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Næringsforeningen i 
Trondheim 
12/6-2017 



Agenda 

• Status for Investinor 
 

• Eksempler på selskaper som kan 
bli verdensledende 
 

• Fokus fremover 
 
 
 
 



Status for Investinor 2017 
 



Investinor er Norges største og 
mest aktive venturefond 
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Investinors investeringstemaer – bredt 
nedslagsfelt, men dedikerte strategier 

5 

IKT Helse Energi Marin 
500MNOK 

Skog 
500MNOK 

Tidlig fase 
matching 

Venture 
10MNOK+ 

Ekspansjon 
50MNOK+ 

Kommitert kapital 4,2MRD 
39 selskaper – ca 1MRD tilgjengelig kapital 



Vi er en aktiv eier med høyt ambisjonsnivå 

• Investinor er Norges største og mest aktive 
venturefond – 4,2Mrd, 39 selskaper, bredt fokus 
 

• Vi ønsker å investere i de beste og mest ambisiøse 
selskapene og gründerteamene i Norge 

 
• Investinor har erfaring, sektorekspertise og nettverk 

som samlet gir et vesentlig bidrag til våre selskaper 
 

• Investinor har en aktiv agenda om å trekke inn 
kompetente ko-investorer i våre selskaper for å sikre 
en raskest mulig vekst 
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19 investeringer, 
NOK 150 millioner+ så langt i 2017  

 
5 nye porteføljeselskaper:  

Kunstig intelligens, Internet of Things, 
Software, vannrensing, 

med-tech/pharma 
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Nye investeringer i 2017 
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Samlet investering: 2,3 MNOK 
Eierandel:: 9,8 % 
Medinvestor(er): NTNU Accel 
Styreleder: Helle Moen 
Daglig leder: Odd Jostein Svendsli 
Forvalter: Jon Øvyind Eriksen/ Otto 
Frøseth 

Virksomhet: Tilbyr programvare for 
dataanalyse og kunstig intelligens. 
Selskapet fokuserer på markedet for 
smarte byer, med programvare som 
måler effekten av ulike miljøtiltak i 
sanntid.  
 
Hovedkontor: Trondheim 
 
Driftsinntekter 2016: 0 



Samlet investering: 4,8 MNOK 
Eierandel: 19,2 % 
Medinvestorer: Sintef TTO 
Styreleder: Terje Johan Grimstad 
Daglig leder: Geir Melby 
Forvalter: Jon Øyvind Eriksen 

Virksomhet: Tilbyr programvare-
løsninger for Internet of Things (IoT) 
gjennom sin TelluCloud platform. 

Hovedkontor: Asker 

Driftsinntekter 2016: 9 (ikke rev. tall) 



Samlet investering: 1 MNOK 
Eierandel:: 0 % (konvertibelt lån) 
Medinvestor(er):  
Styreleder: Jolanda Engelvaart 
Daglig leder: Arne Peder Blix 
Forvalter: Jon Øvyind Eriksen 

Virksomhet: Tilbyr programvare som 
muliggjør integrasjon av applikasjoner 
og data på tvers av dagens kjente 
plattformer 
 
Hovedkontor: Stavanger 
 
Driftsinntekter 2016: 0.3 MNOK 



Samlet investering: 4 MNOK 
Eierandel: 7,7 % 
Medinvestor(er): Malina Holding og 
Brekke Holding 
Styreleder: Jan Fikkan 
Daglig leder: Per Christian Sontum 
Forvalter: Ann-Tove Kongsnes 

Virksomhet: Utvikler en teknologi- 
plattform som benytter ultralyd til å 
målrette og optimalisere medisinsk 
behandling, blant annet mot kreft. 
Hovedkontor: Oslo  
Driftinntekter 2016: 0 



Samlet investering: 12,3 MNOK 
Eierandel:: 11,1 % 
Medinvestor(er): Repsol, Proventure 
og Sarsia Seed 
Styreleder: Jon Berg 
Daglig leder: Svein Egil Steen 
Forvalter: Jan Morten Ertsaas 

Virksomhet: Sorbwater Technology 
har en serie med helt bionedbrytbare 
produksjons-kjemikalier  og tilhørende 
systemløsninger til bruk i vannrensing i 
olje- og gassindustrien. 

