling
Samlet har Fonden støttet projekter for
107,9 mio. kr. i 2009. Det er en betydelig
stigning i aktiviteterne i forhold til 2008, hvor
Fonden støttede projekter for 5,0 mio. kr.
Stigningen er udtryk for Fondens mål om at
udlodde for ca. 100 mio. kr. hvert år.
Udover de enkeltstående større projekter, har Fondens sekretariat i løbet af året
analyseret forskellige handlemuligheder for

8

at udvikle nye projekter og strategier, som
kan understøtte Fondens mission. En del af
det arbejde har udmøntet sig i mindre foranalyser og pilotprojekter af meget forskellig
karakter.
Den viden, som Fonden opsamler gennem
disse aktiviteter, kommer til at indgå som en
del af arbejdet med at udvikle nye projekter i
fremtiden.
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Projekter i 2009
Industriens Fond besluttede i det første år
som moderne filantropisk erhvervsdrivende
fond at støtte en række projekter med forskellig profil. Disse projekter understøtter
Fondens mission og tre satsningsområder:

En af de vigtigste forudsætninger for Fondens støtte af projekterne er, at der er tale
om innovative projekter, der skaber ny
viden. Viden som resten af dansk erhvervsliv
gennem aktiv videreformidling kan drage
nytte af.

· Viden og kompetencer

På de følgende sider er det muligt at læse
mere om nogle af de projekter, som Industriens Fond bevilgede støtte til i 2009. Samlet støttede Fonden projekter for 107,9 mio.
kr., som fordelte sig på følgende måde:

· Virkelyst og iværksætteri
· Internationalisering og åbenhed

Naturvidenskabernes Hus (1,5 mio.kr.)
Naturvidenskabsfestival (3 mio. kr.)
Centres of Excellence (14 mio. kr.)
Industriens Fonds Hus i Bejing (80 mio. kr.)
Naturvidenskab og tosprogede (8,5 mio. kr)
Øvrige (1,8 mio. kr.)
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Industriens Fonds Hus i Beijing
(Dansk Universitetscenter i Kina)
Danmark bliver et af de første lande i verden, som etablerer et universitetscenter i
Kina. Et center som tillige skal blive et vindue
for dansk teknologi.
Ambitionen bag satsningen er at give forskere, studerende og erhvervsliv lettere
adgang til den hastigt voksende, kinesiske
forsk-ningsverden gennem et brohoved i
Bejing. Byggeriet bliver en realitet, fordi
Industriens Fond har påtaget sig rollen som
hovedsponsor for byggeriet med en udgiftsramme på indtil 80 mio. kr.

Omkring 100 forskere, 75 ph.d.-studerende
og 300 kandidatstuderende vil få deres daglige gang på campus. Halvdelen vil komme
fra Danmark.

Industriens Fond har bevilget et beløb på
indtil 80 mio. kr., der som udgangspunkt skal
kunne dække den fulde byggesum. Industriens Fond er ledende sponsor i projektet
og sikrer dermed de bedst mulige rammer
for forskning og udvikling på universitetscentret. Projektet udføres i samarbejde mellem
Videnskabsministeriet, danske universiteter
og Industriens Fond. Der arbejdes nu med at
Universitetscentret kommer til at ligge ved
engagere virksomheder og andre fonde som
medsponsorer. Byggeriet får navnet InduDet Kinesiske Videnskabernes Akademis
Universitet på et helt nyt universitetscampus striens Fonds Hus, når det står klart senest i
på mere end 350.000 m2 byggeri. Campus
2013.
ligger naturskønt 30 km fra lufthavnen - lige
nord for Beijing.
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Centres of Excellence på erhvervsskoler
En af vejene til succes for Danmark som
(bl.a. grøn) vindernation, går gennem flere
velkvalificerede specialister med en faglært
baggrund. Det er grunden til, at der er
brug for at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne, som på mange måder udgør
rygraden for dansk erhvervsliv.
Desværre er det sådan i dag, at prestigen
ved erhvervsuddannelserne og udfordringerne for de allerdygtigste elever kunne være
bedre. Derfor er Industriens Fond og DI gået
sammen om at skabe en egentlig talentpleje
på erhvervsskolerne. Det kommer til at ske i
form af nogle Centres of Excellence på udvalgte skoler.
Centrene – formentlig et i øst og et i vest
- får til opgave at udbyde relevante og
spændende tilbud på højeste niveau til de

