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Og hadde jeg hatt svaret på det så 

hadde jeg ikke fortalt det men gått ut og 

gjort det.

Og det er vel egentlig det jeg holder på med til daglig
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Men jeg har noen tanker rundt dette som 

jeg skal dele med dere!

Og målet mitt er ikke å gi en oppskrift på dette men å bidra til å skape 

diskusjon. Og er dere uenige så blir det vel beste diskusjonen?
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Introduksjon
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Og hvem er Jeg?

Terje Eidesmo

Dr.grad i fysikk fra NTNU

Statoil, 11 år, både i drift og i F&U

Professor II ved NTNU, petroleumsfag

Gründet og ledet EMGS og tok det på børs, gikk fra 0 til 12 milliarder kr i 

børsverdi på 5 år

Gikk over til salg i EMGS etter å ha ledet det i 7 år og bodde i en periode i 

Asia. Til sammen 11 år i EMGS

Managing Partner ProVenture, såkornfond, olje og gass (3,5 år)

Kverva Technology sitter ansvarlig for flere selskaper med til sammen 800 

ansatte (ganske snart) og her har vi store planer om å bygge et stort 

teknologi konsern med en større satsning i Midt-Norge. (4 måneder+)

Pluss diverse styrer og aktiviteter rundt det å starte, utvikle og selge 

selskaper.
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EMGS historien
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EMGS historien

1997

Teknologi ide ble unnfanget på en flytur fra Houston til London etter et møte 

med NASA.

1997-1999

Gjorde de første beregningene og testene av ideen på Statoils 

forskningssenter

Patenteringsprosessen ble satt i gang og IP strategien ble lagt – klar 

anbefaling fra Statoils patenteksperter, du kan aldri starte for tidlig.

Hadde møter med en flere sentrale fagpersoner som mente at denne ideen 

ikke var mulig å realisere

Etter de første testene ble det gjennomført en grundig evaluering av 

teknologien, konklusjon dette er mulig, men det må gjøres en felttest.2000

Første felttest gjennomført i Angola med stor 

suksess

Fagfolkene var fortsatt skeptisk og hadde liten tro 

på konseptet. Vanlig kommentar – dette hadde 

blitt gjort av noen andre før oss dersom det var 

mulig!

7



EMGS historien forts

2001

Ny felttest i Norskehavet – egentlig ingen stor suksess men godt nok for oss 

å starte EMGS 

2002

EMGS ble etablert (1. februar)

I november ble de første kommersielle jobbene i Norskehavet gjennomført 

med eget utstyr og mannskap.

2003 til 2007

Gikk fra en til 5 båter

Fikk inn WarburgPincus som eiere i 2004, de tok 

over Statoils andel

Børsnotert i 2007

I perioden fikk vi noen store kontrakter med 

Pemex og ONGC. Pluss en satsning på MC
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EMGS historien forts

2003 til 2007

Rettsak på IP mot Universitetet i Southampton (flere runder) og OHM  – vant

Rettsak mot OHM - vant

Rettsak mot Schlumberger (flere runder) – vant

2014

Rettsak mot PGS (flere runder) - forlik
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EMGS historien - hva kan vi lære av den?

Risikovilje både hos eiere, styret og management – Vi skaffet oss en Ferrari, 

fylte opp med bensin, startet opp og ga full gass.

Elementene i satsningen var da:

– Potensielt stort og globalt marked

– Tilgjengelig kapital til å satse, både fra Statoil og Warburg Pincus

– Meget kompetent styrer, som dekket de nødvendige disiplinene

– En god forståelse av risiko og hva vi bevegde oss inn i, ingen naiv tro på at dette 

ville gå lett og uten «bumps in the row»

– Kjøpte oss kompetent hjelp der vi trengte det - fikk på plass gode partnere.

– Valgte ut de områdene vi skulle være gode på og ansatte de dyktigste folkene. 

Ellers brukte vi de beste partnerne der vi trengte det.