Hovedkontor: Bergen 

Driftsinntekter 2016: 5,7 MNOK 
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Finansavisen juni 2017 – Investinor sikrer emisjon på 
43MNOK i Sorbwater sammen med Repsol 



Investinor har formelt samarbeid med en lang rekke fond 
på tidlig fase, i tillegg til ad-hoc relasjoner 



Investinor er partner til ny Norsk akselerator i 
Shanghai; nHack 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
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Venturemarkedet og 
Investinors rolle 
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Investinor spiller fortsatt en sentral rolle i 
verdikjeden i kapitalmarkedet 
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Pre-såkornmidler 
Såkornfondene 

VC-fond 

I-Banker 

PE Børs 
Ind. salg 



Det norske VC markedet 

• Det finnes en rekke aktive miljøer, men: 
• Mange fokuserer på tidlig fase 
• De fleste har spisset sektor- og fasefokus 
• En del har ikke aktive fond – investerer «deal by 

deal» 
 

 
 
 
 Investinor har fremdeles relativt få profesjonelle 
medinvestorer i Norge på «venture-segment» 

transaksjoner, spesielt utenfor IKT 



Markedet totalt sett er på mellom 500MNOK og 1MRD, 
ned fra 2MRD i toppåret 2007. Antallet investeringer har 
vært synkende.  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
328MNOK investert, 1146MNOK totalt tilført selskapene



Investinor bidrar til mer kapital: Investinor har i 
2016 sikret 1.146 MNOK i ny kapital i tidlig fase 

Fra Investinor Totalt tilført

328 
MNOK 

1146 
MNOK 

3,5 
X 

Brukernavn
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328MNOK investert, 1146MNOK totalt tilført selskapene



Kronikk Finansavisen – Mind the gap 
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Vårt budskap resonnerer med sentrale krefter i 
markedet 

Trond Riiber Knudsen:  

Dette er "dead on" - det ER ikke et "enten eller" - både statlig og 
privat kapital er viktige bidragsytere for å bygge et sterkere 
Venture kapital miljø i Norge - bare slik kan vi støtte flere globale 
suksess historier for norske vekst selskap - stå på Haakon og 
Investinor! 

 
Carine Zeier: 

Veldig bra at dere i Investinor er med på å "forløse" privatkapital 
til venturefasen. Og, med egen erfaring fra å ha dere ombord som 
investor, så er jeg absolutt enig i at dere er en aktiv eier som deler 
av deres kompetanse og nettverk. Kudos for dette! 

Men, det er fremdeles skremmende lite privatkapital som 
kanaliseres mot venture i Norge. Jeg tror dette er delvis fordi det 
er liten kunnskap om digitalisering og bygging av 
teknologiorienterte bedrifter i en del investeringsmiljøer. Dermed 
finner heller ikke deres investeringer veien til dagens 
vekstselskaper, som stort sett er teknologibaserte. Er det noe 
Investinor kan bidra med mht å utdanne disse 
investeringsmiljøene? 
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Investinors resultater 
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Investinors resultater er bedret og kostnadene er 
redusert 
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• Bokført verdi av porteføljen 
doblet på 4 år 

• Kostnader som % av bokført 
verdi nær halvert i samme 
periode 

• Resultatet doblet fra 2015 
til 2016 

 
 
 



Årsresultat DN: Positiv pressedekning 

 
«Jensen mener venturefond ofte 
følger en «j-kurve», der svak start 
følges av vekst hvis noen av 
selskapene i porteføljen lykkes 
skikkelig. Han skulle gjerne sett at 
bunnen ikke hadde vært så dyp, 
men mener resultatene de siste to 
årene viser  at staten kan drive 
venturekapitalinvesteringer  på 
kommersielle vilkår. Han tror 
verdiene i flere selskaper kan bli 
synliggjort i år 
 
– Det kan bli to børsnoteringer i 
år, og vi ser at det også er andre 
former for verdirealisering eller 
salg som kan komme, sier Jensen» 
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Investinors langsiktige utvikling i avkastning er 
også positiv 
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Kurven er ikke ukjent: Det tar tid å skape 
resultater i venture 
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Vi har et sterkt og voksende nettverk av partnere og 
ko-investorer i våre selskaper (eksempler)  
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SERENDIPITY PARTNERS 
 



Sammen med regjeringen til Kina – 
Samarbeidsavtale signert med China Equity Group 
Artikkelen hadde nesten 30 000 visninger på LinkedIn. 
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 Trond Riiber Knudsen: 
  “This is terrific news - well done 
Haakon and Investinor team!” 

