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Først noen enkle tanker
fra en enkel gutt fra landet



Mennesker = Markedet

Feriereiser, trening, kino, musikk, …

Mobiltelefon, merkeklær, gull, …

Jobbformidling, organisasjoner, …

Forsikring, helsetjenester, …

Mat, vann, bolig, energi, …

Selv-
realisasjon

Sosial status

Sosial tilhøringhet

Forsikring og trygghet

Fundamentale grunnleggende behov

INVESTERINGSOMRÅDER

Områder som presterer godt over tid, 
stabile markeder gjennom syklusperioder 

Områder med mye kunnskap og kompetanse 
tilgjengelig i Norge og Trøndelag 

Områder hvor samme kompetanse og teknologi kan 
benyttes på  tvers av  landegrenser



Trøndelag kan matproduksjon
- og vannteknologi



strategi

Staurs utgangspunkt er matproduksjon i Trøndelag. Vi har god 
kompetanse på industriell bearbeiding av matvarer og kjenner 
grossist-/detaljistmarkedet. Cardinal Foods og Norsk Kylling, 
bygget fra null til samlet omsetning på 2,4 mrd, solgt helt ut 2012.

Staur Foods er i dag vår hovedsatsing innenfor matproduksjon. Vi 
har kjøpt ut Rema og arbeider nå med å bredde ut i vare-
sortiment, til et større marked. Staur Foods driver i moderne 
industrilokaler på Tolga. 

Aqualyng bygger energieffektive høyteknologiske 
vannrenseanlegg internasjonalt. Flytter nå hovedkvarteret til 
Beijing. Dette er en viktig og langsiktig investering for Staur. 
Staur er dominerende eier. 

Mat & Vann

http://aqualyng.com/
http://aqualyng.com/
http://www.staurfoods.no/hjem.html
http://www.staurfoods.no/hjem.html


Trondheim er 
teknologihovedstaden

i oljelandet Norge



strategi

Staur er aktiv, dominerende eier i flere selskaper innenfor 
energisektoren. Felles er et utgangspunkt med svært 
kompetente gründere fra Norge / Trøndelag, og et 
internasjonalt nettverk/forståelse. 

Selskap i vekstfaser, og det norske eierskapet er over tid 
supplert med internasjonale investorer, som i Fram, og 
synergiskapende fusjoner med internasjonale aktører, som i 
Lithicon. Lithicon et bevis på hva dyktige aktører kan utrette.

Rex er siste eksempel på et vellykket aktivt engasjement, 
med notering på børsen i Singapore nå i sommer (med 
kuroppgang +60% siden notering).

Energi

http://framexploration.no/
http://framexploration.no/
http://dtk-group.com/
http://dtk-group.com/
http://www.acona.com/
http://www.acona.com/
http://staurholding.no/wp-content/uploads/2012/11/Lithicon.png
http://staurholding.no/wp-content/uploads/2012/11/Lithicon.png


Trøndelag har et aktivt
og verdidrivende
eiendomsmarked



strategi

Staur har lenge hatt en viktig del av sin verdiskaping i 
eiendom. Strategisk mål om at 1/3 av egenkapitalen skal 
være i eiendomsutvikling – for å skape verdier og 
understøtte videre industriutvikling.

Staur sitter i dag på eiendomsutviklings-prosjekter både i 
Midt-Norge og i Baltikum. I tillegg er Staur i dag involvert i 
flere mellomstore boligprosjekter til ferdigstillelse.

Staur står nå foran en spissing av sin eiendoms-portefølje;
mer fokus over på utviklingssiden.

m.m.

Eiendom

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IC4so57RJIS32M&tbnid=YzV3crKO71dInM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebo.no/&ei=VgozUtuBMKPf4wTn64DgBA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNEroKRrFUV5bc6QgG3I4Ry8ycXpjQ&ust=1379163091806291
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IC4so57RJIS32M&tbnid=YzV3crKO71dInM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebo.no/&ei=VgozUtuBMKPf4wTn64DgBA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNEroKRrFUV5bc6QgG3I4Ry8ycXpjQ&ust=1379163091806291


EIENDOM I STAUR

Næringseiendom

Utvikle Leiekontrakter Bygge Drifte

Utvikle Forhåndssalg Bygge
Ferdigsalg/

utleie

Bolig

Fokus på tidlig verdikjede
Verdiskaping gjennom transaksjon, ikke hovedfokus på cashflow
Gir rom for å skifte mer mellom industri og eiendom



m.m.

mat & vann energi eiendomstrategi

http://aqualyng.com/
http://aqualyng.com/
http://www.staurfoods.no/hjem.html
http://www.staurfoods.no/hjem.html
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IC4so57RJIS32M&tbnid=YzV3crKO71dInM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebo.no/&ei=VgozUtuBMKPf4wTn64DgBA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNEroKRrFUV5bc6QgG3I4Ry8ycXpjQ&ust=1379163091806291
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IC4so57RJIS32M&tbnid=YzV3crKO71dInM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebo.no/&ei=VgozUtuBMKPf4wTn64DgBA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNEroKRrFUV5bc6QgG3I4Ry8ycXpjQ&ust=1379163091806291
http://framexploration.no/
http://framexploration.no/
http://dtk-group.com/
http://dtk-group.com/
http://www.acona.com/
http://www.acona.com/
http://staurholding.no/wp-content/uploads/2012/11/Lithicon.png
http://staurholding.no/wp-content/uploads/2012/11/Lithicon.png


Noen suksesskriterier…



DOMINANS / KONTROLL
- avgjørende med kontroll, alene eller i partnerskap

(Staur har slike gode partnerskap med bl.a. CapMan og Pareto.
Mangel på kontroll kanskje grunn til at en del 

‘gamle’ penger har holdt seg unna.)



NÆRHET / FORSTÅELSE
- til selskapene, til strategiene, til menneskene bak



KLOKE INTERNASJONALE VALG
- lete etter internasjonale partnere som gir synergier

- lete etter riktig match i verdier
- ‘rene’ aktører, politisk forståelse



VINNERKULTUR
- dette betyr alt for en bedrift i utviklingsfasen

- et brennende engasjement for å skape nytt, skape arbeidsplasser
- ønsket om å prestere og vinne må være større enn redselen for risiko



Trøndelag har ofte representert
en gammel handelskultur,
der lav risiko og trygghet

står sentralt…



…og dette har gitt en situasjon
der for mye lokal kapital har blitt

bundet opp i ren cashflow-eiendom.



Når man forvalter ‘generasjons-penger’ 
er det naturlig at man er mer 

konservativ i tenkemåten, enn når man 
bare forvalter ‘ny kapital’.

Men det finnes mange med to tanker i 
hodet samtidig…



Nettopp Staur er et godt eksempel på 
en satsing som ikke hadde vært mulig 

uten at trønderske investorer og 
‘generasjons-penger’ hadde vist mot og 

satset på fremtidig verdiskaping.



TRØNDELAG HAR GODT AV ET KULTURSKIFTE

FORVALTE REN
CASHFLOW-

EIENDOM

INDUSTRI
EIENDOMS-
UTVIKLING
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Til syvende og sist må ønsket 
om å prestere være større enn 
utryggheten ved å ta mer risiko

- en risiko vi kan og bør ta sammen 
med  internasjonal kapital 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Rune Olsø
Partner Staur Management AS


