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Investinor in figures

~5

~20

>65

~10

AUM of ~NOK 5bn in
ever-green structure

Experienced team of
~20 professionals

Currently invested in
>65 portfolio companies

~NOK 10bn invested in
total together with
partners

>60

~3

>1/3

+%

>60 co-investors in
current portfolio

~NOK 3bn invested in
total by int’l VCs in our
portfolio companies

Accounted for >1/3
of all VC investments in
Norway last 10 years

Positive return on
investments

The largest VC investor in Norway by almost any measure
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Investinors verktøykasse for presåkorn, såkorn og venture er nå klar!
Presåkorninvestering

Definisjon

Investinor investerer gjennom
presåkornfond, team og
engleinvestorer

Presåkorn

Såkorn

Venture

PE/
Børs

Matcheinvestering
Investinor investerer sammen med
kvalifiserte ledende private
investorer (kan være både norske og
utenlandske, enkeltvis og i syndikat)

Presåkorn

Såkorn

Venture

PE/
Børs

Fondsinvestering
Investinor investerer indirekte
gjennom fond/kapitalforvaltere

Presåkorn

Såkorn

Venture

PE/
Børs

Direkteinvestering
Investinor investerer i ledende
bedrifter sammen med private
investorer (kan være både norske og
utenlandske, enkeltvis og i syndikat)

Presåkorn

Såkorn

Venture

PE/
Børs

Fase

Sektor

Hovedfokus
Ingen
på Norge sektorbegrensning

Hovedfokus
Ingen
på Norge sektorbegrensning

Egenskaper

Kompetente forvaltere og
engleinvestorer med god erfaring i å
utvikle selskaper, stort nettverk og
evne til å tiltrekke privat kapital

Ledende medinvestor med god
erfaring fra utvikling av selskaper og
god finansieringsevne. Investere i
selskap med kompetent team og unik
teknologi/forretningsmodell

Investinors
andel

Presåkornmatching

Presåkornfond

10-50

2,5-10

10-50

MNOK
typisk investering

MNOK
typisk investering

MNOK
typisk investering

MNOK
typisk investering

1-2,5

Såkornfase

Venturefase

Hovedfokus
Ingen
på Norge sektorbegrensning
Kompetente forvaltere med god
erfaring i å utvikle selskaper, stort
nettverk og evne til å tiltrekke privat
kapital
Såkornfase

Hovedfokus
Ingen
på Norge sektorbegrensning
Selskapet er ledet av et sterkt team,
har potensial til å bli ledende i sitt
marked, og har unik
teknologi/forretningsmodell

50-100

Venturefase

100-200

Venturefase

MNOK
typisk investering

MNOK
typisk investering

MNOK
typisk investering

10-80

Investinor skal ikke eie mer enn 49% i et fond/selskap og kan høyst ta 49% i de respektive finansieringsrundene.

Investinor kompletterer verktøykassen
•

Investinor tilføres 1 milliard kroner i ekstra investeringskapital som en del av
regjeringens krisepakke til norske oppstarts- og vekstselskaper. I tillegg til de
allerede tildelte MNOK 142 til fonds- og matcheinvestering som ble bevilget i
desember 2019.

•

Investinor har med dette komplettert verktøykassen for å bistå gründere og
vekstselskap med kapital, kompetanse og nettverk. Verktøyene er klar til bruk!

•

På kommersielle vilkår skal Investinor fremme økt samlet verdiskaping og
omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for presåkorn-, såkornog venturekapital i Norge. Investinor har nå, i tillegg til direkteinvesteringer,
mulighet til å investere i fond (såkorn og venture), matcheinvestere sammen med
private investorer i såkornfase- og venturefase selskap samt gjøre
presåkorninvesteringer. Investinor skal ikke eie mer enn 49% i et fond/selskap og
kan høyst ta 49% i de respektive finansieringsrundene.

•

Målet er å gjøre flere direkte- og matcheinvesteringer, og etablere flere presåkorn-,
såkorn- og venturefond. Investinor har mål om markedsmessig avkastning på alle
investeringer.

Investinor bygger morgendagens næringsliv
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Clearly defined and proven investment methodology
What we look for
Talented and
skilled
management

Aquaculture
Unique
technology or
position

Proven business
model and value
proposition

Large market
potential

Clear ESG agenda
and commitment
to sustainability

International
ambitions

What we look for
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• Genetics

• Equipment

• Feed

• Meal & oil

• Pharma

• Nutracuticals

Aquaculture Portfolio

•
•
•

Neutracutical
delivery platform,
Concordix
Soft chew tablets
Omega3

>NOK 100m revenue

•
•

Medical nutrition
Technology for
Omega3 in fruit juice

•
•
•

NOK 17m revenue

Technology provider
reproduction of fish
Optimal yield &
quality
Storing of genetics

NOK 25m revenue
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•
•

Live feed for farmed
fish fry
Optimal nutritional
value and logistics

NOK 25m revenue

•
•

Help fishermen
locate lost gear in the
ocean
New transponder
technology

Pre revenue

Contact details

Pål Breiland
Investment Manager
Pal.breiland@investinor.no
+47 959 75 955

A | Brattørkaia 17B
7010 Trondheim
Norway

Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Norway

E | post@investinor.no
I | www.investinor.no
T | +47 957 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.