 

Brukernavn
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Vår portefølje inkluderer noen av de mest lovende 
tidligfase- og vekstselskapene innen sine områder   
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Våre selskaper er lokalisert over 
hele Norge, og sysselsetter over 
1200 personer 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Per 06.06.17
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Mange av våre selskaper har 
potensiale til å bli betydelige 

aktører i norsk næringsliv 



BerGenBio AS 
• Utvikler BGB324, en unik medisin mot 

kreftspredning som har et stort kommersielt 
potensial. Medisinen testes nå ut på pasienter 
med blodkreft og lungekreft, men mekanismen 
som medisinen angriper er også tilstede i en lang 
rekke krefttyper.  

• Hentet inn 210 MNOK i 2016  

• Første investering: Desember 2011 

• Samlet investering: 84,1 MNOK 

• Eierandel: 13 % 
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«BerGenbios utvikling hadde ikke vært mulig uten Investinors tidlige 
investering og kontinuerlige bidrag til utvikling og profesjonalisering av 
selskapet. Det er meget viktig at Investinor fremdeles beholder evnen til å ko-
investere. Utvikling av slike selskaper er ikke en stafett, det er et lagtempo.» 

Sveinung Hole,  
Daglig leder,  

Bergens forskningsstiftelse 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
, 
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«Andre som inspirerer er bedriften BerGenBio og James Lorens. Han ledet en 
forskergruppe ved Universitetet i Bergen. De forsket fram teknologien som 
bedriften nå jobber videre med. De har nylig testet sin nye kreftmedisin. 
Resultatene på blodkreft var enda bedre enn forventet. Et viktig 
gjennombrudd. Nå skal medisinen testes på andre kreftformer. 
 
Stadig flere av oss rammes av kreft. Det er vondt å se hvordan kreft kan bryte 
ned friske mennesker. Når de som står oss nær rives bort altfor tidlig. Nye og 
bedre medisiner gir håp. De gir kreftrammede flere verdifulle år sammen med 
sine kjære. Vi ønsker flere slike forskningsgjennombrudd.» 

Statsminister Erna Solberg  
om BerGenBio i nyttårstalen 
01.01.2017 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
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BerGenBio på børs - god oppside for Investinor 

• Artikler i DN og E24 

38 

 

 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
, 



BerGenBio på børs 

Adresseavisa: 

«Administrerende direktør i Investinor, 
Haakon H. Jensen, sier det er en merkedag i 
legemiddelselskapet Bergenbios historie at de 
offentliggjør planer om børsnotering» 
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Kebony AS 
• Produserer trevirke basert på rimelige og globalt 

tilgjengelig treslag, for eksempel furu, som ved 
hjelp av en patentert og miljøvennlig prosess 
løfter treets egenskaper opp på lik linje med 
tropisk treslag. 

• Første investering: Februar 2014 

• Samlet investering: 96,6 MNOK 

• Eierandel 18,9 % 
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«Investinor kom inn som aksjonær i Kebony høsten 2014, og var da - og har 
siden vært helt essensiell  i å sikre en utvikling og vekstplan nødvendig for å 
skape det ledende globale teknologiselskapet innen tremodifisering som vi har 
ambisjoner om, og er i ferd med å realisere.» 

Christian Jebsen, CEO 
Kebony AS 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
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Novelda AS 
• Utvikler radar-chipper og XeThru, markedets 

mest robuste og sensitive radarsensor, som er så 
nøyaktige at den kan overvåke livsfunksjoner 
som hjerterytme og pustefrekvens.  

• Novelda hadde en overtegnet emisjon på 100 
MNOK i 2016, hvor flere kjente investorer 
deltok. 

