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Velkommen til Insero

Vi skaber de nyeste
løsninger – og tester dem
i et levende laboratorium
Kære læser
Insero har gennemgået en markant udvikling. Fra at være en fond, der primært
investerede på baggrund af ansøgninger,
er vi i dag en vidensvirksomhed bestående
af fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som
alle tilbyder innovative services inden for
energi og kommunikationsteknologi. Insero
er blandt de førende, når det kommer til
nye energiformer og komplekse løsninger
til flytrafik, og vi tester fremtidens forretningsmodeller og læringsaktiviteter.
Et af Inseros store tiltag har været at etablere et levende laboratorium. En platform,
hvor nye teknologier og forretningsmodeller bliver testet og demonstreret – både i

professionelle miljøer og i private husstandes hverdagsrutiner. Interessen for brugerdrevet innovation og unikke testfaciliteter
er stor blandt vores kunder, samarbejdspartnere og investorer – lige fra EU’s forskningsprogrammer til amerikanske NASA.
For at sikre fortsat vækst investerer Insero
risikovillig kapital i perspektivrige iværksættere, som har potentialet til at skabe
en god forretning. Vi understøtter, at entreprenørånden spirer – både i folkeskolen
og i etablerede virksomheder.
Insero er godt på vej til at opfylde ambitionen om at blive en magnet for viden og
udvikling af teknologier inden for energi
og kommunikationsteknologi – både lokalt,
nationalt og globalt. Vi kan se, at vores

kompetencer og tilbud til kunderne, samt
vores investeringer i projekter, skaber
vækst og udvikling.
2014 bliver året, hvor Insero kommer på
markedet med en række nye løsninger og
svar på nogle af de højaktuelle spørgsmål
om fremtiden. Kan kommunerne udskifte
deres almindelige biler med elbiler? Kan
vi styre vores energi mere intelligent?
Hvordan kan vi udnytte de forretningsmuligheder, der er inden for energirenovering
og Smart Grid?
God læselyst.

Mogens Vig Pedersen
Adm. direktør

Ulrik Kragh		
Bestyrelsesformand
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			 Nye teknologier
Insero koncernens selskaber udvikler løbende nye teknologier og
ydelser inden for energi og kommunikationsteknologi.

Se film om EmaZys og den nye teknologi på www.insero.dk/emazys

Få det optimale ud af dit solcelleanlæg
Nu kan en ny teknologi afsløre, om et solcelleanlæg fungerer optimalt. Såfremt der er fejl i et anlæg, kan den nye teknologi også anvendes til at
lokalisere, hvor fejlen er. Teknologien er banebrydende, og virksomheden bag – EmaZys Technologies – har derfor søgt patent på opfindelsen i både
Europa, USA, Indien, Kina og Japan. Indtil nu har virksomheden udført tests i Green Tech Center i Vejle Nord, men med en ny prototype er virksomheden klar til at teste teknologien på store solcelleanlæg flere steder i Europa.

Satellit i kredsløb forbedrer flytrafik
Den 21. november 2013 blev den danske GOMX-1 satellit sendt i
kredsløb om jorden – med teknologi fra Insero Software. Satellitten,
der er en såkaldt nano-satellit på størrelse med en mælkekarton,
skal dokumentere, at signaler fra den civile flytrafik kan modtages
fra rummet. Insero Software modtager og analyserer data direkte
fra satellitten, og målet er, at de nye muligheder vil bidrage til en
markant mere sikker og effektiv flytrafik. Den banebrydende viden,
som projektet har skabt, er yderst relevant for Air Traffic Management branchen, og Insero Software videreudvikler et produkt, som
lufthavne verden over kan benytte.

4

NYHEDER

Region Hovedstaden tester elbiler
I et stort demonstrationsprojekt drevet af Insero E-Mobility skifter 21
kommuner i Region Hovedstaden et antal biler ud med elbiler i 14 dage.
Udover at rådgive kommunerne om eldreven transport skal projektet
teste den nye generation af elbiler og undersøge, om de kommunale
vognparker kan reduceres. Projektet overvåges via en nyudviklet applikation til smartphones, som følger elbilernes kørselsmønstre.

Letvægtsteknologi til millioner
ECOmove sælger konsulentydelser, komponenter og prototyper inden for letvægtsløsninger til e-mobilitet – baseret på viden, som virksomheden blandt andet har fra at udvikle
elbilen QBEAK. Produktporteføljen inkluderer Qwheel, et komplet hjulophæng med indbygget elmotor, og Qstrung, en komplet chassis-løsning med komposit-paneler. Tilsammen
udgør de kernen af ECOmoves nytænkende letvægtsteknologier, som reducerer elbilens
vægt og samtidig øger rækkevidden. I 2013 lykkedes det ECOmove at sikre tre store projekter til en samlet værdi af 9,8 mio. kr.

Uddannelse af fremtidens iværksættere
Et nyt initiativ skal styrke indsatsen inden for uddannelse og iværksætteri ved at
tilbyde nye læringsaktiviteter og events, som har fokus på innovation og entreprenørskab. Insero Science Academy står bag initiativet og vil i første omgang – i samarbejde
med Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprice – sætte skub i iværksætterkulturen
i Inseros lokalområde.

Fra spildvarme til energi
TEGnology har udviklet en teknologi, der
omsætter spildvarme til strøm. Iværksættervirksomheden har netop færdiggjort anden
generation af deres prototype, og tests viser,
at teknologien både fungerer og er unik
på markedet. Med en ny runde kapital fra
flere investorer, herunder Insero, introducerer virksomheden deres teknologi i USA og
arbejder hen imod at sætte den i produktion.
Samtidig er TEGnology begyndt at udvikle
en termoelektrisk generator til Volvo lastbiler
– et projekt, der er finansieret af en millionbevilling fra EUDP.

Beregn din
økonomiske gevinst
ved energirenovering
Står du overfor en renovering af dit
hus? Så klik ind på Inseros Energi
beregner og få et økonomisk overblik over, hvad du kan spare ved at vælge en
energirenovering. Mange husejere fokuserer ofte på tilbagebetalingstiden, når
en renovering står for døren. Men ved at vælge en energirenovering kan de fleste faktisk opnå et større rådighedsbeløb. Find Inseros digitale værktøj på
www.energy.insero.dk/energiberegning.
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Nye innovative løsninger skal
udvikles lokalt og udbredes globalt
For at skabe nye, innovative løsninger inden for energi og kommunika
tionsteknologi skal Insero tænke
globalt og samtidig udvikle lokalområdets styrke som levende labora
torium. Det kræver en proaktiv
strategi, hvor perspektivrige virksomheder understøttes, og hvor
projekter gør Insero til magnet for
den nyeste viden.

skal udvikle sin forretning for at opdyrke
de bedste og mest innovative løsninger og
samtidig geare Inseros kapital i lokalområdet. Først og fremmest er Inseros tilgang
til ny forretning proaktiv, for væksten sker
ikke af sig selv. Derudover er en langsigtet
satsning på udviklingsprojekter og levende
laboratorier sat i søen, suppleret med et
fokus på uddannelse og investeringer i nye
selskaber. Etablerede forretningsområder
skal videreudvikles, og der skal bygges bro
til nye brancher.

Bæredygtig vækst og udvikling inden for
energi og kommunikationsteknologi er det
overordnede mål i Insero. Derfor har Insero
lagt en klar strategi for, hvordan koncernen

Etablering af vidensselskaber
Inden for energi og kommunikationsteknologi
har Insero udpeget fire faglige fokusområder, som udgør en integreret måde at tænke

intelligente løsninger og fremtidens Smart
Grid på. Disse områder er: e-mobilitet, energirelateret software, geoenergi samt energi
og byggeri. Dertil kommer to tværgående
områder med uddannelse og rådgivning. På
hvert af disse områder har Insero investeret
i vidensselskaber, som er katalysatorer for
lokal vækst og global forretning. Vidensselskaberne samler aktiviteter, projekter og
virksomheder, tiltrækker kapital samt opbygger ny viden og kommercialiserer den. Der er
tale om selskaberne Insero E-Mobility, Insero
Energy, Insero Software, Insero Science
Academy samt Insero Business Services.
Insero Software har desuden en velfunderet
og mangeårig forretning inden for softwareløsninger til lufthavnsbranchen, og deres

Se filmen om Inseros ambitioner og strategi på www.insero.dk/om-os

Insero har lagt en strategi frem mod 2020, som skal skabe vækst og udvikling gennem investeringer i primært vidensselskaber, 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 – med Insero som drivkraft.
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kompetencer fra air traffic management skal
fremover styrkes yderligere, samtidig med at
de skal udnyttes til at opbygge en styrkeposition inden for energi.
Levende laboratorium for projekter
For at understøtte den udvikling, vidensselskaberne står i spidsen for, investerer Insero
langsigtet i at omdanne lokalområdet til et levende laboratorium – et sted, hvor virksomheder og forskere fra hele verden har mulighed for at udvikle, teste og demonstrere nye
teknologier og forretningsmodeller på flere
forskellige platforme, lige fra professionelle
faciliteter og udviklingsmiljøer til familiers
hverdagsliv og bolig. I Green Tech Center kan
virksomheder stille en teknologi op, koble
den på nettet og måle dens performance
og andre parametre. I udviklingsprojektet
Insero Live Lab prøver danske og internationale virksomheder deres teknologier af i 20
familiers hverdag. Det er en unik platform,
som Insero stiller til rådighed for at udvikle
ny viden, nye forretningsmodeller og nye
teknologier.
Levende laboratorier skaber vækst og udvikling på to niveauer: Virksomhederne får både
tekniske og sociologiske input, som er afgø-

rende for deres fremdrift, ligesom de bidrager
til en innovativ kultur i lokalområdet.

The Insero Way

Iværksættere skaber
fremtidens virksomheder
Investeringer i iværksættere er det tredje
element i Inseros strategi. Iværksættere kommer til Insero med forskellige behov. Nogle
har faglige spørgsmål, som Inseros vidensselskaber kan hjælpe med, eller behov for at
udvide deres netværk, mens andre har brug
for kapital til at udvikle forretningen. Insero
investerer både kompetencer og kapital i
iværksættere for at sikre, at nye virksomheder og teknologier får succes og er med til
at drive erhvervslivet ind i fremtiden. Dertil
kommer, at Insero understøtter iværksætternes udvikling ved at invitere dem ind i Inseros
levende laboratorium og udviklingsmiljøer.

Dette er Inseros forretningsmodel, The
Insero Way. Bag Insero koncernen står
fonden Insero Horsens, som er illustreret
gennem den lilla ring. Inden for ringen
ses de datterselskaber, som fonden har
investeret i: Insero Science Academy,
Insero E-Mobility, Insero Energy, Insero
Software og Insero Business Services.
Dertil kommer netværket Energi & Byggeri. Uden for ringen er de iværksættervirksomheder, som Insero Horsens har
en ejeranddel i. Disse investeringer vil
blive solgt fra, når tiden er inde, og nye
investeringer vil løbende komme til. Dertil
kommer udviklingsmiljøerne, som Insero
har en ejeranddel i.

Innovation og læring
For at styrke erhvervslivet og innovationskraften yderligere i lokalområdet igangsætter
Insero lokale uddannelses- og innovationsprojekter. 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 naturvi-

denskabelige fag og innovation. Som koncern
har Insero desuden et konstant fokus på
kompetenceudvikling og vidensopbygning,
både i form af et højt uddannelsesniveau og
ved løbende at udvikle medarbejdernes kompetencer gennem projekter med kunderne.
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Fremdrift i Insero koncernen
Insero er en vidensvirksomhed og består i dag af fem selskaber, der udvikler nye løsninger,
projekter og viden inden for energi, kommunikationsteknologi og software. Selskaberne er
etableret af fonden Insero Horsens.

