
Fra idé til verdi – Validé har en nøkkelrolle for regional næringsutvikling

• Validé

- Innovasjonsselskap med fokus på tidlig fase

- Anerkjent partner som utvikler idéer fra gründere og FoU institusjoner 
til kommersielle selskap

- 20 år lang historie. 25 ansatte (PhD, MSc)

- Fysiske kontor i Stavanger, Haugesundregionen, Jæren og Dalane. Bredt 
nettverk

• Virkemidler

- TTO: Utvikler idéer fra forskere og studenter ved universitet og 
forskningsinstitusjoner til kommersielle selskap

- Inkubator: Rådgivere jobber med selskapene over en lengre periode, 
typisk 1-3 år

- Akselerator: Kompetanse og vekstprogram (ITSA) for nystartede og mer 
modne selskap

- Innovative klynger: Validé leder og deltar i utviklingen av 
forretningsklynger innen helse, smarte byer og energi

- Tidligfase investeringer: Validé AS investerer direkte i de mest lovende 
oppstartsselskapene, samt forvalter Validé Invest I og II som godkjent 
PreSåkorn forvalter



Sterkt og 
komplementært 

investeringsteam 
med 

gründererfaring

Tilgang på  
ytterligere erfaring 

og kompetanse. 
25+ ansatte hos 

Validé

Unik dealflow som
TTO og anerkjent 

aktør >20 år.
~500 case/år

Evne til å tiltrekke 
kapital. Kr 1 i privat 
kapital har gitt kr 16 

i økonomisk 
aktivitet. Mål om 3x 

på portefølje

Flere lag med 
screening før
investering. 

Modning gjennom 
strukturerte  

program Sterk kobling til 
industri og tidligfase 

økosystem for å 
akselerere vekst

Validé Invest II – potensial for god avkastning samt bidrag til næringsutvikling og omstilling





Sterkt og komplementært investeringsteam

Anne Cathrin Østebø 
Administrerende Direktør

• Bakgrunn fra NORCE, Ipark, Prekubator TTO og start-ups
• 20-års erfaring med forskning, innovasjon og 

næringsutvikling
• Styreleder og styremedlem i start-ups og 

innovasjonskomiteer
• Cand. Mag - økonomi og markedsføring.  Påbygg i 

entreprenørskap fra UiS

Eirik Sønneland 
Direktør fond og kommersialisering 

• Tidl. leder for forretningsutvikling hos InterMoor (Acteon) 
• Gründer og CEO i Biota Guard, ONS Award
• Prosjektleder for Procom Venture
• Styrets nestleder i CONNECT Business Angel Network Rogaland
• Styremedlem i NFRs porteføljestyre for Petroleum og medlem i 

OG21 TTA1 (miljø)
• Ekspedisjonsleder for Norsk Antarktis Ekspedisjon 1999-2001
• MSc i Bioinformatikk fra NMBU

Johannes Løyning 
Investeringsdirektør og daglig leder Validé Invest I

• Tidl. leder for produkt- og forretningsanalyse hos Altibox og 
CFO i Smartly (Lyse). Kommersiell direktør Altibox

• Erfaring fra analyser, strukturelle endringsprosesser og 
investeringer

• Styreverv i Validés porteføljeselskap
• MSc i økonomi fra NHH

Morten Kompen
Investeringsrådgiver og forretningsutvikler

• Internasjonal bakgrunn fra corporate finance (Pareto, 
ProCorp) og konsulentvirksomhet (A.T. Kearney)

• Erfaren CFO/COO for VC-støttede vekstselskap
• Selvstendig konsulent med fokus på 

finansieringsløsninger, inkludert bruk av 
virkemiddelapparatet

• Msc i økonomi fra NHH. Visiting Sloan Fellow fra MIT

Forsterket investeringsteam i 2019 Industri, finans og venture bakgrunn Sterke relasjoner til industriaktører og VC fond



