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Takk til våre samarbeidspartnere 
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Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier 
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 Uavhengig konsulentselskap i Trondheim – 8 ansatte 

 Forretningsutvikling og strategi 

 Finansiell rådgiving  

 Management for hire 

 M&A – kjøp og salg av virksomheter (medlem av det internasjonale nettverket GlobalScope) 

 Kunder 

 Teknologiselskaper – IKT, maritim, olje/gass, energi 

 Industri 

 FoU- og innovasjonsmiljø 



Agenda 
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 Hovedfunn 

 Økonomisk utvikling for aksjeselskapene 

 Nyetableringer 

 Oppkjøp 

 Offentlig finansiering 

 Årets tema 



Work-Work, DIGS, Technoport,  
Innovator, Maker Faire,  

Mixer, Trondheimtech.no.... 
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Det går likar no 

Det er bare å innse det. Byen er 
i endring. Det er sikkert både 
Åge og Adressa glade for. 



Agenda 
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 Hovedfunn 

 Økonomisk utvikling for aksjeselskapene 

 Nyetableringer 

 Oppkjøp 

 Offentlig finansiering 

 Årets tema 



Hovedfunn: 

Hovedfunn i årets analyse (1) 

Sterk økonomisk utvikling for teknologiselskapene i 
Trondheimsregionen. 
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Hovedfunn: 

Hovedfunn i årets analyse (2) 

95 aktive forretningsengler har samlet investert ca 1 mrd. kr i 
Trønderske teknologiselskaper. 
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Hovedfunn: 

Hovedfunn i årets analyse (3) 

Nedgang i nyetableringer og antall teknologiselskaper.  
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Hovedfunn: 

Hovedfunn i årets analyse (4)  

Innovasjon Norge øker, mens midler fra Norges forskningsråd og 
innvilget SkatteFUNN viser en nedgang.  
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 Hovedfunn 

 Økonomisk utvikling for aksjeselskapene 

 Nyetableringer 

 Oppkjøp 

 Offentlig finansiering 

 Årets tema 

Agenda 
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Økonomisk utvikling for aksjeselskapene: 

Trondheimsregionen 

Kommuner i Trondheimsregionen: 

 Rissa 

 Leksvik 

 Stjørdal 

 Malvik 

 Trondheim 

 Klæbu 

 Melhus 

 Midtre Gauldal 

 Orkdal 

 Skaun 

 

www.trondheimsregionen.no  

http://www.trondheimsregionen.no


Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:  

Nøkkeltall 
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Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:  

Nøkkeltall 
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Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:  

Nøkkeltall 
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Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:  

Nøkkeltall 
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Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:  

Nøkkeltall 
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Økonomisk utvikling:  

Antall aksjeselskaper 
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Antall aksjeselskaper 2014: 468 

Antall nyetableringer 2013: 33 

Antall nyetableringer 2014: 38* 
(*per 15.januar 2016) 



Økonomisk utvikling:  

Antall ansatte i aksjeselskapene 
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Vekst:             3 %         13 %        10 %        1 %          4 %          3 %         4 %           2 %         3%   



Økonomisk utvikling: 

Antall ansatte i aksjeselskapene 
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 Sysselsettingsveksten økt i 2014 

 

 Kraftig vekst frem mot finanskrisen i 2008/2009 

 

 Vekst på 2-4 % fra 2010-2014 

 

 Aksjeselskapene med flest ansatte i 2014 var: 

 Autronica Fire and Security (374) 

 Bredero Shaw (224) 

 Nordic Semiconductor (221) 

 Powel (199) 

 Atmel (198) 
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Økonomisk utvikling: 

WTW AS 

 Utvikler løsninger til mobilen som 
forenkler daglige gjøremål. 

 Bussbillett, parkeringsbillett, 
betaling for lading av el-bil, time- 
og reseptbestilling hos helse-
institusjoner, havneavgift, m.m. 

