
HVEM: PETER OHNEMUS HVAD: IVÆRKSÆTTER OG INVESTOR

INTE RVIEWET

 H Peter Ohnemus bor med sin familie ved 
Zürich i Schweiz.

 H 1988-1994: Europæisk direktør for Sybase 
Inc.

 H 1994-1996: Senior Vice President i Europe 
for Logic Works.

 H 1996-2000: Stifter og direktør for Fantastic 
Corporation.

 H 2000-: Stifter sit eget investeringsselskab 
Network Capital Holding AG.

 H 2003-2009: Medstifter og direktør i Asset4. 
Sælger til Thomson Reuters i november 09.

 H 2006: Stifter CarryQuote AG sammen med 
Lars Tvede.

 H 2010-: Stifter og direktør for QUENTIQ AG.

 H Sidder desuden i en lang række bestyrel-
ser og er aktiv investor i flere virksomheder 
over hele verden.
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Peter Ohnemus har i 25 år levet  og arbejdet 
langt væk fra de danske grænser. Med base i 
Zürich er han et menneske af en global verden, 
som  har haft en finger med i skabelsen af en 
stribe virksomheder og børsnoteringer i Euro-
pa, USA og Kina.

I entreprenørens og investorens færd rundt 
på alverdens erhvervsscener er strømninger 
gennem årene blevet opsuget og analyseret.

»Jeg har forsøgt at følge en rød tråd gen-
nem min karriere. Det handler om at følge de 
mainstream trends, der er i vores samfund. 
Hver eneste årti er præget af en ny, overordnet 
tendens, som er vigtig at forstå, forklarer Peter 
Ohnemus fra sit hjem i Zürich og skitserer de 
seneste fire årtiers strømninger, som han har 
fulgt i sit arbejdsliv.

Sidst i 1980erne solgte han IBMs main-
frame computere til store koncerner i hele 
Europa . I 1990erne var han med til at bygge 
databasekæmpen Sybase op, hvor fokus var 
på at decentralisere virksomheders IT. Her-
efter fulgte en tilstand,  han beskriver som 
kaos. Et væld af data og informationer blev 
transporteret rundt i cyberspace ved enorme 
hastigheder og i virvaret blev Fantastic Cor-

Den globale entreprenør
Investor. Flittig dansk iværksætter og investor har valgt verden som sin 
arbejdsplads. Han lever af at spotte strømninger i samfundet, som kan 
bære fundamentet til den næste store forretningsidé.  

Peter Ohnemus, der er halvt dansk/halvt schweizisk, har valgt at slå sig ned i Schweiz, fordi ivælksættermiljøet er langt bedre end i Danmark . Privatfoto

Virksomheden QUENTIQ ,,som han stif-
tede for få år tilbage, er summen af de tenden-
ser, han opfatter som stærkest lige nu, og er en 
socialnetværks platform med udgangspunkt i 
sundhed og livsstil. Det er en portal på nettet, 
hvor brugerne kan samle alle de sundheds- og 
livsstilsoplysninger, som moderne teknologi 
med tiden kan indhente. Her kan man også 
med et   enkelt tal fortælle brugeren, hvor sund 
vedkommende egentlig er.

Danmark inde i ond cirkel
Virksomheden er global, men stiftet i 
Schweiz, hvor hovedkontoret også ligger.  Det 
er desuden her, Peter Ohnemus har haft sit 
udgangspunkt de sidste 25 år. Hans forældre 
er henholdsvis dansk og schweizisk, og han 
har derfor haft tæt tilknytning til de to natio-
ner gennem hele sit liv, men i sidste ende blev 
 Schweiz  valgt som hjem. Det skyldes, at hele 
økosystemet omkring det at skabe virksom-
heder ganske enkelt er langt sundere i Schweiz 
end i Danmark set ud fra hans perspektiv.

