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Velkommen til Insero

Vi vil skabe bæredygtig
vækst og udvikling
Kære læser
Insero har gennemgået en markant udvik
ling. Fra at være en fond der primært inve
sterede på baggrund af ansøgninger, er vi i
dag en koncern, der arbejder professionelt
inden for energi og kommunikationstekno
logi. Udviklingen er gennemført, fordi der
med Inseros kapitalgrundlag følger både et
ansvar og et højt ambitionsniveau.
Fonden blev etableret i 2008 med det
formål at skabe vækst og udvikling i områ
det mellem Horsens, Vejle, Hedensted og
Juelsminde. Vi har erfaret, at væksten ikke
kommer af sig selv. Bæredygtig vækst kræ
ver derimod en vedvarende, proaktiv ind

sats og en integreret tilgang, hvor viden,
uddannelse, erhvervsliv og lokalområde
tænkes samlet.
Derfor er Insero i dag en hybrid – vi arbej
der på flere fronter og gennem flere sel
skaber for at forfølge vores overordnede
formål. Vi investerer risikovillig kapital i
lovende iværksættere, vi gennemfører
udviklingsprojekter inden for specifikke,
faglige områder, vi investerer i aktiviteter
og uddannelse, som understøtter en inno
vativ og naturvidenskabelig kultur, og vi
bidrager til det lokale sports- og kulturliv.
2012 har budt på flere markante investe
ringer og aktiviteter. Vi har været med til at

træffe beslutning om at opføre et stort de
monstrationscenter i Vejle Nord, nye virksom
heder har fået tilført kapital, og vi har som
koncern søgt og tiltrukket adskillige forsk
nings- og udviklingsprojekter til området.
Vi ser frem til i 2013 at fejre Inseros fem
års fødselsdag og til, at fremtiden vil byde
på nye partnerskaber, vi kan forfølge i vo
res målsætning om at skabe et stærkt tek
nisk kompetencecenter inden for energi
og kommunikationsteknologi.
God læselyst.
Ulrik Kragh
Bestyrelsesformand

Mogens Vig Pedersen
Adm. direktør
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Nyheder fra
iværksættervirksomheder

Verdens mindste vandmåler
Insero Horsens er investor i iværksættervirksomheden Miitors, som har udviklet en ny teknologi, der kan måle vandforbrug mere nøjagtigt end
traditionelle vandmålere. Miitors ultralydsmåler er verdens mindste – både i størrelse og strømforbrug. Derudover giver den fleksible opbygning
mulighed for et utal af varianter med en lille investering. Miitors deltog i Metering 2012-messen i Amsterdam, hvor de præsenterede deres første fungerende prototype med indbygget kommunikationsteknologi. Virksomheden mødte stor interesse fra vandmålerproducenter – også de
helt store. Selskabets forretningsmodel er at etablere udviklingssamarbejder med netop vandmålerproducenter og indgå licensaftaler omkring
Miitors kerneteknologier.

Modul omsætter spildvarme til energi
Insero Horsens har investeret i virksomheden TEGnology, som har udviklet
en teknologi, der omsætter spildvarme til energi. Teknologien er baseret på
effektive energimaterialer, som virksomheden selv har udviklet. Materialerne
har potentiale inden for blandt andet bilindustrien, som længe har efterspurgt løsninger til at optimere brændstofforbruget. TEGnology arbejder
med at udvikle prototyper, der skal danne basis for videre tests og derefter
introduktion til markedet.
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Samarbejde med Jaguar
ECTunes, som udvikler intelligente lydsystemer til el- og hybridbiler,
har netop lanceret anden generation af deres sikkerhedssystem.
Dette er nu i masseproduktion i Kina og Indonesien. ECTunes har
desuden etableret et udviklingssamarbejde med Jaguar og solgt de
første enheder til Jaguars hybrid-prototyper. Et andet vigtigt marked
er eldrevne industrikøretøjer, som gaffeltrucks.

QBEAK III med
letvægtsteknologi
I slutningen af 2012 lancerede ECOmove sin
tredje prototype af elbilen QBEAK. QBEAK III
repræsenterer en række af ECOmoves bane
brydende letvægtsteknologier, som ud over at
reducere bilens vægt også øger dens række
vidde og gør det prismæssigt attraktivt at køre
elbil. Næste mål for ECOmove bliver blandt andet at produktmodne drivlinje komponenterne,
i samarbejde med kunder og partnere.

400 timers test
AC-Sun har nået en markant milepæl i
arbejdet med at udvikle et airconditionanlæg, som er baseret på solvarme.
Teknologien har bevist sin funktionsdygtighed og sit potentiale i en test, hvor
anlægget kørte uafbrudt i 400 timer. Det
betyder, at AC-Sun nu er klar til at bygge
fem demonstrationsanlæg, som skal placeres forskellige steder i verden.

100 investorer samlet
Insero var i 2012 vært for et stort og anerkendt venture initiativ, European Venture
Contest. Det var første gang, at arrangementet fandt sted i Horsens, og mere end
100 venturefolk fra hele verden mødte op
for at undersøge nye muligheder for investeringer inden for energi. Arrangementet
foregik som en eksklusiv, lukket konkurren
ce, hvor iværksættere fremlagde deres
forretningsideer for en jury bestående af
investorer, herunder også Insero Horsens.

Fuldt hus
i innovationspark
Vitus Bering Innovation Park er i dag en af
landets største udviklingsparker for vækst
orienterede virksomheder og iværksættere.
Der er i huset omkring 40 virksomheder, og
der kommer hele tiden nye til. Det betyder, at
huset er fuldt udlejet. Aktiviteterne i huset
er hen over tid trukket i retning af de natur
videnskabelige og tekniske fag, og fremadrettet vil VBI Park være koncentrereret omkring
tre strategiske fyrtårne, som skal drive nye
udviklingsaktiviteter: E-mobilitet, geoenergi
og globalisering.
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Insero skal være
vækstgenerator
Bæredygtig vækst og udvikling
inden for energi og kommunika
tionsteknologi er det overordnede
formål i Insero. En langsigtet strategi beskriver, hvordan koncernen skal
investere sin kapital og kompetencer
for at skabe mest mulig udvikling og
vækst i lokalområdet. Proaktive investeringer i klynger, udviklingsprojekter, iværksættere og uddannelse
er strategiens kerne.
En analyse blev startskuddet til Inseros strategi
2020. Analysen undersøgte områdets erhvervs-

liv inden for energi og kommunikationsteknologi
og pegede især på to konklusioner:
For det første har erhvervslivet nogle klare
muligheder for at skabe vækst og styrkepositioner i markedet inden for fire faglige områder. De områder er e-mobilitet, geoenergi, IT i
energi samt energi og byggeri. For det andet
konkluderes det, at disse muligheder ikke
realiserer sig selv, og nogen må gå forrest.
Proaktiv strategi
Insero har derfor lagt en strategi, som er pro
aktiv og har fokus på primært at investere i
at etablere klynger, udvikle nye projekter og
investere i iværksættere og uddannelse.

Potentiale for klynger
Insero har på baggrund af analysen udpeget
fire faglige fokusområder. Når et fokusområde
har potentiale til at vokse sig større og skabe en
række nye aktiviteter og udvikle erhvervslivet,
vil Insero investere i et selskab, som kickstarter
en klynge. I dag tæller Inseros klyngeselskaber:
Insero E-Mobility, Insero Energy og IT-klyngen
DSE Software Solutions. De skal alle fungere
som vækstkatalysatorer inden for deres faglige
område ved at samle forskellige aktiviteter,
projekter og virksomheder samt opbygge og
kommercialisere ny viden. Derudover skal de
åbne op for nye muligheder for iværksættere
og forskere i form af kapital, netværk, aktiviteter, Living Lab og viden inden for fagområdet.

Insero har lagt en strategi frem mod 2020, som skal skabe vækst og udvikling i lokalområdet gennem investeringer i primært klynger, udviklingsprojekter, iværksættere og
uddannelse. Målet er at gøre området til et levende laboratorium med nye demonstrationsprojekter, en stærk innovationskraft og et hævet vidensniveau. Tegningen viser
den udvikling, lokalområdet skal gennemgå.
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Udviklingsprojekter
og Living Lab
Udvikling af projekter og levende laboratorier,
også kaldet Living Labs, er det andet strategiske fokus på tværs af Insero. I kølvandet på
udviklingsprojekter følger en række aktivite
ter som ny viden, nye samarbejdspartnere og
ekstern kapital fra for eksempel forskningsog udviklingspuljer. Til at styrke Inseros indsats inden for udviklingsprojekter er datterselskabet Insero Business Services etableret.
Virksomheden skal tiltrække nationale og
internationale midler og dermed give lokale
virksomheder og institutioner nye muligheder for at udvikle sig og innovere – og geare
den kapital, Insero selv investerer.
Iværksættere er
fremtidens virksomheder
Investeringer i nye virksomheder og forret
ningsideer er det tredje element i Inseros
strategi. Fonden Insero Horsens investerer
risikovillig kapital i iværksættere, som arbejder med forretningsideer inden for energi
og kommunikationsteknologi, og som har

behov for startkapital. På den måde vil Insero
sikre, at nye virksomheder og teknologier ser
dagens lys og er med til at drive erhvervslivet
ind i fremtiden. Insero vil desuden investere
i, at iværksættere og virksomheder får op
timale rammer inden for test af nye teknologier, netværk og udvikling ved at opbygge
udviklingsmiljøer som Green Tech Center,
Dansk Produktions Univers og Vitus Bering
Innovation Park.
Innovation og læring
For at understøtte erhvervslivet og innova
tionskraften i lokalområdet investerer Insero
i lokale uddannelses- og innovationsprojek
ter. Datterselskabet Insero Science Academy
er ansvarlig for at udvikle uddannelsesprojekter, som giver skoleelever og studerende
nye muligheder og som øger fagligheden og
interessen for de naturvidenskabelige fag
og innovation.

The Insero Way
Dette er Inseros forretningsmodel, The
Insero Way. Insero koncernen er etab
leret af fonden Insero Horsens, som er
illustreret gennem den lilla ring. Inden for
ringen ses de datterselskaber, som fonden
har skabt. Her er i dag tre klyngeselskaber:
Insero E-Mobility, Insero Energy og DSE
Software Solutions. Næste skridt er at
udvikle fokusområdet Energi og byggeri
og det nystartede selskab Insero Science
Academy. I midten ses rådgivningssel
skabet Insero Business Services, som
udvikler projekter og tilbyder økonomi- og
kommunikationsydelser. Uden for ringen
er de iværksættervirksomheder, som
Insero Horsens har en ejeranddel i. Disse
investeringer vil blive solgt fra, når de har
vist deres rette potentiale, ligesom nye
løbende vil komme til.
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Fremdrift i Insero koncernen
Insero koncernen består i dag af fem datterselskaber og fonden Insero Horsens. Alle arbejder ud fra
egen strategi mod det fælles Insero mål. Læs her om de seneste milepæle for de enkelte selskaber.