Mobilett, SmartPark, GoCharge, helseRespons og GoMarina 

Bilde hentet fra www.wtw.com 

 Etablert i 2000 

 37 MNOK i omsetning i 2014 

 43% årlig omsetningsvekst (5 årig CAGR) 

 12 MNOK i driftsresultat i 2014 



Økonomisk utvikling:  

Samlet omsetning for aksjeselskapene 
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Vekst:                 12 %       23 %       11 %       3 %          1 %         13 %       11 %        2 %        9% 



 Q-Free ASA 

 789 mill. kr i omsetning (2014) 

 + 183 mill. kr siden 2013 

 111 ansatte per 31.12.2014 

 

 

 

 Autronica Fire and Security AS 

 952 mill. kr i omsetning (2014) 

 + 89 mill. kr siden 2013 

 374 ansatte per 31.12.2014 

 

 

 

Økonomisk utvikling: 

Størst omsetning 2014 
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 Electromagnetic Geoservices ASA 

 1 186 mill. kr i omsetning (2014) 

 + 160 mill. kr siden 2013 

 159 ansatte per 31.12.2014 

 

 

 Nordic Semiconductor ASA 

 1 052 mill. kr i omsetning (2014) 

 + 321 mill. kr siden 2013 

 221 ansatte per 31.12.2014 

 

 



Økonomisk utvikling:  

Samlet driftsresultat for aksjeselskapene 
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Vekst:              85%         42%       -39%        -71%      316%       105%        9%          -1%         41% 



Økonomisk utvikling:  

Samlet årsresultat for aksjeselskapene 
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Vekst:              60%       -24%       -64%        (-%)         (+%)        -68%     2 089%      28%       72% 



Økonomisk utvikling: 

Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen 
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IKT-bransjen har flest 
selskaper og vokser mest! 



Økonomisk utvikling: 

Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen 
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 IKT dekker et bredt spekter virksomheter, og kan igjen deles inn i 
underkategorier: 

 Programvare (53 %) 

 Konsulentvirksomhet (27 %) 

 Elektronikk (11 %) 

 Instrumentering (5 %) 

 Telekom (3 %) 

 Geomatikk (1 %) 

 

 IKT-selskapene med størst omsetning i 2013 var 

 Nordic Semiconductor ASA (1 052 mill. kr) 
 

 Q-Free ASA (789 mill. kr) 
 

 Powel AS (453 mill. kr) 



Økonomisk utvikling: 

Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen 
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IKT-dominansen er ikke like 
fremtredende når det 
gjelder antall ansatte –  

færre ansatte per selskap. 



 Hovedfunn 

 Økonomisk utvikling for aksjeselskapene 

 Nyetableringer 

 Oppkjøp 

 Offentlig finansiering 

 Årets tema 

Agenda 
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Nyetableringer: 

Antall nyetableringer 

30 

 Samlet antall nyetableringer i 2014 var 38, og tilsvarer en nedgang på 
38 % sammenlignet med året før. 

 Så langt er det registrert 40 nyetableringer i 2014, noe som er 15 mer 
enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.  

 Antall registrerte nyetableringer på denne tiden i rekordåret 2013 var 
31, noe som tyder på at antall nyetableringer vil øke igjen i 2015. 



Nyetableringer: 

Bransjefordeling nyetablerte selskaper 
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 I 2014 ble det kun etablert 16 selskaper innen IKT, mot hele 46 året før.  

 Dette skyldes delvis en nedgang i nyetableringer som driver app-utvikling.  

 Det har vært 6 nyetableringer innen Energi- og miljøteknologi 
sammenlignet med kun èn i 2013. 



Nyetableringer: 

Watchlist våren 2016 

 AssiTech: Hjelpemiddel for at eldre og folk med 
bevegelsesvansker skal kunne gå i trapp.  

  
 

 CrayoNano: Har utviklet en proprietær metode 
for produksjon av halvledermateriale.  

  
 

 C-STICK Media: Levererer en digital TV-plattform 
med blant annet krysskatalogisering av innhold.  
 

 

 Vectron Biosolutions: Har utviklet en metode for 
proteinproduksjon og signerte nylig en kontrakt 
med et internasjonal legemiddelfirma.  



Nyetableringer: 

Watchlist våren 2016 

 Seram Coatings: Har utviklet en løsning for 
spraycoating av silisiumkarbid på industrielle 
applikasjoner.  
 

 Aalberg Audio: Selskaps trådløse effektpedaler for 
gitarister er nå å finne i gitarbutikker over hele 
verden etter at de signerte en internasjonal 
distribusjonsavtale.  
 

 BluEye Robotics: Har utviklet en undervannsdrone 
til forbrukermarkedet som kan dykke ned til 100 
meters dyp. 
 

 Glucoset: Utvikler en blodsukkermåler som gir leger 
og sykepleiere tilgang på blodsukkernivået til 
intensivpasenter i sanntid.  

