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Det nye såkornfondet får navnet SINTEF Venture IV og skal bidra til økt kommersialisering av forsknings-
resultater. Fondet vil investere i- og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med 
utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU. 

Minst 50 prosent av fondets investeringer skal rettes inn mot innovasjoner som gir positive miljøeffekter. 
På dette området har forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU en sterk posisjon og engasjement.

En viktig del av SINTEFs samfunnsoppdrag
“Ny teknologi må tas i bruk og skape verdier. Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av 
nye bedrifter og arbeidsplasser er en del av vårt samfunnsoppdrag. Dette er bakgrunnen for at vi nå gjør 
en ny satsing på dette området”, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF. Hun er svært fornøyd med at 
det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og Sparebank 1 SMN går tungt og langsiktig inn i det nye fondet.  
“Vi ser det som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør og av det potensialet som finnes i vårt forskning-
smiljø”, sier Steinsmo.  

Det nye såkornfondet har fra starten en investeringskapital på 209 millioner kroner. Av dette bidrar 
SINTEF med 100 millioner kroner. Det Europeiske Investeringsfondet investerer 94 millioner kroner og 
SpareBank1 SMN Invest bidrar med 15 millioner kroner. 

EIF investerer i Norge for første gang
European Investment Fund (EIF), med hovedkontor i Luxembourg, er EUs instrument for investeringer 
i egenkapitalfond innen EØS-området. De beskriver investeringen som en milepæl for EIF, siden det er 
deres første investering i et norsk fond. Investeringen er gjort mulig gjennom midler fra EU-kommis-
jonens Competitiveness and Innovation Programme (CIP), som støtter innovasjonsaktiviteter. “SINTEF 
og NTNU er ledende forskningsorganisasjoner i Norge. Vi er imponert over viljen til å kommersialisere 
forskningsresultater og over fremragende forskningsmiljøer med stor bredde. Dette er essensielle faktorer 
for investeringer fra EIF”, sier Piyush Unalkat, som er leder for EIFs equity-investeringer.    

Pressemelding:

SINTEF oppretter såkornfond for å 
utvikle nye bedrifter
SINTEF oppretter et nytt såkornfond med en investeringskapital på 209 
millioner kroner. Fondet er et middel for å utvikle nye, levedyktige 
teknologibedrifter. Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og SpareBank1 
SMN går inn med kapital i fondet sammen med SINTEF. 



Fondet skal investere i krevende tidligfase 
Fondet SINTEF Venture IV skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartbedrift-
er. Dette er en krevende- og avgjørende fase med få aktører og høy risiko, hvor det normalt er vanskelig å 
skaffe investeringskapital. For at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingspros-
jekter skal bli tatt i bruk, har SINTEF valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen. Dette vil skape 
arbeidsplasser og levedyktige bedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten. 
 
Utvikling av kompetansebaserte arbeidsplasser 
SpareBank1 SMN Invest går inn med 15 millioner kroner i fondet. “Som en stor regional sparebank 
er SpareBank1 SMN sitt verdigrunnlag blant annet å bidra til utvikling av det fremtidige næringsliv i 
regionen. Gjennom deltakelse i SINTEF Venture IV bidrar vi til realisering av ideer fra teknologimiljøer 
som forhåpentligvis vil være kjernen i fremtidige sunne og levedyktige bedrifter, og derved bidra til kom-
petansebaserte arbeidsplasser og regional verdiskaping”, sier daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN 
Invest AS. 
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Fakta
SINTEF Venture IV AS
• Såkornfond med formål å kommersialisere forskningsresultater
• Investeringskapital: NOK 209 mill
• Eiere/kapitalinnskudd: SINTEF (NOK 100 mill), European Investment Fund (NOK 94 mill), 
 SpareBank1 SMN (NOK 15 mill)
• Skal investere i teknologi og ideer utviklet ved SINTEF og NTNU
• Skal investere i tidligfase i oppstartbedrifter, i samarbeid med andre investorer
• Minst 50 prosent av investeringene skal rettes inn mot innovasjoner som gir positive miljøeffekter  
 (“Eco-Tech”)
• Fondets levetid: 10 år, kan utvides
• Organisert som aksjeselskap. 
• Administreres av Sinvent AS, SINTEFs kommersialiseringsredskap  

SINTEF
SINTEF er Skandinavias største, uavhengige forskningskonsern. Vår visjon er “Teknologi for et bedre 
samfunn”. SINTEF har 2.000 ansatte fra 70 land, med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, 
naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet, som invest-
erer sine inntekter i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. I 2012 hadde SINTEF en omsetning 
på 3 milliarder kroner. www.sintef.no

SINTEFs aktivitet for kommersialisering av forskningsresultater
SINTEF har drevet med kommersialisering av FoU-resultater siden 1980, og ser på dette som en del av sitt 
samfunnsansvar. Kommersialisering skjer gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og 
lisensiering av teknologi bed basis i forskningsmiljøene.
Fra 2001 ble virksomheten trappet opp, og selskapet Sinvent AS ble opprettet som SINTEFs redskap for 
nyskaping og kommersialisering. Virksomheten drives i nært samarbeid med forskningsinstituttene i 
SINTEF. Sinvent har også ansvar for å ivareta SINTEFs intellektuelle rettigheter (IP). I arbeidet med å 
skape nye virksomheter samarbeider Sinvent aktivt med andre aktører i Norge med både idéutvikling og 
kommersialisering. Powel ASA, Nacre AS og Resman AS er eksempler på bedrifter med utgangspunkt i 
SINTEFs forskningsmiljøer. 

European Investment Fund (EIF):
EIFs hovedoppgave er å støtte små- og mellomstore bedrifter (SMB) i Europa gjennom hjelp til finan-
siering. EIF designer og utvikler målrettet venturekapital, garantiordninger og mikrofinansieringsinstru-
menter for SMB-segmentet. Virksomheten skal bidra til å nå EUs mål for å støtte innovasjon, forskning 
og utvikling, entreprenørskap, vekst og sysselsetting. Ved utgangen av 2012 var EIFs netto investeringer i 
private egenkapitalfond 6,9 milliarder euro. Med investeringer i mer enn 435 fond, er EIF en ledende aktør 
innen europeisk venture, med særlig vekt på investeringer i tidligfase og high-tech. www.eif.org

EUs Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
CIP støtter innovasjonsaktiviteter (inkludert eco-innovation), gir bedre tilgang til finansiering og forret-
ningsstøtte i Europa. Hovedmålgruppen er små- og mellomstore bedrifter. Programmet bidrar til bedre 
utnyttelse av IKT og til utvikling av informasjonssamfunnet. Det promoterer også energieffektivitet og økt 
bruk av fornybar energi. Programmet varer i tidsrommet 2007-2013, med et totalt budsjett på 3,6 milliard-
er Euro. 

SpareBank1 Invest AS
SpareBank1 Invest AS er 100 % eiet av SpareBank1 SMN og er bankens verktøy for  å foreta investeringer i 
regionale såkorn-, venture og private equity-fond samt direkte investeringer i vekstselskaper med nasjon-
alt/internasjonalt markeds- potensial i bankens markedsområde. Selskapet er i dag en betydelig invester-
ingsaktør i lokale såkorn og venturefond. I tillegg å medvirke til økt tilgang av risikokapital til regionen 
i samarbeid med bankens bedriftsmarkedsavdeling og SpareBank1 SMN Markets. Selskapet har i dag en 
investeringsportefølje på 530 millioner kroner. www.smn.no