Insero E-Mobility
Insero E-Mobility har lanceret en ny stra
tegi til at vækste Inseros fokusområde
inden for e-mobilitet, som er elbiler og
anden eltransport. Virksomheden har
fokus på at skabe en stærk projekt- og
rådgivningsorganisation – på sigt Nordens
førende – der samtidig driver Danmarks
erhvervsklynge inden for e-mobilitet.
Insero E-Mobility klyngen har omkring
20 medlemmer, blandt andet Aalborg Uni
versitet, DTU, Teknologisk Institut og en
række små og mellemstore virksomheder,
herunder ECOmove og ECTunes.
Insero E-Mobility er projektleder på et
stort udviklingsprojekt, MECc, der fore
går i samarbejde med to klyngemedlem
mer. Projektet har opnået international
bevågenhed og har det erklærede mål at
udvikle en range extender til en elbil, der
kan øge rækkevidden til 800 km på en
opladning/tanking af både strøm og biomethanol. Derudover har Insero E-Mobi
lity tiltrukket EU-midler til et projekt med
Aston University i Birmingham og Göteborg
Universitet med henblik på at udveksle
arbejdskraft og videngenerering.
Insero E-Mobility arbejder aktivt på at sæt
te e-mobilitet på dagsordenen, f.eks. via
events som den årlige BET konference. Sel
skabets direktør Mai Louise Agerskov sidder
desuden i bestyrelsen i Dansk Elbil Alliance
– en national brancheforening med fokus på
at forbedre rammebetingelserne for elbiler.

Insero Energy

Insero Business Services

Insero Energy arbejder med at udvikle fokus
området omkring udnyttelse af jordens ener
gi som en del af et integreret energisystem.
Strategien for Insero Energy er at opbygge
ekspertviden og partnerskaber med private
og offentlige virksomheder for at skabe ny
viden, produkter og services, som kan bru
ges i projekter, demonstrationer, rådgivning
og undervisning. Målet er at opnå en styrke
position, hvor forskning og forretning går
hånd i hånd.

Insero Business Services er en kommercieltdrevet rådgivnings- og servicevirksomhed,
som henvender sig til virksomheder inden for
energi og kommunikationsteknologi, og som
har et udvalg af Insero Horsens iværksættervirksomheder som kunder.

Insero Energy er derfor involveret i en række
aktiviteter som varmepumpeprojektet In
telligent Energistyring, hvor 300 private
varmepumper bliver koblet op på en fælles,
åben IT-platform. Projektet har fået bevilliget ForskEl støtte. Et andet projekt, som
Insero Energy gennemfører for Energistyrelsen, fokuserer på udvikling af nye forret
ningsmodeller for salg af varmepumper i
områder uden kollektiv forsyning. Et tredje
projekt handler om at udvikle en model, der
skal understøtte den kommende strategiske
energiplanlægning i kommunerne.
Af undervisningsaktiviteter varetager
Insero Energy en del af VIA University Colleges undervisning inden
for jordens energi. I samarbejde
med Aalborg Universitet har
Insero Energy oprettet en
Ph.d.-stilling med henblik
på at forbedre effektiviteten i en varmepumpe.
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Insero Business Services har specialiseret sig i
projektudvikling og fundraising og spiller således en aktiv rolle i at skabe projekter og skrive
ansøgninger om projektpulje-midler, som
kan skaffe eksterne midler til nye, innovative
udviklingsprojekter.
Af resultater kan nævnes, at Insero Business
Services har hjulpet DSE Software Solutions
med at søge om en erhvervspostdoc igennem Højteknologifonden. Et andet projekt
er Healthcare Asset Tracing-projektet,
hvor iværksættervirksomheden Munin Spot
Technology indgår, og som har fået støtte
af Fornyelsesfonden. Endelig har Insero
Business Services haft en andel i at få det
EU-finansierede FINESCE-projekt i hus.
Insero Business Services tilbyder desuden
en bred vifte af services som forretningsudvikling, kommunikation og branding samt
økonomistyring. Paletten af services hjælper virksomhederne videre i deres udvikling,
enten fordi aktiviteterne er udviklingsorienterede, eller også fordi de frigør ressourcer i
virksomhederne.

NY H E D E R F R A KO N C E R N E N

DSE Software Solutions
Virksomheden DSE Software Solutions har
igennem mange år haft spidskompetencer
inden for kontrol- og overvågningssyste
mer til lufthavnsbranchen. Disse IT-kom
petencer vil i fremtiden blive efterspurgt
inden for energibranchen og Smart Grid.
Derfor har Insero og DSE indgået et sam
arbejde, hvor Insero Horsens har købt sig
ind i DSE. DSE skal fremover stå i spidsen
for Inseros satsning på IT-området og bi
drage til at opbygge lokale aktiviteter og
udvikling inden for området.

Insero
Science Academy
Insero Science Academy er Insero koncernens yngste medlem og blev stiftet ved
årsskiftet til 2013. Virksomheden har fokus
på at udvikle uddannelsestilbud i lokalområdet – i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.
Målet er at styrke børn og unges interesse
og kompetencer inden for innovation, teknik
og naturvidenskab.
Selskabet udvikler og driver nye uddannel
sesinitiativer, som skal bidrage til ny og
eksperimenterende undervisning. Her kan
nævnes de tre rullende laboratorier, Mobil
Lab, som kører rundt mellem områdets uddannelsesinstitutioner og tilbyder undervisning inden for kroppens energi, fremtidens
energiformer og innovation.

For at markere, at DSE fremover vil anven
de sine IT-kompetencer på flere områder,
har DSE skiftet navn fra DSE Airport Solu
tions til DSE Software Solutions. Samtidig
har DSE fået samme visuelle identitet som
de øvrige Insero selskaber.
DSE har mangeårig erfaring med at gennem
føre internationale projekter for lufthavne
og kunder. Erfaringerne herfra tager DSE
med i udviklingsprojekter inden for energi,
og DSE vil i 2013-2014 spille en central
rolle i udviklingsprojektet FINESCE, som den
øvrige Insero koncern også er involveret i.

Insero Horsens
Fonden Insero Horsens investerer i iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter
inden for energi og kommunikationsteknologi. Derudover bidrager fonden til lokale
aktiviteter inden for uddannelse, sport og
kultur. Fonden fylder i 2013 fem år. Siden
2008 har fonden udviklet sig til at være en
proaktiv organisation, der selv tager initiativ til nye muligheder og investeringer, som
alle skal smitte positivt af på lokalområdet i
form af ny viden, nye arbejdspladser, og nye
samarbejder.
Fonden oplever en massiv fremgang i antallet af ansøgninger fra nye iværksættere,
forskere, virksomheder og institutioner. Det

er en positiv udvikling, som vi forventer, vil
fortsætte i takt med, at Insero bliver mere og
mere kendt.
Fondens adm. direktør er desuden bestyrelsesformand i de øvrige Insero selskaber, og
flere koncernfunktioner som økonomi, jura,
HR og kommunikation er placeret i fonden.

Insero ekspanderer
Insero koncernen vokser og ansæt
ter løbende nye medarbejdere inden
for forskellige områder. Følg med i de
nye ansættelser og stillinger på
www.insero.dk/job eller på Inseros
Facebook og LinkedIn profiler.

Insero Science Academy arrangerer også
en række faglige og pædagogiske tilbud,
herunder en årlig lærerkonference ’Ud af
Boksen’ samt en Summer Science
Camp for 12-16 årige med natur
fagene i centrum.
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Vi er gearet til
at være proaktive
INTERVIEW – Redaktionen har sat direktøren og formanden stævne i et interview, for at
få indblik i deres overvejelser omkring de muligheder og udfordringer Insero står overfor.

Insero har lagt en strategi frem til 2020, som
tegner et klart billede af, hvad Inseros mål og
ambitioner er.
Hvad ser I som de vigtigste kendetegn
ved strategien?
Ulrik Kragh, formand (UK): Denne langsigtede strategi handler om, at Insero tager et
stort skridt mod visionen: At skabe Danmarks
stærkeste tekniske kompetencecenter. I løbet
af Inseros første fem leveår er der blevet skabt
et fundament. Vi startede med at opbygge
skelettet i organisationen, og de sidste par år
har Insero fået muskler i form af videnstunge
datterselskaber. Strategi 2020 handler om,
hvordan vi bygger ovenpå, og hvordan vi sætter alle Inseros muskler optimalt i spil.

sted hvor nye teknologier testes af – både af
virksomheder og i familiers hverdag.
MVP: Startskuddet er det EU-finansierede
projekt FINESCE og Insero Live Lab. Disse vil
sætte Insero på landkortet for at udvikle og
demonstrere nye teknologier. Det forventer
vi vil smitte positivt af på hele områdets er
hvervsliv og på de unges lyst til at uddanne
sig inden for de naturvidenskabelige fag eller
til at blive iværksættere.
UK: De tanker, der ligger til grund for strategien, er udviklet i organisationen og bestyrelsen. Og så har vi fået indspark og opbakning
fra repræsentantskabet – som repræsenterer
Inseros lokalområde og er vores lokale ambassadører.

Mogens Vig Pedersen, adm. dir. (MVP):
Vi er i dag gearet til at være proaktive. Vækst
og udvikling kommer ikke af sig selv, så nogen
må gå forrest. Derfor venter vi ikke på, at an
søgningerne lander på vores bord. Vi sætter
selv nye projekter og virksomheder i søen – og
er med til at præge udviklingen.

Strategi 2020 er en markant vækststrategi,
og Insero opruster organisationen gennem
investeringer i nye virksomheder og nye
medarbejdere.

UK: Et vigtigt fokusområde fremover er
udviklingsprojekter. Vi vil i Insero gerne gøre
vores område til et levende laboratorium, et

MVP: Bestyrelsen har klart besluttet, at
Insero skal være en evergreen. Altså leve i
mange år. Men pengene skal ud og arbejde,
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Hvordan ser fremtiden ud for fondens
kapitalgrundlag?

hvor de gør gavn. Kapitalen skal forrentes,
men på en måde der skaber arbejdspladser,
vækst og udvikling.
UK: Ja, Insero vil fortsat sætte ting i gang
for at forfølge formålet. Men vi har hele
tiden fokus på at have en grundkapital i fonden, og på at vi kan føre vores investeringer
til ende. Vi investerer ikke så vi løber tør –
man kan regne med Insero mange år frem.
MVP: På sigt skal Inseros datterselskaber blive
bæredygtige forretninger, der leverer et økonomisk afkast, som vi vil geninvestere i vækst.

Insero har siden 2010 investeret i at opbygge en koncern med datterselskaber og
klynger.
Hvilke erfaringer har I gjort jer med
klynger?
MVP: Vores investeringer i datterselskaber
og opbygning af klynger skaber vækst og
udvikling. Blandt andet ved at tiltrække en
række store og små udviklingsprojekter. Uden
klyngerne var EU-projektet ikke kommet til
lokalområdet. Klyngerne skaber ny viden og
udvikler nye samarbejdsmuligheder for Insero
og andre virksomheder.

