Pressemelding 8. november 2018

Sterkt team skal lede såkornfondet «First Seed»
Skagerak Maturo er valgt som forvalter av det nye såkornfondet First Seed. Fondet
er på 100 millioner kroner og blir det største regionale fondet i landet. Kari
Olrud Moen blir styreleder. Fondet er nå klart for å investere.
Nyheten om at Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune skal etablere
et nytt såkornfond i Hedmark ble offentlig i juni. Nå er forvalter og styre på
plass og arbeidet med å finne «Hedmarks nye spotify» kan starte.
Et av landets fremste forvaltere til Hedmark
Skagerak Maturo er valgt som forvalter av fondet. De forvalter i dag to andre
nasjonale såkornfond og har ca. 700 MNOK under forvaltning, har hovedbase i
Kristiansand og har i tillegg ansatte i Oslo og Skien. Tore-Anstein Dobloug,
direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, har ledet arbeidet med å rigge fondet:
-

Vi har valgt på øverste hylle. Skagerak er ett av de beste
forvaltermiljøene innen sitt segment i landet. De har levert svært gode
resultater over tid, de er et stort team og har en kompetanse som gjør dem
meget godt kvalifisert til å forvalte vårt fond. Dessuten har de erfaring
med å jobbe i en desentralisert struktur, noe som har vært viktig for oss.

For Skagerak Maturo er det viktig med lokal tilstedeværelse. Det vil derfor bli
etablert kontor på Hamar og det skal ansettes en forvalter som skal være det
lokale kontaktpunktet. Inntil vedkommende er på plass vil det øvrige
forvalterteamet i Skagerak Maturo gå i gang med arbeidet.
Skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk
Erik Tønnessen, Managing Partner i Skagerak Maturo, sier at man gjennom
såkornfondet skal gi gode vekstvilkår for utvalgte oppstarts- og vekstbedrifter:
-

Vi er i dag et team på 7 personer som har lang erfaring i å jobbe med
forvaltning av såkornfond. Fondet skal bidra med kapital, kompetanse og
nettverk til tidligfasebedrifter. Målet er å investere i 8-12 selskaper i
Hedmark og videreutvikle disse til høy exit. Vi har allerede registrert at det
er mye spennende som skjer i Hedmark og ser fram til å bli bedre kjent med
potensielle investeringer, sier han.

Hovedkriterium for investeringsstrategien til fondet er maksimalisert avkastning.
Alle gevinster og utbytter skal føres tilbake til fondet og kunne reinvesteres i
nye selskaper - et såkalt evergreen-fond.
-

Vi som forvaltere skal finne de gode casene, følge opp selskapene, finne
medinvestorer og sørge for exit-muligheter for fondet når tiden er inne for
det. Fondet skal gjennom investeringene bidra til å utløse ytterligere kapital
fra andre kapitalkilder. Alle investeringer som fondet gjør forutsetter
medinvestorer med verdibidrag til selskapene, sier Tønnessen.
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Styre med tung venturekompetanse
For stifterne Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune har det vært
viktig å få på plass et kompetent styre som skal beslutte de ulike
investeringscasene. Det nyoppnevnte styret har i sum omfattende kompetanse
innenfor finans og venture og lang erfaring med denne type investeringer. Kari
Olrud Moen fra Furnes skal lede styret. De øvrige styremedlemmene er Thomas Falck,
Anne Worsøe, Ståle Løvbukten og Birgit Aasgaard Jensen.
Thomas Breen, fylkesråd i Hedmark fylkeskommune ser fram til at såkornfondet
kommer i gang:
-

Hedmark mangler risikokapital og forvaltere med høy kompetanse. Mangel på
tidligfase kapital er hemmende for regionens innovasjonskraft. Derfor er dette
fondet viktig, sier han.

Bedriftene må ha forretningsadresse eller hovedvirksomhet i Hedmark. Fondet skal
ikke være bransjespesifikt. Det er markeds- og vekstpotensialet som avgjør.
-

Nå skal investeringscasene kartlegges. Vi har stor tro på at de finnes. Det er
samtidig viktig å være klar over at terskelen for investering er høy, sier
Thomas Breen.

For ytterligere informasjon:
Kari Olrud Moen, Styreleder i First Seed, tlf. 480 82 612
Erik Tønnessen, Managing Partner i Skagerak Capital, tlf. 908 81 948
Tore Anstein Dobloug, Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, tlf. 480 93 175
Thomas Breen, Fylkesråd i Hedmark Fylkeskommune, tlf. 479 75 340
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Kort om forvalteren, styret og stifterne
Forvalter:
Skagerak Maturo er en tidligfase investor med industrielt fokus. Siden slutten av 1990tallet har teamet bygd vellykkede ventures sammen med gode entreprenører. Skagerak Maturo
er et resultat av Skagerak Venture Capital og Maturo Kapital. De har ledet fem fond på til
sammen 700 MNOK og har omfattende erfaring med å utvikle bedrifter fra tidlig fase til
internasjonale suksesser. Skagerak Maturo har kontorer i Kristiansand, Skien og Oslo.

Styre:
Kari Olrud Moen har tatt på seg styreledervervet. Hun sluttet i konsernledelsen i DNB
tidligere i år for å jobbe som rådgiver, styreproff og i familieselskapet. Olrud Moen er
blant annet styreleder ved Norges Handelshøyskole og i Sykehusapotekene, styreleder i VR
Education og styremedlem i Summa Equity. Hun har også bl.a. bakgrunn fra McKinsey og som
statssekretær.
Styremedlemmer:
Anne Worsøe har vært mangegårig generalsekretær i Norsk Venturekapitalforening. Hun bygde
opp Nordic House i Silicon Valley og jobber i dag som business angel og rådgiver.
Thomas Falck er styreleder i statens venturefond Investinor, og har lang fartstid fra
bransjen. Han privatiserte blant annet SND Invest. Han jobber i dag med egne investeringer
i tillegg til noen styreverv.
Ståle Løvbukten er serieentreprenør og har blant annet gründet Questback og AdminControl.
Han jobber i dag som CEO i investeringsselskapet Valuegarden og er gründer og medinvestor i
flere teknologi-startups.
Birgit Aasgard er næringssjef i Hedmark fylkeskommune og deres representant i styret.

Stiftere:
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere
Sparebanken Hedmark gjennom 170 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største
eieren i Sparebank1 Østlandet. En del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken, deles
ut som gaver til Hedmarksamfunnet innen områdene idrett, friluftsliv, kultur, humanitært
arbeid, kompetanse, næringsutvikling og entreprenørskap. Totalt forvalter Stiftelsen over
7,2 milliarder kroner, noe som gjør den til landets fjerde største stiftelse.
Hedmark fylkeskommune har som samfunnsoppdrag å tilrettelegge for og samarbeide med andre
samfunnsaktører om utvikling av næringsliv og arbeidsplasser. De leder også den regionale
samfunnsplanleggingen. Fylkeskommunen har i tillegg ansvar for viktige samfunnsoppgaver
innen videregående opplæring, samferdsel, planlegging, klima, miljø, kulturarv,
næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.
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