– Langsiktig tankegang
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Forskjellige måter å bygge selskaper på

Fra en teknologi/ide/oppfinnelse der man tar teknologien fra unnfangelsen til et 

større teknologiselskap.

Eller med basis i et eksisterende teknologiselskap bygger et større gjennom 

organisk vekst, oppkjøp eller en kombinasjon.

Det finnes mange faser her som er likt for disse to variantene, men tidligfasene 

vil typisk være forskjellige.  Senere faser vil stor sett være like.
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Ide
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Ide

Må selvsagt ha et opplegg/system for å fange opp gode ideer og få sjekket ut 

disse. Videre en god utviklings og seleksjonsprosess for å ta de til de neste 

nivåene og til slutt i enden av trakten så kommer en eller noen få gode 

muligheter.

Dette er vi stort sett god på og spesielt type ett-produkt løsninger med en 

begrenset potensiell størrelse.

Men tar vi tak i de som kan bli større og som leverer større systemer

og der det er stor risiko?

Da sier vi nei takk til og svarer med at det blir for stort, for stor risiko 

for dyrt.

Så allerede her velger vi bort de med størst potensialet for å bli store. 
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Ide – med stort potensialet 

Og dermed med for stor risiko?

Hvorfor?

Vanskelig å forklare veien til målet som mest sannsynlig ligger langt fram 
med stort kapitalbehov!

Ikke en kort vei til det endelige målet, og vanskelig å se hvordan investorer 
og aktører kan realisere verdiene innen rimelig tid!

Og tidlige aktører kan ikke forvente å bli med på hele løpet, 

Mindre motivasjon for å starte.

Finner alle mulige argumenter for at slike ideer ikke er av

interesse.

+ mange andre grunner

Ideene med størst potensialet til å danne grunnlag for en større Industri blir valgt 
bort! Velger ideer som er enklere å forstå og ender da ofte opp med ett-produkts 
selskap.

14



Tilbake til EMGS

Uten Statoil og deres kapital og risikovilje – ikke noe EMGS. Ser ikke hvordan vi 
skulle klart å løfte det.

Hvorfor mener jeg det?

Vi sjekket ut i investormiljøet, reiste på roadshow og svaret ble:

Interessant ide

Interessant marked

Men:

For stor risiko (eller vanskelig å vurdere)

For uprøvd/for tidlig

For stort kapitalbehov

Beskjed: kom tilbake når vi hadde fått testet ideen - men det ville jo ha kostet oss 
minimum 20 MNOK

Vi hadde ikke det på vår lønnskonto. Men heldigvis hadde vi Statoil Innovation og 
ikke minst Inge Hansen som Statoil CFO og styreleder i Statoil Innovation.
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Ideen med stort potensiale drepes!

Vi har vesentlig større tendens til å drepe ideene som kan videreføres til større 

teknologiselskaper, for risikoen føles for stor og veien fremover for utydelig. 

Så skal vi lykkes må vi tenke på en annen måte og vær åpne for lange løp med 

stor risiko og en udefinerbar vei til målet.

Vi må akseptere og takle at vi ikke vet svarene og løsningene på hvordan vi skal 

lykkes når vi starter. Vi må stole på at de som kjører prosessen og at de finner 

løsninger etter hvert som selskapet utvikler seg.

Men la oss si at det er noen gærninger som tar sjansen og velger ut en ide med 

stort potensialet for en større teknologibedrift – det er da den tunge veien 

starter. 

Hva er det da viktig å tenke på?
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Noen viktige 

elementer
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Tenke stort

Viktig å tenke riktig fra dag 1. skal man bygge noe stort skal man tenke 

stort. Tenk på Espen Askeladden og de gode hjelperne, brødrene hans 

tenkte smått og smått ble det, Askeladden tenkte stort og stort ble det.

Måten du tenker på, utrykker deg og opptrer er viktig for å nå de 

målene du har og få med deg de som skal være med på reisen – det er 

en helhet her.