 



Nyetableringer: 

Watchlist våren 2016 

 Gobi: Snapchat-utfordrer fra 
Trondheim med celebre 
investorer som blant annet 
inkluderer Petter Northug. Unge 
gründerne som fortsatt er 
studenter på NTNU.  

 

 Graphiq Design Collective: Selskapet 
jobber med en community sourcing-
modell for grafiske designere. Nylig 
innlemmet i den velrennomerte 
Silicon Valley-akseleratoren 500 
Startups til investor Sean Percival. 

 



Nyetableringer: 

Watchlist våren 2016 

 Shapecrafter 3D: 3D-kamera som 
gir både i pose og sekk - nemlig høy 
oppløsning og rask avlesning. I ferd 
med å lande en større emisjon, 
og  satser mot produksjonsindustri 
som første marked.   

 

 Picterus: Selskapet jobber med 
en bildenalyse-app som skal 
kunne diagnostisere gulsott hos 
spedbarn, en tilstand som 
krever rundt 100 000 liv årlig 
på verdensbasis.  



Nyetableringer:  

Nyetableringer fra FoU-miljøene 
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Oversikten omfatter kun selskaper med registrert 
forretningsadresse i Trondheimsregionen 



 Hovedfunn 

 Økonomisk utvikling for aksjeselskapene 

 Nyetableringer 

 Oppkjøp  

 Offentlig finansiering 

 Årets tema 

Agenda 
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Oppkjøp og offentlig finansiering: 

Historisk utvikling i antall oppkjøp 

38 

 Stor aktivitet på oppkjøpsfronten i 2014 da hele 9 selskaper ble solgt! 

 3 er blitt solgt i 2015, inkl. Resman som er en av de største transaksjonene i 
teknologibransjen noen sinne med en estimert verdi på ca 1 mrd. kr 



Oppkjøp og offentlig finansiering:  

Resman AS 

 Resman ble solgt for mer enn 1 mrd. kr til Nordic Capital i 2015. 

 Selskapet har utviklet en kjemisk PLT™-teknologi og patenterte metoder 
for dataanalyse som er et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell 
produksjonslogging innen olje- og gass.  

 Selskapet produserer intelligente tracere som gjør det mulig å 
kvantifisere produksjonsbidrag fra ulike soner i en brønn uten bruk av 
kabler eller annet utstyr på en rigg.  

 



Oppkjøp og offentlig finansiering:  

Dsafe AS 

 Selskapet ble i 2009 ble etablert av fire ingeniører i Trondheim, og ble i 
2015 solgt til det svenske betalingskonsernet Bambora.  

 Dsafe leverer en digital plattform som hjelper selgere med å analysere 
salgs- og kundedata i sanntid, og har over 5000 kunder i Norden. 

 Kundene inkluderer blant annet XXL, Expert, Bunnpris, Byggmakker og 
Posten.   

*Bilde hentet fra nettsiden www.dsafe.com 



Oppkjøp og offentlig finansiering:  

Ship Modelling & Simulation Centre AS 

 Kongsberg Maritime, som var en av de eksisterende eierne, kjøpte i 2015 
alle aksjene i selskapet.  

 SMSC benytter avanserte simulatorer og tilbyr maritim kursing og 
simulering av maritime operasjoner. Simuleringene omfatter blant annet 
trening innen posisjonering av offshorefartøyer, samt kran- og 
løfteoperasjoner offshore. 

 Selskapet har siden 1980 utviklet avanserte matematiske modeller som 
gir brukerne et realistisk inntrykk av de oppgavene de står ovenfor. 

*Bilder hentet fra nettsiden www.smsc.no 



Oppkjøp og offentlig finansiering:  

Oppkjøp registrert i 2014-2015 
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 En oversikt over oppkjøpene de siste to årene er listet opp i tabellen 
nedenfor: 



Agenda 
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 Hovedfunn 

 Økonomisk utvikling for aksjeselskapene 

 Nyetableringer 

 Oppkjøp 

 Offentlig finansiering 

 Årets tema 



Offentlig finansiering: 

Tilskudd fra Innovasjon Norge 

44 

 I 2015 ble det bevilget 91 mill. kr i tilskudd til teknologibedriftene fra Innovasjon 
Norge. Dette er historisk høyt og reflekterer en økt satsing på innovasjon og 
nyskaping fra det offentlige.  

 Antall tilskudd har også økt betydelig, og skyldes hovedsakelig at flere 
prosjekter/selskaper får støtte i flere faser enn tidligere.  