INTERVIEW

UK: Når vi ser på klyngeselskaberne, må vi tage
højde for, at de har forskellige vilkår at agere
ud fra. Et marked som Insero Energys er meget
modent. Der er i Danmark tradition for at arbejde
med sol- og jordvarme, og Energy har kunnet
skabe forretning fra dag ét takket være deres
ekspertviden.
MVP: Derimod er vores datterselskab, DSE
Software Solutions, som er eksperter inden for
softwareløsninger til lufthavne, i gang med at
bevæge sig ind på et nyt marked, nemlig Smart
Grid. Og selvom det er et marked, mange taler
om, så er det stadig helt ubeskrevet.
UK: Et tredje eksempel er Insero E-Mobility. De
har indtaget en first mover position, som skaber
fantastiske muligheder – men som også har en
risiko. Om fem år kan det være genialt, at Insero
var de første, der havde ét telefonnummer, som
man kunne ringe til fra hele verden, hvis man
ville noget med e-mobilitet. Men det kan også
have vist sig, at teknologien var mere træg end
ventet. Insero Business Services er derimod
et modent forretningsområde. At lave vidensopbygning gennem projekter har man gjort i
mange år. Men det er til gengæld nyt i Inseros
lokalområde – og gør en stor forskel.
MVP: Og så har vi uddannelsesselskabet, Insero
Science Academy, som skal styrke Inseros proaktive indsats på uddannelsesområdet. De vil også
spille en central rolle, hvis det lykkes at skabe et
Innovation og Science Center i Horsens sammen
med Realdania.
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INTERVIEW

Ud over klynger er investeringer i iværksættervirksomheder en central del af Inseros
vækststrategi.
Hvad er status på iværksættermarkedet
lige nu?
UK: Alle undersøgelser viser, at investeringer i iværksættere er en højrisikofyldt
forretningsmodel, hvor kun få virksomheder
bliver til gode forretninger. Men det er også
perspektivrigt at investere i iværksættere.
Det er den stærkeste vej til vækst og til at
opbygge vidensarbejdspladser – to centrale
dele i Inseros formål.
MVP: Vi arbejder hele tiden på at gøre det
attraktivt at være iværksætter hos Insero.
Vi understøtter virksomhederne ved at op
bygge et netværk af samarbejdspartnere
og andre investorer. Vi tilbyder specialiseret
viden gennem klynger, test- og udviklingsfaciliteter, og vi bidrager med kompetencer i
bestyrelsesarbejdet.
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UK: Det kan vi se har en positiv betydning, når
en iværksætter skal ud og søge en investor.
Inseros antal af ansøgninger er steget markant de seneste år.
MVP: Ved en investering sætter vi kapital
af til opfølgningsinvesteringer. Nogle gange
er teknologier vanskeligere at realisere end
forventet, eller der skal yderligere kapital til
for at nå næste milepæl. Når behovet for en
geninvestering opstår, må grundlæggerne i
samarbejde med de øvrige ejere træffe den
svære beslutning, om de er villige til at afgive
ejerandel – mod at virksomheden får den kapital, der skal til. Insero ønsker som udgangspunkt ikke at opnå majoritet i iværksættervirksomhederne, men det kan blive nødvendigt, når udviklingsarbejdet skal finansieres.

Insero Horsens har desuden en klassisk
fondslignende del, hvor I bevilger penge til
lokale aktiviteter inden for sport og kultur for
at bidrage til at gøre lokalområdet attraktivt.

Hvordan agerer Insero her?
UK: Først og fremmest har vi en ydmyg
tilgang. Vores lokalområde, med Horsens
som drivkraft, har de seneste år udviklet sig
til at blive et meget attraktivt sted. Det kan
byens fokus på oplevelser, kultur og sport
tage æren for. Inseros rolle er at bidrage til
at fastholde denne position.
MVP: I Insero prioriterer vi projekter, hvor eliten
kan inspirere bredden. Vi vil gerne være med til
at skabe nogle fyrtårne inden for eliten, som
giver genlyd langt væk. Det er for eksempel
vigtigt for Horsens, at byen har et Superligahold,
og at nogle sejlere eller løbere gør det godt.
UK: Insero vil gerne bidrage til at skabe
rollemodeller. Inden for uddannelse giver vi
legater til talenter, vi bakker op om iværksættere, der tør tage springet, og vi vil gerne
investere i et sports- og kulturmiljø, hvor man
gør sig umage og forfølger sit talent.

FA K TA

Kort om Insero
Sådan opstod Insero
Fonden Insero Horsens blev stiftet som en forening 1. januar
2008. Det skete som et resultat af en fusion mellem elselskabet
Energi Horsens amba og energiselskabet NRGi. Energi Horsens
amba havde en merværdi i forhold til NRGi, og repræsentantska
bet i Energi Horsens amba besluttede at placere merværdien i
en fond. Fonden Insero Horsens har siden hen etableret selv
stændige Insero datterselskaber, og samlet set kaldes fond og
datterselskaber for Insero koncernen.

Inseros vision
Helt grundlæggende er Insero sat i verden
for at skabe bæredygtig vækst og udvik
ling i vores lokalområde.
Da fonden Insero Horsens blev etableret i
2008, blev denne vision vedtaget:
Insero Horsens vil gennem partnerskaber
og forretningsmæssige investeringer i
oplevelser, uddannelse, forskning, innova
tive iværksættere og virksomheder skabe
Danmarks stærkeste tekniske kompeten
cecenter inden for kommunikation, energi
og teknikken hertil.

Lokalområdets geografi
Insero Horsens investeringer skal have tilknytning til
området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde, som er området, hvor formuen er skabt i.

Navnet Insero
”Insero” stammer fra latin og betyder ”at så, at pode”. Og det er
netop, hvad Insero ønsker med sine investeringer og aktiviteter: Så
nogle frø, som gør, at lokalområdet vokser sig stærkt. Insero navnet
er overført på de fleste datterselskaber, således at Insero fremstår
som en samlet koncern.

Insero Horsens kapital
Insero Horsens har en bogført egen
kapital på 662 mio. kr. Størstedelen
af kapitalen er bundet i DONG Energy
aktier, som Insero Horsens ejer 2,56 %
af. Derudover har fonden likvide midler
for 112 mio. kr. pr. 31.12.2012.

Resultater fra 2008-2012:
Ålborg

Antal investeringer
14 virksomheder
40 forsknings- og udviklingsprojekter
308 projekter inden for uddannelse, sport og kultur

Arbejdspladser

Aarhus

1 erhvervspostdoc og 5 Ph.d. stillinger
58 nye lokale arbejdspladser
38 arbejdspladser med højere uddannelse i Insero

Horsens
Vejle

Hedensted

Juelsminde

Odense

København

Tiltrukket kapital
95,9 mio. kr. er tiltrukket ekstern kapital

Udviklingsmiljøer
35 % ejerskab af Vitus Bering Innovation Park, Horsens
33 % ejerskab af Green Tech Center, Vejle Nord
Herudover har vi investeret i to forundersøgelser. Den første er sammen med
Realdania og Hedensted Kommune om Dansk Produktions Univers i Heden
sted. Den anden sammen med Realdania om et innovationscenter i Horsens.
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UDVIKLINGSPROJEKTER

Insero har sammen med et stærkt
europæisk konsortium igangsat
det største EU-finansierede udviklings- og demonstrationsprojekt
i koncernens historie. ’Insero Live
Lab’ skal levendegøre Inseros strategiske satsning på at gøre området til et levende laboratorium.

internet. Derfor har EU-projektet fået navnet
’Future InterNEt Smart Utility ServiCEs’.
Det danske demonstrationssted kommer til
at ligge i Inseros lokalområde og har navnet
Insero Live Lab. Det totale budget er på 143
mio. kr., hvoraf de godt 12 mio. kr. går alene
til Inseros del. Herudover har fonden Insero
Horsens investeret seks mio. kr. i udviklingen
af det lokale demonstrationsanlæg.

25 huse forsynet med det ypperste inden
for bæredygtigt energiudstyr og koblet sammen via et Smart Grid baseret på fremtidens
internet-teknologier. Det bliver realiteten,
når demonstrations- og udviklingsprojektet
Insero Live Lab går i gang i 2013.

”Vi er utrolig stolte over at have fået et udviklingsprojekt af den kaliber til vores område”, udtaler direktør Andy Drysdale fra Insero Business
Services. Virksomheden har været ansvarlig for
at trække bevillingen til Insero i tæt samarbejde
med de øvrige Insero selskaber, DSE Software
Solutions, Insero Energy og Insero E-Mobility.

Projektet er en del af et større EU-finansieret
projekt, som skal bidrage til en ny intelligent
energi-infrastruktur baseret på fremtidens

”Projektet kommer ikke bare til at sætte
Horsens-området på det nationale, men det
europæiske landkort.
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Vi får mulighed for, i samarbejde med lokale,
nationale og internationale partnere, at udvikle ny teknologi, som bringer os et meget stort
skridt videre inden for Smart Grid-teknologier,”
forklarer Anders Midtgaard, direktør i Insero
datterselskabet DSE Software Solutions,
som spiller en central rolle i at udvikle tekno
logien i projektet.
25 huse med ny teknologi
De 25 huse, der kommer til at være med i
testen, vil alle ligge uden for den kollektive
varmeforsyning. Husene bliver udstyret med
alt fra solceller til varmepumper, og ved hjælp
af et Smart Grid kommer familierne både til
at afprøve teknologiernes indbyrdes samspil
i hverdagslivet og teknologiernes sammenhæng med det samlede energisystem.
Undervejs får familierne adgang til ’live’informationer som markedspriser, vejrprog-

UDVIKLINGSPROJEKTER

Tegningen viser konceptet bag projektet.
Insero Live Lab vil bestå af en række huse,
der skal afprøve fremtidens energiteknologier.

Nyt, stort projekt
baner vejen
for et internationalt
Living Lab
noser, produktions- og forbrugsprognoser.
Forventningen er, at testen vil påvirke familiernes energiforbrug i en positiv retning, og
at leverandører får bedre muligheder for at
balancere udbud og efterspørgsel af energi.
Vindenergi er for eksempel ikke så nemt at
styre som energi fra fossile brændsler.
”Et levende laboratorium er en stærk måde
at demonstrere teknologier og deres samspil på i praksis”, fortæller Andy Drysdale og
fortsætter: ”Her kommer brugerne i centrum
for innovationsprocessen, så viden og nye
ideer til kommercielle løsninger udvikles på
baggrund af aktuelle behov, udfordringer
og muligheder. Det giver en mere dynamisk
udvikling, og vi får fremtidens forbrugere
med fra starten.”
Sideløbende med Inseros Live Lab etableres
der en lignende konstruktion i et kontor-

byggeri i Madrid. I alt indgår fem delprojekter i FINESCE – fordelt på syv forskellige
lande, idet flere af projekterne foregår på
tværs af landegrænser.
Mere netværk, viden
og forretning til området
Skabelse af mere forretning, et udvidet netværk og ny viden er nogle af de åbenlyse
resultater, som Insero forventer sig af at
gennemføre den lokale del af FINESCE.
Blandt andet får DSE Software Solutions en
unik mulighed for at udvikle en Smart Gridplatform med tilhørende kompetencer.
”Med det levende laboratorium får vi positioneret Insero internationalt som den katalysator, der får tingene til at ske. Det skal
hjælpe flere fremtidige udviklingsprojekter
og funding på vej”, forklarer Andy Drysdale.

”Gennemførelsen af projektet kommer imidlertid også til at smitte positivt af på de små
og mellemstore virksomheder, som skal levere
teknologier, service og udstyr til projektet. De
får en unik mulighed for at få andel i en større
forretning og mere viden.”
Synergi med andre
projekter og investeringer
FINESCE-projektet og det lokale Insero Live
Lab gik i gang i april 2013 med et stærkt
konsortium bag sig. De i alt 19 partnere
kommer fra store, internationale firmaer og
koncerner som Ericsson, Alstom, E-ON og
Honeywell. Derudover skal førende univer
siteter i Tyskland, Frankrig og Irland bidrage
med anvendt forskning til de individuelle
demonstrationsprojekter. Insero virksomhederne er de eneste danske deltagere.
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UDVIKLINGSPROJEKTER

Det store EU-projekt vil
skabe både ny viden og nye
samarbejder for hele Insero.
Det levende laboratorium
Insero Live Lab vil være
startskuddet til en større
satsning på udviklingsprojekter i lokalområdet,
forklarer de to direktører i
Insero koncernen, Anders
Midtgaard og Andy Drysdale.

