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Hver dag snakker vi med folk som har en idé eller ønsker å diskutere en
utfordring med noen fra teamet vårt. Det kan være en løsning på et problem
de opplever hver dag og som har motivert dem til å tenke nytt. Det kan være
en utfordring de har jobbet med i mange år i arbeidslivet eller det kan være
løsninger eller produkter som har sitt utspring i vitenskapen og fra et
forskningsmiljø. 

Vår spesialitet er å guide gründere og team som er i tidlig fase, og vår
spesialkompetanse er innen energi, helse og digitalisering/smart tech. Vi
bruker vårt nettverk, kompetanse og kapital for at gründere og forskere skal
lykkes med samfunnsnyttig næringsutvikling.

Hvorfor gjør vi det? Universitetet og de andre forskningsinstitusjonene som
Validé samarbeider med, overfører nyskapende teknologi til næringsliv og
samfunn. Vårt felles mål er å lykkes i markedet,

For oss handler alt om innovasjon, og det finnes ikke én fasit på hvordan man
best lykkes med kommersialisering. Derfor er vi et engasjert team som bidrar
til at startups raskere finner veien til partnere og til å realisere sine 

 løsninger.

fra idé til verdi

HVA GJØR VALIDÉ?

Validé bistår team som utvikler nye løsninger til beste for
samfunnet. Vårt engasjement er å hjelpe gründere,

forskere og bedrifter som har gode, innovative
forretningsideer, helt fram til lønnsom virksomhet. 
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sterkere sammen

VALIDÉ I TALL 2020

2020 var året næringsliv, samfunn, folk og verden stupte
inn i en pandemi. Det ble både bråstans og full gass i
startupverden. Veiledning fra våre forretningsutviklere,

fra nord til sør i fylket, har vært viktigere enn noen gang,

og gründerne har vist mot og kreativitet.  

Her er tre solide høydepunkt fra en mengde Validé-nyheter 2020.

nominasjoner til Nordic Startup Awards levert fra

brukerne våre .  Validé er nominert som beste

inkubator/akselerator og Gry Isabel Sannes er

nominert som årets Startup Hero .  

Best i test .  Inkubatoren til Validé scorer høyere

enn før på SIVA sin evaluering ,  og er helt i toppen

blant norske inkubatorer .

millioner kroner tilbys Alginor ASA fra Haugesund .

fra EUs Green Deal .  Dette er den største summen

en norsk startup noen gang har fått fra EU .
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VALIDÉ  VALIDERER

468 ideer vurdert av våre forretningsutviklere .  120 av

disse er forskningsbaserte ideer fra forsknings-

miljøene .

65 nye selskap tatt opp i et forretningsutviklingsløp .

millioner kroner hentet inn av offentlig og

privat kapital av de forskningsbaserte

selskapene .  

patentsøknader rapportert til Forskningsrådet .

15 inkubatorselskap har fått innvilget patent .

BESØK :  Mari Skjærpe i NablaFlow presenterer for Abelia-ledelsen .
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VALIDÉ  INVESTERER

19
transaksjoner med tilførsel av kapital til selskap

i Validé sin portefølje .  5 nye selskaper har fått

investering fra Validé .

7 Exits .

millioner kroner i solgte aksjer ,  Validé

reinvesterer disse pengene i nye ,  innovative

selskap .

selskaper har fått investering fra

presåkornfondet Validé Invest I i 2020

7,4 millioner kroner er investert fra fondet

SAFEROCK :  bak f .v :  Johannes Løyning ,  Ole Garborg Østrem .  foran f .v :  Terje Handeland ,

Jostein Tysse ,  Mahmoud Khalifeh og Espen Lea .
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VALIDÉ  UTDANNER

11 ferske gründerselskap deltar i ITSA Start #batch6 .

Alle presenterer seg for investorjury på Tou Scene

i juni .  TV-Vest livestreamer demo-dagen .  

15 selskaper deltar i vekstprogrammet ITSA Connect

Growth #batch2 med oppstart i oktober .

påmeldt til helseklyngen Norwegian Smart Care

Cluster sine 46 webinarer .  Interessen for digital

kunnskapsoverføring er rekordhøy i koronaåret .

2 Masterstudenter fra Handelshøgskolen UiS har

jobbet hos Validé investering .  

deltar på ITSA Connect Growth ESG-modul ;

Bærekraft & Business .  Opptak finner du på

www .valide .no .  ESG-modulen mottok 200 .000

kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank .

INVESTERING :  Siri Kalvig i Nysnø og Tore Gjedebo i FAUNAeksperimentet om «den

bærekraftige investoren» på ESG-modulen fra ITSA Connect Growth .



• Ny betong som reduserer CO2-utslipp fra sementproduksjon (Saferock)

• Batteri av norsk treflis (Beyonder)

• Bedre pasientstrøm og handlingsplaner for sykehus (SmartCrowding)

• Vindsimulering og byutvikling (Nabla Flow)

• Datasikkerhet og personvern i sosiale medier (BitYoga)

• Bærekraftig klesdesign (Høst og Vår)

• Faktakontroll for å bekjempe fake news (Factiverse)

• Verifisering ved plugging av oljebrønner (Exedra)

• Flytende havvind-plattformer (Flexifloat)

• A-bøker, adaptiv læring (Terp)

• Høsting og bioraffinering av stortare (Alginor)

• Karbonfangst gjennom planting av norsk klimaskog (Trefadder)

energi - helse- smarttech

STRATEGI BÆREKRAFT

Som ett av Norges høyest ranket innovasjonsselskap,

kjenner Validé et stort ansvar for at norsk næringsliv skal
bidra til at verden når FNs bærekraftmål. Forskningsideer
og selskaper vi jobber med løser utfordringer innen
nasjonale og globale områder som:



Validé har aktivitet i hele Rogaland. Arrangement i regi av
Validé Haugesundregionen, Validé Jæren, og Validé Dalane
når ut til personer, selskap, organisasjoner og offentlig
administrasjon i distriktskommunene. 

Validé Dalane har flyttet til Langholmen; et nytt senter for
innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og
fornybar energi og miljøteknologi generelt, inkl. co-

workingspace, møteplass, arrangementer, gründerhjelp.

Validé Jæren har arrangert «Oppstartskaffe» i samarbeid
med etablerertjenesten SKAPE og jærkommunene. 4
fysiske og 8 digitale samlinger med totalt 417 påmeldte.

Validé Haugesundregionen feiret 10-årsjubileum 16.mars.

God dialog med næringshagene som Suldal Vekst, Sauda
Vekst, Medvind24 Næringshager, Næringshagen Rogaland
Ressurssenter, Lund-, Bjerkreim- og Ryfylke næringshager.

Dalane-Jæren-Haugesund

VALIDÉ I HELE ROGALAND

BEDRIFTSBESØK :  Terje Handeland og Anne Helen Eide hos Jostein H Reinsnos og Ben

Pollard i IKM Technology AS 



50 inkubatoravtaler i løpet av 10 års drift. 75 % av disse er i drift, over 50 % i

fin vekst. 19 % er overtatt av andre, mens 6 % er avviklet eller konkurs. 

139 arbeidsplasser skapt i disse 50 selskapene.

 2020-tall fra Validé Haugesundregionen: 

• 80 ideer vurdert, med opphav fra 11 kommuner.

• 17 bedrifter i inkubasjon ved utgangen av året, herunder 7 nye avtaler. 

• 229,5 millioner hentet inn av bedrifterne av offentlig kapital. (Alginor: 190

millioner fra EU). 

• 30,2 mill i privat kapital hentet inn.

• 265 millioner er verdien av inkubatorselskapene. 

Arrangement 2020: 

• «Havbrunch» med Siri Kalvig fra Nysnø klimainvesteringer. 

• «Broen til framtiden» om bærekraft som konkurransefortrinn.  

• «Tekbrunch» – robotikk og kunstig intelligens

• Investorpuls» – kast aldri vekk en god krise!

• Pitch Perfekt # 3: 9 bedrifter, tre kurskvelder og pitchefinale hvor 

ed-tech selskapet Proxi vant premien på 20.000 kroner fra Haugaland Kraft. 

 

Validé Haugesundregionen

VALIDÉ I HAUGESUNDREGIONEN

Validé Haugesundregionen måtte legge vekk stor-
trommen i feiringen av sitt 10-årsjubileum 16.mars, men
vareopptellingen er en imponerende fest.
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VALIDÉ  VISER  IGJEN

63
presseoppslag om inkubatorselskap i 2020 .  10 av

disse handler direkte om Validé .  Shifter ,

E24/Aftenbladet samt Haugesund Avis gir gründerne

våre mest oppmerksomhet .   