Inseros direktørgruppe består af Mogens Vig Pedersen, Insero, Mai Louise Agerskov, Insero E-Mobility, Hans Jørn Hansen,
Insero Science Academy, Andy Drysdale, Insero Business Services, Steen Kramer, Insero Energy og Anders Midtgaard, Insero Software.

Insero Science Academy

Insero Energy

Insero Business Services

Insero Science Academy tilbyder rådgiv
ning og uddannelse inden for energi,
innovation, entreprenørskab og tekniknaturvidenskab. Selskabet udvikler
processer, koncepter og teknologier, der
understøtter læring og samspil mellem
uddannelse og erhvervsliv. Kunderne er
blandt andet virksomheder i energibranchen og uddannelsesinstitutioner.

Insero Energy rådgiver om udnyttelse af vedvarende energi inden for jord- og solvarme og
tilbyder ydelser på særligt tre områder: Teknologi og modellering, Energi og byggeri samt
Forretningsudvikling og kommercialisering.

Insero Business Services har specialiseret sig
i fundraising og projektudvikling af danske og
internationale projekter. Selskabet tilbyder
kunder at skrive ansøgninger om projektpuljemidler til for eksempel Højteknologifonden,
Markedsmodningsfonden samt Nordiske og
EU-programmer. Det er ansøgninger, som
kan skaffe eksterne midler til gearing af nye,
innovative forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Når et projekt er bevilget,
tilbyder Insero Business Services projektadministration, formidling, sociologiske studier
og økonomistyring for at sikre, at projektet
kommer i mål – med gode resultater.

Inden for den eksperimenterende læring
har Insero Science Academy udviklet
en række nye koncepter og projekter til
grundskoler og ungdomsuddannelser. For
eksempel testes fremtidens teknologier
– i form af robotter og 3D-printere – på forskellige klassetrin på 16 skoler. Et andet
tilbud er et mobilt laboratorium til skoler
og virksomheder, der er indrettet som et
ideværksted for at styrke innovation og
entreprenørskab.
Derudover tilbyder Insero Science Academy kurser og udviklingsprojekter inden
for energibranchen. Selskabet udvikler en
model, som kan visualisere og simulere
det komplekse energisystem. Modellen
skal styrke forståelsen af sammenhængene og beslutningsprocesserne i systemet
– både blandt fagfolk og i undervisningen
på forskellige niveauer.
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Inden for Teknologi og modellering løser
Insero Energy forskningstunge opgaver, hvor
indgående viden om energisystemet og specifikke teknologier er afgørende. Insero Energy
er desuden repræsenteret i et selskab, der
driver en IT-platform til varmepumper. Næste
skridt er, i samarbejde med de centrale aktører
i branchen, at videreudvikle platformen og
udbrede den.
Renovering af den eksisterende boligmasse
er en central udfordring i forhold til at reducere det danske energiforbrug. Insero har
etableret initiativet Energi & Byggeri, som
består af en række netværks – og kursusaktiviteter inden for energirenovering. Målet er
at understøtte samspillet mellem boligejere,
håndværkere og finansieringsinstitutter.
På området Forretningsudvikling og kommercialisering demonstrerer Insero Energy en
forretningsmodel, hvor husstande i stedet for
at købe en varmepumpe, får tilbud om at få
leveret varme til en fast pris via varmepumper, som selskabet bag ejer og drifter.

Insero Business Services har stået i spidsen
for, at Insero fik andel i det EU-finansierede
FINESCE-projekt til en samlet værdi af 143
mio. kr. med dertilhørende adgang til et bredt
internationalt netværk. Af andre succesfulde
projektbevillinger kan nævnes, at kunden Electrochaea ApS fik hjælp med en bevilling til
ca. 27 mio. kr., samt at to bevillinger til Dansk
Produktions Univers på samlet 7,3 mio. kr. gik
igennem. Endelig har Insero Business Services
afsluttet iKraft kuponordningen for it-forum
– en stor opgave med behov for komplekse
økonomiydelser og projektledelse.
Insero Business Services tilbyder desuden en
bred vifte af services såsom forretningsudvikling, kommunikation og økonomistyring.
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Insero E-Mobility
Insero E-Mobility arbejder målrettet inden
for elbiler og anden el-transport. Virksomheden har fokus på at blive Nordens føren
de projekt- og rådgivningsorganisation og
driver Danmarks erhvervsklynge inden for
e-mobilitet.
Insero E-Mobility er projektleder på flere udviklingsprojekter, herunder et banebrydende
projekt om at elektrificere Endelave-færgen
samt et stort EU-projekt, hvor Insero E-Mobility
tester nye forretningsmodeller for elbiler.

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. Målet med investeringerne er at skabe
vækst og udvikling i det lokalområde, hvor
fonden er forankret.
Fonden blev stiftet i 2008 og har siden da
udviklet sig til at være en proaktiv organisation, der tager initiativ til nye investeringer,

Insero Software
Insero Software har mere end 30 års erfaring med at levere innovative og intelligente
softwareløsninger og -systemer til danske og
internationale kunder inden for lufthavns- og
energibranchen.
På lufthavnssiden har Insero Software løst
en opgave for Flyvevåbnet og Naviair, der sikrer en effektiv koordinering mellem de danske

Virksomheden rådgiver desuden 21 kommuner i Region Hovedstaden om implementering
af elbiler i deres flåde og er med til at etablere
et elbilpartnerskab i Østjylland med dét konkrete mål at få flere elbiler ud på vejene.
Insero E-Mobility sætter e-mobilitet på dagsordenen og står bag Nordens førende elbilkonference BET. BET 2013 havde Henrik Fisker,
samt flere internationale talere på podiet
og samlede godt 100 branchefolk i Horsens.
Selskabet er desuden repræsenteret i bestyrelsen i den nationale brancheforening Dansk
Elbil Alliance.

som har potentiale til at skabe arbejdspladser
og fremtidens vækstvirksomheder. Derudover bidrager fondens investeringer til at
udvikle og tiltrække ny viden og nye samarbejder, som placerer Insero og lokalområdet
i en global sammenhæng. Derfor har fonden
investeret i de fem datterselskaber, som skal
gå forrest i arbejdet og fungere som katalysatorer for vækst.
Fondens adm. direktør er bestyrelsesformand
i de øvrige Insero selskaber, og flere koncern
funktioner, såsom økonomi, jura, HR og kom
munikation, er placeret i fonden.

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

lufthavne og kontrolcentralen i København.
Et projekt, som er klar til at blive rullet ud
på flere internationale markeder. Derudover
forbedrer Insero Software løbende kontrollen
og overvågningen af de tekniske installationer
i lufthavne i Danmark, Grønland og Island.

fra Danmarks første industrielle energilaug
med data fra bygningen i Green Tech Center
i en fælles platform. I Insero Live Lab er
Insero Software ansvarlig for den software,
der styrer 20 familiers forbrug af energi samt
opladning af elbil.

På energisiden udvikler Insero Software
teknologier, der binder informationer fra forskellige dataenheder sammen. I Green Tech
Center i Vejle samler Insero Software data

I februar 2014 skiftede Insero Software navn
fra DSE Airport Solutions for at synliggøre, at
selskabet er en del af Insero koncernen.
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INTERVIEW

De integrerede
løsninger vinder frem
INTERVIEW – Redaktionen har sat direktøren og formanden i stævne i et interview for at
få indblik i deres overvejelser omkring de muligheder og udfordringer, Insero står over for.
Insero har lagt en strategi frem mod først
2015, dernæst 2020, som tegner et klart
billede af, hvilke resultater Insero vil skabe.
Hvad er status på strategien?
Ulrik Kragh, formand (UK): Insero er på en
fantastisk rejse. I 2008 blev fonden Insero
Horsens stiftet med det mål at skabe Danmarks stærkeste kompetencecenter inden
for energi og kommunikationsteknologi i
vores lokalområde. Det er en stor vision, som
krævede en proaktiv, langsigtet og ambitiøs
strategi. Allerede året efter begyndte vi at
bygge nye virksomheder op – som kataly
satorer for vækst og udvikling.
Mogens Vig Pedersen, adm. dir. (MVP):
Siden dengang har vi eksekveret på strategien, og vi er nået langt med at opnå de resultater, vi havde sat os for. I dag består Insero
af fem vidensselskaber med en omsætning
på 40 mio. kroner. Vi har et fælles navn, og
vi tænker som en samlet organisation.
UK: Insero er på sporet frem mod vores 2015
mål, og vi forventer fortsat vækst. Vi står i en
gunstig position, hvor vi har flere muskler at
spille med – lige fra kapital til nye teknologier
og ny viden – og det gør os til en katalytisk
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forretning. I de kommende år vil forretningen
træde tydeligere frem, og fondsdelen vil træde lidt i baggrunden, da det vil være igennem
forretningen, at Insero skaber størstedelen
af resultaterne – både i form af nye løsninger
for vores kunder samt lokale arbejdspladser
og vidensopbygning.

UK: Fonden Insero Horsens har samtidig
fastholdt niveauet for investeringer i uddannelse, forskning og lokalsamfundet for 15,3
mio. kr. Det er med i regnskabet, som dog ikke
viser, at vi i 2013 tiltrak projekter og kapital
for 49,3 mio. kr., hvilket danner en god bund
for den forventede vækst i 2014.

Insero kommer ud med et negativt resultat
på 39 mio. kr. i regnskabet.

MVP: Insero har arbejdet hårdt på at komme
i spil til de internationale projekter ved at
opbygge et netværk og en organisation omkring fundraising. Det har resulteret i, at vi har
tiltrukket en række europæiske midler – både
til Inseros egne projekter og til vores kunders.
På den måde kan vi geare vores kapital og
skabe forretning både inden for forskning
og udvikling og det kommercielle marked.
Kombinationen af udvikling og kundeopgaver gør, at Insero vidensmæssigt er i top og
samtidig leverer de løsninger, som markedet
efterspørger.

Hvornår forventer Insero sorte tal på
bundlinjen?
UK: Den altovervejende årsag til det negative resultat i 2013 er det manglende
udbytte fra Inseros aktier i DONG Energy.
Når det er sagt, så er vi i gang med at forfølge en vækststrategi, hvor vi bygger en
vidensvirksomhed op – og det tager både tid
og koster penge.
MVP: I forhold til Inseros selskaber, så følger
vi de budgetter og investeringsplaner, som
vi lagde i 2012. Det har skabt en betydelig
vækst i vores omsætning svarende til 97 %
fra regnskabsåret 2012. Vi forventer, at vi
får sorte tal på bundlinjen for vores Insero
selskaber i 2016.

UK: Det er vigtigt for os at bygge bro mellem de lokale virksomheder og den viden,
som vores projekter skaber, så vi bidrager til
at løfte hele lokalområdets erhvervsliv. For
eksempel prøver håndværkerne i Insero Live
Lab i Stenderup teknologier af som de første
i Danmark. Det giver dem et forspring, som
de nu kan begynde at drage fordel af.

INTERVIEW

Energi og kommunikationsteknologi er
markeder, som udvikler sig massivt i disse år.
Samtidig står Insero på flere faglige ben.
Hvad er Inseros position i markedet?

inden for fire faglige nicher: geoenergi, emobilitet, energirenovering og energirelateret
software. Men i dag peger tendensen mod, at
de integrerede løsninger vinder frem, og her
er det en styrke at kunne tilbyde indgående
viden om flere teknologier.

