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Industriens Fond 

• Grundlagt i 1898. 

• Nuværende form siden 2009. 

• Privat filantropisk fond. 

• Formue på ca. 4 mia. kroner. 

• Uddeler i omegnen af 100 mio. kroner årligt. 

• Aktive projekter for over 500 mio.  

• Bestyrelse på seks, primært erhvervsfolk 

• Formand Sten Scheibye 

• Udpegningen sker fra: 

• DI 

• Nationalbanken 

• Erhvervs- og Vækstministeren 

• Bestyrelsen vælger selv to 



Mission 

”At støtte nyskabende, inspirerende og 
økonomisk bæredygtige projekter, som 

kan styrke dansk erhvervslivs, især 
dansk industris, konkurrenceevne.” 

 

Projekternes viden skal være ”open source” og replikérbar, så der 
skabes mest mulig effekt på konkurrenceevnen i Danmark 

Projekterne skal styrke grundlaget for at skabe 
værditilvækst og arbejdspladser i Danmark 



Ejerledere er afgørende 

• Næsten 80 procent af de danske 

virksomheder er ejerledede. 

• Den ejerledede virksomhed er 

dermed et vigtigt DNA i dansk 

erhvervsliv. 

• 23.000 ejerledede virksomheder 

forventes at skulle tage stilling til 

ejerskabet i løbet af de næste 10 år. 

• Tre forhold der gør det succesfulde 

ejerskifte afgørende for både 

involverede og samfundet. 



Temaindkaldelse 

• Altafgørende, at ejerskifter forløber 

succesfuldt. 

• Temaindkaldelse med fokus på vækst. 

• ”Industriens Fond efterspørger 

projektforslag, der med skabelse af 

ny viden eller andre initiativer kan 

understøtte ejere eller ejerkredse af 

industrivirksomheder i at forberede, 

hvordan de gennemfører et 

succesfuldt ejerskifte i virksomheden 

i tide. Heraf følger job- og 

værdiskabelse i industrien.” 



Hvad skal centeret? 

Leverancer 

• Ny viden og 
forskning i en 
dansk kontekst 

 

• Et brugervenligt 
benchmarking-
værktøj 

Samarbejde 

• Ét projekt som 
rummer flere 
projekter 

 

• Centeret samler 
alle interessenter 
på tværs af 
Danmark 

Inspiration 

• Sætte 
dagsordenen 

 

• Sætte tanker i 
gang hos 
ejerledere og 
rådgivere 

 

• Skabe dialog og 
debat 



I Fondens fokus bl.a.: 

Automatisering 

Forretningsudvikling 

Servitization 

Nye markeder 



Tak for ordet og 

god fornøjelse! 


