
Private and confidential

Finansdagen 

Tidligfase og venture investeringer i Norge 

Investinor’s rolle i dette økosystemet 

Investinor v/Ann-Tove Kongsnes
15. oktober 2019

Vi bygger morgendagens næringsliv



Investinor i korte trekk

• Evergreen investeringsselskap med fokus på venture- 4,2 
milliarder i forvaltningskapital.

• Investerer i de mest lovende, unoterte norske selskapene med 
internasjonale ambisjoner og planer for vekst.

• ~ 60 porteføljeselskaper :

– 6% tidligfase

– 55% venture

– 21% vekstkapital

– 19% børsnoterte selskaper

• Langsiktig perspektiv: Robust investeringsfilosofi.

• Hovedkontor I Trondheim – samt kontor i Oslo.
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Forvaltningskapital

NOK ~4mrd

# porteføljeselskaper

~60

# investeringer siden oppstart

80+

Totale investeringer med partnere

~NOK 10mrd

Team

19

# nye investeringer årlig

~10

Årlig investert kapital

NOK ~300m
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Investinor fyller et gap i kapitalmarkedet

Pre-såkornmidler

Såkornfondene
VC-fond

Børs
Ind. salg

Business angels

Crowdfunding

PE-fond

Tidligfase Venture Ekspansjon



8 mrd. 
utløst 

kapital

3 mrd. 
investert av 
Investinor

Bidrar med 
kapital og 

kompetanse

Kunnskaps-
bygging og 
formidling

Ringvirknings-
hjulet

Norges 
største 

investor-
nettverk

Aktiv eier
20 ansatte

Fyller et gap 
i kapital-
markedet

-71
mill. kr i 

verdiutvikling
2009-Q2 2019

Vi bygger morgen-
dagens næringsliv

• Vi investerer i tidligfase og venture

• Vi bidrar med kapital i en fase der 
kapitaltilgangen ofte er lav og 
risikoen svært høy 

82 
investeringer

2009- Q2 2019

1300
ansatte

1,7 mrd.
omsetning
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Norges største investeringsnettverk innen tidligfase og venture

Eksempler tidligfase 
matching-partnere

SINTEF TTO 

Fonders Fund

Alliance Venture Spring

Sarsia Seed

Kjeller Innovasjon

ProVenture

Skagerak Maturo Seed

Bergen forskningsstiftelse

Momentum Partners

Radforsk

Eksempler på medinvestorer (venture/ekspansjon)

Norske

Internasjonale
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Kunnskap og erfaring for å bygge morgendagens næringsliv

• Betydelig innsikt i bransjer som er viktige for 
utvikling av norsk næringsliv:

• Energi

• Helse

• IKT

• Marin

• Miljø

• Skog

• Markeds- og bransjekompetanse

• Teknologiforståelse og IP-kompetanse

• Investerings- og forvaltningskompetanse

• Nettverk blant norske og internasjonale 
medinvestorer, industripartnere, private aktører 
og industrielle rådgivere. 

• Utviklet metodeverktøy og systematikk for aktivt 
eierskap. 

• Gjennom kombinasjon av internt opparbeidet 
bransjekunnskap og et godt nettverk har 
Investinor fulgt sitt mandat om å investere i et 
bredt spekter av bransjer. 

Investinor har gjennom 10 år opparbeidet:
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Back up slides
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Investinor har en sentral rolle i det norske økosystemet

Investinor
Norske 

investeringsmiljø

Bidrar til utvikling av norske 
investeringsmiljø

Gjensidig læring og 
erfaringsoverføring

Nøkkelrolle i at norske 
teknologiselskaper har lykkes 
med å hente finansiering

• Bistand i finansieringsprosesser
• Stort investor-nettverk
• Flere saminvesteringer med 

internasjonale investorer, eks:

