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Case: Investeringer  

1. Vision og mål  

Vision: At skabe et investeringsmiljø, der kan kickstarte en positiv 
investeringsspiral og dermed gøre det muligt for økonomien at komme 
ind i en selvforstærkende vækst.  

Mål: At øge kendskabet blandt grønlandske studerende omkring de 
udfordringer og muligheder, der er nu og i fremtiden omkring 
kapitalrejsning. Endvidere at styrke båndende mellem de grønlandske 
studerende og det grønlandske erhvervsliv, således der blandt 
grønlandske studerende kan etableres en interesse og udvikling af 
kompetence indenfor kapitalrejsning og de udfordringer, der er forbundet 
hermed.  

Lidt om Greenland Holding 

Greenland Holding er Naalakkersuisuts erhvervsfremmeselskab. 
Greenland Holding er en selvstændig virksomhed, der drives i 
aktieselskabsform med egne vedtægter og egen bestyrelse. Selskabet er 
100 % ejet af Naalakkersuisut. 

Selskabets overordnede formål er beskrevet i selskabets vedtægter. Der 
står bl.a. at selskabet skal ”…medvirke til at understøtte Naalakkersuisuts 
målsætninger om erhvervsfremme”. Hvilket betyder, at selskabet skal 
medvirke til at skabe vækst og fornyelse i grønlandske SMV’er1, samt 
skabe de bedste rammebetingelser og udviklingsmuligheder for de 
grønlandske iværksættere, hvor det vurderes, at der er et 
udviklingspotentiale. Overordnet skal selskabets fremme af vækst og 
fornyelse i SMV’erne og hos iværksættere gøres på en sådan måde, at der 
herigennem opnås større samfundsøkonomisk afkast. Denne indsats 
gøres konkret via selskabets to datterselskaber, hhv.: 

- Greenland Venture A/S 
- Greenland Business A/S 

Greenland Venture A/S er selskabet for den vækstorienterede, hvor der 
investeres i nystartede eller eksisterende virksomheder via Vækstkaution, 
Vækstlån eller Vækstkapital samt stille kompetence og rådgivning til 
rådighed.  

                                                
1 SMV: Små og Mellemstore Virksomheder. 



[Vælg datoen] 

 

 

Side 2 

Greenland Business A/S er selskabet for iværksætteren, der gennem 
rådgivning, vejledning og informationskampanger på flere niveauer skal 
medvirke til at fremme og hjælpe iværksætteri. Dette gøres desuden via 
forskellige erhvervsfremmeordninger og støtteordninger, som skal 
medvirke til at skabe gode muligheder for, at iværksætteren med gode 
vækstmuligheder får de bedste rammer til udvikling af sin virksomhed.  

For yderligere oplysninger om Greenland Holding koncernen, hhv. 
Greenland Venture og Greenland Business henvises deslige til 
selskabernes fælles portal: www.holding.gl  

Greenland Holding har i de senere år identificeret et betydeligt behov for 
yderligere finansiering til grønlandske virksomheder i vækst. Dette på to 
planer: 

- Den ønskede vækst inden for udvinding af råstoffer, turisme, 
skibsfart, fiskeri og fødevarer betinger, at der foretages 
betydelige investeringer i særligt infrastruktur. Dermed 
investeringer, der op den korte bane stort set kun kan løftes af 
offentlige/internationale investorer. 

- Investeringerne i særligt infrastrukturen vil deslige skabe et større 
behov for investeringer i mange lokale virksomheder, der vil se 
mulighederne for vækst indenfor de forskellige brancher.  

Adgang til finansiering for lokale virksomheder betinger sig af rammerne 
for vækstmulighederne. Skabes der gode betingelser via investeringer 
indenfor særligt infrastruktur, vil investeringslysten naturligt afledt heraf 
stige markant. Men det forudsætter, at investeringerne i infrastrukturen 
foretages og dermed skaber det økonomiske incitament for vækst. 
Udfordringen set med Greenland Holdings øjne er, at det er nødvendigt at 
foretage de nødvendige store investeringer for at skabe rammerne for en 
generel vækst i landet, der kan kickstarte en positiv investeringsspiral. 
Udfordringen er desuden, at Grønland selv ikke alene er i stand til at rejse 
den fornødne kapital til den type investeringer. Hvor investeringerne 
samtidigt betinger tiltrækning af finansiering udefra, at vi selv bidrager, 
således der kan skabes tillid og lyst til at investere i landet. Her opstår en 
anden og meget central udfordring, hvilket er landets økonomiske 
situation, hvilket fordrer, at der må tænkes alternativt.   

2. Casebeskrivelse  

Grønland har væsentlige uudnyttede erhvervspotentialer inden for 
udvinding af råstoffer, turisme, skibsfart, fiskeri og fødevarer. For at 
kunne udnytte disse muligheder skal der investeres betydeligt i 
eksisterende og ny erhvervsvirksomhed. Det er ligeledes nødvendigt med 
betydelige og kapitalkrævende udbygninger af infrastrukturen, herunder 
lufthavne og havne.   

 Overblik over aktører: 

Inden for finansiering er der p.t. overordnet følgende aktører: 

http://www.holding.gl/
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Side 3 

- De grønlandske penge institutter 
- Danske realkreditinstitutter (ejendomme) 
- Greenland Venture 
- Greenland Business  
- Vækstfonden 
- Vestnordenfonden 
- Diverse støtteordninger fra Naalakkersuisut 
- Diverse fonde  

 
3. Udfordring   

Investeringslysten og særlig stimulering af denne kan overordnet opdeles 
i to områder: 

- Forhold der ligger uden for Grønlands mulighed/kontol for at 
influere lysten eller tilbageholdenheden for investeringer, 
såsom; den globale konjuktur, verdensmarkedspriser, valuta, 
efterspørgsel o.l. 

- Forhold som Grønland selv kan regulere/kontrollere for at øge 
interessen for stimulering af investeringslysten i landet, såsom; 
Overordnet langsigtede stabile rammebetingelser, strategier for 
prioriterede udviklingsmål indenfor sektorer, det politiske miljø, 
gældsætningspolitik o.l.   

Finansiering af erhvervsudvikling i Grønland 

Ønskes: En kortlægning af de eksisterende muligheder i almindelighed og 
hvilke modeller/muligheder der kunne tænkes at bane vejen for 
investeringslysten i Grønland i særdeleshed og hvor det kan bringe os hen 
mod 2025. 

Der skal naturligvis særligt lægges vægt på de udfordringer og forhold 
som vi i Grønland kan kontrollere og har, eller kan få indflydelse på. 

Der forventes ikke et endeligt løsningsforslag, men en nærmere 
konkretisering af, hvorledes et videre arbejde med et mere konkret 
løsningsforslag skal kunne udfærdiges, hvor Greenland Holding kan spille 
en central rolle.  

4. Liste over bilag (rapporter, artikler, tal og statistikker mv.) 

Bilag 1: Uddrag af Greenland Ventures investeringsstrategi.  

Bilag 2: Grønlands gældskrise i slutningen af 80-erne. Hvad har vi lært af 
det? 

Bilag 3: Gælds- og investeringsstrategi Naalakkersuisut.  

 