MVP: Vi ser en interessant udvikling i vores
forretning, som handler om, at Inseros differentierede selskaber vokser hver især og
samtidig bliver til en stærkere helhed. En
udvikling, hvor fokus går fra de individuelle
teknologier til det samlede energisystem. Det
afspejler sig også i den måde, hvorpå Insero
tænker Smart Grid – som en kobling af flere
komponenter, herunder både el, varme og
transport.

MVP: Med Insero Softwares intelligente styring er vi i stand til at knytte flere teknologier
sammen – fra varmepumper til solcelleanlæg
til elbiler. Vi ser allerede nu de første resultater
af deres arbejde ude i Insero Live Lab-projektet og i Green Tech Center. Samtidig arbejder
Insero på et projekt, som visualiserer og simulerer det komplekse energisystem, således at
vi kan udbrede den læring vi har gjort.

UK: Vi har løbende vurderet risikoen for, at vi
gabte over for meget ved at opbygge viden

UK: En anden vigtig del i Inseros strategi
handler om at teste og demonstrere ny vi-

den og nye teknologier i levende laboratorier. Og i skabelsen af det levende laboratorium har Insero involveret familier og virksomheder til at opdyrke ny viden og udvikling. Et
helt lokalsamfund med 100.000 indbyggere
tager denne dagsorden på sig og er ved at
udvikle en kultur omkring nysgerrighed for
nye teknologier. Det er vi stolte af, og vi
oplever, at lokalsamfundet er glade for at
være med, samtidig med at vi får værdifuld
viden retur.
MVP: Det er forretningsmæssigt interessant
– også internationalt. Vi tester vores kunders
produkter i virkeligheden, hvor hverdagen
skal gå op med transport til og fra arbejde
og varme i huset om vinteren.
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UK: Det giver nogle gange familierne udfordringer, som de ikke havde regnet med. For
teknologierne er uprøvede, og alle børnesygdommene skal findes.
MVP: Flere af de markeder, Insero opererer i,
er umodne. For eksempel elbilsmarkedet, som
dog tog et stort skridt i 2013, hvor de store
bilproducenter som Nissan, VW og Tesla kom
på markedet med nye elbiler.
UK: Ting tager tid, og i takt med at markedet
bliver klar, er det Inseros opgave at udnytte
vores ’first mover’ fordel – blandt andet ved
at rådgive de nye spillere.
MVP: Insero kommer til at skulle svare på
nogle af de vigtige spørgsmål, som presser
sig på. For hvor meget vil folk egentlig betale
for en elbil? Og kan vi skabe økonomi i elbiler
ved at tænke dem ind i hele energisystemet
– tanken omkring vehicle-to-grid? Til det skal
vi aktivere vores levende laboratorium.
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Inseros organisation er bygget op, og omsætningen er stigende.
Hvad er næste skridt for Insero?
UK: I 2013 har Insero opbygget et stærkt
fundament. Vi har fået bekræftet vores forretning og skabt resultater – både i Danmark
og så småt også internationalt. Det betyder,
at Insero fremover vil have endnu mere fokus
på det internationale marked. Vi skal sikre os,
at de projekter, kompetencer, teknologier og
aktiviteter, vi opbygger og tiltrækker, har et
globalt perspektiv. På den måde styrker vi
både de løsninger, vi leverer til vores kunder,
samtidig med at lokalområdet løftes. Det vil
på sigt give sorte tal på bundlinjen.
MVP: For mange af vores ventureselskaber
er næste skridt også at satse internationalt.
Her hjælper vi dem med såvel kapital som viden om de nye markeder. Derudover vil vores
softwareløsninger til håndtering af flytrafik
blive udbredt til endnu flere internationale
lufthavne fremover.

UK: Udviklingen mod det internationale
gennembrud skal ske med vores samarbejdspartnere, som også arbejder internationalt,
herunder både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner.
MVP: Jeg har samtidig et mål om, at vi får
samspillet mellem uddannelsesinstitutioner
ne og erhvervslivet styrket. For at vi kan
opfylde vores vision, er vi nødt til at have
et højt uddannelsesniveau i området og en
kultur, hvor uddannelserne understøtter
erhvervslivet – og omvendt. Virksomheder
og uddannelse skal smelte endnu mere sammen og arbejde mod et fælles mål på fælles
projekter.
UK: Dertil hører, at vi fortsætter vores grundlæggende indsats med at styrke interessen
for naturvidenskaben i lokalområdet. Vi er på
vej, og vi mærker en stigning. Det skal fortsætte, således at området skaber fremtidens
talenter inden for energi og kommunikationsteknologi.

FA K TA

Tallene bag teknologierne
60

Energiforbruget er reduceret med 60 %
hos en række familier i Insero Live Lab ved
at kombinere teknologier som varmepumper,
elbiler og solceller. Samtidig er familiernes
omkostninger til energi faldet, da de nye energiteknologier har lavere driftsomkostninger, end dem
familierne havde før.

100

60

60 % – en af de højeste hitrater i branchen
Insero har specialiseret sig i at udvikle projekter og tiltrække
kapital til forskning og udvikling.
I 2013 skabte Insero følgende resultater for vores kunder:
• Vi indsendte 21 ansøgninger.
• Vi vandt 12 projekter med et totalt budget på 285 mio. kr.

100 % mere kapacitet i luftrummet
Håndtering af flytrafik er et komplekst marked
med behov for specialiserede softwareløsninger, som både tager højde for forretningsgangene
i lufthavne og lever op til branchens høje sikkerhedskrav.
Resultatet i et projekt har været en effektivisering af koordineringen mellem de danske lufthavne ved at udvikle et
system, der styrer denne proces automatisk. Systemet har
resulteret i at flyene kan flyve tættere, og at luftrumskapaciteten er øget med 100 %. Der er samtidig sket en
personalereduktion i tårnene, og arbejdsmængden for den
enkelte flyveleder er reduceret med 25 %.
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17 % er skoleelevernes interesse for naturfagene steget
siden 2011. Det viser en analyse, som samtidig peger på, at
undervisningen og lærerne spiller en vigtig rolle i stigningen.
Insero inviterer hvert år lærerne på konferencen Ud Af Boksen,
og de 12-16 årige inviteres til at tilbringe en uge af sommerferien på
Summer Science Camp i samarbejde med Ungdomsskolerne i Horsens,
Hedensted og Vejle.

Højt fagligt niveau sikrer ny viden
I 2013 voksede Insero med ca. 50 % – en vækst, som vi for
venter vil fortsætte. Vi er særligt på udkig efter specialister
inden for energi, kommunikationsteknologi og softwareudvikling.
Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau og har ansat syv danske og
internationale ph.d.’er og post.docs.

Vi trækker kapital til vores projekter
Insero har de sidste år haft fokus på at trække ekstern kapital
til vores udviklingsprojekter. I 2012 trak vi et stort EU-projekt
til Insero, og i 2013 hentede Insero 21 projekter hjem.

Tiltrukket kapital
80
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Vækst i opgaver
Insero løser en række opgaver for vores kunder, og vi del
tager i flere danske og internationale udviklingsprojekter.

40
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24 virksomheder samles i hot spot for e-mobilitet
Insero driver en erhvervsklynge inden for e-mobilitet.
Klyngen har mere end 24 medlemmer, blandt andre Aarhus
Universitet, Teknologisk Institut, TREFOR samt virksomheder
som Future Electric og SimService. Medlemmerne sparrer med
andre i industrien og udvikler i fællesskab projekter og forretning.
Hvert år afholdes en international studietur – i 2013 til Barcelona – hvor
medlemmerne promoverer egne og nationale aktiviteter samt opsøger nye
netværk, samarbejdspartnere og salgsmuligheder.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Omsætningen stiger

Deltagelse i
udviklingsprojekter
22
20

45

18

40

16

35

14

30

12

25

10

20

8

15

6

10

4

5

2

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

2012 2013

13

UDVIKLINGSPROJEKTER

ˮ

Insero har startet et meget ambitiøst
projekt op, og vi er begejstrede for
den læringsmulighed, som det lokale
living lab i Horsens-området giver os.

Den 25. januar 2014 blev den grønne snor til projektet klippet.

Dr. Fiona Williams,
Research Director i Ericsson, som
koordinerer det europæiske projekt.

Stedet, hvor nye
teknologier afprøves
Fra Inseros side er Insero Live Lab og de
øvrige udviklingsprojekter, som Insero står
bag, et udtryk for ønsket om at skabe en
forretning, der baserer sig på konstant at
søge ny viden inden for energi og kommunikationsteknologi.

Familiernes nye elbiler kørte i karavane gennem Stenderup til åbningen af projektet.

Landsbyen Stenderup i Hedensted Kommune kan i dag kalde sig Danmarks grønneste
landsby. Ud af byens 180 husstande er 20
huse omdannet til fremtidens energi-huse.
Familierne har skiftet oliefyr, gasfyr og dieselbiler ud med solceller, solfangere, varmepumper, jordvarme, solbrønde, ladebokse og elbiler
– og de har fået et intelligent styringsværktøj,
som skal sikre, at energien bruges optimalt i
forhold til faktorer som vejr og elpriser.
Projektet, som hedder Insero Live Lab, åbnede
25. januar 2014. Målet er at teste nye teknologier og udvikle fremtidens Smart Grid. Insero
står selv for en stor del af udviklingen, men
også andre virksomheder er med. Projektet er
en del af et større EU-finansieret projekt, som
hedder FINESCE, og her er fokus netop på at
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udvikle en ny intelligent energi-infrastruktur
baseret på fremtidens internet. FINESCE er
en forkortelse for ”Future INtErnet Smart
Utility ServiCEs”, og Insero blev udvalgt som
den danske partner i projektet, da det 143
mio. kr. store budget skulle fordeles på otte
teststeder rundt om i Europa.
”Insero har startet et meget ambitiøst projekt op, og vi er begejstrede for den læringsmulighed, som det lokale living lab i Horsensområdet giver os. Living lab’et vil give et bud
på, hvordan vi kan optimere energiforbruget
i områder uden for byerne. Projektet er allerede nået langt og bidrager meget positivt
til det fælles FINESCE-projekt,” forklarer Dr.
Fiona Williams, Research Director i Ericsson,
som koordinerer det europæiske projekt.

”Vi får vigtig viden ved løbende at udvikle,
teste og demonstrere nye teknologier – og
invitere andre virksomheder ind i vores
levende laboratorium. Muligheden for at
teste teknologier sammen med rigtige
brugere – familier i deres hverdag – og indbygge denne viden i vores produkter er helt
unik, og den giver os en forretningsmæssig
førerposition i markedet,” forklarer projektleder, Thomas Hune, som står i spidsen for
udviklingen af det intelligente styringsværktøj i Insero Live Lab.
Forventningen er, at den intelligente styring
vil påvirke familiernes energiforbrug, og at
den giver mulighed for at balancere familiernes forbrug i forhold til markedets udbud
og efterspørgsel af energi – og på sigt i form
af differentierede elpriser. Vindenergi er for
eksempel ikke så nemt at styre som energi
fra fossile brændsler, og derfor er det vigtigt
også at kunne styre forbrugssiden.

UDVIKLINGSPROJEKTER

Stort EU-projekt
baner vejen
for et internationalt
Living Lab
Insero har igangsat en stor strategisk satsning på at udvikle et levende laboratorium, hvor virksomheder
og forskere fra hele verden kan udvikle og teste fremtidens teknologier – både på familier, i demonstrationscentre og i specialiserede vidensmiljøer. Et vigtigt skridt på vejen er projektet Insero Live Lab, hvor
samspillet mellem nye, grønne energiteknologier testes på 20 familier.

ˮ

Ud over at installere velafprøvede
teknologier som for eksempel solceller, har vi fået mulighed for at
arbejde med de nyeste teknologier.
Michael Thomsen,
Hedensted VVS.
Flere lokale virksomheder har været involveret i
projektet. Michael Thomsen, energitekniker hos
Hedensted VVS, har haft mulighed for at arbejde
med helt nye teknologier.