Profesjonalisering av 
porteføljeselskapene

• ESG
• Styreinvolvering
• Rekruttering
• Strategi

Initiativtaker til å etablere 
nye fond

• Samarbeid mellom industri og 
næringsliv

Deal-
flow

Nasjonalt
kapital-
nettverk

Inter-
nasjonalt
nettverk

TTO’ene (FoU)

Industrimiljø

Seriegründere

Innovasjonsmiljø

Såkorn-fondene 

Tidligfase venture

Corporate venture

Business angels

Private Equity

Institusjonelle

Industrielle

Investinors industrielle rådgivernettverk



Vår portefølje
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Teknologi Helse Energi Miljø og skog Marin
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https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexZL_ktrZAhWENJoKHWCVCl8QjRwIBg&url=https://www.billiger.de/products/311571462-topro-troja-tablett-abnehmbar&psig=AOvVaw1u-E3I95sFxvBcwpn9zSNC&ust=1520509915976207
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Betydelig bidragsyter som aktiv eier

Investinor bidrar på følgende hovedområder i sitt aktive eierskap:

• Strategi- og forretningsutvikling
• Gjennomføring av gode strategiprosesser og forankring av felles ambisjoner hos selskap, styre og eiere.

• Finansiering
• Aktiv i finansieringsprosesser både mht. EK, soft funding og bank.

• Organisasjon og rekruttering
• Sikrer at selskapet har riktig ledelse og styre gjennom de ulike fasene av selskapets utvikling.

• Bygge selskapets intellektuelle kapital - Insentivordninger

• Exit
• Sikre at selskap, styre og eiere har felles exit-ambisjon

• Aktiv involvering i planlegging og utførelse av exit-strategi
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Investinor fyller et kritisk gap i kapitalmarkedet

• Investinor er en stabil og langsiktig kapitalkilde i det norske markedet, og bidrar med betydelig 
andel i nedgangstider når kapital er vanskelig tilgjengelig.  

• Kapitaltilgang fra det private markedet er til tider lav, og til tider utfordrende for Investinor. 
Investinor har med sin evergreen-struktur mulighet til å være en stabiliserende og langsiktig 
markedsaktør. 

• Investinor bidrar i utviklingen av investormarkedet, og skulle gjerne sett en markedsandel 
rundt 30%.

Kilde: Menon Economics, Private Equity Funds in Norway, Activity report 2018 
(Seed – Venture – Buyout), 2018. 

2009

22%

2010

28%

2011

45%

2012

44%

2013

49%

2014

45%

2015

57%

2016

38%

2017

32%

40% markedsandel blant institusjonelle investorer som investerer i norske venture-selskaper:

2018

40%
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Case – bedrifter 

• BerGenBio

• Kebony

• Partnerplast

• Smartfish

• GasSecure

• Swarm

• Unacast

• Statement fra Trond Riiber Knudsen



BerGenBio
BerGenBio er et av de mest lovende 
bioteknologiselskapene i Norge. Investinor 
investerte første gang i BerGenBio i 2011 og 
selskapet ble børsnotert i 2017. 

Investinor har gjennom verv i styret og valgkomite, vært 
en sentral og aktiv eier i et tidkrevende  utviklingsløp fra 
pre-kliniske studier til fase II-studier og børsnotering av 
selskapet. Som aktiv eier har Investinor spesielt arbeidet 
med å sikre nødvendig finansiering og løpende 
vurdert strategiske alternativer i utviklingen av 
selskapet. I tillegg har Investinor  sikret riktig 
kompetanse i styret i takt med behovet for 
kompetanse i de ulike fasene.

«BerGenBios utvikling hadde ikke vært mulig uten 
Investinors tidlige investering og kontinuerlige bidrag 
til utvikling og profesjonalisering av selskapet.»
- Sveinung Hole, daglig leder Bergens forskningsstiftelse

«Børsnoteringen av BerGenBio er et skoleeksempel på 
samarbeid mellom gründere, statlig og privat kapital og de 
sterke kompetansemiljøene vi har på kreftforskning i Norge.»                                                                 
- Jonas Einarsson, adm. direktør Radiumshospitalets 
forskningsstiftelse

BerGenBio ASA

Bioteknologiselskap -
Utvikler legemiddel-
plattform som skal behandle 
aggressive kreftformer 
gjennom å blokkere 
proteinet Axl og dermed 
forhindre spredning.

