
Verden trenger nye, bærekraftige løsninger, og vi kan stolt fortelle at det i 2019 gnistrer av gode 
forskningsideer, flotte selskap og modige og engasjerte gründere som gyver løs på oppgavene. 

Del 1: Her er Validé sine 2019-nyheter presentert i tall. (Akkumulert i «del 2»: egen slide) 
• 2 klynger rykker opp på A-laget og får ArenaPro-status. Det betyr: 
• 5 nye år med klyngeaktivitet og næringsutvikling for helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og 
tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC).
• 4 klynger hvor Validé er partner: Smart City, energiklyngen NES, aquaklyngen Stiim og Offshore Wind

• 1 fusjon gjennomført mellom hvor eierselskapene Ipark AS og Prekubator TTO AS går inn i Validé AS.

Validé 2019 i tall (hele Rogaland)



Kapital: Presåkornfondet Validé Invest I 
• 2 nye selskap har fått investering fra Validé Invest I
• 4,4 millioner kroner investert fra fondet

Kapital: Validé AS
• 8 nye selskaper har fått investering fra Validé AS
• 27 transaksjoner med tilførsel av kapital fra Validé AS til selskap i porteføljen
• 10 exits
• 6 millioner kroner i solgte aksjer

Validé 2019 i tall



Som et 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: 

• Vindsimulering/byutvikling (Nabla Flow)
• Ny betong som reduserer CO2-utslipp fra sementproduksjon (Saferock)
• Nedbryting av kjemikaler/antibiotika i naturen med lys (Sydnes/UiS)
• Bedre pasientstrøm og handlingsplaner for sykehus (SmartCrowding)
• Datasikkerhet og personvern i sosiale medier (BitYoga)
• Bærekraftig klesdesign (Høst og Vår)

Validé 2019 i tall



Flere flotte tall fra Validé sitt univers av selskapsutvikling og arbeidsplasser
• 459 ideer vurdert. 
• 10 kommersialiseringer fra forskning (FoU), lisenser og foretaksetableringer
• 65 nye selskap tatt opp i et forretningsutviklingsløp
• 12 patentsøknader rapportert til forskningsrådet. (7 innleverte, prioriterte søknader til patenter, 1 videreført som 
PCT-søknad, 4 videreførte som nasjonale og regionale søknader.) 
• 13 nye patenter fra selskaper i inkubator innvilget
• 40 studenter har hatt lønnet jobb i inkubatorselskap via Student Task Force

Akseleratoren ITSA
• 1 nytt businessprogram, ITSA Growth, for selskap i vekst
• 14 selskaper deltar
• 18 partnere til ITSA Growth
• 1 ny forretningsutvikler, ITSA Start, Vibeke Bjaanes

Validé 2019 i tall



Validé er stolt av sitt unike nettverk av samarbeidspartnere, mentorer, industri, forskningsmiljø, investorer, 
supportere og heiagjeng 
• 486 påmeldte gjester til i alt 4 Validé-dager 
• 19 temalunsjer og afterwork-arrangementet Kunnskaps_tørst i samarbeid med Innovasjonspark Stavanger
• 4 besøk fra Stortinget, hvorav 2 ministre; helseminister Bent Høie og digitaliseringsminister Nicolai Astrup. Flere 
givende møter med fylkespolitikere og lokalpolitikere
• 1 debatt på Arendalsuka

Validé og ITSAccelator publiserer egne saker på nettsidene, deler med andre medier og nettsteder og er synlig 
på Facebook, LinkedIn og Instagram
•  2,65K følgere på Facebook

• 22 arrangement delt på Facebook som har nådd 51,1K
• 750 billettklikk
• 661 følgere på Instagram
• 2 leserinnlegg i Stavanger Aftenblad og Aftenposten, samt artikler til UiS og Innovasjonspark Stavanger
• Presseoppslag i DN, Shifter, Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland, Khrono, Forskning.no, Teknisk Ukeblad, 
Jærbladet, Solabladet.   

Validé 2019 i tall



Vi er blant dem som hopper, klapper og jubler heftigst når noen av våre forskere, gründere og partnere vinner 
priser og får oppmerksomhet

• 2 ITSA-vinnere, AlphaTek og Grip Offshore 
• 10 Validé-selskap blant de 227 selskapene på Dagens Næringslivs liste over «Årets gründer»
• 1 SR-bank innovasjonspris til Antorweep Chakravorty i selskapet BitYoga
• 1 gründer på scenen i TedXStavanger, Linda Øye fra selskapet «Fra offer til kriger»

.. og ett nytt Validé-kontor i Forum Jæren, Høghuset på Jæren.

Validé 2019 i tall



Vi gleder oss over «giant leap» i nord-fylket. Her er noen nøkkeltall fra Validé Haugesundregionen:

• 16 bedrifter i inkubasjon 
• 6 av dem er nye inkubatorbedrifter og 
• 71 ideer vurdert.
• 44,4 millioner i offentlig kapital er tilført selskaper tilknyttet inkubatoren vår.
• 32,2 millioner kroner i privat kapital er investert i våre selskaper
• 3 millioner samlet investert fra Validé Invest I og Validé AS.
• 188 millioner kroner er estimert verdi av selskaper vi er eller har vært involvert i.

Validé Haugesundregionen 2019 i tall



Vi er stolte over resultatene vi har oppnådd i året som har gått, og her er status og tall for Validé per 2019:

Presåkornfondet er på 30 millioner kroner, opprettet i 2016 av Innovasjon Norge, Validé AS, SR-bank, Rogaland 
kunnskapsinvest (som eies av: SIVA, Rogaland fylkeskommune, Ipark AS, Jakob Hatteland Group Management AS, 
Smedvig Capital AS), Stavanger kommune og Validé haugesundregionen. I tillegg deltar Lyse AS aktivt i fondet. 
Tidlig-fase-fondet setter fart på andre investeringer:

• 1 krone investert fra presåkornfondet Validé Invest I har bidratt til 17 kroner fra annen kapital.

Her er investeringsstatus til nå:
• 9 selskaper  i fondet Validé Invest I 
• 18,6 millioner kroner samlet investering fra presåkornfondet

Validé AS investerer også i lovende inkubatorselskap: 
• 72 selskaper i Validé AS sin investeringsportefølje. 
• 23 millioner kroner investert fra Validé AS i disse selskapene.
• 285 millioner kroner innhentet av offentlig og privat kapital av selskapene i vår portefølje

Del 2: Status Validé



Hvor mange selskap jobber Validé med nå?
•  160 selskap i vår portefølje
• 108 selskap var i pre- og/eller inkubasjonsfase ved utgangen av 2019 
•  248 årsverk i selskap i inkubator og/eller postinkubator-fase
• 575 millioner kroner er samlet verdiskaping i inkubatorselskapene i Validé fra 2015-2018

Del 2: Status Validé



… og 4 nye valideere