17
arrangement i Stavanger som temalunsj Eat ,  Think

& Innovate ,  inkubatorlunsj ,  Kunnskaps_tørst og 2

digitale Validé-dager i samarbeid med

Innovasjonspark Stavanger .  Ca 870 deltakere totalt .

påmeldte til 4 fysiske og 8 digitale

morgenarrangement «Oppstartskaffe». Et nytt ,  faglig

tilbud til ferske gründere fra Validé Jæren og

etablerertjenesten Skape i samarbeid med

jærkommunene .  

følgere på Facebook - 495 følgere på Instagram .

7
Oppstartselskap har presentert seg på Nærings-TV

under vignetten «Nysnakk». Stavanger

Næringsforening og Validé samarbeider videre i

2021 med å gjøre nystartede selskaper mer kjent .

NÆRINGS-TV :  Karoline Solberg Heim presenterer dyreportalen Aniport hos Stavanger

Næringsforening ukentlige TV-sending «Nysnakk».



Presåkornfondet Validé Invest I ble etablert i 2016, på 30 millioner kroner. 
Det er investert i 11 selskaper, og kun følgeinvesteringer gjenstår.
Presåkornfondet Validé Invest II etablert 1.juli 2020, på 26,5 millioner kroner, med mål om 30
millioner kroner. Tidlig-fase-fondet setter fart på andres investeringer:

1 krone investert fra presåkornfondet Validé Invest I 

har bidratt til 20 kroner fra annen kapital.

11

tidlig-fase investor

Presåkornfondet Validé Invest II ble lansert 1.juli 2020.

Sterke, lokale partnere som DSD, TDVeen, Lyse, Adiungo
og Stavanger kommunes vekstfond går inn med kapital
sammen med Validé AS. 

26,5

selskaper har fått investering fra Validé Invest .  Våre

rockestjerner er :  Foodback AS ,  Qwave AS ,  Terp AS ,

PaleBlue AS ,  Alginor ASA ,  Exedra AS ,  Ecofiber

Recycling AS ,  SmartCrowding AS ,  Centraflow AS ,

Aniport AS og Saferock AS

mill kroner er startkapitalen for Validé Invest II ,

med mål om å nå 30 mill .  De to første

investeringene vedtatt i desember 2020 .

VALIDÉ INVEST I OG II

FONDSSTYRET :  F .v :  Kjell Skappel ,  Johannes Løyning ,  Anne Cathrin Østebø ,  Kjartan Melberg ,

Eirik Sønneland og Ørjan Aukland .
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VALIDÉ  AS  INVESTERER

69
selskaper i Validé AS sin investeringsportefølje .

21,8 millioner kroner investert fra Validé AS i disse

selskapene .

millioner kroner innhentet av offentlig og privat

kapital i 2020 av våre selskaper i tidlig fase og

vekstfase .  263 milllioner er hentet inn i

egenkapital .

Investering i svært tidlig fase er kritisk viktig for
innovative selskaper som skal bevise sin teknologi og sine
løsninger. Hvert år investerer Validé AS i selskaper som er
innovative og som vi mener har vekstpotensial. 

1 børnotering .  Fintech-selskapet Huddlestock

registreres på Euronext Growth Market i

november .

SIGNERING :  Johannes Løyning signerer investering i Terp AS .  Leiv Kåre Johannessen og

Magne Vollan Aarset er gründere av a-læringsselskapet med marked i sørøst-Asia .
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VALIDÉ  JOBBER  MED

133 selskap i idévurdering og tidlig startfase .  

78 nye bedriftsopptak i løpet av 2020 .

årsverk i selskap i inkubator og/eller

postinkubator-fase i 2020 .  (Kilde :  SIVA)

medlemmer i helseklyngen Norwegian Smart

Care Cluster .  160 bedrifter ,  og 70 offentlige

aktører .  Finfin medlemsvekst det første året som

nasjonal næringsklynge med ArenaPro status .

... og 1 plass i Teknologirådet .  Anne Cathrin Østebø ,

daglig leder i Validé ,  er utnevnt som medlem i

Teknologirådet .

ITSA START-GJENG NR 6 :  Tou Scene var rammen for ITSA Start DemoDay 2020 .  11 ferske

selskap presenterte seg for en investorjury .  



Validé er kommersialiseringsaktør (TTO) for seks
forskningsmiljø, og prosjektpartner med to andre. 

Flere av disse er også eiere i Validé.

forskningsmiljø :  Universitetet i Stavanger UiS ,

Stavanger universitetssjukehus (SUS) ,  Nofima ,

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ,  Norges

miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

og Høgskulen på Vestlandet (HVL) ,

Prosjektsamarbeid med Norce og VID

vitenskapelig høyskole .

6+2

fra idé til verdi

VÅRE EIERE OG PARTNERE


