
 
 
 
 

 

 

Produkt 

Propagator Fund 1 K/S (CVR 42745251) er registreret hos som AIF hos Finanstilsynet, FT-nr. 25251 og  

styres af Propagator GP1, CVR 41742686, som både rådgives og er eget af Propagator Management ApS, 

CVR 42740810, som er registret som FAIF hos Finanstilsynet og har fået FT-nr. 23264. 

Type: Afdeling I Kapitalforening (AIF) 

Advarsel: Du er i færd med at købe et komplekst investeringsprodukt, som kan være svært at forstå.  

MÅLSÆTNINGER OG INVESTERINGSPOLITIK 

• Fonden, ved navn ”Propagator Fund 1”, har til formål at generere investeringsafkast i sine 

porteføljeselskaber, ved at investere i virksomheder, der med succes har gennemført Propagator 

Bootcampen, for yderligere at distribuere så meget værdi som muligt til sine investorer. 

• Investeringer defineres som enhver overførsel af penge fra Fonden til et porteføljeselskab i form af 

en aktietegning eller køb af eksisterende aktier. Det gælder såvel nye investeringer som 

opfølgende investeringer. 

• Programmet er sat til at investere op til 600.000 DKK pr. virksomhed, i cirka 15 nystartede 

virksomheder, som er udvalgt gennem en dybdegående screeningsproces, der omfatter flere 

duediligence-kriterier og evalueringer af markedet, ledelsesteam, produkter og tjenester, 

teknologi, trækkraft, juridiske bekymringer, økonomi og exit-muligheder. 

• Derudover omfatter screeningsprocessen en 4-ugers Bootcamp program, for at sikre at Fonden får 

et fuldt indblik i virksomhedens potentiale. 

• Det fulde investeringsbeløb er opdelt i to trancher, hvor den første transaktion sker ved 

afslutningen af Bootcampen, og den betingede anden halvdel er baseret på den enkelte start-ups 

præstation i de efterfølgende 3-4 måneder. 

• Fonden har ikke til hensigt at få kontrol over porteføljeselskaberne og har som mål at erhverve op 

til 15 % af aktierne. 

• Fokus for investeringerne vil være centreret omkring Tech-virksomheder, der hovedsageligt 

opererer i Nordeuropa - hvor 90% i Skandinavien og 10% RoW. 

• Afkastet af din investering er direkte relateret til værdien af de underliggende aktiver i Propagator 

Fund 1, minus omkostninger (se "OMKOSTNINGER" nedenfor). 

• Din investeringsperiode forventes ikke at overstige 10 år, hvilket anses for at være 

branchenormen. Se nedenfor for "Livscyklus for en venturekapitalfond".  

• Du må hverken direkte eller indirekte sælge, pantsætte eller på anden måde disponere dine aktier, 

undtagen som det er udtrykkeligt tilladt eller angivet i Limited Partnership Agreement (LPA). 

 

Påtænkt investor 

Propagator Fonden er beregnet til Limited Partners (LP) som (i) har erfaring og/eller viden inden for start-

up verdenen, så som business angels og/eller serie-iværksættere, og (ii) besidder minimumskapitalkravet 

på EUR 100.000 svarende til DKK 750.000. 

KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) 
Dette dokument giver dig de vigtigste informationer om investeringsproduktet. Det er ikke marketing materiale. Det er lovpligtigt at oplyse dig om 

informationerne for at hjælpe dig med at forstå risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at 

sammenligne det med andre produkter. 



 
 
 
 

Forsikringsydelser 

Fonden tilbyder ingen forsikringsydelser. 

 

Løbetid 

Propagator Fonden ophører otte år fra ”Final Close”. Perioden kan forlænges yderligere (i) i maksimalt to 

år, som skal være to etårige perioder i træk, for at sikre en realisering af investeringer efter en beslutning 

fra den generelle partner, eller (ii) med partners ”ordinary consent”. 

RISIKO OG AFKAST PÅ PRODUKTET  

Risikoindikator 
Lav Risiko 

Typisk lavt afkast 

     Høj Risiko 

Typisk højt afkast 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Risikoindikatoren forudsætter en fastholdelse af sin investering i den fulde periode på 8 år.  

 

• Den sammenfattende risikoindikator er en guide til risiko- og afkastniveauet for dette produkt 

sammenlignet med andre produkter. 

• Det er vigtigt at understrege, at kategori 1 vist ovenfor ikke er en risikofri investering. 

• Propagator Management ApS har klassificeret Propagator Fonden som 7 ud af 7, hvilket er den 

højeste risikoklasse. Denne klassifikation vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater på et 

højere niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis påvirke afkastniveauet og dermed evnen 

til at betale dig. Denne klassificering er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Det er ikke en 

pålidelig indikation af den fremtidige risikoprofil for Propagator Fund 1. Styrelsen og generelle 

partnere anser klassificeringen for at være i overensstemmelse med det generelle- og 

konsensussyn på risiko forbundet med venturekapitalinvesteringer. 

• Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsudvikling, så du kan miste hele 

eller dele af det investeret beløb.  

• Ovenstående opsummering af risikofaktorer er ikke fyldestgørende, da andre faktorer kan påvirke 

afkastniveauet. 

 

PERFORMANCE SCENARIER 

INVESTERING PÅ 100,000 EUR 

• Denne tabel viser dig forskellige scenerier, hvorpå du kan få pengene tilbage i løbet af de næste 8 

år, hvis du investerer 100.000 EUR. Det gennemsnitlige afkast repræsenterer et estimat over det 

årlige interne afkast (IRR) på den investerede kapital, som du kunne realisere. 