”Med FINESCE og Insero Live Lab er vi med til
at skabe ’state-of-the-art’ viden og koncepter. Vi får adgang til den ypperste viden og
de bedste kompetencer inden for den europæiske energisektor, og vi kan implementere
dem i vores produkter. Derfor er projektet en
unik reference til at understøtte vores position på markedet”, siger Anders Midtgaard.

investeringer, som Insero koncernen har
søsat. Det gælder blandt andet Green Tech
Center i Vejle, som kommer til at huse et
stort test- og demonstrationscenter, hvor
udviklingen af fremtidige Smart Grid-løsninger vil finde sted.

området. Med Insero Live Lab er den proces
allerede godt i gang.

Projektet forventes at have en massiv
synergieffekt med andre projekter og

Tilsammen skal projekterne og investering
erne være med til at gøre området imellem
Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde til
et førende europæisk Living Lab på energi-

Fakta om udviklingsprojektet FINESCE

EUs satsning på en
ny teknologi-platform

Opgaver for Insero
selskaberne i projektet

• EU-finansieret projekt under FP7

FINESCE-projektet er en del af EUs ambi
tiøse initiativ kaldet Fremtidens internet
– privat – offentligt- partnerskab. Formålet
er at bygge en fælles, europæisk teknolo
gi-platform og implementere den i praksis.

Insero Energy – står for udviklingen og
driften af demonstrationsanlægget (de
25 huse)

• Totalt budget på 143 mio. kr. Inseros
andel alene af FINESCE udgør godt 12
mio. kr. Fonden investerer derudover
seks mio. kr. i udviklingen af det lokale
demonstrationsanlæg Insero Live Lab
• Hele koncernen deltager: DSE Software
Solutions, Insero Business Services,
Insero Energy, Insero E-Mobility og
Insero Horsens
• Projektet gennemføres fra 1. april 2013
til 1. april 2015.
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Programmet sætter fokus på involvering
af brugere, udvikling og demonstration
af konkrete produkter og services. EU har
desuden stor fokus på anvendelse af ved
varende energikilder i energiforsyningen.

DSE Software Solutions – står for udvik
ling, implementering og drift af IT-infra
struktur i både Horsens og Madrid
Insero E-Mobility – står for brugerinddra
gelsesforløb og test af forretningsmodeller
Insero Business Services – står for
projektledelse og administration, herun
der økonomi, kommunikation, events og
innovationsaktiviteter.

UDVIKLINGSPROJEKTER

Flere udviklingsprojekter i Insero
Udviklingsprojekter er en central del af Insero koncernens strategi for at skabe udvikling og vækst. I kølvandet på
udviklingsprojekter kommer ny viden, samarbejder, nye forretningsmetoder, og de kan være startskuddet til nye virksomheder.

Energipæle
i demonstrationsprojekt
Flere lokale partnere som VIA University College,
Rambøll, Centrum Pæle, Horsens Vand og Insero
er gået sammen om et demonstrationsprojekt om
energipæle. Det er Horsens Vand, som skal opføre
to nye procestanke med pælefundering. I samme
forbindelse bruges pælene til energioptag baseret
på jordvarme. Anlægget er den første af sin art
og udgør en del af Inseros samlede indsats på
geoenergi.

Sunwell – lagring af solenergi
VIA University College vil sammen med en række lokale parter, herunder også Insero Energy, iværksætte et nyt forskningsprojekt omkring
lagring af solenergi. Projektet tager udgangspunkt i Sunwell-systemet, som giver mulighed for at opmagasinere solens energi i jorden
for senere at kunne hente den op igen, når behovet melder sig, for
eksempel om vinteren. Sunwell-systemet består af tre dele: Solfanger,
varmepumpe og en energibrønd bestående af boringer til opbevaring
af solenergien.

Prøv1elbil
Demonstrationsprojektet Prøv1elbil var det første
af sin slags i Danmark. Hen over en tre-årig periode testede flere end 80 familier en elbil i deres
hverdagsliv og gav input til yderligere udvikling af
bilerne. Familierne testede også nye teknologier
til elbilerne, for eksempel et intelligent lydsystem
leveret af virksomheden ECTunes. Projektet var
støttet af Region Midtjylland og Energistyrelsen.
Konsortiet bestod af Insero, Teknologisk Institut,
NRGi samt Horsens og Hedensted Kommuner.
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Alle med en god ide er meget velkomne
til at kontakte Inseros investeringsteam,
som består af John F. Dascher, Søren Munk,
Carsten Rasmussen og Asger Bruhn.

Investeringer i iværksættere
udvikler fremtidens teknologier
og virksomheder
En central del af Inseros strategi er
at investere i iværksættere inden
for energi og kommunikationsteknologi. Investeringerne giver virksomhederne startkapital, så de kan
udvikle sig til at blive succesfulde
virksomheder.
Insero har en portefølje på otte iværksættervirksomheder – alle inden for energi og kommunikationsteknologi. Ambitionerne for

iværksætterinvesteringerne er, at Insero skal
komme op på en portefølje på op imod tyve
virksomheder.
”Tanken med investeringerne er, at vi in
vesterer risikovillig kapital i nye virksomheder med et stort vækstpotentiale. Kapitalen
benyttes ofte til, at virksomhederne kan
færdigudvikle deres produkt eller service og
kommercialisere den. Vi arbejder sammen
med selskabets ledelse omkring en langsigtet exit-strategi, hvor virksomheden inden for
typisk 4-7 år har nået en modenhedsgrad,
hvor den kan sælges til en større investor,
og vi dermed kan opnå et økonomisk afkast
på vores investering,” forklarer Søren Munk,
investeringschef i Insero.
På udkig efter nye iværksættere
Iværksættere inden for energi og kommu
nikationsteknologi kan med fordel tage
kontakt til Insero. Ikke alene tilbyder fonden
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Insero Horsens kapital til virksomheder med
det rette potentiale, men også den resteren
de del af koncernen kan bidrage med netværk,
specialiseret viden inden for forskellige faglige
områder, hjælp til at starte og gennemføre
udviklingsprojekter samt attraktive faciliteter,
som gør det muligt at demonstrere eller teste
nye teknologier.
”Flere af de iværksættervirksomheder, vi har investeret i, har stor gavn af den samlede pakke,
som Insero tilbyder. Nogle vælger at etablere
sig i vores kontor- og testfaciliteter, mens andre trækker på den viden og det netværk, som
vores klyngeselskaber har opbygget. Synergien
giver nye muligheder, som iværksætterne ikke
får andre steder,” forklarer Søren Munk.
Kriterier for investering
Flere og flere iværksættere søger kapital hos
Insero. Antallet af ansøgninger er steget kraftigt siden fondens første investering i 2009,

I VÆ R K S Æ T T E R E

og i dag består Inseros investeringsteam af
fire ansatte. Hvilke ansøgninger, der ender i en
investering, afhænger af, hvor godt iværksætterne rammer de kriterier, som Insero har
stillet op. De handler om, at virksomhedens
produkt eller teknologi skal være unik i forhold
til konkurrenterne, at virksomheden henvender sig til et globalt marked og er drevet af
et stærkt og kompetent team. Endelig skal
teamet være villig til at understøtte Inseros
overordnede formål om at skabe arbejdspladser inden for Inseros geografiske område.

”Når en virksomhed lever op til vores kriterier,
foregår investeringen typisk sådan, at vi kø
ber os ind i selskabet og får en ejerandel. Herefter vil vi i nogle tilfælde investere yderligere
kapital i takt med, at virksomheden opnår
vigtige milepæle. Efter en aftale bidrager vi
med tæt sparring, bestyrelsesarbejde og adgang til den øvrige Insero koncern,” fortæller
Søren Munk.

Fakta om Inseros investeringer

aktiviteter i form af arbejdspladser eller
vidensopbygning.

Insero Horsens har otte iværksættervirk
somheder i sin portefølje: ECOmove, ACSun, ECTunes, Klimabevidst.dk, Munin Spot
Technology, TEGnology, EmaZys og Miitors.
Flere af disse investeringer er gennemført
i samarbejde med andre investorer og in
novationsmiljøer som Østjysk Innovation,
Syddansk Teknologisk Innovation, NOVI
og Innovation Midtvest.

Målet med investeringer
Insero investerer for at skabe et attraktivt
økonomisk afkast ved salg af virksomhe
den. Dette afkast investeres i nye iværk
sættervirksomheder. Ud over økonomisk
afkast skal alle investeringer skabe lokale

Processen fra ansøgning til en eventuel investering tager typisk fire til fem måneder fra

Kriterier for investering
Insero Horsens kriterier for at investere i
en forretningside er, at den skal:
1. Indeholde noget nyt – enten forret
ningsmæssigt eller teknologisk
2. Have vækst- og markedspotentiale
– gerne internationalt
3. Have det rette team til at føre ideen
ud i livet
4. Have udsigt til et attraktivt økonomisk
afkast
5. Bidrage til vækst, viden eller arbejds
pladser i Inseros lokalområde.

første kontakt, til investeringen er gennemført. I den proces undersøger Inseros investeringsteam forhold som produkt/teknologi,
markedssituation, team og økonomi på basis
af virksomhedens forretningsplan. Når forretningen og det fremtidige potentiale er analyseret grundigt, vurderer teamet endeligt, om
Insero vil investere i virksomheden.
Læs mere på
www.insero.dk/iværksætter.

Udviklingen i antallet af
modtagne erhvervsansøgninger

Udviklingen i antallet af
modtagne erhvervsansøgninger
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NY INVESTERING

Teknologi optimerer
ydeevnen i solcelleanlæg
Ny investering:

EmaZys har udviklet en teknologi
til avanceret overvågning af solcelleanlæg, som sikrer optimeret indtjening og effektiv drift. Konceptet
er i dag så lovende, at to investorer
bakker op, og virksomhedens fire
ansatte arbejder på at tage de næste skridt mod markedet.
Iværksætteren Anders Rand har i sin virksomhed EmaZys Technologies ApS udviklet
en teknologi, som overvåger solcelleanlæg.
Overvågningen registrerer alle uregelmæssigheder og giver mulighed for hurtigt at
rette eventuelle fejl, så anlægget igen kan
producere optimalt.
”Vores system kan præcist identificere
uregelmæssigheder i solcelleanlægget og
forklare dem. Teknologien er den første

løsning på markedet på udfordringen omkring
langsigtet vedligeholdelse og fejlfinding.
Den har potentiale til at skabe meget store
besparelser på drift af navnlig store solcelleanlæg,” fortæller Anders Rand. De store
solcelleanlæg findes i dag typisk i Sydeuropa
og USA, men da solcelleteknologien konstant
udvikles, forventes det, at større anlæg
også vil dukke op i Skandinavien.
Tendenserne inden for produktion af solceller
understreger behovet for EmaZys teknologi.
Hvor solceller af virkelig god kvalitet tidligere
blev produceret i Tyskland og Norge, ligger
produktionen i dag primært i Asien – hvor
omkostningerne til produktion er lavere.
”Standard silicium solcellemoduler er de sidste fem-seks år faldet betydeligt i pris. Det
har betydet en tiltrængt positiv påvirkning
af konkurrenceevnen for elektrisk solenergi.
Dog forventer vi, at kvalitet og langtidsholdbarhed i visse tilfælde vil blive påvirket af

de nye prisbillige produktionsmetoder. Det
giver os tro på, at efterspørgslen efter vores
teknologi vil stige - også på privatmarkedet,”
forklarer Anders Rand.
Investorer parat til at investere
Ideen til den nye teknologi fik Anders Rand
efter at have skrevet en Ph.d.-afhandling
inden for et relateret emne omkring solcellers
holdbarhed. Afhandlingen blev skrevet på Syddansk Universitet i samarbejde med Teknologisk Institut. Investorer har fra start set den
gode forretning i ideen, og innovationsmiljøet
Syddansk Teknologisk Innovation skød kapital
i virksomheden, da den blev etableret. I 2012
investerede de endnu en runde kapital – denne
gang sammen med Insero Horsens.
”Vi har fra start troet på teknologien og er
glade for, at vi kan bidrage til at se ideen
folde sig ud og blive til en forretning,” siger
direktør Klaus Holmsberg fra Syddansk Teknologisk Innovation og forklarer om Inseros