Det er jo ingen fysisk lov som sier at ikke et norsk produkt eller 

teknologibedrift kan bli stor globalt? Vi har stort sett de samme 

rammebetingelsene som andre, selv om det helt klart 

er en fordel å ha et stort hjemmemarked så betyr ikke 

det at det er en absolutt nødvendighet? Vi må bare 

finne fortrinnet vårt som gjør at vi kan utkonkurrere 

de fleste andre.
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Skalerbart, beskyttbart og lønnsomt

Dette er kritiske faktorer for å kunne forsvare at man skal risikere mye 

kapital for å bygge store teknologiselskaper. 

For EMGS så hadde vi pluss på alle disse parameterne.

Skalerbart: globalt marked, alle områder hvor man drev letevirksomhet 

etter olje offshore.

Beskyttbart: ref patentene og patentrettsakene vi førte og vant. Vi fikk 

tildelt kontrakter uten anbudsprosesser fordi vi hadde patenter.

Lønnsomt: Når vi gjorde en god jobb med kontraktene tjente vi veldig 

gode penger. I tillegg tjente vi godt på multiklientsalget.  
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Felles plattform

Alle aktørene i en satsning må ha en etablert felles forståelse og 

plattform for satsningen.

Hva betyr risiko?

Hva betyr det at ting tar tid – hva er lang tid her?

Hva er kapitalbehovet?

Hva er dynamikken i markedet for produktet?

Hvor langt fremme er produktet sammenlignet med lignende/tilstøtende 

produkter? 

Vi er alle optimister og tror vi forstår hverandre og 

at vi alle ser ting fra samme side, men det gjør vi 

ikke. 

Og ikke lag en for optimistisk plan som selskapet garantert feiler på.
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EBITDA jag – ikke riktig eller bra!

Det er helt klart kritisk å utvikle selskapet som tjener penger og at man 
sitter igjen med «riktig» fortjeneste på bunnlinjen. 

Men

I en oppbyggingsfase så vil man i de første årene ha mye mer igjen for 
å tenke utvikling og det å finansiere opp en vekst enn hva som havner 
på en bunnlinje til en hver tid.

Påstand:

Det er ikke størrelsen på EBITDA marginen på et gitt (og da tidlig) 
tidspunkt som gir verdien på selskapet, det er potensialet og det du kan 
sannsynliggjøre av marginer på sikt. Eierne, styret og ledelse må tenke 
langsiktig, bygge selskapet opp til et riktig nivå før krav om positivt 
EBITDA. 

Vanlig spørsmål: Når starter du å tjene penger da?
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Stafett tankegang

Kan være lurt å skifte ut aktører under veis for å ikke jobbe med utslitte 

nøkkelpersoner/aktører.

Etter for mange runder med utfordringer så vil de fleste aktører (eiere, 

styret og andre sentrale aktører) få en slitasje. En slitasje fører til at du 

slutter å ta risiko, du mister litt fremdrift og dynamikk og kanskje nok til 

at du ikke blir en vinner.

I tillegg går du tom for ideer og løsninger på hvordan du skal komme 

deg videre. Du får en følelse av at du har prøvd alt og vet egentlig ikke 

hva du skal gjøre nå. Da blir neste steg, la oss finne noen (hvem som 

helst) til å kjøpe selskapet.

Da er det meget gunstig med friskt blod, nytt styre, nye eiere, nye inn i 

styret eller sentrale ledelse.
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Gründeren det store problembarnet

Gründeren med alle sine gode og positive egenskaper er viktig, han er:

- Sta

- Vanskelig

- Umulig å jobbe med

- Går egne veier - ustyrlig

- Hører ikke på «fornuft»

- Tror han kan alt – og tror han kan gå på vannet

- Bryr seg ikke om eller har liten respekt for styret og de 
beslutningene som tas der

- + sikkert mange andre «positive» egenskaper.

Det er dette som gjør at Gründere vinner til slutt. De bryter barrierer, de 
gjør ting som er på tvers av «fornuft» og vinner frem på grunn av dette. 
Jobben blir å la gründeren få bruke sine styrker samtidig med at styret 
får styrt på en fornuftig måte.
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Styremedlemmer

Et annet viktig element for suksessen i et selskap er riktig 
styresammensetning og et styre som jobber godt med management. 