Se film om projektet på
www.insero.dk/livelab.

0:08 / 2:22

For den lokale virksomhed Hedensted VVS,
som har været ansvarlig for installationen af
store dele af det nye udstyr hos familierne
i Stenderup, har det haft stor betydning at
være med.

International
magnet for viden
En række samarbejdsparter indgår i FINESCEprojektet – og dermed også i Insero Live Lab
– lige fra lokale virksomheder til internationale
koncerner som Ericsson, ESB, E.ON og Acciona.

”Ud over at installere velafprøvede teknologier som for eksempel solceller, har vi
fået mulighed for at arbejde med de nyeste
teknologier, som først kommer på markedet
senere i år eller til næste år, og vi har skullet
få teknologierne til at spille sammen. Det
har givet os en uvurderlig erfaring. Vi har
lært mere på et halvt år i dette projekt, end
mange år på skolebænken ville have gjort,”
siger Michael Thomsen, der er energitekniker
ved Hedensted VVS. Den nye viden kan han

nu bruge over for virksomhedens fremtidige
kunder.
Netop den innovationsproces, som projektet
understøtter, er central. Til at sikre, at familiernes erfaringer og ideer kommer frem, har
Insero tilknyttet en sociolog til projektet.
”Et levende laboratorium er en stærk måde at
demonstrere teknologier og deres samspil på
i praksis. Her kommer brugerne i centrum for
innovationsprocessen, så viden og nye idéer 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,”
fortæller sociolog Munna Hoffmann, Insero.
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Vi stod over for at skulle renovere og opdagede så
dette projekt. Det var en god mulighed for både at få
de nyeste og bedste teknologier og samtidig være
med til at sætte byen på landkortet.
Peer Bybjerg, deltager.

Så meget energi
sparer familierne
Forventningen er, at flere af familiernes
bruttoenergiforbrug vil blive reduceret
med 60%. Derudover vil familiernes CO2
udledning blive reduceret, da hverken elbilerne eller varmepumperne udleder CO2.

Stor betydning
for landsbyen

og strøm – og dertil kommer besparelser på
brændstof til bilen, som nu er eldrevet.

Alle husstande i Stenderup har haft mulighed
for at tilmelde sig Insero Live Lab. Med det
nye udstyr kan familierne forvente at spare
omkring halvdelen af deres udgifter til varme

”Vi stod over for at skulle renovere og op
dagede så dette projekt. Det var en god
mulighed for både at få de nyeste og bedste
teknologier og samtidig være med til at sæt-

Familien Bybjergs
løsning

Fakta om udviklingsprojektet FINESCE

EU’s satsning på en ny
teknologi-platform

Familien havde før projektet en tre år
gammel gaskedel, som brugte 1800
m3 gas om året, og to biler. Som en del
af projektet fik familien installeret en
jordvarmepumpe, som er blevet koblet
sammen med et solfangeranlæg. Derudover har familien fået indeklimamåleudstyr samt en elbil med en ladeboks til
hjemmet.

• EU-finansieret projekt under FP7’s
FI-PPP program (Future Internet
– Private-Public-Partnership).

FINESCE-projektet er en del af EU’s
ambitiøse initiativ omkring Fremtidens Internet, og formålet er at bygge en fælles,
europæisk teknologiplatform samt implementere den i praksis. Programmet sætter
fokus på involvering af brugere samt
udvikling og demonstration af konkrete
produkter og services. EU har desuden
stor fokus på anvendelse af vedvarende
energikilder i energiforsyningen.

• Totalt budget på 143 mio. kr. Inseros
andel af FINESCE udgør godt 12 mio.
kr. Derudover har Insero investeret seks
mio. kr. samt udviklingstimer i udvikling
en af det lokale demonstrationsanlæg
Insero Live Lab.
• Projektet gennemføres fra 1. marts
2013 til 1. april 2015.
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te byen på landkortet,” forklarer Peer Bybjerg,
som bor sammen med sin kone Jette og deres
10-årige datter. Jette Bybjerg skal fremover
også teste elbilen, når hun dagligt skal køre
120 kilometer til og fra arbejde.
Læs mere på www.inserolivelab.dk.
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Projekter og rådgivning
Insero løser opgaver for danske og internationale kunder inden for energi og kommunikationsteknologi. Opgaverne
spænder vidt – lige fra rådgivning om elbiler til softwareløsninger inden for flytrafik. Derudover deltager Insero i en
række udviklingsprojekter, hvor ny viden, nye forretningsmodeller og nye teknologier udvikles og testes.

Automatisk koordinering
af flytrafikken
Insero Software har, i tæt samarbejde med Flyvevåbnet
og Naviair, udviklet og integreret en løsning, som hjælper lufthavne med at koordinere flytrafikken i forhold
til hastighed, højde og destination. Fra at skulle opnå
telefonisk kontakt, når et fly skifter kontrolzone, foregår
koordineringen i dag automatisk. I første omgang er
løsningen implementeret i kontroltårne i Karup, Aalborg
og Skrydstrup lufthavn. Næste skridt bliver at udbrede
teknologien til lufthavne på det internationale marked.

Internationalt netværk
for e-mobilitet
Det tværnationale projekt No Slone har siden 2012 været drivkraften bag
flere internationale konferencer i Norge, Island, Finland og Danmark. Formålet er at reducere CO2-udslippet inden for transportbranchen gennem
en række politiske anbefalinger. Ud over Insero E-Mobility er flere internationale aktører involveret i projektet, blandt andet den finske forskningsgigant VTT, Norges centrale elbilsorganisation Grønn Bil, Icelandic New Energy
og Svenske NTM.

Energirenovering giver ny forretning
Gennem de seneste år er energirenovering kommet højt på den politiske dagsorden, og opgaven er nu at kommercialisere den viden, som
de danske virksomheder besidder. Derfor har Insero etableret initiativet Energi & Byggeri, som sætter fokus på at udvikle og iværksætte
innovative samarbejder og forretningsmuligheder på området.
Energi & Byggeri styrker det lokale samspil mellem boligejere,
håndværkere og finansieringsinstitutter ved at afholde en række
netværksaktiviteter såsom uddannelser for håndværkere, kurser
for kommuner samt arrangementer for boligforeninger og private
boligejere. Samtidig demonstreres energirenoveringer i praksis, så
bygningsejerne får de bedste løsninger.
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Nye forretningsmodeller
for elbiler
I et fireårigt EU-projekt tester Insero E-Mobility forretningsmodeller for elbiler i et levende laboratorium. I samarbejde med engelske
Aston University og Göteborg Universitet i Sverige udvikles et
koncept, der skal bruges til at teste og videreudvikle nye løsninger
i elbilbranchen. Projektet hedder BUMILLA, og næste skridt bliver
at tilbyde konceptet til aktører i branchen på kommercielle vilkår.

EnergyTogether – lær at
forstå energisystemet
Insero Science Academy tilbyder studerende og ansatte i energibranchen kurser inden
for energi. For at styrke forståelsen af energisystemet har selskabet, med udviklingschef
Flemming Nissen i spidsen, udviklet en model, som kortlægger det samlede energisystem.
Modellen er webbaseret og giver interesserede mulighed for at få indblik i energisystemet og dets beslutningsprocesser samt at simulere effekten af forandringer i systemet.
På baggrund af både historiske og realtidsdata vil brugerne kunne zoome ind og ud af
energisystemet og dermed lære systemets mekanismer at kende.

Nye muligheder for varmepumpen
Varmepumpen er en af de nye energiteknologier, som har vist sig både økonomisk og miljømæssig meget effektiv. Nu skal den udbredes i
Danmark. Insero Energy arbejder derfor med at udvikle varmepumpen
i flere perspektivrige projekter. I to projekter skal teknologien bag
varmepumper gøres lettere tilgængelig i gamle såvel som nye huse.
Derudover tester Insero Energy, hvordan en nyudviklet forretningsmodel gør det mere attraktivt for forbrugerne at vælge varmepumpen. Konceptet tilbyder forbrugerne en abonnementsordning, hvor de
udelukkende betaler for varmen og ikke for selve udstyret.

Intelligent software
binder energidata sammen
Insero Software har udviklet en teknologi, der binder informationer fra
forskellige energienheder sammen. I Green Tech Center i Vejle samler
Insero Software informationer fra et energilaug og parrer dem med data
fra centret på en fælles platform. I det EU-finansierede udviklingsprojekt
FINESCE bruges teknologien til at styre 20 familiers forbrug af energi
samt opladning af elbil. Begge projekter giver forskere, virksomheder og
andre interesserede mulighed for at få adgang til de indsamlede data og
den viden, der ligger i dem.
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Intelligent sporing
på hospitaler
Healthcare Asset Tracking – eller HAT – er et IT-baseret
logistikprojekt, som skal bidrage til at få bedre styr på
varer og medicinske effekter på hospitaler ved hjælp af
trådløs sporing. Det betyder, at udvalgte varegrupper
’tagges’ med små elektroniske ’chips’, som ved hjælp af
taglæsere kan spores og overvåges via en computer
eller en mobiltelefon. Målet er at opnå en væsentlig
optimering af driften på hospitalerne og forbedre
patientbehandlingen. Løsningen, som er udviklet af
iværksættervirksomheden Munin Spot Technology
ApS, testes blandt andet på Herlev Hospital og Aalborg
Universitetshospital. En række partnere, herunder Insero
Business Services, deltager i projektet, som er støttet af
Markedsmodningsfonden.

Power-To-Gas
– ny løsning til energilagring
Projektet Power-to-Gas via Biological Catalysis – eller P2G-BioCat – fokuserer på at omdanne strøm fra en vedvarende energikilde til naturgas, som
derefter kan lagres eller transporteres i eksisterende naturgasnetværk.
Projektet bygger på en banebrydende teknologi udviklet af opstartsvirksomheden Electrochaea ApS, som har specialiseret sig i lagring af energi i
forsyningsnettet. Teknologien er særligt attraktiv i lande med en stor andel
af sol- og vindenergi. Her er ofte en ubalance i energiudbuddet, men med
Power-To-Gas løsningen bliver det muligt at lagre elektriciteten og gemme
den til perioder med spidsbelastning. På den måde sikres et mere stabilt
energiudbud og lavere priser til forbrugerne. Insero Business Services har
tiltrukket midler til projektet fra ForskEL programmet, som yder støtte til
forskning og udvikling af miljøvenlige teknologier til el produktion.

Rullende Innovation
Nu bliver virksomheder i Horsens og Hedensted området
opfordret til at sætte innovation og forretningsudvikling på
dagsordenen. Virksomhederne tilbydes at få besøg af et hold
eksperter fra Business Horsens, Hedensted Erhvervsråd, VIA
University College og Insero Science Academy. Eksperterne
kører ud til ni mindre virksomheder, og med sig har de Inseros
mobile laboratorium med temaet ideudvikling og innovation.
Her præsenterer virksomhederne en udfordring fra deres
daglige drift, og dagen bruges på at finde nye løsninger. Rullende Innovation starter som et pilotprojekt men med en klar
ambition om at udvide til et større, regionalt projekt. Projektet
er støttet af Gurli og Hans Engell Friis’ Fond.
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Synergien mellem vores rådgivning, dybe faglige viden,
netværk samt attraktive
kontor- og testfaciliteter
og adgang til vores levende
laboratorium giver iværksætterne nogle nye muligheder, som de ikke får andre
steder.
Søren Munk,
investeringschef.