Anders Rand står bag udviklingen af den nye teknologi i
EmaZys. Teknologien anvendes i praksis til overvågning
af kommercielle solcelleanlæg. Med disse nye, avancerede
overvågningsmetoder kan der opnås store besparelser på
drift og vedligeholdelse af navnlig store anlæg.
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EmaZys tester og udvikler deres teknologi i Vejle Nord.

investering i EmaZys: ”På kun ni måneder er
det lykkedes EmaZys at bygge noget op, som
tiltrak endnu en kapitalstærk investor. Det er
et eksempel på, at investeringer i den tidligste
fase kan bære frugt.”
Lovende fremtid
Siden kapitaltilførslen har der været fart på
udviklingen i EmaZys. Virksomheden har vist
prototyper frem på den internationale messe
EU PVSEC 2012 i Frankfurt og er nu oppe
på fire ansatte, hvoraf de fleste er specia-

Om teknologien
Hvis et solcelle-modul i et anlæg begynder
at ”afvige” eller helt lukker ned, bliver det
registreret af EmaZys-teknologien. Det
betyder, at fejlen konstateres længe før, at
det defekte modul i signifikant grad påvirker
den samlede energiproduktion. Den løbende
analyse af fejl giver mulighed for at optimere
driften af solcelleanlægget, fordi den giver
svar på vigtige spørgsmål som: Er der tale
om tilsmudsning og støv? Er det elektrisk
overbelastning, er der brandfare? Opfylder
modulerne den garanterede virkningsgrad

liserede teknikere. De gennemfører løbende
forskellige tests på deres solcelleanlæg, og
udviklingen kører planmæssigt.
”Vi har nået de milepæle, vi har sat os for,
og vi har fundet ud af, at teknologien har
færre begrænsninger end forventet. Normalt
er det ikke alt, der virker som forventet, når
man betragter de tekniske muligheder i et
nyt system. I dette tilfælde har det dog vist
sig, at størstedelen af mulighederne giver en
praktisk fordel, når man søger efter fejl i sol-

– også efter ti år? Derudover arbejder EmaZys
på at gøre teknologien endnu nemmere for
brugeren ved at integrere den med eksisterende systemer.
Om investeringen
Insero Horsens har investeret et millionbeløb
i EmaZys og har en ejerandel. Innovationsmiljøet Syddansk Teknologisk Innovation, som
har investeret i EmaZys ad flere omgange,
har ligeledes en ejerandel i virksomheden. I
dag sidder John Dascher, Investment Manager i Insero Horsens, i EmaZys bestyrelse.

celler. Med andre ord ser det meget lovende
ud. Næste skridt er at få nogle partnere med,
som kan se og udnytte potentialet – og på
den måde dokumentere, at vores system
giver anledning til betydelige besparelser i
forhold til investering og drift samt mulighed
for øget produktion”, fortæller Anders Rand.
EmaZys har kontor og laboratorium i Lysholtparken i Vejle Nord, hvor virksomheden har
et testanlæg bestående af forskellige typer
solceller.

Potentialet i investeringen
Insero Horsens har investeret i EmaZys for at
give virksomheden mulighed for at færdigudvikle teknologien og lancere den på markedet. Når virksomheden har vist sit værd og
er vokset sig stor og stærk, er det tanken,
at Insero Horsens sælger sine aktier mod et
afkast på investeringen.
I mellemtiden skaber virksomheden en række
afsmittende fordele såsom ny viden om solcelleteknologi og nye arbejdspladser.
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365 dage med investeringer
i innovation
Idedyst får iderigdommen frem
Tre mobile laboratorier
ruller ud til skolerne
I 2008 fik naturfagslærerne i lokalområdet en god ide: Et rullende labo
ratorium, som skal køre rundt blandt områdets skoler. Insero Horsens
har gennemført ideen og investeret i tre Mobil Labs med temaerne:
Kroppens energi, fremtidens energiformer og den gode ide. Alle tre
indeholder den nyeste teknologi inden for de enkelte temaer og er
udviklet i samarbejde med undervisere, så de passer ind i læreplaner og
er attraktive for skolerne at bruge. Flere virksomheder og vidensinstitutioner har fået øjnene op for Mobil Lab konceptet og er begyndt at
afholde workshops i Mobil Lab.

Insero gennemførte i 2012 en idekonkurrence, IdeDysten.dk, for
at sætte fokus på ideudvikling i lokalområdet. Konkurrencens platform var en hjemmeside, hvor alle kunne tilmelde ideer, få gode råd
om ideudvikling og meget mere. Interesserede fik desuden mulighed for at besøge ideværkstedet i Mobil Lab #3. Insero modtog et
væld af ideer, som på hjemmesiden blev kommenteret og vurderet
ivrigt af andre interesserede. Afgørelsen i kategorierne ”Talent”, ”Den
gode ide” og ”Insero Horsens” fandt sted ved en festlig finale, hvor
Felix Smidt var vært. Her blev vinderne udråbt af et kyndigt dommerpanel og af de mere end 150 publikummers sms-stemmer.

Blålysscanner giver nye
muligheder for studerende
Insero Horsens har investeret i en blålysscanner til
VIA University Colleges maskiningeniøruddannelse
for Innovation og Produkt Design. Den specielle
scanner giver nye muligheder for de studerende og
iværksættere i Vitus Bering Innovation Park, hvor
scanneren er placeret. Blålysscanning er en meget
hurtig teknologi, som direkte omsætter en håndmodel i for eksempel ler eller træ til polygondata,
der bruges til grafiske illustrationer og animationer.
Herefter kan resultatet bruges som input til blandt
andet 3D print.
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Fokus på ’spin off’
Mange virksomheder og medarbejdere har gode ideer, der ikke lige passer
til strategien, økonomien eller kompetencerne i virksomheden. Det kan
også være, at et udviklingsprojekt afføder ny viden, der kan bruges til at
skabe ny forretning. Hvis disse afledte muligheder passer bedst ind i en
ny virksomhed, er der basis for ’spin off’. Insero arbejder strategisk med
at afdække og udfolde mulighederne inden for de virksomheder, der har
interessante ideer liggende i skuffen. Vi kalder det Erhvervsinnovation, og
sammen med Accelerace og de lokale erhvervsråd tilbyder Insero virksomheden eller iværksætteren et innovations-tjek og hjælp til at komme videre
med ideen, så den kan blive til en god forretning.

U D D A N N E L S E O G I N N O VAT I O N

Ph.d.-projekt
om erhvervsudvikling
Insero Horsens har sammen med Familien Hede Nielsens Fond etableret
et Ph.d.-projekt om erhvervsudvikling i lokalområdet. Fokus er på, hvordan
man kan styrke virksomhedernes vækst og udvikling ved at øge samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
Ph.d. stillingen er besat af Diane Filip, som er uddannet Cand.merc i International Business på Aarhus Universitet. Diane er gået i gang med projektet og vil i løbet af 2013 opnå de første resultater. Projektet er tre-årigt
og tilknyttet Aalborg Universitet.

Prøv1elcykel
i landdistrikterne
Hedensted Kommune og Insero E-Mobility gennemfører demonstrationsprojektet Prøv1elcykel for at vise
alternative muligheder for transport i landdistrikterne.
Projektet tilbyder interesserede borgere at låne en elcykel i en periode på to måneder. Her skal cyklen bruges i den daglige transport i stedet for bil og eventuelt i kombination med bus. Indtil videre er erfaringerne
fra projektet rigtig gode, og deltagerne synes godt om
den nye transportform.

Summer Science Camp
I august måned afholder Insero og tre ungdomsskoler en Summer Science Camp. Gennem leg,
læring og nytænkning skal campen fastholde interessen for de naturvidenskabelige fag og
danne netværk for børn og unge med særlig interesse for området. Campen blev afholdt første
gang i 2012, hvor 59 børn i alderen 12-16 år deltog. Her var tre temaer: Fremtidens energiformer, robotter og konstruktion – alle med en kombination af teori og praktisk udførelse. Den
positive respons gav efterfølgende anledning til at planlægge en camp i 2013. Her vil temaerne være LEGO Mindstorms, opfinderværksted, biologilaboratorium, samt et særligt hold med
3D modellering og programmering.

Har du et projekt?
Så send os en ansøgning.
Læs hvordan på
www.insero.dk
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Sådan vil Green Tech Centret komme til at se ud fra motorvej E45. En markant
kontorbygning i tæt samspil med den omkringliggende demonstrationspark og natur.

Green Tech Center er et nyt
demonstrationscenter i Vejle Nord
I 2013 bliver Danmarks nye demonstrationscenter bygget i Vejle Nord.
Insero og andre investorer står bag
det storstilede projekt, som har fokus på udvikling, demonstration og
test af nye energiteknologier.
Green Tech Center er under opførelse, og virksomheder, forskere og uddannelsesfolk kan se
frem til en unik kombination af kontorer, laboratorium, undervisningslokaler og testcenter.
”Green Tech Center vil tilbyde helt nye testog demonstrationsfaciliteter. Ud over at
demonstrere solceller, vindmøller, jordvarmeboringer og flere nye energiformer bliver der
mulighed for at måle på de nye energiteknologier, teste dem og arbejde mod at kommercialisere dem. Det giver central viden til
de virksomheder, der udvikler teknologierne,
til de studerende, der nu kan få praksisnær
viden, og til de organisationer, der arbejder
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med at rådgive,” forklarer direktør i Green
Tech Center, Jørgen Andersen.

fra hele centret samles og giver forskere og
virksomheder mulighed for at få og dele data.

House, Park og Lab
Green Tech Center vil bestå af tre elementer:
Kontor, park og laboratorium. I kontorbygningen Green Tech House vil der være plads til
ca. 150 medarbejdere, og huset vil indeholde
flere nye teknologier, som forskere kan måle
og styre. I Green Tech Park vil husstandsvindmøller, solcelleanlæg, lodrette boringer og
andre energiteknologier blive testet.

Millionprojekt bevilget
Green Tech Center bliver et knudepunkt
for udviklingsprojekter inden for energi og
kommunikationsteknologi – og er derfor en
vigtig brik i Inseros strategi på dette område.

”Tanken med parken er, at en virksomhed eller
et projekt hurtigt kan stille en ny teknologi op,
koble den på nettet og demonstrere den for
potentielle kunder eller samarbejdspartnere,”
forklarer Jørgen Andersen.
Tredje element er Green Tech Lab. Her kommer
faciliteter som laboratorium, værksted og undervisningslokaler. Green Tech Lab vil desuden
indeholde et teknikrum, hvor al teknik og data

Allerede inden første spadestik bevilgede
Vækstforum i Region Syddanmark 7,5 mio. kr.
til udviklingsprojektet Micro Grid Living Lab
Vejle Nord, som foregår i Green Tech Center.
Projektet udvikler et mini-Smart Grid system
omkring centret, så det bliver muligt at måle,
styre og balancere energien. Herudover etableres et Energilaug i Vejle, som fungerer som
storskala demonstrationsområde af produkter, services og systemløsninger.
”Green Tech Center bliver en legeplads for
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
projekter inden for energi og kommunika
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Al teknik og data fra Green Tech Center vil blive samlet i Green Tech Lab, hvor centrets teknikrum er placeret.
Dermed bliver laboratoriet knudepunkt for al udvikling, forskning og undervisning i centret.

tionsteknologi. Det bliver et regionalt fyrtårn for
vækst og udvikling,” fortæller Jørgen Andersen.

så snart det står klar – forventeligt i midten
af 2014.

