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Investinor – dagens hovedpunkter

• Investinor er Norges største og mest aktive ventureinvestor –
med sektorteam både på IKT, Life Science, O&G/Energi, Marin og 
Skog

• Vårt hovedmål er avkastning – og vi ønsker å investere i de 
mest ambisiøse selskapene fra tidlig venture til ekspansjon 
• Noen stikkord: Globale ambisjoner, skalerbar forretningsmodell, erfarent team, 

kapitaleffektivitet, 

• Trondheimsregionen er en helt sentral del av vårt nettverk 
og dealflow – og vi er imponert over aktiviteten her, med e.g. 618 
IKT selskaper «i basen» hvorav 54 nye i 2016!

• Investinor bidrar på et bredt sett av områder; kapital, 
kompetanse, nettverk i Norge og internasjonalt
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Investinors plass i markedet 
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Pre-såkornmidler

Såkornfondene



For en stor del av selskapene er det norske 
landskapet mer som dette 
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Pre-såkornmidler

Såkornfondene



Dette foreslo Regjeringen – men vedtaket ble 
avvist av stortinget
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Pre-såkornmidler

Såkornfondene



Dermed er vi fortsatt her som «navet» i det norske 
venturemarkedet
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Pre-såkornmidler

Såkornfondene



Status pr. 25 januar 2017 for Investinor

• Investinor har høy aktivitet og høye ambisjoner

• Vi har forenklet vår organisering og våre 
prosesser for å kunne agere raskere og bedre både i 
porteføljen og mot nye selskaper

• Investinors resultater for 2015 var positive, og vi 
tror på et betydelig bedre resultat for 2016

• I 2017 har vi flere selskaper med spennende 
planer om børsnotering og/eller salg
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Vi opprettholdt høy aktivitet gjennom Q4 og hittil 
i år
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I porteføljen

Stimline 2 mNOK

Ziebel 3,9 mNOK

OS 9,8 mNOK

Cyviz 7,4 mNOK

Novelda 25 mNOK

Exprosoft 2 mNOK

Nye porteføljebedrifter 

Scale Protection 5,9 mNOK

Simlink 1,3 mNOK

Xsens 2,9 mNOK



Vi har en bred portefølje med stort potensiale 
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TEKNOLOGI                                                           INNOVASJON                                               VEKST



Alpinco i dagens DN
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Vi har et bredt og voksende nettverk som vi aktivt 
jobber med for å best bidra mot selskapene 
(eksempler på ko-investorer)
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Vi har fra før breddet vårt scope til matcheordning i 
tidlig fase med andre fond

• Sintef TTO, Kjeller Innovasjon, Proventure, Startuplab/Founders
Fund, Alliance Venture, Sarsia Seed + nye partnere

• Investinor investerer på samme betingelser som partnerne – ønsker 
også en sikret plass på veien videre

• Vi tar ikke styreplass i disse selskapene – men kan tilføre kompetanse 
gjennom nettverk, workshops, seminarer etc.

• Dersom porteføljebedriftene utvikler seg godt, kan Investinor investere 
mer, løfte dem inn i den «normale» porteføljen og ta styreverv
• Så langt har én porteføljebedrift tatt dette steget: Swarm64

• Sentral målsetting for Investinor: Sikre den best mulige dealflow og 
fremtidig avkastning
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Dagens nyhet: Nå gjør vi matcheordningen enda mer 
kraftfull – og åpner for matching også med private 
investorer

• Investinor har høstet gode erfaringer med eksponeringen i tidlig 
fase for å bygge deal flow og komme inn i de beste selskapene

• Fremover ønsker vi å utvide konseptet til også å kvalifisere «business 
angels» og andre investorer inn som partnere 

• For å få enda mer kraft rundt dette initiativet har vi inngått partnerskap 
med Technoport, NVCA, Abelia og FIN for et nytt konsept under 
årets Technoport i Trondheim 8-9 mars:
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Scale up challenge – Technoport Pitch 2017

NVCA / ABELIA / FIN / INVESTINOR
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www.investinor.no

@InvestinorAS

Bestill nyhetsbrev: post@investinor.no

Vi gleder oss til å jobbe med dere videre –

Takk for oppmerksomheten

http://www.investinor.no/