• Etablert 2007

• Hovedkontor Bergen

• 27 ansatte

• Børsnotert 2017

Finansiering (mill. kr):

• Investinor: 93

• Co-investorer: 403 

• Off. virkemidler: 91,4

Største eiere (aug. 2019):

• Meteva (T.Mohn): 27%

• Investinor: 12%

• Sarsia Seed: 4%

• Gambak: 4%

• Datum Invest: 3 %

Nøkkeltall

Professor James Lorens, 
gründer i BerGenBio

Å få en slik investor med så tidlig i forløpet er 
nødvendig for å motivere andre investorer, og det 
er viktig å ha med en investor som Investinor, som tenker 
langsiktig. 
– Richard Godfrey, direktør BerGenBio

”

www.bergenbio.com 

[mill. kr] 2018 2017 2016

Driftsinntekter 2 0 0

Driftsresultat -195 -180 -132

Sum eiendeler 381 392 175

https://www.bergenbio.com/


Kebony

• Vi investerte første gang i Kebony i 2014, og 
har siden deltatt i alle finansieringsrunder, 
samt vært aktiv i styret.

• 2018 var en særlig intensiv jobbeperiode for 
oss. Selskapet stod da uten CEO og CFO, og en 
stagnerende omsetningsvekst og blodrøde tall. 
Vi satte på ressurser, sammen med medeier 
PMV, og bidro da bl.a med å få på plass ny 
robust forretningsplan, ytterligere 
finansiering, ny ledelse (CEO, CFO, 
CCO), samt en opprydding i aksjonærstruktur.

• Snuoperasjonen fungerte, selskapet er nå 
tilbake til en årlig omsetningsvekst på over 
30%, selskapet har en troverdig plan frem til 
cash positiv – og eierdynamikken er betydelig 
bedret.

Kebony AS

Kebony modifiserer/ 
oppgraderer tre, basert på 
en patentert prosess. 
Sluttproduktet er 
premium vedlikeholdsfritt 
og miljømerket utvendig 
dekke og kledning. 

• Etablert 2009

• Hovedkontor Oslo

• 2 fabrikker (Skien og 
Antwerpen)

• 100 ansatte

• NOK 300 mill i 
omsetning

Finansiering (mill. kr):

• Investinor: 155

• Co-investorer: ~800

• Off. virkemidler: ~50 

Største eiere (aug. 2019):

• Investinor 20%

• PMV 18%

• FPIM 17%

• Höegh 16%

www.kebony.com 

Som styreformann og medeier i Kebony har jeg opplevd
Investinor som en kunnskapsrik, handlekraftig
og verdiskapende investor. Deres skogbruks-innsikt
og kontaktnettverk har tjent selskapet vel.
- Thomas Höegh

”

https://www.bergenbio.com/


PartnerPlast AS
PartnerPlast er en ledende spesialist innen design, 
konstruksjon og rotasjonsstøping av plast. 

• Produkter innen seismikk, offshore & subsea (inkl. vind), 
marine, akvakultur og rotasjonsstøping. 

• Hjørnesteinsbedrift på Åndalsnes hvor Investinor har tatt 
en ledende rolle, bl.a. som største aksjonær, styreleder og 
strategisk rådgiver.

• Opplevde en kollaps i sitt kjernemarked (seismikk, 
offshore og subsea). Med grunnlag i strategiske oppkjøp 
(i Molde og på Moelv), organisk organisasjonsutvikling 
og et sterkt aksjonærfellesskap, har selskapet ikke bare 
overlevd nedturen, men utviklet mange flere bein å stå på 
gjennom fremtidsrettede produkter både for det private 
og offentlige.

