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UTLYSNING AV PRE-SÅKORNMIDLER 2016 

BAKGRUNN FOR UTLYSNI NGEN 

Som i 2015 har BTO mottatt Pre-såkornmidler fra Innovasjon Norge for 2016. BTO 

investerer og utøver eierskap i bedrifter, som kvalifiserer etter nevnte kriterier, og 

prioriteres i søknadsrunden for 2016.  

 

A. Krav gitt i tilsagnsbrev fra Innvasjon Norge er som følger: 

i. Investeringer fra BTO skal være på minimum 1 million NOK, maksimum 3 

millioner NOK per bedrift. 

ii. Investeringer fra BTO skal matches med minst tilsvarende 

egenkapitalinvestering fra private investorer.  

iii. Investeringer fra BTO skal skje på like vilkår som øvrig privatkapital i den 

aktuelle emisjonsrunden, dette gjelder også den del av den private kapitalen 

som eventuelt overstiger investeringen fra BTO.   

iv. Minst 50% av den private egenkapitalen skal komme fra uavhengige 

investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i 

bedriften.  

v. Bedriften skal ikke være en stor bedrift i henhold til EØS-regelverk, og heller 

ikke være mer enn 50% eid av en slik stor bedrift.   

vi. Bedriften må være yngre enn 5 år ved investeringstidspunkt, regnet fra 

registreringsdatoen i enhetsregisteret .  

 

B. Tilleggsvilkår fra BTO - utover krav fra Innovasjon Norge: 

i. Investeringen utbetales fra BTO i rater på 50% / 30% / 20% ved oppnådde 

milepeler i prosjektet. Bedriften skal selv foreslå slike milepeler, som skal gå 

over en periode på 6-18 måneder.  

ii. Prisingen av selskapets aksjer vil være det viktigste kriteriet for utvelgelse. 

BTO vil investere i de selskaper som tilbyr størst eierandeler i forhold til 

bedriftens dokumenterte resultater og potensiale.  

iii. Pre-såkorn-midler skal per definisjon investeres i en svært tidlig fase, og 

BTO investerer fortrinnsvis i selskaper som prises til mindre enn 6 millioner 

kroner, etter emisjonen.  

iv. BTO skal involveres i utarbeidelse av aksjonæravtalen på et tidlig tidspunkt.  

v. Det er en fordel om selskapet er registrert i Connect sin ”Gust”-plattform.  

vi. Det er en fordel om selskapet innhenter mer privatkapital enn omsøkt 

matching fra BTO.  
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vii. Ved brudd på investeringsvilkår kan hele eller deler av investeringen kreves 

tilbakebetalt til BTO.  

viii. BTO kan foreslå justerte/øvrige vilkår som er formålstjenlig utover nevnte 

krav i møte med bedriftene.  

 

C. Dokumentasjonskrav 

i. BTO skal motta en fyllestgjørende søknad som minimum inneholder:  

  

1. Investor/Offering Memorandum som beskriver bedriften, 

forretningsplan, tilbud til nye aksjonærer, risikofaktorer m.m.  

2. Milepeler (minimum 3 stk. over 6-18 mnd) som gir en klar indikasjon 

på hvordan selskapet skal utvikle seg ved hjelp av innskutt kapital.  

3. Bekreftelse på forpliktet investeringskapital (matching) fra aktuelle 

investorer. 

4. Eksisterende aksjonæravtale. 

5. CV fra gründere i selskapet. 

6. Firmaattest fra Brønnøysund. 

 

D. Tidslinje 

i. Det avholdes et informasjonsmøte om ordningen i BTO sine lokaler 

(mellomrommet) mandag 22. August klokken 10:00.  

ii. Søknadsfrist på midlene settes til mandag 5. September klokken 10:00. 

iii. BTO vil innkalle utvalgte bedrifter til finalepitching mellom 5.-9. September.  

iv. Søknadene besvares innen mandag 12. September klokken 10:00. 

 

 