Insero Energy stiller
demonstrationsanlæg op
Flere virksomheder venter på at flytte ind.
Rambøll styrker deres tilstedeværelse kraftigt i centret, Syddansk Universitet etablerer
en forskningsenhed, og Syddansk Erhvervsskole tilbyder undervisning. Herudover
rykker Vejle Kommune deres iværksætterindsats inden for energiområdet til centret,

Andre virksomheder er i gang med at tage
parkfaciliteterne i brug. Inseros klyngeselskab, Insero Energy, opsætter flere testanlæg i parken, herunder jordboringer og
varmepumpeanlæg, og de forventer at få
tæt tilknytning til centret:
”For os er det vigtigt at kunne teste sammenhængen mellem lagringskapacitet i jor-

den, drift af varmepumper og et kommende
Smart Grid”, forklarer Steen Kramer, direktør i
Insero Energy.
Insero Horsens har investeret i to udviklingsmiljøer: Vitus Bering Innovation Park i
Horsens og Green Tech Center i Vejle Nord.
Derudover er Insero i gang med – i samarbejde med blandt andre Realdania – at
undersøge mulighederne for Dansk Produktions Univers i Hedensted og et Innovation
og Science Center i Horsens.

Investorerne bag
Green Tech Center
Bag Green Tech Center står Insero Horsens,
CASA og Lysholt Erhverv (ejes af BaggerSørensen familien fra Vejle og Hanssen familien fra Daugård), som alle er investorer. De
udgør nu Green Tech Centers bestyrelse, med
Mogens Vig Pedersen som formand. Denne
bestyrelse har ansat Jørgen Andersen som
direktør i Green Tech Center. Han er desuden
direktør i Lysholtparken.
Læs mere på www.greentechcenter.dk.
Green Tech Center bliver en kombination af kontor, laboratorium og demonstrationspark. I parken vil være
forskellige demonstrationsanlæg, som jordvarmeboringer, husstandsvindmøller og solcelleanlæg.
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Et attraktivt lokalområde
er et vigtigt udgangspunkt
Insero koncernen er forankret i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.
Fonden Insero Horsens bidrager årligt til lokale projekter inden for uddannelse, sport og kultur med
det formål at løfte de lokale aktiviteter og gøre området attraktivt.

Nye medier på museum
Fængselsmuseum
med digitale muligheder
Horsens Museum er i gang med at udvikle
Fængselsmuseet til et moderne og ekspe-

rimenterende museum, hvor de besøgende
er medskabere af udstillingerne. Derfor har
Insero Horsens investeret i at museet kan
oprette et multimediecenter på Fængslet,
hvor de besøgende kan arbejde med blandt
andet video, stop motion, animation, lyd,

Talentudvikling
der giver medaljer
Horsens Svømmeklub har, med en investering fra Insero
Horsens, startet et talentudviklingsprogram for unge
svømmetalenter. Programmet fokuserer på høj faglig
viden og på at uddanne trænerstaben i Team Danmarks
Aldersrelaterede Træningskoncept. Horsens Svømme
klub forventer, at programmet vil gøre klubben til en af
landets førende inden for talentudvikling. Siden programmet er startet, har klubben opnået den største
medaljehøst hos gruppe 2 svømmere nogensinde.
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musik, storyboarding og billedredigering.
Centret vil for alvor positionere Fængselsmuseet i et internationalt perspektiv inden
for kulturformidling gennem nye medier.
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23 piger bryder rammerne
23 piger på Skolen i Midten i Hornsyld meldte sig sidste år
til Inseros projekt omkring naturvidenskab i praksis. De
havde alle en interesse i at vide mere om, hvordan de
kunne uddanne sig og arbejde med naturvidenskaben.
Som en del af Inseros Projekt Samspil, der handler om at
øge samarbejdet mellem uddannelser og erhvervsliv, fik
pigerne mulighed for at besøge uddannelsesinstitutioner,
høre oplæg fra kvinder med job inden for naturvidenskab
og arbejde på virksomheden BB Electronics.

Følgebåd sikrer lokale sejlere
Horsens Sejlklub har fået bevilget en følgebåd for at sikre det
nødvendige sikkerhedsniveau under træning og kapsejladser.
Båden bidrager til at sikre, at Horsens-sejlerne kan begå sig
nationalt og internationalt, og båden har allerede været i brug
til adskillige kapsejladser.

First Lego League
i Horsens
Insero er hovedsponsor på ungdomskonkurrencen First Lego
League i Horsens. I 2012 slog den lokal konkurrence alle rekorder
med over 500 elever fra 11 forskellige skoler og 56 forskellige hold,
som dystede under temaet ”Velfærdsteknologi”. Det gør arrangementet til Danmarks næststørste First Lego League turnering, og
arrangørerne forventer at holde den høje kadence i de kommende års
arrangementer.

Børn og IT
Hedensted kommune har igangsat et projekt, som
kortlægger daginstitutionernes medieforbrug og
undersøger, hvordan der kan skabes en rød tråd
omkring børns brug af IT fra børnehave til ungdomsuddannelse. Projektet, som Insero bidrager til, tager
udgangspunkt i 100 børn fra fire lokalområder. De
bedste erfaringer fra projektet vil blive udbredt til alle
1.650 børn i kommunen – og senere muligvis til resten
af Danmark.
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Overblik over alle Insero Horsens
investeringer i 2012
Erhvervsinvesteringer
Miitors
Nyinvestering: Iværksættervirksomhed, som udvikler verdens mindste ultralydsmåler. Måleren er baseret på en ny teknologi, der kan måle vandforbrug
mere nøjagtigt end traditionelle vandmålere.
EmaZys Technologies
Nyinvestering: Iværksættervirksomhed, som har
udviklet en teknologi, der overvåger solcelleanlæg.
Virksomheden har kontor og demonstrationsanlæg
i Vejle Nord.
AC-Sun
Opfølgningsinvestering til fortsat udvikling og
modning af prototypen til et energivenligt aircondition system.
ECTunes
Opfølgningsinvestering til den fortsatte produktudvikling og markedsføring af lydsystem til el- og
hybridkøretøjer.
ECOmove
Opfølgningsinvestering til færdiggørelse af proto
typen QBEAK III, som repræsenterer ECOmoves
unikke letvægtsteknologier.
Munin Spot Technology
Opfølgningsinvestering til en målrettet indsats i
forhold til salg og udviklingsprojekter.
Insero E-Mobility
Opfølgningsinvestering til gennemførelse af ny
strategi med fokus på at sælge rådgivningsydelser
og viden inden for e-mobilitet.

Udviklingen i antallet
af modtagne ansøgninger
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Insero Science Academy
Nyinvestering: Etablering af datterselskab med
fokus på at udvikle uddannelsestilbud i lokalområdet inden for innovation, teknik og naturvidenskab.
Investeringen indgår først i 2013-regnskabet.

Erhvervs-, forskningsog udviklingsprojekter
Insero Live Lab
Demonstrationsprojekt i tilknytning til EU-projektet
FINESCE. 25 huse i lokalområdet kobles sammen
som et mini-Smart Grid med nyeste teknologi.
Modular Energy Carrier concept
Et projekt initieret af ECOmove, Insero E-Mobility
og Serenergy med det formål at udvikle en række
viddeforlænger til elbiler baseret på biomethanol
brændselsceller.
Prøv1elcykel
Demonstrationsprojekt, hvor Hedensted Kommune
lader borgere teste elcykler i 1-2 måneder.
Energipæle ved Horsens Vand
Demonstrationsprojekt om energioptag ved jordvarme fra energipæle ved Horsens Vand.
Dansk Produktions Univers
Forstudie om Dansk Produktions Univers, som
Hedensted Kommune ønsker skal gentænke produktion og blive et knudepunkt for etablering og
udvikling af produktion i Danmark.
Sunwell - lagring af solenergi
Forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i
Sunwell-systemet, som giver mulighed for at opmagasinere solens energi i jorden for senere at kunne
hente den op igen, når behovet melder sig.
Udvikling af jordvarmesonder
Udviklingsprojekt, som tester materialer i forbindelse med jordvarmesonder i lodrette jordvarmeboringer. Gennemføres af GM Plast A/S i samarbejde med VIA University College, Insero Energy,
Løsning VVS og Kjærgård A/S.
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Insero Business Services
Opfølgningsinvestering til oprustning inden for
fundraising, ansøgninger, projektledelse og styring
af udviklingsprojekter.

2008 2009 2010 2011 2012

Uddannelsesprojekter
Business Lounge på VIA
I VIA University Colleges innovationsuge blev der
etableret en Business Lounge, hvor virksomheder fik
et førstehåndsindtryk af de studerendes arbejde.
VOV – videnskab og virkelighed
Tværfaglig naturfagsundervisning på Langmarksskolen for 7.-9. klasser.
Medier til børnehaver
Hedensted Kommune kortlægger daginstitutionernes medieforbrug og skaber en rød tråd i brugen af
IT fra børnehave til ungdomsuddannelse.
LEGO Mindstorms
Klassesæt af LEGO Mindstorms til Hedensted Skole,
samt et sæt til Hedensted Kommunes fælles
samling, som flere skoler gør brug af.
WeDo til Løsning Skole
Et klassesæt af WeDo, så skolen kan anvende WeDo
i grupper af to og to, hvor effekten er størst.
OL i Robotter
Robotudstyr til Vejlefjordskolens nye fag Informationsteknologi, som havde et undervisningshold til
World Robot Olympiad.
Erhvervskonference
Insero Horsens vil i 2013 afholde en konference omkring samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv.
Dyt Båt Robot
Udstilling om robotter på Danmarks Industrimuseum i Horsens.
Blålysscanner
Blålysscanner til VIA UC som kan omsætte håndmodeller til grafiske illustrationer og animationer.
First LEGO League i Horsens 2012-2014
Teknologiturnering for børn og unge i alderen
10-16 år, som afholdes i samarbejde med Horsens
Kommune og VIA UC.
IPhone i ordblindeundervisning
Forbedring af undervisningen for ordblinde ved at
inddrage digitale muligheder.
Fremtidens naturfagslokale
Bråskovgård Efterskole etablerer fremtidens
naturfagslokale, som skal understøtte tværfaglig
undervisning og kreativitet.

European Venture Contest i Horsens
Insero var vært for den internationale konkurrence
European Venture Contest med temaet energi.
Over 100 investorer og iværksættere samledes i
Vitus Bering Innovation Park.

Legater til talenter
Legater til dygtige studentertalenter i lokalområdet.
Uddeles både til 2. og 3.G elever. Efter legatoverrækkelse inviteres alle modtagere til at være med i
Insero Horsens Talentnetværk.

Fjernvarme Østjylland
Forundersøgelse af lokalområdets fjernvarmeselskaber og forberedelse til Smart Cities EU.

Ud af Boksen 2012
Den årlige lærerkonference. I 2012 med temaerne
innovation, teknologiudvikling og IT-didaktik.

OVERBLIK OVER INVESTERINGER

Summer Science Camp 2013-15
I samarbejde med de tre kommunale ungdomsskoler afholdes en årlig camp for børn og unge med
naturfagene i centrum.

