Seks av de sterkeste investormiljøene langs kysten
bretter opp ermene for gjøre Vestlandets beste ideer
til globale unicorns.
Fra bratte fjell til øyer i havgapet og et værhardt klima – de naturgitte forutsetningene på
Vestlandet har i generasjoner bidratt til lange tradisjoner for innovasjon, delingskultur og
gjennomføringskraft langs kysten. Likevel har området, med unntak av noen få regioner,
manglet privat, risikovillig og kompetent kapital i mange år. Dette ønsker en ny investor-gruppering å gjøre noe med.
De representerer noen av de sterkeste investormiljøene på Vestlandet, og har fostret suksesser slik som Spacemaker, AVA, Ocean Oasis, Cimon Medical, Zaptec, Repack, PatientSky,
Melin Medical, Whereby, LocalHost og Lefdal Mine i porteføljene sine. Med en omfattende
kompetansebredde, et betydelig internasjonalt nettverk og 100 millioner dedikert i kapital,
samler de innsatsen for identifisere, kvalifisere og investere i de mest motiverte gründerne på
hjemmebane.
«Vi er veldig opptatt av å være tett på selskapene vi investerer i og økosystemet for øvrig.
Ved at vi samler noen av de viktigste aktørene fra Stavanger til Måløy, vil det både bli lettere
å identifisere og følge opp spennende selskaper fra vår side. Samarbeidet gir oss alle større
geografisk nedslagsfelt, mer kompetanse, kapasitet og nettverk som vi håper skal bidra til at
enda flere selskaper fra regionen vår vil lykkes fremover.» sier Arve Fresvik i Momentum.
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Felles for investorene, er et grunnleggende tankesett som handler om å brette opp ermene
i storm, ha et nysgjerrig og optimistisk syn på det som ligger framover, og et ansvar for å gi
tilbake til samfunnet.
«Det ville været, det uforutsigbare havet og de lange avstandene har mye å si for motivasjonen. Før i tiden var det ikke et alternativ å utsette fisket selv om det var uvær, og man hjalp
hverandre fordi man var spredt i en langstrakt region. Jeg tror vi som investorer gjør dette
fordi vi har noen felles verdier som har formet oss siden vi vokste opp langs kysten. Det
handler om å identifisere muligheter der andre ikke ser det, jobbe beinhardt og til syvende
og sist, bidra til positive ringvirkninger for samfunnet og planeten. I Måløy har vi gjort dette
i mange år, nå gleder vi oss til å gjøre dette sammen med de sterkeste investormiljøene på
Vestlandet» sier Sindre Kvalheim i VYRD AS.
Gruppen er tydelig på at de ser etter de mest eksepsjonelle ideene og gründere med ambisjoner om internasjonal skalering, og de ønsker gjerne andre investormiljø velkommen.
«Vi skal være et verktøy for andre investorer også. Sammen har vi som investorer en helt unik
portefølje, nettverk og omfattende kapitalbase. Dette gir synergier som virkelig kan løfte de
rette selskapene til enere på verdensbasis» sier Janicke Allers i Gefyl.
«Norge står midt i en omstilling som er ‘once in a generation opportunity’ for å skape nye
vekstbedrifter. I skjæringspunktet mellom teknologi, fornybar energi, det grønne skiftet og
rask skaleringsevne vil vi finne morgendagens vinnere. Link Venture Capital ønsker å jobbe
hardt; Sammen med gründere, styrer og dyktige co-investorer for å utvikle en serie av morgendagens vinnere. Mange av disse vil vi finne på Vestlandet», sier Elisabeth Øvstebø i Link
Venture Capital.
For å realisere de beste ideene er det nødvendig med gode samarbeid, og nettopp derfor
blir tett samhandling med andre investormiljø grunnleggende i hvordan gruppen planlegger
å jobbe framover.
«I Farvatn har vi et ønske om å skape ny aktivitet som kontribuerer til en bedre verden. Hav,
helse og fornybar er områder Norge er verdensledende på. Derfor har vi valgt å investere
innen disse feltene. Samtidig er det viktig for oss å fremme kjønnsbalanse i våre investeringer
- balanserte team leverer høyere avkasting.
Farvatn sin filosofi er å skape verdier i samhandling med andre investorer. Distrikt og kystnorge byr på unik kompetanse og kultur som skal til for å skape nye aktivitet og innovasjon. Vi
er derfor glad for å være med på å styrke samarbeidet langs kyst regionen.» sier Johan og
Kristin Odfjell i Farvatn
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