• Samtidig har man styrket sin miljø-/resirkuleringsprofil 
gjennom samarbeid med andre lokale aktører, samt 
bidratt til utviklingen av et kompetansemiljø gjennom 
Utrøna Innovasjonssenter vegg i vegg med fabrikken på 
Åndalsnes.

Partner Plast AS

Selskapet tilbyr utstyr til 
den internasjonale 
seismikkindustrien og er 
ledende innen design, 
konstruksjon og 
rotasjonsstøping av plast.

• Etablert 1992

• Hovedkontor 
Åndalsnes

• 58 ansatte (FTE)

Finansiering (mill. kr*):

• Investinor: 54

• Co-investorer: 56

• Off. virkemidler: 18 **

Største eiere (aug. 2019):

• Investinor: 49%

• Salvesen & Thams: 25%

• Norsk Mineral: 22%

• Andre: 4%

Nøkkeltall: 

2018 2017 2016

Driftsinntekter 86 87 63

EBITDA 1 0 -7

Sum eiendeler 135 128 134

Med Investinor på laget, kan industrielle investorer føle seg 
trygg på kompetanse, langsiktighet og 
samarbeidsevne. For oss var det dette laget som la 
forholdene til rette for å komme gjennom oljeprisfallet.

– Tom Samuelsen, administrerende direktør PartnerPlast

”

www.partnerplast.com 

*I løpet av Investinors eiertid; **Inkl. Horizon 2020

https://www.bergenbio.com/


Smartfish

Smartfish er en ledende utvikler av Omega 3-baserte 
ernæringsprodukter med dokumentert klinisk effekt. 

• Da Investinor gikk inn som eier i 2011, ble det gjennomført 
et strategisk skifte med dreining fra konsument- og 
sportsernæring til medisinsk ernæring. 

• Selskapet fikk inn internasjonal kompetent kapital 
når Investinor hentet inn svenske Industrifonden som 
strategisk og solid co-investor i 2013.

• Investinor som langsiktig eier har vært avgjørende for 
selskapets gjennomføring av kliniske studier og utvikling av 
selskapets medisinske ernæringsprodukter.

• Gjennom aktiv deltakelse i styret har Investinor arbeidet 
tett sammen med ledelsen i forhandlings- prosessene og i 
kvalitetssikring av avtalene med selskapets 
distribusjonspartnere.

• Selskapet signerte i 4Q 2018 en distribusjonsavtale 
med en ledende global aktør innen medisinsk 
ernæring og en distribusjonsavtale med en ledende 
aktør i det asiatiske markedet innen konsument 
ernæring.

Smartfish AS

Forskningsbasert selskap 
som utvikler Omega-
3forsterkede, juicebaserte 
drikker og emulsjoner til 
pasienter for medisinske 
formål. 

• Etablert 2001

• Hovedkontor Oslo

• 10 ansatte

Finansiering (mill. kr):

• Investinor: 99

• Co-investorer: 195

• Off. virkemidler: 35

Største eiere (aug. 2019):

• Investinor 37,2 %

• Industrifonden 28,2 %

• Jolly Harvest 9,1 %

Nøkkeltall:

Investinor er en avgjørende pådriver for den positive 
utviklingen av Smartfish. Langsiktig perspektiv, 
satsning på forskning og det å bringe 
Industrifonden inn på eiersiden, har hatt avgjørende 
betydning for selskapet. 
- Benedicte Fossum, styreleder Smartfish

”

www.smartfishnutrition.com

[mill. kr] 2018 2017 2016

Driftsinntekter 17 12 16

Driftsresultat -25 -28 -35

Sum eiendeler 17 19 17

http://www.smartfishnutrition.com/


GasSecure

GasSecure utvikler trådløse sensorer 
for gassdeteksjon. Investinor investerte 
i selskapet første gang i 2011, og bidro 
til salg av selskapet til Dräger i 2015.