Europadagen
Under EU-formandskabet inviterede Gedved Skole
og Horsens Kommune byens 8. klasser til Europa
dagen med aktiviteter omkring EU og bæredygtighed.

Panna bane på Dagnæs Stadion
Panna bane til Horsens nye fodboldklub, BUF, som
tilbyder træning for børn mellem 5 og 19 år og
børn med fysisk eller psykisk handicap.

Forundersøgelse Innovationscenter Horsens
Indledende undersøgelse af, om der er grobund for
et innovationscenter i Horsens, som skal bygge bro
mellem uddannelse, innovation og erhvervsliv.

MBT Prison Break
Hedensted Cykelklub og Juelsminde MBT Klub gennemførte et mountainbike løb i forbindelse med
Giro D’Italia.

Horsens & Friends
Støtte til foreningens aktiviteter i 2012.

’Hands on’ på Torstedskolen
Udstyr som solceller, mini-vindmølle og andet til
skolens Klimakube.

Grow - interaktiv kunst
Det interaktive værk Grow i Kuben på Søndergade
i Horsens.

Robotteknologi
Horsens Gymnasium har fået LEGO Mindstorms udstyr for at styrke muligheden for at deltage i World
Robot Olympiad.

Golfsimulator til Hellebjerg
Golfsimulator til Hellebjerg Idrætsefterskole til at
fastholde golftalenter i vinterperioden.

Folkeuniversitetet i Vejle
Naturvidenskabelige foredrag i Vejle.

Legeareal ved Snaptun havn
Et moderne aktivitets- og legeareal ved Snaptun
Havn, som giver børn, voksne og turister mulighed
for kreativ leg og motion.

LEGO Mindstorms
Klassesæt til Stenderup Skole.

Oplevelser og sanseindtryk til demente
Udvikling af oplevelsesareal ved Præsthøjgården.

iPads til As Friskole
Til at digitalisere naturfagsundervisningen.

Kulturmetroen
Tre koncerter i foråret 2012.

Building Tomorrow
Tværfagligt projekt startet af studerende fra VIA UC.

Træningsudstyr til FC Horsens
Forbedring af træningsfaciliteter for pigespillerne
i klubben.

Sport og kultur

TV Set & Sket
Lokal TV station, som producerer lokalt tv.

IT-Award i lokalområdet
It-forum afholder i 2013 en storstilet IT-Award i
Fængslet i Horsens for at hylde de dygtigste personer og virksomheder inden for IT-faget.

”Der kom en soldat”
Multimedieshow på De Kreative Skoler i Hedensted
Kommune, som involverer ca. 300 børn og unge.

Mediecenter til Horsens Museum
Etablering af multimediecenter til Horsens Museum,
som giver mulighed for at udforske nye teknologier i
forbindelse med et besøg på Fængselsmuseet.
Udvidelse af frivilligportal
Udvidelse af frivilligportalen Conventus i Hedensted Kommune, som gør det nemmere at være
frivillig og forening i lokalområdet.
Skeletter Fortæller
Udstilling om skeletter på Horsens Museum med
fokus på formidling og inddragelse af de besøgende.
Horsens Muay Thai forening
Træningsudstyr til Muay Thai bokseklub i Horsens.
Udstyr til lejrture
Udstyr til Ulveflokken i Bankager KFUM spejdergruppe.
Bevilling til Juelsminde Run 2012
Årligt tilbagevendende lokalt motionsløb.
Talentudvikling i Horsens Svømmeklub
To-årigt talentudviklingsprogram, som skal udvikle
klubbens talenter og skabe internationale resultater.
Kløversti i Hornsyld
Kløversti mellem Hornsyld og Bråskov, som kan bruges til transport, gå- og løbeture og til generel leg og
rekreation. Stien har informationstavler og QR tags.
Eventløbet i Horsens
Motionsløb med både børneløb, korte og lange ruter.
Horsens Teaterfestival
Teaterfestival med fokus på teateroplevelser for
børn og unge, der foregår uden for teatersalen.
Klatrevæg til Kystens klatreklub
Klatrevæg på Rårup Skole.

Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub
Støtte til kunstmuseet.
Giro’en i Horsens
Motionscykelløb op til Giro d’Italia i Horsens.
Horsens Kite- og Windsurfing Klub
Udstyr til klubben.
DM i Revy
Festival, hvor de bedste revynumre fra mange af
landets amatørrevyer kåres.
Følgebåd til Horsens Sejlklub
Følgebåden skal bruges til træning og kapsejladser i
Horsens Sejlklub.

Talentudvikling i Horsens Golfklub
Horsens Golfklub arbejder med at udvikle talenter
for at skabe et godt træningsmiljø, gode resultater
og gøre klubben attraktiv.
Solcelleanlæg til spejdere
Solpaneler, der kan oplade batterier og gøre spejder
gruppen DDS Ørnebjerg uafhængig af eksisterende
infrastruktur.
Udstyr til Hedensted Golfklub
Udstyr til juniortræningen i Hedensted Golfklub,
der skal fremme lege- og juniorgolfen i området.
Horsens Ny Teater
Støtte til teatret via medlemskab af HNT+ 2012.
Projekt Sundparkhallen
Idrætsweekend i Sundparkhallen.
DM i kaninhop
Horsens og Omegns Kaninavlerforening fik spring
til kanintræning.
Horsens Petanque Klub
Tilskud til nye klubtrøjer.
Spinning event
Bidrag til event for profilering af Horsens Badmintonklub.
Venture Cup
Konkurrence om innovative cleantech løsninger.
12@25 i Hedensted kommune
Festival med idræt og musik for unge i kommunen.
Undervisning af ældre i PC
IT-kurser for ældre på Hedensted Bibliotek.

Antal investeringer
i 2012

Udstyr til Horsens Frikirke
Nyt AV-udstyr til at styrke formidlingen.

9 erhvervsinvesteringer,
heraf 3 nyinvesteringer
Disponeret for i alt 30,9 mio. kr.

Krimimesse 2013
Krimimessen vil i 2013 eksperimentere med interaktive tilbud til 7. klasser samt blande kunstarterne
litteratur og musik i arrangementer for voksne.

9 erhvervs-, forskningsog udviklingsprojekter
I alt 9,2 mio. kr.

AC Horsens
Støtte til fodboldklubben.
Grejbank i Hornsyld
Grejbanken er en del af projekterne ”Under åben
himmel” og ”Kløverstierne i Hornsyld og Bråskov”,
som har til formål at skabe optimale rammer for
udendørs aktiviteter for alle borgere.
Classic Cup
Foreningen Elektrisk Cirkus afholder et arrangement, hvor de kombinerer den lokale boksesport
med klassisk musik.
Sommerproduktion 2012
Komediehuset, Horsens Ny Teater og Musikstedet
tilbyder for tredje år en sommerferiecamp for unge
talenter inden for dans, drama og musik.

68 lokale projekter inden
for uddannelse, sport og kultur
I alt 4,2 mio. kr.
Tiltrukket kapital
I alt 61,8 mio. kr.
Status siden 2008
14 virksomheder
40 forsknings- og udviklingsprojekter
308 projekter inden for uddannelse, sport
		 og kultur.
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Organisationsoversigt
for Insero
Repræsentantskabet

Arne Gundel
Maskinmester
Udtrådt pr. 31.3.12

Assia Zouaoui
Systemudvikler

Birger Hansen
Produktionschef

Bo Pinholt
Ejendomsmægler

Erik Christiansen
Driftschef

Erik Jensen
Tidl. tømrermester

Erik Laursen
Gårdejer

Finn Damgaard
Malermester
Udtrådt pr. 31.3.12

Hans P. Hansen
Filialchef

Hardy Berg
Elinstallatør
Udtrådt pr. 31.3.12

Henning
Christensen
EDB-assistent

Henning Thorøe
Læge
Udtrådt pr. 1.12.12

Jens Bak Andersen
Tidl. lærer

Kim Bisgaard
Teaterdirektør
Indtrådt pr. 1.4.12
Udtrådt pr. 1.12.12

Lars Rahbek
Bygherrerådgiver
Indtrådt pr. 1.4.12

Lars Skytte Nielsen
Politiassistent
Indtrådt pr. 1.4.12

Lisbeth Holsteen
Jessen
Hospitalsdirektør
Indtrådt pr. 1.4.12

Lisbeth Skibsted
Tandlæge
Indtrådt pr. 1.4.12

Lis Emborg
Overlærer,
best. medlem

Ole Frandsen
Entreprenør

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Ole M. Kristensen
Fysik/kemilærer
Indtrådt pr. 1.4.12

Ole Tindbæk
Kristensen
Elektriker

Ove Juul
Konsulent

Peder Damgaard
Sørensen
Gårdejer

Per Madsen
Tømrer

Søren S. Agner
Virk. konsulent,
best. medlem

Søren Skjærbæk
Advokat

Thomas Iversen
Direktør

Tobias Secher Bach
Lærerstuderende
Indtrådt pr. 1.4.12

Tobias Kierk
Iværksætter
Indtrådt pr. 1.4.12

Torben Steffensen
El-installatør, selvstændig
Indtrådt pr. 1.4.12

Ulrik Kragh
Vice President,
best. formand

Aage Kristensen
Landmand

Agner Holmbjerg
Civilingeniør

Anders Buhl Jensen
Direktør

Annemette L. Hansen Ann Fynbo
Psykoterapeut
Indkøbschef

Carsten Schrøder
Rådgivende
Ingeniør, HD,
best. medlem

Claus Brodersen
Adm. direktør
Indtrådt pr. 1.4.12

Dan Michaelsen
Systemkonstruktør

Dannie Petersen
Mestersvend
Udtrådt pr. 31.3.12

Elin Steen
Ebbe Lohmann
Bankrådgiver
Madsen
Tidl. elektroingeniør

Gert Fruelund
Murer

Gunnar Hansen
Systemkonstruktør

Gunnar Jensen
Gårdejer

Hanne Blume Levy
HR Direktør

Hans-Henrik
Lauridsen
Selvstændig
Indtrådt pr. 1.4.12

Jørgen Brønd
Cand.agro,
best. medlem

Jørgen Palle Dyhr
Politiassistent
Indtrådt pr. 1.4.12

Karina Aamann
Jordemoder

Kathrine Pedersen
Gymnasielærer

Michael Richter
Direktør
Udtrådt pr. 31.3.12

Mogens Vinter
Poulsen
Autoforhandler
Udtrådt pr. 31.3.12

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem

Rikke Mai
Sognepræst

Steen Bagger
Sørensen
Direktør

Steen Ebbesen
Overassistent
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Arild Pedersen
Direktør
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Bag om Insero
Insero koncernen er etableret af fonden
Insero Horsens og består ud over fonden
af fem datterselskaber. Datterselskaberne
er selvstændige virksomheder med egen
direktør og bestyrelse.

Insero Horsens er organiseret som en
demokratisk forening. Den øverste myn
dighed er repræsentantskabet, som er
valgt ind af medlemmerne i det geogra
fiske område, som Insero Horsens dækker.

Observatører

Bestyrelse

Repræsentantskabet har valgt en bestyrel
se, som har den endelige beslutningskom
petence. Den daglige ledelse varetages af
Insero Horsens direktør, som desuden er
bestyrelsesformand i alle datterselskaber.