• Første investering: Desember 2014 
• Samlet investering: 79,8 MNOK 
• Eierandel: 26 % 

 

«Det var avgjørende for Noveldas utvikling at Investinor gikk inn som aktiv 
eier i 2014, og finansierte utviklingen av den nye XeThru-sensoren. Investinors 
bidrag som hjørnesteinsinvestor var viktig for at vi klarte å hente inn 100 
millioner kroner i 2016 for den internasjonale markedssatsningen.» 

Alf-Egil Bogen,  
Styreleder og tidligere CEO 

Novelda AS 

Brukernavn
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Numascale AS 
• Utvikler Numachip – en dataserver-chip som 

brukes til å optimalisere minne i serverparker.  
• Inngikk i 2016 avtale med verdens ledende 

leverandører av big data-servere om å bruke 
Numachip i neste generasjon av sine servere.  

• Første investering: Juli 2009 
• Samlet investering: 72,3 MNOK 
• Eierandel: 34,2 % 

«Kunnskapsbedrifter som Numascale, involvert i avansert teknologiutvikling 
på internasjonalt toppnivå, trenger mer enn «seed capital» for å lykkes. 
Investinor har spilt en avgjørende rolle for Numascale både som investor og 
som katalysator for å sikre flere investorer.  
Uten Investinor ville Numascale høyst sannsynlig vært på utenlandske hender 
lenge før verdipotensialet kunne realiseres.» 

Morten Toverud, CEO 
Numascale AS 

Brukernavn
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poLight AS 
◊ Tilbyr neste generasjons auto-fokusteknologi 

for mobiltelefonkameraer 
◊ Hadde en overtegnet emisjon på 160 MNOK 

hvor solide nye investorer var med. 
◊ Første investering: Juli 2011 
◊ Samlet investering: 112,1 MNOK 
◊ Eierandel: 23,4 % 

«Investinors inntreden som investor i poLight AS i 2011, har vært avgjørende 
for muligheten til å utvikle et norsk selskap til en internasjonal spiller innen 
autofokuslinser for mobiltelefoner.  
 
Investinor har bidratt med betydelig kapital i en fase der ingen andre 
ventureselskaper ønsket å investere. Investinor har gjennom sitt nettverk og 
samarbeidsrelasjoner invitert svenske Industrifonden inn som investor og har 
også bidratt betydelig i styret til poLight.» 

Eivind Bergsmyr,  
Styreleder i poLight AS og 

partner i Viking Venture 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
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Robotic Drilling Systems 
• Tilbyr robotiserte og helelektriske boresystemer. 

Dette inkluderer salg eller utleie av 
enkeltkomponenter, delsystemer eller hele 
autonome boredekksløsninger. 

• Første investering: Mars 2013 
• Samlet investering: 57,1 MNOK 
• Eierandel 18,4 % 

«Investinor har bidratt med nødvendig kapital slik at vi har kunnet utvikle 
produkter, rekruttere ansatte og vokse. Investinor har bidratt med verdifull 
kompetanse i styret til RDS, og vært avgjørende for å utløse investeringer fra 
andre, private investorer.  
 

Dette har medført at RDS nå har tatt steget fra oppstartsselskap til 
kommersiell fase, der vi har lyktes med å selge de første 
utstyrskomponentene.» 

 
Arild Austigard, CEO 

Robotic Drilling Systems 

Brukernavn
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Investinor ser et stort potensial i eksisterende 
portefølje 

Dagens verdi Mål verdi

2x+ 
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• Investinor har høy aktivitet – nesten 1 transaksjon i uken hittil i 
2017 - og er stadig navet i det norske kapitalmarkedet for 
venture og ekspansjon  

• Resultatene til Investinor har ikke vært gode nok historisk, 
men de er i sterk bedring, og et hovedfokus er å fortsette 
denne positive trenden  

• Vi jobber i hovedsak langs 3 akser; maksimering av 
eksisterende selskaper, nye investeringer innen 
hovedområdene samt fortsatt tidligfase-matching for å 
sikre den beste tilgang på investeringer 

• I tillegg er Investinor opptatt av å være en drivkraft for 
økosystemet rundt investeringer og aktive eierfond i Trondheim – 
vi oppfordrer rådgivningsmiljøene til å ha en proaktiv 
holdning 

 

Investinors prioriteringer fremover 
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www.investinor.no 

         @InvestinorAS 

Bestill nyhetsbrev: post@investinor.no 

http://www.investinor.no/
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