Investeringer i
iværksættere udvikler fremtidens
teknologier og virksomheder
Insero tilbyder iværksættere risikovillig kapital, netværk og specialiseret viden til at udvikle deres
forretning og blive succesfulde
virksomheder.
Insero har i dag en portefølje på ni iværksættervirksomheder inden for energi og kommunikationsteknologi.
”Vi investerer i virksomheder med globale
ambitioner, som samtidig har potentiale til
et attraktivt økonomisk afkast,” siger Søren
Munk, investeringschef i Insero.

Læs mere på
www.insero.dk/iværksætter.
Her kan du også se en film med Søren
Munk, der forklarer nærmere om Inseros
investeringer.
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Den tilførte kapital i et selskab bidrager til, at
virksomheden kan færdigudvikle deres produkt eller service og kommercialisere den.
Starten på et samarbejde
Insero er løbende på udkig efter iværksættere og etablerede virksomheder med investeringspotentiale.

”Vi er mere risikovillige i vores investeringsprofil end traditionelle ventureinvestorer, og
vi investerer også i iværksættere, som endnu
ikke har et færdigt produkt. Men vi foretrækker, at virksomheden har udviklet en prototype og har bekræftet værdien hos kunderne,”
siger Søren Munk.

Paul Egginton er direktør i TEGnology,
som Insero investerede i 2012.

I VÆ R K S Æ T T E R E

Fakta om Inseros investeringer

Iværksættere med en god ide er meget
velkomne til at kontakte Inseros investeringsteam, som består af John F. Dascher,
Søren Munk og Morten Dahl Iversen.

Insero har ni iværksættervirksomheder i
sin portefølje: ECOmove, AC-Sun, ECTunes,
Klimabevidst.dk, Munin Spot Technology,
TEGnology, EmaZys, Miitors og Brainreader.
Flere af disse investeringer er gennemført i samarbejde med andre investorer og
innovationsmiljøer som for eksempel CAPNOVA, Syddansk Teknologisk Innovation
og BOREAN Innovation.

Kriterier for investering
Inseros kriterier for at investere i en
iværksættervirksomhed er, at den skal:

Afhængigt af virksomhedens strategi og
behov investerer Insero typisk startkapital
i størrelsesordenen 3 til 10 millioner kroner
mod en ejerandel i selskabet.
Mere end kapital
En investering er starten på et godt samarbejde, hvor Insero – gennem et aktivt bestyrelsesarbejde – arbejder målrettet sammen
med direktionen og resten af bestyrelsen
om at skabe værdi og positionere selskabet
attraktivt i markedet.
”Vi besidder forskellige kompetencer i Insero,
og i nogle selskaber er der behov for, at vi
bidrager med viden om afsætning, mens
det i andre kan være forretningsudvikling,”
forklarer Søren Munk.

Derudover får iværksætteren adgang til de
øvrige services, som Insero tilbyder.
”Flere af vores iværksættere har stor gavn
af Inseros samlede pakke. Synergien mellem
vores rådgivning, dybe faglige viden, netværk samt attraktive kontor- og testfaciliteter og adgang til vores levende laboratorium
giver iværksætterne nogle nye muligheder,
som de ikke får andre steder,” forklarer Søren
Munk. Senest har Insero hjulpet virksom
hederne ECOmove og Munin Spot Technology
med at tiltrække millioner til nye projekter
gennem nationale forsknings- og udviklingspuljer, mens to andre selskaber, TEGnology
og EmaZys, er flyttet ind i det nye Green
Tech Center.

Tre hurtige til en iværksætter

• Falde inden for energi eller kommunikationsteknologi
• Have udsigt til et attraktivt økonomisk
afkast
• Bidrage til vækst, viden og arbejds
pladser i Inseros lokalområde
• Involvere noget nyt – enten forretningsmæssigt eller teknologisk
• Have et unikt værditilbud, som er bekræftet hos kunderne
• Have internationalt vækst- og markeds
potentiale
• Have det rette team til at føre forret
ningen ud i livet.

Målet med investeringer
Insero investerer for at skabe et attraktivt
økonomisk afkast ved salg af virksomheden. Dette afkast investeres i nye iværksættervirksomheder. Ud over økonomisk
afkast skal alle investeringer skabe lokale
aktiviteter i form af arbejdspladser eller
vidensopbygning og dermed bidrage til at
skabe et dynamisk erhvervsliv.

Udviklingen i antallet
af modtagne ansøgninger
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Paul Egginton, direktør i TEGnology
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Hvad er jeres mål for 2014?
Vi udvikler vores teknologi, så vi kan lancere
et produkt på en messe i USA, hvor vi vil
have testmoduler klar til salg.
Hvorfor gik I til Insero?
Vi manglede kapital til at udvikle en proto
type, og i Insero kunne vi samtidig få den
sparring, som vi havde behov for til at udvikle forretningen.

Hvad har I fået ud af
samarbejdet med Insero?
Mere tid til at fokusere på udvikling og
fremdrift i virksomheden. Vi har fået en del
opbakning fra Insero, samtidig med at vi har
kunnet trække på deres viden om teknologi
og marked. Vi er flyttet ind i Green Tech
Center og har fået hjælp til at rejse millioner
til et nyt projekt, som handler om at reducere
spildvarme i lastbiler.
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Ny investering kan sikre
tidlig diagnose af Alzheimers
En iværksættervirksomhed med fokus på tidlig og præcis diagnose af
Alzheimers har vist sig så lovende
på et globalt plan, at Insero er gået
ind som investor.
Alzheimers bliver ofte diagnosticeret forkert
og for sent. Det er en svær diagnose at stille
tidligt i sygdomsforløbet, og i dag baserer
lægen hovedsageligt sin diagnose på en
subjektiv vurdering af patientens ofte diffuse
symptomer. Men med en ny banebrydende
teknologi fra Horsens virksomheden Brain
reader ApS får læger et afgørende supplement, som vil styrke diagnosticeringen.
”Vores system er automatiseret og kan hurtigt levere en objektiv vurdering af hjernen.
Disse vigtige informationer hjælper lægen til
at stille en mere præcis diagnose af Alzhei-

mers – selv på et meget tidligt stadie. Det
betyder, at patienten tidligere kan indlede et
behandlingsforløb,” forklarer CEO og medgrundlægger af Brainreader, Daniel Langhoff.
Stort marked i vækst
I 2010 levede 24,5 mio. mennesker verden
over med Alzheimers, og det forventes, at
50 mio. vil have sygdommen i 2030. Det gør
sygdommen til den sjette mest dødelige, og
den øger de offentlige sundhedsomkostninger med en faktor 3 for personer over 65
år. Behovet for nye løsninger på området er
derfor stort.
”Vi ser ind i et voksende internationalt marked. Der kommer flere og flere ældre, og det
betyder, at flere vil blive ramt af Alzheimers.
For dem er en tidlig diagnose essentiel for at
få bedre behandling og dermed øge livskvaliteten, og her vil vores teknologi kunne spille
en vigtig rolle,” forklarer Daniel Langhoff.

Internationalt salgsfremstød
Brainreader blev stiftet i 2011 som et resultat af medgrundlægger Jamila Ahdidans
ph.d. på Aarhus Universitet. I 2013 fik virksomheden europæisk klinisk godkendelse,
og i dag bliver systemet anvendt dagligt på
tre klinikker i Schweiz – med gode resultater.
Insero har investeret i selskabet med det
mål at bane vejen for en international skallering startende i USA.
”Brainreaders teknologi er utrolig interessant.
På den ene side har den potentiale til at gøre
en stor forskel for de mennesker, der har behov for en tidlig diagnose, og på den anden
side har selskabet et enormt forretningsmæssigt potentiale. Teknologien er udviklet
på baggrund af dyb viden fra internationale
forskningsprojekter og ved at udnytte de nye
teknologiske muligheder og den digitale infrastruktur, vi har i dag,” fortæller Investment
Manager i Insero, Morten Dahl Iversen.

Teknologien udnytter de nye teknologiske muligheder og den
digitale infrastruktur. Det betyder, at en læge kan få en såkaldt
second opinion i form af en rapport inden for tyve minutter.

ˮ

Vores system er automatiseret og kan
hurtigt levere en objektiv vurdering af
hjernen. Disse vigtige informationer
hjælper lægen til at stille en mere
præcis diagnose af Alzheimers.
Daniel Langhoff, Brainreader.
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Grundlæggerne af Brainreader ApS er CTO Jamila Ahdidans
og CEO Daniel Langhoff. Ideen til virksomheden udsprang
af Jamila Ahdidans ph.d. fra Aarhus Universitet. I dag har
virksomheden europæisk klinisk godkendelse og teknologien
anvendes dagligt på flere klinikker.

ˮ

I USA bliver der dagligt
foretaget rigtig mange MR
scanninger. Det gør det til
et vigtigt marked for os, fordi
lægerne kan indføre vores
system fra den ene dag til
den anden.
Daniel Langhoff, Brainreader.

Næste skridt: USA
Brainreader har et amerikansk patent på teknologien, og næste skridt bliver at opnå de
forskellige godkendelser, som er nødvendige
for at lancere på det amerikanske marked. En
proces, der koster både tid og penge.

Fokus i dag er på Alzheimers, men Daniel
Langhoff udelukker ikke, at andre hjernesygdomme såsom epilepsi eller sklerose vil
kunne få glæde af teknologien.

”I USA bliver der dagligt foretaget rigtig
mange MR scanninger. Det gør det til et vig-

tigt marked for os, fordi lægerne kan indføre
vores system fra den ene dag til den anden.
Med kapital fra Insero har vi mulighed for
at opgradere vores teknologi, beskytte den
yderligere med flere patenter og vigtigst af
alt: komme ind på det amerikanske marked.
Ud over kapital kræver det også indgående
viden om det amerikanske marked,” forklarer
Daniel Langhoff.

Sådan fungerer teknologien

Om investeringen

nembrud. Når virksomheden har vokset
sig stor og stærk, er det tanken, at Insero
sælger sine aktier mod et afkast på investeringen.

1 Lægen uploader et billede fra en MR
scanning af patientens hjerne.
2 Billedet indlæses i Brainreaders

avancerede billedanalysesystem,
som hurtigt og nøjagtigt måler
hjernens volumen, form og struktur
samt andre mønstre, der er centrale
i forhold til at forudsige Alzheimers.
Tallene sammenlignes med en database med relevante informationer
om hundredvis af hjerner.

3 Der sendes en rapport til lægen.
Alt dette sker inden for 20 minutter.

Insero har investeret 7 millioner kroner i
Brainreader og har en ejerandel. Ud over
kapital bidrager Insero med ekspertviden om afsætning på det amerikanske
marked i form af bestyrelsesmedlem John
F. Dascher og bestyrelsesformand Morten
Dahl Iversen. Inseros investering er sket
i samarbejde med Syddansk Teknologisk
Innovation, som også har investeret et
millionbeløb.

Læs mere på
www.brainreader.net.

I mellemtiden skaber Brainreader en række afsmittende fordele såsom videnstung
innovation og nye arbejdspladser.

Potentialet i investeringen
Insero har investeret i Brainreader for
at give virksomheden mulighed for at
færdigudvikle teknologien og dernæst
at bane vejen for et internationalt gen-
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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.

Se film om Green Tech Center på
www.insero.dk/green-tech-center

Udviklingsmiljøer er magneter
for global viden og udvikling
Tre udviklingsmiljøer danner rammen om Inseros arbejde med at
udvikle og tiltrække global viden til
lokalområdet – og omsætte den til
nye produkter. Inden for hver deres
område fungerer miljøerne som
magneter for udvikling, demonstration, produktion og kommercialisering af nye teknologier, og de spiller
en vigtig rolle i Inseros strategi om
at tilbyde et levende laboratorium.

