


• Hva skal til for å fostre de neste store selskapene i regionen? 

• Hva har vi og hva mangler vi av ideer, kapital, kompetanse og 
andre forutsetninger for å bygge noe stort?

• Hvordan ser representanter fra egenkapitalmiljøene på sin 
rolle i denne sammenheng?
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Dette er Investinor AS

Operativ drift fra januar 2009

4,2 mrd kroner 
under forvaltning

Statlig, landsdekkende 
investeringsselskap
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SUBSIDIERT KAPITAL/ 

ESA-NOTIFISERT

FINANSFORVALTNING

Investinors plass i verdikjeden
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RESULTAT

BREAK EVEN

Såkornfondene



Hva skal til for å fostre de neste store selskapene?
Hva har vi og hva mangler vi?

• Kompetente og kapitalsterke eiermiljø
 Vi har dette i regionen, men…
 Forvaltningsmiljøene i Norge er få og sårbare
 Må gode eiere være trøndere? Må de være norske?

• Pollen og såkornkapital (tidligste fase – før omsetning)
Knapphet i hele Norge
Kan på kort sikt bare løses med statlig subsidiert kapital (ikke Investinor)

• Entreprenører
 NTNU ligger i Trondheim, men…
 Trygge jobber i olje og gass-sektoren suger talenter til seg
 Kremmerånden i norske teknologer kan bli bedre

• Forbilder
 Noen må få lov til å lykkes (og bli rike)
 De som lykkes må våge å fortelle om det  
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Hvilken rolle kan egenkapitalmiljøene spille?

• De bidrar til å gjøre noen lovende bedrifter verdensledende – men ikke alle.
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Hvilken rolle spiller Investinor?

• Investinor stabiliserer et svært konjunkturfølsomt segment av 
kapitalmarkedet.

• Investinor tilfører kapitalmarkedet større bredde.

• Investinor tilfører kapitalmarkedet økt volum 

• Investinor vil bidra til å utvikle det norske kapitalmarkedet

• Vi avlaster risiko for private investorer

• Vi kan være langsiktige



Investinors markedsandel
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Venture-investeringer i norske foretak

Investinors andel av venture-investeringer i norske foretak (høyre akse)

Kilde: Perep_Analytics, NVCA, SSB og Menon Business Economics

* Venture investeringstall er eksklusive  secondary fond som for eksempel Verdane Capital Advisors. 



Trønderske bedrifter i porteføljen
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Takk for oppmerksomheten!
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”Government venture capital may be at its most 
effective when it remains disciplined by private 
venture capital.”



Investinor fortrenger ikke private investorer
EØS-avtalens markedsinvestorprinsipp regulerer dette

• Investinor agerer på kommersielle vilkår, akkurat som andre 
private investorer i samme marked.

• Investinor må ha en klar exit-strategi for alle investeringer

• Investinor investerer alltid sammen med private investorer, og 
eier aldri mer enn 49 prosent av et porteføljeselskap.
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Vi stjeler mao ikke ressurser fra inkubatorer og såkornfond

Investinor er under streken på statsbudsjettet
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«Streken»

Næringspolitiske virkemidler