Offentlig finansiering: 

Lån fra Innovasjon Norge 
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 I 2015 ble det innvilget hele 129 mill. kr, hvor 100 mill. kr er knyttet til ett enkelt 
låneengasjement.  

 Innovasjon Norge har i 2015 gjennomført en policyendring som gjør at selskaper 
som er i vekst og har positiv inntjening nå har mulighet til å få lån med mindre 
sikkerhet enn tidligere. Det gjør at lånebeløpene forventes å øke fremover. 

 



Offentlig finansiering: 

Støtte fra Norges forskningsråd 
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 Fra toppåret i 2013 observerer vi en betydelig nedgang i støtte fra Norges 
forskningsråd til teknologibedriftene i regionen.  

 Antall prosjekter holder seg høyt, noe som gjør at gj.snittlig størrelse på prosjektene 
er mer enn halvert fra 4,7 mill. kr i 2008-2012 til 2,3 mill. kr i 2014-2015.  



Offentlig finansiering: 

Oppnådd skattefrag gjennom SkatteFUNN 
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 Etter å ha vokst fra rundt 60 mill. kr i perioden 2006-2008 til i underkant av 100 mill. 
kr i 2012-2013 var det en halvering i oppnådd skattefradrag via SkatteFUNN.  

 Nivået ble mer enn halvert fra 93 mill. kr i 2013 til 45 mill. kr i 2014. 



 Hovedfunn 

 Økonomisk utvikling for aksjeselskapene 

 Nyetableringer 

 Oppkjøp 

 Offentlig finansiering 

 Årets tema 

Agenda 
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Årets tema: 

Forretningsengler i Trondheimsregionen 
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En forretningsengel er en privatperson som 
investerer en del av sin formue (privat eller 

gjennom holdingselskap) i unoterte 
tidligfase- og vekstselskaper, og som gir et 

betydelig bidrag til selskapet i form av 
kapital, nettverk og kompetanse. 



Årets tema: 

Forretningsenglenes betydning og “egenkapitalgapet” 
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Årets tema: 

Hovedfunn 
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 95 aktive forretningsengler har investert i teknologiselskaper i regionen 

 70 % av forretningsenglene er bosatt i Trondheimsregionen 

 1 mrd. kr har blitt investert historisk 

 1 mrd. kr kan potensielt investeres de neste fem årene 

 IKT, havbruk og olje/gass er de mest attraktive bransjene 

 4-7 år er typisk investeringshorisont 

 Selskapenes gründere og team er viktigst ved valg av investeringscase 

 Skatteincentiver og tilpasning av skattesystemet vil øke investeringsviljen 



Årets tema: 

Hva må til for økt engasjementet fra forretningsenglene? 
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 Tilgang på kvalitetssikrede møteplasser og nettverk 

 Tilgang på gode case 

 Skatteincentiver 

 Frigjort kapasitet til nye prosjekter 

«Gode case med 
realistiske gründere» 

«Anerkjennelse fra myndigheter 
og støtteapparat for at vi gjør en 

viktig jobb – kanskje den viktigste i 
selskapenes tidligfase» 

«Reduksjon av formueskatt og 
innføring av andre incitamenter 

som reduserer risiko» 

«Mer kapasitet, som fortrinnsvis 
må komme som et resultat av at 

likesinnede business angels 
danner et investeringsfelleskap» 
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Oppsummering av nøkkeltall 2014 

Trondheimsregionen 

 546 teknologiselskaper (468 AS, 78 avd.) 

 10.508 ansatte (6.560 ansatte i AS og 3.948 i avd.) 

 

Økonomiske nøkkeltall aksjeselskaper (vekst i parentes) 

 Omsetning:   15,6 mrd. kr (8,7 %) 

 Driftsresultat:  1,1 mrd. kr (41,5 %) 

 Årsresultat:      0,6 mrd. kr (71,8 %) 

 Egenkapital:  6,7 mrd. kr (-2,2 %) 
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Takk for oppmerksomheten! 
 

www.impello.no 
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Sensorlink: Årets vekstvinner  

Størst omsetningsvekst av teknologiselskapene i Trondheimsregionen i 2014 

Elling Reitan  

«Skiløpere» 



Wellcem: Årets vekstvinner  

Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst i Trondheimsregionen 2010-2014 

Elling Reitan  

«Solen går sin gang» 



Sensorlink AS Wellcem AS 

Årets vekstvinnere i Impello-analysen 2015 