Green Tech Center
– demonstrationscenter
for grønne teknologier
I Green Tech Center har virksomheder, forskere
og uddannelsesfolk adgang til at demonstrere
og teste nye teknologier inden for green tech.
Det sker i henholdsvis en kontorbygning, et
laboratorium med testfaciliteter og i en park.
For at tilbyde så realistiske demonstrationsfaciliteter som muligt har Green Tech Center
etableret flere energilaug for områdets
virksomheder og private boliger. Disse energi
laug fungerer som levende laboratorier, hvor
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interesserede har tilladelse til, i anonymiseret
form, at anvende laugenes energidata til udvikling af nye produkter, services og forskning.
”Tanken 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,” siger direktør Jørgen Andersen. Det har flere virksomheder benyttet sig af, og selv om huset først
åbner i juni 2014, er det allerede fuldt udlejet.
Adgang til internationalt netværk
Green Tech Center har desuden fokus på at
opbygge et stærkt internationalt netværk
for at understøtte, at den viden og de teknologier, der udvikles i centret, har globalt
udsyn og værdi.
”Vi vil være et hot spot inden for green tech,
og derfor samler vi løbende vores netværk
til at deltage i projekter, workshops og andre
events. Vi vil åbne døre og har indledt samarbejde med flere internationale partnere
– lige fra NASA i USA til kinesiske selskaber,”
fortæller Jørgen Andersen. Eksempelvis
etablerer Green Tech Center et kontor i New
York som et led i Dansk Industris eksportfremmende satsning. Derudover har Green
Tech Center igangsat en række projekter,
som skal foregå i centret, og som er finan-

sieret gennem bevillinger på over 12 mio.
kroner fra nationale udviklingspuljer. Huset
er baseret på en triple helix tankegang, hvor
samarbejde og vidensdeling på tværs af
virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er centralt.
Læs mere på
www.greentechcenter.dk

Vitus Bering Innovation
Park – international
smeltedigel
I Vitus Bering Innovation Park i Horsens bor
omkring 35 virksomheder side om side med
erhvervsaktøren Business Horsens og VIA
University College – områdets største uddannelsesinstitution med over 4000 studeren
de, hvoraf halvdelen er internationale. Det
skaber et attraktivt miljø, hvor uddannelse og
erhvervsliv tilsammen udgør en international
smeltedigel.
”Vi tilbyder hurtig adgang til den nyeste
viden – både teknologisk og merkantil. Når en
virksomhed skal i gang med et projekt, sætter vi dem sammen med VIAs videnscentre,

UDVIKLINGSMILJØER

Vitus Bering Innovation Park er ofte centrum
for arrangementer inden for e-mobilitet,
geoenergi og globalisering.

som giver mulighed for projekt- eller praktiksamarbejder med studerende. Derudover
har vi erhvervsaktører og flere vidensvirksomheder boende, og samlet set er huset et
unikt center for innovativ udvikling,” fortæller
direktør Ulla Sparre.
Vitus Bering Innovation Park har strategisk
fokus på tre faglige områder: Globalisering for
små og mellemstore virksomheder, e-mobilitet
– herunder hele værdikæden omkring elbiler
og andre eldrevne transportformer – og endelig geoenergi, som er viden om jordvarme,
varmepumper og hvordan de nye energiformer
spiller sammen i det samlede energisystem.
”Vi har samlet en række virksomheder inden
for disse felter. De kommer til huset, fordi vi
tilbyder dem attraktive og fleksible faciliteter
såsom udviklingsværksteder, netværk og et
aktivt samarbejde med VIA om udveksling
af viden. Vi har for eksempel tre virksomheder, der arbejder med e-mobilitet, som
alle er i gang med flere spændende ud
viklingsprojekter,” siger Ulla Sparre.

Univers – DPU i Hedensted. Her er fokus på
selve produktionen og på at tilbyde produktionsvirksomheder og iværksættere fra hele
Danmark nye muligheder til at styrke deres udvikling og konkurrencekraft. De fysiske rammer
forventes at komme endeligt på plads i løbet
af 2014, således at produktionsvirksomheder
får adgang til state-of-the-art faciliteter i et
miljø, der inspirerer både besøgende samt bosiddende virksomheder og iværksættere.
”I DPU vil der være plads til, at iværksættere
og etablerede virksomheder kan fremstille
0-serier og prototyper samt få adgang til produktionsudstyr, den nyeste viden, samarbejdspartnere og input omkring den samlede værdikæde,” fortæller direktør Jeppe Poulsgaard.
Behovet for et hus med fokus på at kombinere ny viden og produktion er stort, og interes-

sen for at blive en del af Dansk Produktions
Univers er tilsvarende. Over 30 virksomheder
har vist interesse, og huset tilbyder derfor
allerede nu en række nye muligheder for
eksisterende produktionsvirksomheder samt
iværksættere.
”Vi vil styrke produktionsvirksomhedernes konkurrencekraft for at sikre vækst
og indtjening. Vi tilbyder analyser samt
en rejseplan, der sikrer blivende resultater.
Handling er vores varemærke. Som en af
vores iværksættere udtrykker det: Jeg har
mødt mange jakkesæt men endnu ikke set en
tilgang, som den Dansk Produktions Univers
tilbyder,” siger Jeppe Poulsgaard.
Læs mere på
www.danskproduktionsunivers.dk

Læs mere på
www.vbipark.dk

Dansk Produktions
Univers – styrket
konkurrencekraft
i produktion
Et tredje sted, hvor Insero er involveret i at
skabe et udviklingsmiljø, er Dansk Produktions

Dansk Produktions Univers forventes klar i løbet af 2014.
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LOKALE AKTIVITETER

Et attraktivt lokalområde
er et vigtigt udgangspunkt
Insero 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 lokale
aktiviteter og gøre området attraktivt.

Talentudvikling går hånd i hånd med eliten
Sport for
bredden og eliten
Inseros lokalområde har gennem en årrække
kunnet byde på store sportsoplevelser.

Inden for de sidste fire år har basketballklubben Horsens IC vundet to bronzemedaljer,
og fodboldklubben AC Horsens har været i
pokalfinalen og kvalificeret sig til europæisk
fodbold. Med investeringer fra Insero Horsens
har de to traditionsrige klubber en klar mål-

Svømmetalent med
OL ambitioner
Insero Horsens bakker op om udvalgte lokale sportstalenter, som har evnerne til at markere sig på internationalt plan inden for deres sportsgren – og dermed
inspirere andre sportsudøvere. Et af de talenter er
svømmeren Daniel Steen Andersen, som har sat alt
ind på at kvalificere sig til de Olympiske Lege i Rio de
Janeiro i 2016. Inden da er hans næste store mål EM
på langbane i Berlin.
Daniel Steen Andersen blev i 2013 nomineret til Årets
Fund i dansk idræt. Prisen er Danmarks ældste inden
for idræt og uddeles af Politiken, Dansk Idræts Forbund og Team Danmark.
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sætning om at skabe endnu bedre resultater i
fremtiden og samtidig udvikle og fastholde de
bedste, unge talenter.

LOKALE AKTIVITETER

Eksperimentarium
på Hældagerskolen
Hældagerskolen i Vejle har fået bevilget midler til at
skabe nye kreative rammer for naturfagene. I første
omgang vil skolen digitalisere undervisningen og understøtte elevernes skabertrang gennem udstyr som LEGO
Mindstorms og LEGO WeDo. Herefter vil skolen indrette
et eksperimentarium, som skal skabe nye muligheder og
samtidig styrke den kreative dimension i undervisningen.

Talenter modtager legater
Insero Horsens har de seneste fem år uddelt legater til dygtige,
lokale studenter, som har gjort sig særligt positivt bemærket, har
fået mindst én topkarakter i de naturvidenskabelige fag og har vist
et godt socialt engagement på deres skole. Siden 2013 har Insero
Horsens udvidet kredsen af legatmodtagere til også at omfatte erhvervsuddannelser inden for byggeri, industri og landbrug. Hermed
markeres vigtigheden af de erhvervsfaglige uddannelser.

Bredt samarbejde
om lokal aktivitetspark
I Øster Snede ved Hedensted har lokale skoler og institutioner taget initiativ til at opføre en fælles aktivitetspark. Parken, som Insero
Horsens bidrager til, skal i fremtiden være et samlingspunkt i byen
– let tilgængelig for både borgere, institutioner og idrætsklubber.

Se film på
www.insero.dk/fremtek

Robotter og 3D-printere
indtager skolerne
I et nyt projekt introducerer Insero Science Academy
fremtidens teknologier i undervisningen på lokalområdets
skoler. I løbet af de næste to år skal omkring 500 elever og
undervisere printe deres ideer i 3D og hilse på NAO-robotterne Nanna, Anton og Otto. Formålet med projektet er at
undersøge, hvilke muligheder, udfordringer og begrænsninger teknologierne indeholder, og hvilken indflydelse de kan
og skal have i fremtiden.
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Overblik over Insero Horsens
investeringer i 2013
Erhvervsinvesteringer
Brainreader
Ny investering: Iværksættervirksomhed, som har
udviklet et system, der kan bidrage til en tidlig og
præcis diagnose af Alzheimers. Nu intensiveres
produktudviklingen, og produktet bringes ind på
det internationale marked.
TEGnology
Opfølgningsinvestering til fortsat udvikling og
kommercialisering af teknologi, der kan omsætte
spildvarme til strøm.
EmaZys Technologies
Opfølgningsinvestering til videreudvikling samt lancering af teknologi til overvågning af solcelleanlæg.
ECOmove
Opfølgningsinvestering til videreudvikling af nye
elbilteknologier samt fokus på at tiltrække flere nye
kommercielle kunder.
Miitors
Opfølgningsinvestering til videreudvikling af selskabets ultralydsmåler.
Munin Spot Technology
Opfølgningsinvestering til videreudvikling og kommercialisering af selskabets forretning inden for
sporing af bortkomne genstande.
Insero Business Services
Opfølgningsinvestering til oprustning inden for
fundraising, ansøgninger, projektledelse og styring
af udviklingsprojekter.
Insero Science Academy
Ny investering: Etablering af datterselskab med fokus på at udvikle uddannelsestilbud i lokalområdet
inden for innovation, teknik og naturvidenskab.

Udviklingen i antallet
af modtagne ansøgninger
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Energi konference
Insero var vært ved en konference om finansiering
af nye energiteknologier, hvor omkring 125 beslutningstagere deltog, herunder EUDP og DI.
Energy Day
Sponsorat af præmier til InnoAward – en innova
tionskonkurrence for studerende inden for energieffektivisering og intelligente energisystemer.

Fremtek – fremtidens teknologi i skolen
Forskningsprojekt, der tester robotteknologi og
3D-print for at undersøge, hvordan de to forholdsvis ukendte teknologier kan inddrages i undervisningen på forskellige uddannelsesniveauer.

Den gode ide på TV2
Innovationsprojekt, hvor en jury af fagfolk i samarbejde med Go Morgen Danmark på TV2 ledte efter
Danmarks bedste ide. Finalisterne deltog senere i
en opfølgningsdag i Vitus Bering Innovation Park
med Insero som vært.

Dansk Produktions Univers
Bidrag til foreningen bag Dansk Produktions
Univers – et udviklingsmiljø i Hedensted, som skal
styrke dansk produktion.