• Investinor var del av et robust eierkonsortium 
hvor Sintef, Proventure og Viking Venture 
investerte i tidlig fase i Gassecure hvor 
Investinor bidro med relevant bransje- og 
investeringserfaring. 

• Selskapet knyttet tidlig kontakt med 
relevante industrielle aktører hvor en av 
disse kjøpte selskapet. 

• «Å få Investinor tidlig inn på eiersiden i GasSecure var 
avgjørende for å kunne satse tungt på et nystartet selskap 
med revolusjonerende teknologi. Investinor bidro med 
tung bransjekompetanse i styret i selskapet.»  Eivind 
Bergsmyr, Tidligere styreleder i Gassecure og Partner i 
Viking Venture. 

GasSecure AS

Selskapet utvikler trådløse 
sensorer for gassdeteksjon 
som øker sikkerhetsnivået 
for kundene til en lavere 
pris enn konkurrentene. 
Teknologien er solgt til 
store, internasjonale 
kunder og er testet i tøffe 
miljø og ulike klima. 

• Etablert 2008

• Hovedkontor Oslo

• 19 ansatte

• Oms 2018; 108 mnok 

Finansiering (mill. kr):

• Investinor: 36

• Co-investorer: 14

• Off. virkemidler:  13,2

Største eiere (aug. 2019):

• Dräger: 100%

Nøkkeltall

«Investinors løfteevne og langsiktighet var en nødvendighet for 
vår suksess og evne til å tiltrekke oss annen kapital. Vi utviklet 
et veldig godt samarbeid med Investinor. Investinor var 
forutsigbare og bidro på alle måter positivt til selskapets 
utvikling fra oppstart til exit.» 
- Knut Sandven, tidligere CEO

”

www.gassecure.com 17

[mill. kr] 2018 2017 2016

Driftsinntekter 108 84 11

Driftsresultat 61 55 -27

Sum eiendeler 77 42 28



Swarm64

Swarm64 utvikler software som aksellere 
hastigheten og ytelsen i store databaser. 
Softwaren er spesiallaget for å bli kjøre i 
programmerbare mikroprosessorer (FPGAer), 
og brukes av datasentre og cloud-leverandører.

• Investinor investerte i Swarm64 i 2015, og har 
gjennom styret vært sentral i strategiutvikling 
og finansiering av selskapet. Som aktiv eier har 
Investinor stilt opp med ekstra innsats i kritiske 
prosesser, og lagd analyseunderlag for selskapet ved 
veivalg og gitt forhandlingsstøtte i investeringsrunder.

• Investinor har også brukt sitt internasjonale 
nettverk i semiconductorbransjen til åpne døren 
for Swarm64 hos Intel, ett av verdens ledende 
teknologiselskaper. 

Swarm64 AS

IT-selskap som utvikler 
software som øker ytelsen og 
hastigheten til store 
databaser.

• Etablert 2013

• Hovedkontor Berlin

• 29 ansatte

Finansiering (mill. kr):

• Investinor:                     50,3

• Co-investorer:             126,6

• Offentlige virkemidler: 0,5

Største eiere (aug. 2019):

• Adekt (gründere)  27,8%

• Investinor               18,0%

• Target Partners      13,6%

• Alliance Venture    13,5%

• Intel Capital             7,9%

• Xilinx:                       6,0%

«Investinors rolle i utviklingen av Swarm64 
kan vanskelig overvurderes.  God 
domenekunnskap bidrar til gode
styrediskusjoner. Investinors nettverk bidro
spesifikt til at Swarm64 fikk Intel Capital 
som partner, bl.a gjennom introduksjon til de rette
personer. Når det er nødvendig med en ekstra
innsats stiller selskapets representanter opp med tid
og kompetanse.»

