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Knuser myter
om private equity

68.922
ARBEIDSPLASSER:
– Fondene spiller
en viktig rolle i
omstillingen av
norsk økonomi,
sier Rikke Eckhoff
Høvding, adm.
direktør i Norsk
Venturekapitalforening (NVCA).?
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FINANS: Opp-

kjøpsfondenes
oppskrift for
lønnsomhet
minner lite om
turbokapitalisme,
viser Menonrapport.

ANDERS HORNTVEDT
anders.horntvedt@finansavisen.no

– Forhåpentlig kan funnene knuse
noen gamle myter om bransjen.
Avkastningen til investorer kommer fra selskapsbygging og faktisk
verdiskaping. Det høres ikke alltid
slik i ut i offentlig debatt, men denne rapporten viser at det er tilfelle,
sier Rikke Eckhoff Høvding, adm.
direktør i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).
Siden 2008 har konsulentselskapet Menon Economics samlet
transaksjonsdata og utarbeidet
verdiskapingstall. På oppdrag for
NVCA har selskapet nå beregnet
verdiskapingen og sysselsettingsveksten i selskapene som eies av
norske private equity- og venturefond.
– Årets og tidligere års undersøkelser, viser at aktive eierfond
er betydelige bidragsytere til sysselsettingsvekst, sier hun.

Utgjør bare 1,6 prosent av norsk BNP

for 10 år siden, og 40.000 flere enn
for 15 år siden.
– Lite kjennskap til bransjen
«Dette illustrerer at man lykMenon har tatt for seg 386 sel- kes med å ekspandere virksomskaper, hvorav 175 selskaper i hetene og skape arbeidsplasser i
venturesegmentet, 148 i buyout- bedrifter eid av aktive eierfond»,
segmentet og 63 selskaper som konkluderer Gjermund Grimsby,
har fått tilført såkornkapital.
prosjektleder i Menon Economics.
Ifølge rapporDette g jelder
særlig de tidligste
ten er det 68.922
arbeidsplasser i
fasene, hvor vekstporteføljeseltakten endres i etterkant av invesskapene, og det
teringen fra det
har vært en
aktive eierfondet.
jevn vekst i sysResultatet er et
selsetting blant
tydelig tegn på at
dagens porteaktive eierfond biføljebedrifter
den siste tiårsdrar til å videreutperioden.
vikle norske vekstGjennomsnittbedrifter gjennom
lig sysselsettingsRikke Eckhoff Høvding, tilførsel av kapital
Norsk Venture- og kompetanse,
vekst pr. år i porkapitalforening (NVCA)
teføljeselskapene
heter det.
har vært på 6 prosent siden 2001.
– Fondene spiller en viktig rolle
Veksten har resultert i at det er i omstillingen av norsk økonomi.
20.000 flere arbeidsplasser i disse Utfordringen vår er at mange ikke
porteføljebedriftene enn det var har noen kjennskap til bransjen,

Aktive
eierfond
har finansielle
muskler,
kompetanse
og nettverk

og enda færre vet hvordan vi faktisk jobber. Vi er fullt klar over situasjonen, og har en klar målsetning om å gjøre noe med den, sier
Eckhoff Høvding.
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– På hvilken måte bidrar fondene
til omstilling?
– Aktive eierfond har finansielle muskler, kompetanse og
nettverk som kan bidra til å utvikle nye produkter og tjenester og
internasjonal vekst, innen bransjer hvor vi i Norge har et solid utgangspunkt og et stort potensial,
svarer Eckhoff Høvding.
Menon peker også på at porteføljeselskapene vokser betydelig
etter at å ha fått et aktivt eierfond
inn på eiersiden.
«Resultatet er et tydelig tegn
på at aktive eierfond bidrar til å
videreutvikle norske vekstbedrifter gjennom tilførsel av kapital og kompetanse», konkluderer
selskapet.
– Resultatene er kanskje
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ikke så overraskende sett fra
et bransjeståsted, men vi håper flere får øynene opp for
bransjens bidrag til sysselsetting og verdiskaping, sier
Eckhoff Høvding.
Menon peker på at sysselsettingsveksten det siste året har
dabbet noe av, men peker på at
porteføljeselskapene leverer
produkter og tjenester til norsk
petroleumsproduksjon. Det er
en sektor som har hatt betydelig
press på effektivisering etter det
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dramatiske oljeprisfallet i 2014.
Den samlede verdiskapingen
fra bedrifter i porteføljene til norske aktive eierfond i 2016 beløper
seg til 37,2 milliarder kroner. Dette utgjør 1,6 prosent av fastlandsBNP.
Verdiskapingen i norske porteføljebedrifter har vist en fallende
trend mellom 2012. Årsaken det
pekes på, er igjen en svakere utvikling i lønnsomheten til noen
større selskap innen offshore leverandørindustrien.

