


Vi investerer tid, kapital og engasjement i å bygge 

selskaper som bidrar til en bærekraftig og langsiktig 

verdiskapning.

ABOUT

Overordnet visjon Skagerak Capital 



Målsetning First Seed

MANDATE

First Seed er et såkornfond hvor formålet er å bidra til 

nyskapning og vekst i Hedmark, gjennom 

investeringer i oppstartsbedrifter og vekstbedrifter med 

stort potensiale.
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år med såkorn- og 

venturefond  

milliard

under forvaltning ansatte på 4 lokasjoner fond etablert totalt

1 15 9 6

Tech investorer med over 15 års erfaring

årlig vekst

472 70%24

porteføljeselskaper

90%

talenter i 

porteføljeselskaper
Internasjonale exits
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Aktive fond åpne for nye case 

Companies with a scalable 

and proven business model

Sustainable SaaS and Deep 

tech companies with high 

growth potential

Talented, determined and 

passionate founding team

Companies that want to 

change the world for the better

Ticket size in MNOK

Venture
Seed/ 

Venture/ 

Growth

10 –40
MNOK

Ticket size in MNOK

1 –10
MNOK

Pre Serie A / Serie A From seed to mature

Fund V Agder Seed / First Seed Hedmark
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Sitater fra porteføljeselskaper

Ståle Solberg, salgs- og markedssjef, Onsite Security
-Med FirstSeed som aktiv investor har selskapet, i tillegg til kapital, fått langt bedre struktur og driver mer profesjonelt. 
Dette merkes godt både i styrearbeid og ute i avdelingene. Videre, med FirstSeed har vi som «up and coming» gjort 
oppkjøp og utvidet vår produktportefølje og vårt verdiforslag. Vi fremstår med sterkere ryggrad, noe som er viktig for 
at stadig flere kunder finner det trygt å handle med OnsiteSecurity. 

Endre Sæther, styreleder FeltGIS
-Første kontakt ga oss god grunn til å få tillitt til FS. I tillegg til at vi møtte mennesker som hadde kunnskap om det 
operative skogbruket som FeltGIS utvikler systemer til, fikk vi også raskt til en god og uformell tone. FeltGIS har utviklet 
seg mye i tiden etter at FS kom inn, og i en slik fase er det godt å ha støtte og kompetanse på jus, avtaleverk og 
organisasjonsstrukturer som FS har bidratt med. Personlig har jeg selv deltatt i start-ups eller fulgt slike 
prosjekter/selskaper i snart 30 år og må si jeg ikke har opplevde så konstruktive prosesser i utvikling av forretningsidé 
og selskap som sammen med FS.

Jon Kjetil Jutulstad, daglig leder Trysil RMM
-Med FirstSeed som eier har vi tatt steget ut av Norge. De har vært med i forhandlinger om oppkjøp, etablering og 
utvikling av både produksjon og distribusjon i nye land. Vi har fått et aktivt styre ledet av investeringsansvarlig i 
FirstSeed og opplever det som svært nyttig å ha semi-ukentlig møter med forvalterteamet fra Skagerak Capital. 



Ringvirkninger, verdi

Verdisetting, NOKm Kapital, NOKm

119,1

120,7 

253,4 

Premoney Nå



Ringvirkninger, utvikling 

Sysselsetting Inntekt, NOKm

52,6 

104,1 

Pre investering Nå

50 

101 

Pre investering Nå
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3 år med First:Seed i Hedmark ; 5 investering > 100 ansatte
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Andre ringvirkninger 

Økosystem tidligfaseinvesteringer 

FirstSeed har vært instrumentelle i etableringen av Investorforum Hedmark, som fire ganger i året arrangerer 

miniseminarer med en faglig del og en del med pitching fra potensielle investeringscase. Vi bidrar også med erfaring og 

kunnskap i diverse fora og konferanser lokalt og nasjonalt og tilsvarende representerer vi et tilgjengelig kompetansemiljø 

for næringsavdelinger, næringshager og diverse inkubatorer på Innlandet.

Kompetanseoverføring og deling av nettverk

Vi har bidratt til bedre samarbeid, deling av kunnskap og utvikling av beste praksis i regionen. Vi har co-investert og 

hatt regelmessig kontakt med de aller fleste tidlig fase-miljøene i regionen. Vi linker opp med potensielle partnere i inn-

og utland og/eller deler råd og erfaringer med selskaper, investorer og andre sentrale aktører i økosystemet.

Modell for regionale såkornfond

FirstSeed får stadig henvendelser og stiller opp i andre regioner hvor det jobbes med å etablere regionale fond etter

modell av FirstSeed Hedmark. Vår region er blant de historisk svakeste både på etablering og finansiering av teknologi

og vekstselskaper, men når det gjelder modell for etablering av regionale fond har regioner som Agder, Grenland,

Rogaland, Hardanger og Tromsø sett til Hedmark for inspirasjon.
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http://skagerakcapital.com