 

 

 



 
 
 

• De præsenterede scenarier er et estimat af fremtidige resultater, som er baseret på beviser fra før 

i tiden, og er ikke en nøjagtig indikator. Hvad du får afhænger af, hvordan markedet klarer sig, og 

hvor længe du beholder investeringen/produktet. 

• Scenarierne illustrerer, hvordan din investering kunne klare sig. Du kan sammenligne dem med 

scenarierne for andre produkter. 

• Det viste stressscenarie illustrerer dit potentielle afkast under ekstreme markedsforhold, og der er 

ikke overvejet et scenario, hvor Fonden vil være i stand til at betale dig tilbage. 

• De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer nødvendigvis ikke 

de omkostninger, du betaler for din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din 

personlige skattemæssige situation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage 

 

Hvad sker der, hvis organisationen ikke er i stand til at foretage betalinger?? 

Fonden er ikke tvunget til at refundere dig for din investering. Hvis Propagator Fonden er afviklet, har du 

ret til at modtage en udlodning svarende til din andel af organisationens formue, efter betaling af alle 

kreditorer. Der er ingen kompensation eller garantiordning for Fondens handlinger. Hvis du investerer i 

Propagator Fonden, skal du være opmærksom på risikoen for at miste hele din investering. 

 

OMKOSTNINGER 

Omkostninger over tid  

Investering 100,000 EUR (under forudsætning af total fondsstørrelse på 5 mio. EUR) 

Scenarier 
Hvis du realiserer efter 1 
år 

Hvis du realiserer efter 5 
år 

Hvis du realiserer efter 8 
år 

Totale omkostninger (EUR) 5,300 18,500 28,400 

Effekt på afkast (RIY) pr. år 5.3% 3.7% 3.5% 

 

Præsentation af omkostninger 

• Reduktionen i afkast (RIY) illustrerer, hvilken indflydelse de samlede omkostninger, som du 

betaler, vil have på det investeringsafkast, du muligvis får. De samlede omkostninger tager højde 

for engangsomkostninger, løbende og ekstra omkostninger. 

 

 

 

 

Scenarier   n/a år n/a år 8 år 

        

(Anbefalede 

investeringsperiode
) 

    EUR EUR EUR 

Stress 
Forventet EUR afkast - - 50,000 

Gennemsnitligt årligt afkast - - -8,3% 

Ufordelagtigt 
Forventet EUR afkast - - 150,000 

Gennemsnitligt årligt afkast - - 5,2% 

Moderat 
Forventet EUR afkast - - 300,000 

Gennemsnitligt årligt afkast - - 14,7% 

Fordelagtigt 
Forventet EUR afkast - - 1,000,000 

Gennemsnitligt årligt afkast - - 33,4% 



 
 
 

• De viste beløb, er de akkumulerede omkostninger for selve produktet for investeringsperioden. 

Tallene antager, at du investerer 100.000 EUR. Tallene er et estimat, og kan ændre sig i fremtiden. 

• Den person, der sælger dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. 

Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig information om disse omkostninger og vise dig den 

indvirkning, som alle omkostninger vil have på din investering over tid. 

 

Sammensætning af omkostninger 

Denne tabel viser den årlige effekt af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du kan få ved 

udgangen af den anbefalede investeringsperiode, samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier. 

Engangsomkostninger 

Start-up 
omkostninger 2.00% 

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du laver din investering 
(se LPA 11) 

Exit omkostninger 
0.00% 

Effekten af omkostningerne ved at forlade din investering, når den 
udløber 

Løbende 
omkostninger 

Porteføljetransaktion 
omkostninger 0.05% 

Effekten af omkostningerne ved, at vi køber og sælger underliggende 
investeringer for produktet 

Revision & 
advokatomkostninger 

   
0.50% Effekten af det beløb, du betaler for at købe forsikringsbeskyttelse 

Andre løbende 
omkostninger 

 
2.75% 

Effekten af de omkostninger, vi tager hvert år for at administrere dine 
investeringer (se LPA 12) 

Tilfældige 
omkostninger 

Performance gebyrer 0.00% Effekten af performance gebyret 

Carried interest 
renter TBD   

Effekten af carried interest renter, procentdel af overskud efter 
tilbagebetaling (se LPA 13) 

 

Hvordan indgiver man en klage? 

Ud fra ”lov om finansiel virksomhed” kan LP’er indgive en klage til organisationen, Propagator 

Management ApS, ved at kontakte en af organisationens stiftere. 

Address: Pilestræde 28A, 1112 Københanv K 

E-mail: info@propagator.co 

Ankeinstans: Private investorer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til:  

Adresse: Ankenævnet for Investeringsfonde, Amaliegade 8B 2, Postboks 9029, 1022 København K, Tlf.: 

35 43 63 33  

E-mail: sek@fanke.dk 

 

Andre relevante oplysninger 

Yderligere information om Propagator Fonden vil fremgå af årsrapporten (når den udarbejdes), som 

fremsendes gratis til alle Fondens LP’er. Fondenes aktiver og passiver er adskilt i henhold til loven. Det 

betyder, at Fondene kun hæfter for deres egen gæld og eventuelle fælles omkostninger. 

Propagator Management ApS er ene ansvarlig for oplysningerne i dette dokument, hvis de skulle være 

vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af investorinformationen. 
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