Direktører i Insero

Bo Ulsøe
Direktør

Carl Jessen
Driftschef

Carsten J. Christensen
Eksportchef

Allan Pedersen
Kommunalt udpeget

Ulrik Kragh
Vice President,
best. formand

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Mogens Vig Pedersen Berit Lehmann
Kristiansen
Adm. direktør
Insero Horsens, Energi Direktionsassistent
Horsens Net Holding

Finn Rohdemejer
Direktør

Flemming Ahlgren
Ledende
redaktionssekretær

Georg E. Hedager
Tidl. lærer

Helle Frost
Kommunalt udpeget

Carsten Schrøder
Rådgivende
Ingeniør, HD,
best. medlem

Lis Emborg
Overlærer,
best. medlem
Udtrådt pr. 25.4.12

Mai Louise Agerskov
Direktør
Insero E-Mobility

Andy Drysdale
Direktør
Insero Business
Services

Jens Frederiksen
Gårdejer
Udtrådt pr. 1.2.12

Jens Kvorning
Aut. installatør

Jens Munk Jensen
Direktør

Søren Sørensen
Adm. direktør NRGi

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem
Udtrådt pr. 25.4.12

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Anders Midtgaard
Direktør
DSE Software
Solutions

Steen Kramer
Direktør
Insero Energy

Lone Bach
Sygeplejerske
Udtrådt pr. 31.3.12

Marianne Kjerkegaard Mette Ravn
Direktør
Kristensen
Regnskabschef

Søren S. Agner
Virk. konsulent,
best. medlem

Jørgen Brønd
Cand.agro,
best. medlem
Indtrådt pr. 25.4.12

Hans Jørn Hansen
Direktør
Insero Science Academy

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Poul E. Rasmussen
Boligforeningsformand

Povl Thomsen
Tidl. miljøchef,
best. medlem
Indtrådt pr. 25.4.12

Povl Thomsen
Tidl. miljøchef,
best. medlem

Vagn Bøgely Sørensen
Beredskabsmester
Udtrådt pr. 1.2.12
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Fakta om Insero Horsens
Insero Horsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaardsvej 4a
8700 Horsens
Telefon:
70 26 37 48
Hjemmeside: www.insero.dk
E-mail:
kontakt@insero.dk
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

31 10 38 43
1. januar 2008
Horsens
1. januar - 31. december

Revision
KPMG
Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Advokat
Lett Advokatfirma
Jernbanegade 31
6000 Kolding

Bank
Sydbank A/S
Søndergade 18-20
8700 Horsens

Bestyrelse / best. hverv
Ulrik Kragh
Insero Horsens, formand
DELTA VP. Sitemanager Midt- og Nordjylland
Energi Horsens Net Holding A/S, formand
DONG Energy Thermal A/S
NRGi Amba.
NRGi Rådgivning Holding A/S
NRGi Energibesparelser A/S
Kuben Management A/S
Kuben Byfornyelse Danmark A/S
Horsens Statsskole
Repræsentantskabet for
Horsens Folkeblad fond
Peter Sven Sørensen
Insero Horsens, næstformand
Energi Horsens Net Holding A/S
Familien Hede Nielsens Fond, formand
Kirkholm Invest A/S
Helge Frandsen A/S
Schou Sørensen Holding ApS
Sportscollege Horsens
Sportsrideklubben Skovly
Lokalrådet for Sydbank A/S Horsens
Repræsentantskabet for Sydbank A/S
Repræsentantskabet for
Horsens Folkeblads Fond
Søren Seindal Agner
Insero Horsens
Kirstine Seligmanns Skole, formand
Birgit Christine Jørgensen Swansons
Musiklegat, formand
Fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat, formand
Jørgen Brønd
Insero Horsens
Protekta Farms A/S, formand
Boring Højskolegård A/S
Bankrådet i Nordea Horsens
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Ole Kramer
Insero Horsens
Ejerforeningen Borgergade
NRGi, rep. medlem
Horsens Adventkirke
Horsens Svømmeklub
Carsten Schrøder
Insero Horsens
Dagnæs Bække lund Varmeværk a.m.b.a.,
næstformand
Oluf Jørgensen A/S
ConSize ApS
Ejendomsselskabet af 02.01.2001 ApS
ProjektHOTEL ApS
Povl Thomsen
Insero Horsens

Direktion / best. hverv
Mogens Vig Pedersen, adm. direktør
Energi Horsens Net Holding A/S
Insero E-Mobility A/S, formand
Insero Energy A/S, formand
Insero Business Services A/S, formand
DSE Software Solutions A/S, formand
Vitus Bering Innovation Park
Green Tech Center, formand
Munin Spot Technology Aps
AC-Sun ApS
Eliteidrætsrådet
Klimarådet

N Ø G L E TA L

Resultatopgørelse
Insero Horsens
Insero Horsens
Koncern
Modervirksomhed
			
tkr.		2012
2011
2012
2011
					
Nettoomsætning		20.411
11.734
577
131
Vareforbrug		-2.713	-4.864	-155	-209
Andre eksterne omkostninger		-12.492	-5.266	-5.680	-3.719
					
Bruttoresultat		5.206
1.604
-5.258
-3.797
Personaleomkostninger		-29.706	-15.885	-8.987	-8.476
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.618	-2.358	-1.195	-1.175
					
Resultat af primær drift		
-29.118
-16.639
-15.440
-13.448
Øvrige omkostninger		-472	-350	-472	-350
Øvrige indtægter		1.865
1.310
1.865
1.310
					
Resultat af ordinær drift		
-27.725
-15.679
-14.047
-12.488
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat		
0
0	-13.527	-3.546
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat		-4.100	-3.815	-4.079	-3.815
Finansielle indtægter		52.453
66.400
54.357
67.152
Finansielle omkostninger		-82.514	-18.975	-83.173	-19.508
					
Resultat før skat		
-61.886
27.931
-60.469
27.795
Skat af årets resultat		-501	-163
0
0
					
Årets resultat		
-62.387
27.768
-60.469
27.795
Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomheders resultat		
1.918
27
0
0
					
Koncernens andel af årets resultat		
-60.469
27.795
-60.469
27.795

Resultatdisponering
Almene investeringer		
Tilbageførte/reguleringer af bevillinger				-2.014	-1.161
Uddannelse og forskning				
11.539
11.957
Kultur og sport				
2.605
2.280
Lokal eksponering				
1.231
1.637
		
				
13.361
14.713
Overført resultat				-73.830
13.082
		
Koncernens andel af årets resultat				
-60.469
27.795
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Hoved- og nøgletal for koncernen

mio. kr.			
2012
2011
2010
		
Hovedtal
Resultat af primær drift			
-29
-17
-13
Resultat af finansielle poster			
-30
47
232
Årets resultat			

-62

28

216

Balancesum			1.162
Egenkapital			662

1.231
736

1.183
723

Pengestrøm fra driftsaktiviteten			
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten			
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver			
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten			
Pengestrøm i alt			

-47
14
-1
6
-26

-8
29
-7
0
21

-62
684
-1
-530
91

Nøgletal
Likviditetsgrad			
Egenkapitalandel (soliditet)			
Egenkapitalforrentning			

363 %
57 %
-9 %

35 %
60 %
4%

911 %
61 %
35 %

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i året			

52

34

9

Faktiske antal fuldtidsbeskæftigede pr. 31. december			

53

39

10

Som følge af Insero Horsens særlige strategiske grundlag er det ikke fundet relevant at beregne alle ”normale” nøgletal, som f.eks. overskudsgrad,
afkastkrav m.v. Der skal henvises til definitioner og begreber i anvendt regnskabspraksis.

Segmentopdeling på forretningsområder
			Segmentopdeling,
moder
for koncernen

		
				
Portefølje
Almene ErhvervsI alt
tkr.
Koncern
Elim.
Moder
forvaltn.
invest.
invest. divisioner
							
Nettoomsætning
20.411
-1.963
577
577
0
0
19.689
Bruttoresultat
4.017		-6.447
-6.448
0
0
12.708
Personaleomkostninger
-29.709		-8.987
-955
-3.568
-3.275
-16.168
Resultat før renter, skat, af - og
nedskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
-24.500		 -14.245
-7.402
-3.568
-3.275
-3.460
Af- og nedskrivninger
-4.618
-1.996
-1.195
-1.195
0
0
-557
							
Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBIT)
-29.118		 -15.440
-8.598
-3.568
-3.275
-4.017
Øvrige omkostninger
-472		
-472
-472
0
0
0
Øvrige indtægter
1.865		
1.865
1.865
0
0
0
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat
0
13.527
-13.527
0
0
-13.527
0
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
-4.100		
-4.079
0
0
-4.079
-21
Finansielle indtægter
52.453
-2.071
54.357
47.529
0
0
159
Finansielle omkostninger
-82.514
2.071
-83.173
-76.345
0
0
-340
							
Resultat før skat (EBT)
-61.886		 -60.469 -36.021
-3.568 -20.881
-4.219
Skat af årets resultat
-501		0
0
0
0
-962
Årets resultat før uddelinger og minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser
Årets resultat før uddelinger
Uddelinger

-62.387		 -60.469
1.918
1.918
0
-60.469		 -60.469
-13.361		-13.361

-36.021
0
-36.021
0

-3.568
0
-3.568
-13.361

-20.881
0
-20.881
0

Årets resultat efter uddelinger

-73.830		-73.830

-36.021

-16.929

-20.881
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-5.181
-1.604
-6.785
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Koncerndiagram
for Insero
Kapitalforvaltning

Datterselskaber

2,56 %

Iværksætter investeringer

100 %

57 %

100 %

41 %

100 %

67 %

35 %
33 %
51 %
3,3 %

27 %
100 %

͑

͑

͑

ͿͽΊ

͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑͑

͑

50 %
25 %

΅ΙΖΣΞΠ͑ͶΝΖΔΥΣΚΔ͑ͶΟΖΣΘΪ

21 %
Det samlede Insero regnskab er tilgængeligt
i årsrapporten. Find den på www.insero.dk.

36 %

Segmentopdeling på forretningsområder
			
Segmentopdeling, divisioner			
Venture
for koncernen (fortsat)

Insero		DSE
Business
Insero Software
Insero Energi og
Net
Venture
tkr.
Services E-Mobility Solutions
Energy
byggeri
Holding
50+
							
Nettoomsætning
3.188
489
15.814
198
0
0
2.108
Bruttoresultat
1.486
-596
12.560
-648
0
-94
-2.241
Personaleomkostninger
-4.482
-2.135
-7.722
-1.829
0
0
-4.551
Resultat før renter, skat, af - og
nedskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
-2.996
-2.731
4.838
-2.477
0
-94
-6.795
Af- og nedskrivninger
-112
-139
-303
-3
0
0
-871
							
Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBIT)
-3.108
-2.870
4.535
-2.480
0
-94
-7.665
Øvrige omkostninger
0
0
0
0
0
0
0
Øvrige indtægter
0
0
0
0
0
0
0
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat
0
0
0
0
0
0
0
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
0
0
-21
0
0
0
0
Finansielle indtægter
0
4
144
0
0
11
8
Finansielle omkostninger
-23
-16
-281
-10
0
-10
-1.072
							
Resultat før skat (EBT)
-3.131
-2.883
4.377
-2.490
0
-93
-8.729
Skat af årets resultat
21
-34
-1.105
151
0
5
462
Årets resultat før uddelinger og minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser
Årets resultat før uddelinger
Uddelinger
Årets resultat efter uddelinger

-3.110
0
-3.110
-

-2.917
0
-2.917
-

3.273
-1.604
1.669
-

-2.339
0
-2.339
-

0
0
0
-

-88
0
-88
-

-8.267
3.522
-4.745
-

-

-

-

-

-

-
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Insero Horsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
8700 Horsens
Tlf. +45 70 26 37 48
www.insero.dk
kontakt@insero.dk

Mød os på Facebook/inserohorsens og Linked In