Tilgang på ytterligere erfaring og spisskompetanse i Validé AS

Arild Kristensen
Direktør Norwegian Smart Care Cluster

• Siviløkonom

• 32 års erfaring fra salg, ledelse og som 

konsulent, inkl. IBM, Metier, Datus, 

iGroup, Eskaler

• Leder av Norwegian Smart Care 

Cluster 

• Lang erfaring med å jobbe i en triple 

helix modell (industri-universitet-

myndigheter)

Rikke T. Lønning
Forretningsutvikler 
Validé Haugesundregionen

• M.Sc. Economics and Business 
Administration, thesis in marketing, 
Handelshøjskolen i Århus
• 25 års erfaring i ledelse innen 
forskjellige fagområder: herunder 
opplagssjef, økonomisjef og adm. dir. i 
Haugesunds Avis.
• Fagområder: ledelse, strategi, økonomi, 
prosjektstyring og markedsføring/salg

Johann Mastin, Ph.D, 
Forretningsutvikler 

• PhD matrial-teknologi
• 10 års erfaring fra FoU (IFE): CO2 

fangst, hydrogen produksjon, 
katalyse, avfallhåndtering, 
bioenergi mm.

• 4 års erfaring fra ENGIE E&P 
Norge og som leder av en start-
up/scale-up

• Solid erfaring i 
prosjektsetablering og team- og 
nettverksbygging 

Team

Åse Samdal
Daglig leder/forretningsutvikler.
Validé Haugesundregionen

• Exec Msc i økonomi/ledelse
• 25 års erfaring med ledelse og 

forretningsutvikling i etablerte og nye 
virksomheter, blant annet innen avis, 
finans, reiseliv. 

• De siste 8 årene involvert i ca 40 
oppstartsbedrifter.

• Fagområder: Prosjektledelse, marked, 
strategi og økonomi.



Tilgang på ytterligere erfaring og spisskompetanse i Validé AS

Terje Handeland
Leder Energi, Forretningsutvikler

• Cand. Scient fra UiO, i faste stoffers 
fysikk

• Leder for Validé’s Energi-inkubator 
og daglig leder for Stiftelsen 
Rogaland Kunnskapspark. 4 år som 
viseadm. direktør for Siva SF

• Hovedansvar for utviklingen av 
inkubatortilbudet i Ipark. Bidratt 
som rådgiver og investor i ca. 100 
tidligfase selskap

Martin Sigmundstad
Forretningsutvikler

• Sivilingeniør 
• Bakgrunn fra Frank Mohn, Framo

Engineering AS og Equinor
• Mer enn 40 års erfaring med 

teknologiutvikling, bedriftsutvikling 
og industrialisering 

• Var med å bygge opp og ledet i flere 
år Equinors enhet for Industri & 
Kommersialisering

Gry Isabell Sannes. 
Leder Inkubator og akselerator

• Cand.Mag UiB/UiS
• Bakgrunn som serie-gründer og 

prosjektleder.
• 15 års erfaring som gründer og 

prosjektleder / utvikler. 7 års erfaring 
som forretningsutvikler for 
oppstartsselskap.

• Grunnlegger og leder av tech-
akseleratoren i Validé; ITSA

Betydelig industrierfaring 
og kompetanse tilgjengelig 

gjennom 25x 
forretningsutviklere i Validé 

AS - inkludert IPR, 
akseleratorprogram, 

prosjektetablering/JIPs og 
offentlig finansiering

Team



Flere lag med screening og modning før investering reduserer risiko Strategi og fremgangsmåte

Idéfangst
500x

Validé AS 
investering

10-15x

Kvalifisering
50x

Pre-
kvalifisering

100x

Dedikert rådgiver jobber med selskapene i 
1-3 år gjennom strukturerte tidligfase 

program

Validé Inkubator

ITSA Accelerator

Validé TTO

ITSA Early Growth

Validé
Invest
3-4x

Utvikling Exit

Unik dealflow som TTO samt
stort tilfang av lokale gründere

Valide AS Valide Invest

Investering kun i de mest lovende casene. 
Effektiv forvaltning med vekt på kobling til 

industri og bruk av nettverk for å akselerere 
vekst



Historiske exits inkluderer høyt profilerte selskap Track record
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Utvalg av portføljeselskaper i Validé Appendix