Uddannelsesprojekter

Energi & Byggeri
Nyt initiativ, der skal styrke det lokale erhvervslivs
kompetencer og forretningsmuligheder inden for
energirenovering.
Energy Together
– kortlægning af energisystemet
Udviklingsprojekt, der systematiserer og visualiserer det tekniske energisystem, energisektoren og
rammerne for beslutningerne i energisektoren.
Erhvervs-ph.d. om innovation
I samarbejde med Syddansk Universitet etableres
en erhvervs-ph.d., der skal undersøge, hvordan
iværksættere og virksomheders evne til at skabe
innovation og succes kan styrkes.
Rullende Innovation
Pilotprojekt, som har til formål at løse konkrete
forretningsmæssige udfordringer for lokale virksomheder ved hjælp af eksperter fra Hedensted
Erhverv, VIA University College, Business Horsens
og Insero Science Academy. Projektet er støttet af
Gurli og Hans Engell Friis’ Fond.
European Venture Contest i Horsens
Insero var vært for den internationale konkurrence
European Venture Contest med temaet energi.
Over 100 investorer og iværksættere var samlet i
Vitus Bering Innovation Park.

Prøv1elbil brobygning
Afslutning og optimering af projekt Prøv1Elbil – et
udviklingsprojekt, hvor almindelige familier testede
elbiler i deres hverdag.
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Erhvervs-, forskningsog udviklingsprojekter

Elektrificering af Endelave-færgen
En analyse af de mulige tekniske løsninger i
forbindelse med en elektrificering af Endelave
færgeoverfarten.

160

0

Insero E-Mobility
Opfølgningsinvestering til gennemførelse af
strategien for 2013-2015 med fokus på at sælge
rådgivningsydelser og viden inden for e-mobilitet.

Energirenoveringsstrategi
Demonstrationsprojekt, hvor VIA University College, Horsens Kommune og de almene boligforeninger energirenoverer den almene boligsektor.

Uddannelse og iværksætteri
Nyt initiativ, der intensiverer indsatsen for ud
dannelse og iværksætteri blandt børn og unge.
I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab
– Young Enterprise – skal initiativet styrke entre
prenørskabskulturen i Inseros lokalområde.
Læring anno 2014
Anden runde i et efteruddannelsesprojekt i
Hedensted Kommune, hvor undervisere får mulighed for at udvikle digitale læringskompetencer i
samarbejde med kollegaer og vejledere.
Projekt Samspil 2
Styrkelse af samarbejdet mellem skoler og virksomheder for at sikre, at interessen for de naturvidenskabelige fag fortsat vokser.
hAPPy Hackaton
Et projekt, der belyser mulighederne inden for
udvikling af sundhedsapps og samtidig giver studerende en mulighed for at se deres kompetencer
anvendt i praksis.
Intelligente Materialer
I et udviklingsforløb har grundskoleelever på 9. og
10. klasses niveau samt 1.g elever på HTX arbejdet
med intelligente materialer. De designede og fremstillede et produkt, hvor elektronik og tekstil blev
kombineret.
LEGO Mindstorms
Løsning Skole har fået bevilget 10 nye sæt
Mindstorms robotter, så skolen i fremtiden kan
tilbyde den innovative undervisning til endnu flere
klassetrin.
E-læringsklasser i Hedensted Kommune
Udbredelse af den digitale undervisning på flere af
Hedensted Kommunes skoler.
Ud af Boksen 2013
Den årlige lærerkonference blev afholdt for femte
år i træk med 120 deltagere.
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Folkeuniversitet i Horsens/Hedensted
For første gang afholdte Folkeuniversitetet kurser
og foredrag i Horsens og Hedensted.
Talentlegater
Legater til talentfulde studenter i lokalområdet.
Uddeles til 2. og 3.g elever samt til elever på erhvervsuddannelser. Efter legatoverrækkelse inviteres alle modtagere til at være med i Insero Horsens
Talentnetværket.
Eksperimentarium
Hældagerskolen indretter et eksperimentarium,
der skal bringe nye dimensioner i naturfagsundervisningen.
Opgradering af Mindstorms
Bråskovgård Efterskole har fået opgraderet deres
LEGO Mindstorms udstyr.
LEGO Mindstorms HTX
LEGO Mindstorms klassesæt til en 2.g klasse på
Learnmark HTX, som er mentor for en folkeskole i
First Lego League.
IUPN konference
Netværkssamarbejde mellem en række danske
ingeniøruddannelsesinstitutioner.

Sport og kultur
Science Innovation TV
Online TV kanal med fokus på innovation og videnskab i lokalområdet. Lanceres i sommeren 2014 på
www.sciinntv.com.
Visuelt Gymnasium Horsens
Nyskabende gymnasiemodel, der tilbyder undervisning på højt niveau i billedkunst, mediefag,
arkitektur og design sideløbende med undervisning
i de almene fag på en ny gymnasial linje på Horsens
Kunstmuseum.
Juelsminde Havnemuseum
Videoprojekt på Juelsminde Havnemuseum, som
skildrer havnens udvikling.

Eventløbet i Horsens
Motionsløb med både børneløb, korte og lange ruter.
Historisk projekt i Stenderup
Projekt, der kortlægger byens historiske udvikling.
Elitesponsorat af svømmetalent
Tre-årig aftale med det lokale svømmetalent Daniel
Steen Andersen fra Horsens Svømmeklub.
Beringsstafetten 2013
Årligt tilbagevendende motionsløb i Horsens.
Stoneass Festival
Musikfestival på FÆNGSLET i samspil mellem lokale
og nationale kunstneriske kræfter, både musikalsk
og visuelt.
Juelsminde Run 2013
Årligt tilbagevendende lokalt motionsløb for både
børn og voksne. I 2013 med en større elbil-event.
Horsens Stallions
Træningsudstyr og uddannelse af klubbens elitetrænere.
Christian Lemmerz udstilling
Udstilling på Horsens Kunstmuseum med billedhuggeren Christian Lemmerz.
Fodboldtrøjer FC Horsens
Nye fodboldtrøjer til klubbens seniorhold.
Sommerproduktion 2013
Komediehuset, Horsens Ny Teater og Musikstedet
tilbyder en sommerferie camp for unge talenter
inden for dans, drama og musik.
Horsensbilleder.dk
Overspilning af analog film til digitalt format, så
byens historiske materiale bevares.
Middelalderfestival
Stort lysshow med historisk fortælling på Fængslets facade.
Horsens Teaterfestival
Teateroplevelser for børn og unge uden for teatersalen – i år med temaet Byliv.

Sheltere på Kastaniehøj
To sheltere på Kastaniehøj i Horsens til glæde for
byens ungdomsorganisationer.

Horsens Latin Jazz Corner
Festival på Horsens Ny Teater, hvor musikinteresserede kan møde nationale og internationale latinjazz musikere.

Vinter Varieté 2013
Opsætning af Vinter Varieté 2013 på Kulisselageret.

HBK Horsens Badminton Klub
Spinning-arrangement til fordel for de unge talenter.

Julelysshow i Horsens
Et lysshow med 3D effekter på Vor Frelsers Kirkens
facade i Horsens midtby.

Elitesponsorat af golftalent
Sponsorat af golftalentet Andreas Thulstrup Pedersen fra Stensballegaard Golfklub.

’Rummet under Canopyen’
En canopy i Engum til de lokale klubfaciliteter, skolen og børnehaveklassen.
Uderum Lindehøj
To eldrevne sofacykler til et uderum for alle borgere
i området omkring Lindehøj.
Horsens All Stars
Initiativ, som hvert år samler lokale musikere fra
Horsens – i 2013 for femte gang.
HIC Basket
Forstærke klubbens arbejde for at styrke breddesporten og eliteholdet.
MTB Prison Break
Et af Danmarks største mountainbike løb i Horsens.

Scandinavian Soul Festival
Skandinavisk musik- og talentfestival på Horsens
Ny Teater.
Øster Snede Aktivitetspark
Fællesområde og aktivitetspark i Øster Snede.
Pelshuer til Horsens Garden
Nye pelshuer til Danmarks ældste provins drengegarde.
Horsens Dykkerklub
Bidrag til aktivitetsdag.
Stenderup Idrætsforening
Nyt træningsudstyr.
Horsens Kite og Windsurfing Klub
Midler til til nye boards og rigge.

Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub
Bidrag til Horsens Kunstmuseum gennem erhvervsnetværk.
Horsens & Friends
Sponsorat til foreningens aktiviteter i 2013.
Horsens Ny Teater
Bidrag til teatret gennem medlemskab af HNT
+ erhvervsklub i 2013.
Kreativt/digitalt projekt på As Friskole
As Friskole har sammen med en kunstner, skabt
mulighed for, at elevernes fysiske arbejde spiller
sammen med deres kreative, digitale arbejde på
deres iPad.
DM i Latin
Sponsorat til afholdelse af DM i Latin dans i Horsens.
Fodbold i Hedensted
Bidrag til pigehold i Hedensted Idrætsforening.
Talentjagten efter studerende
Virksomhedskonference på Horsens Ny Teater for
lokale virksomheder med fokus på internationale
studerende.
Horsens Golfklub udvikler talenter
Klubben udvikler talenter for at skabe et godt
træningsmiljø, gode resultater og gøre klubben
attraktiv.
Shelter Stenderup
Tilskud til et shelter i Stenderup.
AC Horsens klubsamarbejde
og sponsoraktivering
Styrkelse af klubsamarbejdet - en sammenslutning
af 23 klubber fra Horsens, Hedensted og omegn,
som udvikler spillere til klubbens første- og andethold. Samtidig øger Insero engagementet i klubben
med et tribunesponsorat.

Antal investeringer
i 2013
9 erhvervsinvesteringer,
heraf 2 nyinvesteringer
Disponeret for i alt 45,1 mio. kr.
13 erhvervs-, forskningsog udviklingsprojekter
I alt 7,6 mio. kr.
57 lokale projekter inden
for uddannelse, sport og kultur
I alt 7,7 mio. kr.
Tiltrukket kapital
I alt 49,3 mio. kr., heraf 7,4 mio. kr. som
syndikeret kapital.
Status siden 2008
15 virksomheder
53 forsknings- og udviklingsprojekter
365 projekter inden for uddannelse, sport
		 og kultur.
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Inseros bagland
Repræsentantskabet

Aage Kristensen
Landmand

Agner Holmbjerg
Civilingeniør

Anders Buhl Jensen
Direktør

Anne Bust
Dagtilbudschef

Annemette L. Hansen Ann Fynbo
Psykoterapeut
Indkøbschef

Arild Pedersen
Direktør

Carsten J. Christensen
Eksportchef

Carsten Schrøder
Rådgivende
Ingeniør, HD

Claus Brodersen
Adm. direktør

Dan Michaelsen
Systemkonstruktør

Elin Steen
Ebbe Lohmann
Bankrådgiver
Madsen
Tidl. elektroingeniør Udtrådt i 2013

Erik Christiansen
Driftschef

Gert Fruelund
Murer

Gunnar Hansen
Systemkonstruktør

Gunnar Jensen
Gårdejer

Hanne Blume Levy
HR Direktør

Hans-Henrik
Lauridsen
Selvstændig

Hans P. Hansen
Tidl. filialchef

Henning
Christensen
EDB-assistent

Jørgen Palle Dyhr
Politiassistent

Karina Aamann
Jordemoder

Kathrine Pedersen
Gymnasielærer

Keene Stolling Jensen Lars Rahbek
Virksomhedsejer
Bygherrerådgiver

Lars Skytte Nielsen
Politiassistent

Leif Ravn Andersen
Maskinarbejder

Mette Ravn
Direktør

Morten Kjærgaard
Best. fmd.