allerdygtigste elever. Her vil eleverne f.eks.
kunne få undervisning i emner som fremtidens elektroniske styresystemer i miljøvenlige biler. De vil blive introduceret til den
nyeste teknologi i f.eks. vindmølleindustrien.
Og ikke mindst vil eleverne komme til at
møde fremtidens arbejdspladser og blive
undervist af de ypperste repræsentanter for
de nyeste tendenser i virksomhederne.
Sigtet med centrene er, at virksomhederne
vil skulle kæmpe om de færdiguddannede
talenter. Faglærte medarbejdere, som vil
være i stand til at levere det mest kvalificerede med- og modspil til virksomhedernes
ingeniører og udviklingsafdelinger. På den
måde vil centrene lidt efter lidt også øge respekten og prestigen omkring de faglige uddannelser. Forhåbentligt vil det i sidste ende
få flere unge til at vælge en faglig karriere.
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Naturvidenskabernes Hus
Naturvidenskabernes Hus ligger i Bjerringbro
og arbejder med at skabe et nationalt innovationsmiljø, der kan inspirere og styrke undervisningen i naturvidenskabelige fag i de
danske skoler. Arbejdet i huset spiller på den
måde rigtig godt sammen med Industriens
Fonds satsning på viden og kompetencer,
som vejen til en stærkere konkurrenceevne
for dansk erhvervsliv.
Huset står i dag med banebrydende arkitektur og helt ekstraordinære læringsmiljøer. Industriens Fond har betalt for indretningen af
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husets laboratorier, så kvaliteten af dem lever op til den høje standard og ambitionerne
for resten af huset. Ud fra de gode erfaringer
med husets resultater, arbejder Industriens
Fond endvidere sammen med huset om at
introducere et spændende kosmonautuddannelsesforløb for danske skoleelever i
huset.
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Dansk naturvidenskabsfestival 2010 - 13
Hvert år i uge 39 løber DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL af stablen med over 2000
spændende aktiviteter for børn, voksne og
familier over hele landet. Festivalen arbejder
med at mobilisere begejstringen for naturfagene blandt børn og unge.
Festivalen sætter hvert år nye ideer og for-
midlingsprojekter i gang. Ideen er den
simple, at alle der har berøring med naturvidenskab og/eller teknologi inviteres til at
være arrangør og deltager i festivalens aktiviteter. Hele festivalen bindes sammen af et
sekretariat, der koordinerer og markedsfører
festivalen.

Ambitionen om at tiltrække flere til de naturvidenskabelige fag passer godt sammen med
Industriens Fonds strategiske satsningsområder. Fonden besluttede derfor at støtte
naturvidenskabsfestivalen i perioden 2010
– 2013 med 3 mio. kr. Denne støtte har sikret
festivalens fortsættelse og gør det muligt at
udvikle nye og anderledes aktiviteter til festivalprogrammet.
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Flere tosprogede til naturvidenskabsuddannelserne
(ISI 2015)
Dansk erhvervsliv har brug for, at flere unge
vælger en naturvidenskabelig uddannelse.
Og der findes et uudnyttet potentiale blandt
mange tosprogede unge, hvor alt for mange
ikke får en kompetencegivende uddannelse.
I mange tosprogede familier nyder naturvidenskabelige uddannelser høj prestige, og
unge fra disse familier vælger ofte en naturvidenskabelig uddannelse, når de først vælger videregående uddannelse.
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I 2009 støttede Industriens Fond derfor et
projekt på fem skoler i Odense. Her bliver
230 elever fra 6. klasse undervist i innovation og naturfag.
Projektet bygger på metoder fra Harvard
University, når det handler om at bruge innovation og science, som motivationsfaktor
i undervisningen. Ambitionen er at vække
flere unge tosprogedes appetit på en videregående naturvidenskabelig uddannelse.