- Sverre Munck, styreleder

www.swarm64.com 

”

https://www.bergenbio.com/


Unacast

Unacast tilbyr en programvareplattform med 
lokasjons- eller stedsdata.Dette er aggregerte data 
om folks bevegelser og adferd i den fysiske 
verden. Dataene brukes bl.a for å forbedre 
effekten av nettannonsering, plassering av 
virksomheter og kollektivtrafikkmåling

• Investinor investerte i Unacast i 2016, og har som aktiv 
eier bidratt til å bygge selskapet. Gjennom styret har 
Investinor vært sentral i  strategiutvikling, finansiering 
av selskapet, og forhandlinger med internasjonale 
investorer. 

• Jeg kan ikke understreke sterkt nok hvor viktige 
Investinor ... har vært og er for oss i Unacast i de 
daglige samtalene om hvordan navigere smart i 
forhold til kunder, produkter, og også andre 
investorer. Det at man sitter sammen med en norsk 
investor med betydelig økonomisk kraft, kompetanse, 
og samme kulturelle bakgrunn som gründerne, er en 
verdi som ikke lett kan måles og dokumenteres, men 
som allikevel er den viktigste.

- Kjartan Slette, gründer og COO

Unacast AS

IT-selskap tilbyr en 
softwareplattform for 
lokasjonsdata.

• Etablert 2014

• Hovedkontor New York

• 39 ansatte

Finansiering (mill. kr):

• Investinor:               42,4 

• Co-investorer:       185,6

• Off. virkemidler:       9,4

Største eiere (aug. 2019):

• Wedge (gründere):    
32,2% Investinor:                   
20,7%

• WhiteStar Capital       
16,1%

• Open Ocean Capital:  
14,5%

• Telia Venture:                
7,5%

www.unacast.com 

https://www.bergenbio.com/


«Investinor er startup-Norges 
toppidrettssenter»

TKR Group

Privat, norsk 
investeringsselskap for 
startup- og 
ventureselskaper startet av 
Trond Riiber Knudsen.

• Etablert 2006

• Hovedkontor Oslo

Fokuserer på investeringer 
innen 
• Disruptive technologies

• Digital surface 
transformation

• Emerging Africa 

Har investert sammen 
med Investinor i 
Dimension10, 
iGlobaltracking, Phoenix 
Solutions og Spinchip 
Diagnostics.

- På samme måte som Olympiatoppen er med på å 
hjelpe idrettsutøvere til å prestere til en OL-medalje, 
hjelper Investinor norske startup- og ventureselskaper  
ut i verden. Investinor er blant de få i Norge som 
kjenner «Olympiatoppen-kravene». De vet hva som 
kreves for å lykkes med å hente internasjonal kapital og 

vokse ute, sier Trond Riiber Knudsen.

”

TRK Group

Trond Riiber Knudsen er en av nestorene i norsk 
venturebransje. Han har vært med å bygge opp 
et investeringsmiljø, TKR Group, som investerer 
i startup- og ventureselskaper. 

De siste årene har Riiber Knudsen og TRK Group 
investert sammen med Investinor fire ganger, i 
Dimension10, iGlobaltracking, Phonix Solutions og 
Spinchip Diagnostics. 
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2017: Later-stage VC lowest number in a decade
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Kontaktinformasjon

A | Brattørkaia 17 
7010 Trondheim
Norway

Regius, Haakon VII gate 6
0161 Oslo
Norway

E | post@investinor.no

I | www.investinor.no

T | 0047 957 42 000

Disclaimer: This presentation is confidential, and may not be reproduced, in whole or in part, without the prior written permission of Investinor AS. No representations 

or warranties are made as to the accuracy, correctness, reliability or completeness of this presentation or its contents. Neither Investinor AS, nor any of its affiliates, 

directors and employees accept any liability relating to or resulting from the reliance upon or the use of all or parts of the materials in this presentation.

Ann-Tove Kongsnes

Investeringsdirektør

Tel: +47 930 54 975
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