Nicolai Værebro
Direktør,
Udtrådt i 2013

Ole Frandsen
Entreprenør

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Ole M. Kristensen
Fysik/kemilærer

Ole Tindbæk
Kristensen
Elektriker
Udtrådt i 2013

Povl Thomsen
Tidl. miljøchef,
best. medlem

Rikke Mai
Sognepræst

Steen Bagger
Sørensen
Direktør

Steen Ebbesen
Overassistent
Udtrådt i 2013

Søren S. Agner
Virk. konsulent

Søren Skjærbæk
Advokat

Thomas Iversen
Direktør

Insero koncernen er etableret
af fonden Insero Horsens.
Insero Horsens er organiseret som
en demokratisk forening. Den øverste myndighed er repræsentantskabet, som er valgt ind af medlemmerne i det geografiske område,
som Insero Horsens dækker. Det er
området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.
En vigtig rolle i lokalområdet
Repræsentantskabet godkender
årsregnskab og vælger Insero Horsens bestyrelse blandt repræsentantskabet. Samtidig spiller repræsentantskabet en vigtig rolle som
ambassadører for Insero. De giver
indspark til vigtige beslutninger og
bidrager til at synliggøre Inseros
aktiviteter i lokalområdet.
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Observatører

Bestyrelse

Assia Zouaoui
Systemudvikler,
best. medlem

Birger Hansen
Produktionschef

Bo Pinholt
Ejendomsmægler

Bo Ulsøe
Direktør

Carl Jessen
Driftschef

Allan Pedersen
Kommunalt udpeget

Ulrik Kragh
Vice President,
best. formand

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Erik Jensen
Tidl. tømrermester
Udtrådt i 2013

Erik Laursen
Gårdejer

Finn Rohdemejer
Direktør

Flemming Ahlgren
Ledende
redaktionssekretær

Georg E. Hedager
Tidl. lærer
Udtrådt i 2013

Helle Frost
Kommunalt udpeget

Assia Zouaoui
Systemudvikler,
best. medlem
Indtrådt pr. 24.4.13

Jørgen Brønd
Cand.agro,
best. medlem

Jan Jacobsen
Adm. direktør
Udtrådt i 2013

Jens Bak Andersen
Tidl. lærer
Udtrådt i 2013

Jens Kvorning
Aut. installatør

Jens Munk Jensen
Direktør

Jørgen Brønd
Cand.agro,
best. medlem

Søren Sørensen
Adm. direktør NRGi

Marianne Kjerkegaard Ole Kramer
Kristensen
Ejendomsmægler,
Adm. direktør,
best. medlem
best. medlem
Indtrådt pr. 24.4.13

Lisbeth Holsteen
Jessen
Hospitalsdirektør

Lisbeth Skibsted
Tandlæge

Lis Emborg
Overlærer

Liv Tind Hauch
Vicerektor

Marianne Kjerkegaard
Kristensen
Adm. direktør,
best. medlem

Ove Juul
Konsulent

Peder Damgaard
Sørensen
Gårdejer

Per Madsen
Tømrer

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Poul E. Rasmussen
Boligforeningsformand
Udtrådt i 2013

Tobias Secher Bach
Lærer

Tobias Kierk
Iværksætter

Torben Steffensen
El-installatør, selvstændig

Ulrik Kragh
Vice President,
best. formand

Povl Thomsen
Tidl. miljøchef,
best. medlem
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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 repræsentantskabet i Energi Horsens amba besluttede at placere merværdien i
en forening. Insero Horsens har siden hen etableret en række
selvstændige 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 udvikling i lokalområdet. Da fonden Insero
Horsens blev etableret i 2008, blev denne
vision vedtaget:
Insero Horsens vil gennem partnerskaber
og forretningsmæssige investeringer i
oplevelser, uddannelse, forskning, innovative iværksættere og virksomheder skabe
Danmarks stærkeste tekniske kompetencecenter inden for kommunikation, energi
og teknikken hertil.

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

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 bidrager til at skabe ny viden, bedre resultater
og vækst – både hos samarbejdspartnere, kunder og i det lokalområde, Insero er forankret.

Insero Horsens kapital
Insero Horsens har en bogført egenkapital på 603 mio. kr.
Insero Horsens må ifølge fondens vedtægter årligt investere fem procent af
formuen samt det seneste års overskud.

Insero Horsens investeringer 2008-2013:
Ålborg

Antal investeringer
15 virksomheder
53 forsknings- og udviklingsprojekter
365 projekter inden for uddannelse, sport og kultur

Arbejdspladser

Aarhus

57 ansatte i Insero
30 ansatte i porteføljeselskaber

Horsens
Vejle

Tiltrukket kapital

Hedensted

Juelsminde

Odense

København

Vi har tiltrukket kapital for 145,2 mio. kr.

Udviklingsmiljøer
35 % ejerskab af Vitus Bering Innovation Park, Horsens
33 % ejerskab af Green Tech Center, Vejle Nord
Derudover har Insero ydet et økonomisk bidrag til Dansk Produktions
Univers, Hedensted og til en forundersøgelse af et innovationscenter
i Horsens sammen med Realdania.
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Resultatopgørelse
Insero Horsens
Insero Horsens
Koncern
Modervirksomhed
			
tkr.		2013
2012
2013
2012
					
Nettoomsætning		40.207
20.411
890
577
Direkte omkostninger		
-12.975
-2.713
-6
-155
Andre eksterne omkostninger		
-13.021
-12.492
-5.961
-5.680
Bruttoresultat		14.211
5.206
-5.077
-5.258
Personaleomkostninger		-39.402
-29.706
-10.958
-8.987
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
-16.075
-4.618
-1.039
-1.195
					
Resultat af primær drift		
-41.266
-29.118
-17.074
-15.440
Øvrige omkostninger		-750
-472
-750
-472
Øvrige indtægter		1.716
1.865
1.599
1.865
					
Resultat af ordinær drift		
-40.300
-27.725
-16.225
-14.047
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat		
0
0
-18.787
-13.527
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat		
-5.322
-4.100
-5.322
-4.079
Finansielle indtægter		
127.792
52.453
130.166
54.357
Finansielle omkostninger		
-129.393
-82.514
-129.111
-83.173
					
Resultat før skat		
-47.223
-61.886
-39.279
-60.469
Skat af årets resultat		
2.338
-501
-105
0
					
Årets resultat		-44.885
-62.387
-39.384
-60.469
Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomheders resultat		
5.501
1.918
0
0
					
Koncernens andel af årets resultat		
-39.384
-60.469
-39.384
-60.469
					
Resultatdisponering
Almene investeringer				
Tilbageførte/reguleringer af bevillinger		
-1.755
-2.014
-1.755
-2.014
Uddannelse og forskning		
9.993
11.539
9.993
11.539
Kultur og sport		
2.101
2.605
2.101
2.605
Lokal eksponering		2.940
1.231
2.940
1.231
				
		13.279
13.361
13.279
13.361
Overført resultat		-52.663
-73.830
-52.663
				
Koncernens andel af årets resultat		
-39.384
-60.469
-39.384

-73.830
-60.469
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Hoved- og nøgletal for koncernen
mio. kr.			
2013
			
Hovedtal			
Resultat af primær drift			
-41
Resultat af finansielle poster			
-2

2012

2011

-29
-30

-17
47

Årets resultat			
-45
			
Balancesum			1.124
Egenkapital			603
			
Pengestrøm fra driftsaktiviteten			
-44
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten			
-31
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver			
-1
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten			
8
Pengestrøm i alt			
-67
			
Nøgletal			
Likviditetsgrad			
18 %
Egenkapitalandel (soliditet)			
54 %
Egenkapitalforrentning			
-6 %
			
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i året			
64
			
Faktiske antal fuldtidsbeskæftigede pr. 31. december			
68

-62

28

1.162
662

1.231
736

-47
14
-1
6
-26

-8
29
-7
0
21

363 %
57 %
-9 %

35 %
60 %
4%

52

34

53

39

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, divisioner
for
koncernen
						
Insero
					
I alt Business
Insero
tkr.		 Koncern
Elim.
Moder divisioner
Services E-Mobility
							
Nettoomsætning		40.207
-3.844
890
38.994
5.441
3.498
Bruttoresultat		14.211		 -5.077
20.976
3.465
1.866
Personaleomkostninger		-39.402		-10.958
-24.377
-5.193
-5.068
Resultat før renter, skat, af - og nedskrivninger
og amortiseringer (EBITDA)		 -25.191		 -16.036
-3.401
-1.727
-3.202
Af- og nedskrivninger		
-16.075
-1.905
-1.039
-1.026
-497
-95
							
Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBIT)		 -41.267		 -17.074
-4.427
-2.224
-3.297
Øvrige omkostninger		
-750		
-750
0
0
0
Øvrige indtægter		1.716		1.599
118
0
118
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat		
0
18.787
-18.787
0
0
0
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat		
-5.322		
-5.322
0
0
0
Finansielle indtægter		127.792
-2.472 130.166
90
0
8
Finansielle omkostninger		-129.393
2.472 -129.111
-262
-24
0
							
Resultat før skat (EBT)		 -47.223		 -39.279
-4.482
-2.248
-3.171
Skat af årets resultat		
2.338		
-105
406
382
519
Årets resultat før uddelinger og minoritetsinteresser		 -44.885		 -39.384
-4.075
-1.866
Minoritetsinteresser		
5.502
5.502
0
-1.408
0
Årets resultat før uddelinger		 -39.384		 -39.384
-5.483
-1.866
Uddelinger		-13.279		-13.279		
Årets resultat efter uddelinger		
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-52.663		

-52.663		

-

-2.653
0
-2.653
-

KO N C E R N

Koncerndiagram
for Insero
Kapitalforvaltning

Datterselskaber

2,56 %

Iværksætter investeringer

100 %

81 %

100 %

41 %

100 %

67 %

35 %
33 %
51 %
3,3 %

27 %
100 %

͑

͑

͑

ͿͽΊ
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͑

87 %
40 %
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35 %
47 %
Det samlede Insero regnskab er tilgængeligt
i årsrapporten. Find den på www.insero.dk.

27 %

Segmentopdeling på forretningsområder
		Segmentopdeling, divisioner (fortsat)		
					
Insero
for
koncernen (fortsat)
					
Science

Venture

			 Insero
Insero Academy
Net
Venture
tkr.
		Software A/S
Energy
A/S
Holding
50+
							
Nettoomsætning			
18.835
7.203
4.017
0
4.167
Bruttoresultat			
12.178
2.237
1.267
0
-1.688
Personaleomkostninger			-8.050
-4.183
-1.883
0
-4.067
Resultat før renter, skat, af - og nedskrivninger
og amortiseringer (EBITDA)			
4.128
-1.946
-616
-38
-5.755
Af- og nedskrivninger			
-299
-72
-64
0
-12.106
							
Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBIT)			
3.830
-2.018
-680
-38 -17.861
Øvrige omkostninger			0
0
0
0
0
Øvrige indtægter			0
0
0
0
0
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat			
0
0
0
0
0
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat			
0
0
0
0
0
Finansielle indtægter			
79
0
0
3
8
Finansielle omkostninger			
-220
-5
-7
-6
-2.491
							
Resultat før skat (EBT)			
3.689
-2.023
-687
-42 -20.344
Skat af årets resultat			
-817
359
83
-119
2.036
Årets resultat før uddelinger og minoritetsinteresser			
2.872
Minoritetsinteresser			
-1.408
Årets resultat før uddelinger			
1.464
Uddelinger			-

-1.664
0
-1.664
-

-604
0
-604
-

-161
0
-161
-

-18.308
6.909
-11.399
-

Årets resultat efter uddelinger			-

-

-

-

-

Supplerende oplysninger vedr. elimineringer af almene investeringer
Almene investeringer behandles regnskabsmæssigt under resultatdisponeringen i resultatopgørelsen. Som følge heraf er der ikke i koncernregnskabet foretaget
eliminering af de koncerninterne almene investeringer i resultatopgørelsen. I nettoomsætningen er indregnet koncerninterne almene investeringer på i alt 7.364 tkr.
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