»Danmark har ikke en sund risikobranche. 
Entreprenører, der har tjent penge, investerer 
ikke nok, og der mangler en dynamik og ener-
gi i Danmark og ikke mindst en betingelses-
løs opbakning fra regeringen. Så hjælper det 
bestemt heller ikke, at bankerne ikke vil være 
med,« siger han.

Ordet tillid dukker op flere gange i løbet 
af samtalen. For det er ifølge Peter Ohnemus 
fuldstændig afgørende i bestræbelserne på at 
skabe  et frugtbart iværksættermiljø.

»Går jeg ind som investor i Schweiz med ti 
millioner kroner, kan jeg garantere, at ban-
ken kommer med cirka tre millioner kroner 
til projektet. I Danmark oplever jeg, at det er 
ligegyldigt for banker, hvilken trackrecord og 
erfaring man har. Samtidig ved jeg som inve-
stor , at regeringen i Schweiz ikke ændrer på 
diverse støtteordninger. Danmark er kommet 
ind i en ond cirkel, hvor hverken banker, inve-
storer eller  regering har tillid til hinanden og 
hele fundamentet for at skabe virksomheder. I 
sidste ende er det et økosystem, hvor vi alle er 
afhængige af  hinanden.  Den tillid er gået tabt, 
 og det er katastrofalt,« forklarer han.

Forskellen på de to lande er særlig markant 
i entreprenørens status og ikke mindst den 
rolle, som garvede og velhavende iværksætte-
re spiller i landet. Peter Ohnemus peger på, at 
schweiziske entreprenører i langt højere grad 
indgår i skabelsen af nye virksomheder ved at 
investere og rådgive. Det er en ganske typisk 
rolle, som de påtager sig.

Han forklarer desuden, at store dele af sam-
fundet er strikket sammen, så det også under-
støtter iværksætteri. Eksempelvis er man fra 
centralt hold meget opmærksom på, at den 
viden, som skabes på universiteter, skal ud 
og skabe værdi. Derfor findes der flere gange i 
løbet af året seancer, hvor en række entrepre-
nører og investorer mødes med forskere og får 
præsenteret de nyeste forskningsresultater og 
teknologier. Hensigten er at finde frem til pro-
jekter, som kan kommercialiseres med støtte 
fra erhvervsfolk og private investorer. B

poration skabt, som han efterfølgende solgte 
med en anselig gevinst. I det nye årtusinde 
handlede det om at bruge informationerne 
på en intelligent måde, hvilket kastede virk-
somheden Asset4 af sig – en virksomhed  han 
senere solgte til Thomson Reuters. Virksom-
heden samlede alle tænkelige ekstra finans-
informationer om fl ere end 3.000 børsnote-
rede virksomheder og havde den finansielle 
sektor som kunde.

I dag har han kastet sig over  det øgede  fokus 
på sundhed og behovet for aktiv forebyggelse.

»Vi står over for de største muligheder i 25 
år,« lyder det skråsikkert fra den globale entre-
prenør.

Mulighederne drives frem af en større 
tilgængelighed af såkaldte biosensorer, der 
kan benyttes i kombination med eksempel-
vis smartphones til at aflæse en lang række 
helbredsindikatorer såsom blodtryk og hjer-
terytme.

»Sundhedsbranchen er den største industri 
på jorden og omsætter for flere trillioner dol-
lar hvert eneste år. Men 90 procent af al  infor-
mation inden for sundhedssektoren foregår 
stadig analogt, så der opstår en kæmpe chan-
ce lige her, hvis vi er i stand til at kombinere 
det med et digitalt univers på en intelligent 
måde,« forklarer han.

  Bserie
D  Iværksætteri
uden grænser
I de følgende uger vil Innovation komme 
tæt på danske iværksættere, der har valgt 
at flytte ud af landet og nu investerer i – og 
skaber nye virksomheder. Vi beder dem 
give deres bud på, hvad der kræves af nye 
iværksættere, og hvor det største poten-
tiale findes netop nu.
Næste uge: Martin Thorborg, iværksætter
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