Styrets spisskompetanse må ikke være å lese regnskaper og være 
revisorer. De må kunne forstå hvordan selskaper skal bygges, være 
risikovillige, forstå hva risiko er og bidra til å finne løsninger og retningen 
når selskapet står overfor vanskelige valg.

Selv om styret har en kontrollfunksjon, så er det bare en liten del av 
oppgaven, viktig men jobben er så mye mer enn det.

Velg styrerepresentanter som har egenskaper til å være med på å bygge 
selskaper. Ikke de som har kompetanse til å drive selskap, de kan komme 
inn når selskapet er i driftsfasen. Og få med personer med forskjellig 
bakgrunn, kompetanse og kvaliteter. 

Ikke ta med styremedlemmer bare fordi de er trivelige folk og eller 
kompiser/ bekjente.
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Eierne

De som kommer med penger er kritiske – selvsagt. 

Men ikke alle penger er gode penger selv om eierne har 

tro på ideene og på alle måter er velmenende.

Kritiske spørsmål en må stille seg:

Har de kompetanse til å bidra?

Forstår eierne risikoen?

Har de nok kapital til å kjøre løpet helt ut og ikke må bremse midt i løpet?

Forstår de at med begrenset kapital må de overlate stafettpinnen til nye eiere som 
kan ta det videre?

Og pass på å ikke føre eierne bak lyset, alt for ofte (bestandig?) lages det for 
optimistiske planer og fremtidsutsikter. 

- Vi skal nå målene tidlig og med minimalt kapitalbehov.

Og dessverre så mener jeg at det er her vi sliter mest, pengesterke eiere med 
risikovilje og sult og kompetanse til å være med å bygge noe stort er det vi trenger, 
men ikke mange her.
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Ledelsen

Ledelsen er til slutt det mest kritiske elementet, de driver den daglige businessen og 
premissgiverne for mye. Styret og eierne gjør beslutninger basert på det de gjør og 
deres input.

Det blir da en selvfølge at man: 

Finner riktig ledelse

Gir gründeren/gründerne de riktig posisjonene.

Gründeren kan, men må ikke lede selskapet.

Jobbe kontinuerlig med å utvikle teamet og finne de riktige personene i kritiske 
posisjoner

Gjør endringer tidlig når ting ikke fungerer.

Får på plass gode systemer som sikrer god styring uten at selskapets ledelse må 
bruke for mye tid og ressurser på det.

Jobber sammen med ledelsen i å finne riktige partnere der det er behov.

Får ledelsen til å tenk kvalitet gjennom hele kjeden, det må være kvalitet fra styret 
ned til folkene på laveste nivå.

Får ledelsen til å tenke profesjonalitet i alle ledd, fra kunde/partner/andre kommer 
til kontoret til de får levert produktet.
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Oppsummering
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Oppsummering

Vi velger bort de ideene med størst potensialet til å bli en større 

teknologibedrift

Kommer vi oss over det hindret blir vi for ivrige til å realisere gevinsten ved 

for tidlig anledning. Grunnene kan være mange:

– Slitne investorer som har stått på lenge og følt på ubehaget av høy risiko over lang 

tid og ønsker avlastning

– Eierne må realisere pga eksterne faktorer (fond, avtaler eller annet)

– Investorene mener det er riktig og det er den strategien de har.

En løsning kan være at sender stafettpinnen videre, utfordringen er at vi har 

få aktører spesielt for siste etappe som både har penger og tenker 

industribygging.

Men det er mulig, men da må vi tenke mer langsiktig, industribygging og 

supportere de som tenker slik og ikke bare hylle de som får raske gevinster.

Men største utfordringen er:

Store eiere med nok kapital,  risikovilje og med en industribyggers perspektiv.
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Spørsmål
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Spørsmål

Hadde det vært mulig å gjøre EMGS i dag (uten en aktør som Statoil)?

NEI, det tror jeg ikke!
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Takk for 

oppmerksomheten
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