I takt med at projekterne ruller sig ud gennem klasserne, kommer skolerne til at
udvikle et netværk med de lokale virksomheder. Ligesom lærerne får flere faglige redskaber til at udvikle naturfagsundervisningen, så det kommer højere op på elevernes
dagsorden.
I projektet indgår også flere virksomhedsbesøg, praktik, mentorordninger og klasseadoptioner. Ad denne vej vil eleverne lidt

Årsberetning 2009

efter lidt få bedre føling med dagligdagen og
mulighederne i erhvervslivet.
Industriens Fond støtter projektet med 8,5
mio. kr. For Fonden har det været afgørende,
at andre kommuner også vil komme til at
trække på Odense Kommunes erfaringer.
Et vigtigt element i projektet bliver derfor
formidlingen af resultaterne og metoderne
til andre kommuner og skoler – over hele
landet.
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Carbon Fund
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Carbon Fund bliver en fond, som kommer til
at investere i CO2-reducerende projekter i
udviklingslande ved at bruge danske teknologier.

krone. i forhold til, hvis den samme krone
bliver investeret i danske virksomheder.
Ganske enkelt fordi langt de fleste ”lavthængende” frugter allerede er plukket.

Afsættet for fonden er at skabe omkostningseffektive CO2-kreditter for danske virksomheder og samtidigt fremme afsætning af
danske løsninger og dansk teknologier internationalt. Ved at investere i udviklingslande,
hvor der i dag kun i meget begrænset omfang er investeret i CO2-reduktioner, giver
det en større CO2-reduktion pr. investeret

Industriens Fond har bevilliget projektet
et lån på 5,6 mio. kr. til at sætte projektet i
gang. Industriens Fonds støtte har gjort det
muligt at indlede en intensiv dialog med
potentielle investorer. Hvis Carbon Funden
når den nødvendige kritiske masse af kapitaltilførelse, kan den være klar til de første
investeringer fra efteråret 2010.
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Future City – skoleelevernes eget bud
på den klimavenlige by
2009 stod i klimaets tegn. Og med projektet Future City fik mere end 2500 elever fra
skoleklasser landet over mulighed for meget
konkret at arbejde med de komplekse udfordringer, som alverdens beslutningstagere
står overfor.
Eleverne blev præsenteret for dilemmaerne
i den virtuelle by Future City. En by som er i
meget dårlig stand. Infrastruktur, boliger og
den miljømæssige situation er under al kritik, ligesom erhvervslivet har ringe vilkår.
Gennem praktiske forsøg, modelbygning,
teori og interaktiv formidling fik de mange
elever mulighed for at bruge deres faglige
viden til at pege på forskellige løsninger.

Så mens alverdens topledere forhandlede
i Bella Centret, stod 8.C  fra Østerhøjskolen
i Ballerup klar i Ingeniørforeningen den 11.
december med deres bud på fremtidens by
”Futurum”. Et bud, der var så overbevisende,
at 8. C fik 20.000 kr. med hjem til klassekassen.
Industriens Fond støttede Future City projektet med næsten 2 mio. kr., fordi det kan bidrage til at genskabe begejstring og interesse
for natur og teknik i folkeskolen og dermed
gøde jorden for, at flere vælger en teknisknaturvidenskabelig karriere.
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….I 2010 vil Industriens Fond støtte
mange spændende projekter – bl.a.
et om best case anvendelse af robotteknologi i danske virksomheder…

Hvad bringer 2010?
2009 blev på mange måder et opstartsår for
Industriens Fond.

optimere anvendelsen og implementeringen
af robotteknologi i danske virksomheder.

Fondens strategi, ledelsesforhold, domicil
og sekretariat faldt på plads. Det betød, at
mange nye projekter kunne skydes i gang.

I 2010 vil Industriens Fond i det hele taget
arbejde med at udvikle nye projekter med
effekt for erhvervslivets konkurrenceevne og
på at videreformidle de resultater, som bliver
skabt i de enkelte projekter.

Det arbejde vil fortsætte i 2010 med afsæt
i Fondens nye strategi og mål om at uddele
100 mio. kr. Fonden arbejder således i øjeblikket med at søsætte nye projekter, som
skal gavne landets konkurrenceevne.
Disse projekter kommer bl.a. til at handle
om optimering af danske virksomheders 
sourcing for at fastholde produktionsviden i
Danmark og dermed skabe et bedre grundlag for at holde fast i innovationen hjemme.
Fonden arbejder også med at støtte udviklingen af et benchmarking værktøj, som kan
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Det arbejde vil bl.a. ske i tæt dialog med private virksomheder, DI, brancheorganisationer, offentlige myndigheder, samt forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner
overalt i landet.
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Industriens Fond
Esplanaden 34A
DK-1234 København K
+45 70 209 208
www.industriensfond.dk

Foto:  Naturvidenskabernes Hus, Dansk Industri, Dansk 
Naturvidenskabsformidling (Carsten Andersen m.fl.)
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