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Alex Rosén mistet alle oppdrag, og solgte seilbåten for 
å tjene penger på børsen. Bli med når Roger Berntsen 

lærer Alex alt han må vite for å lykkes med aksjer.

Aksjeskolen
Nå er alle episoder av Aksjeskolen 

tilgjengelig i Finansavisen Academy.
Finansavisen.no/academy
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��Anders Horntvedt
anders.horntvedt@finansavisen.no

Documaster har spesialisert seg på 
teknologi som gjør det mulig å søke 
opp dokumentasjon fra flere kilder 
på ett sted.

Nå kjøper programvareselskapet 
Oslo-baserte Infoworker og Ørebro-
baserte Comprima Software.

– Kjøpet av Infoworker gir oss en 
vanvittig god kompetanse på Micro-
soft Office 365. 90 prosent av kun-
dene våre bruker Office 365, og det 
gjør det ekstra viktig for oss å være 
ledende på det systemet, sier Anders 
Johnsen, daglig leder i Documaster.

– 40 innkommende kontakter
«Documaster er for filer du ikke 

kan miste, for eksempel kontrak-
ter, HR-filer eller teknisk doku-
mentasjon for å nevne noe», står 
det på Documasters nettsider.

Bedriften ble i 2014 startet 
av Yngve Tvedt og Christian 
Lundvang. Begge er nøkkel-
personer i tidligfasemiljøet 

Norselab, som er stor eier et-
ter Summa Equity.

Johnsen fortalte til Finansavi-
sen i mai at han har vært i konti-
nuerlig i dialog med investorer om 
fremtiden for Documaster.

– Jeg blir faktisk nedringt av 
ventureselskaper som vil ha Do-
cumaster inn i pipelinen sin. Det 
er sikkert snakk om 40 innkom-
mende kontakter bare det seneste 
halvåret, sa han.

Henter penger, gjør oppkjøp
Nå gjør selskapet flere transaksjo-
ner på én gang: 

 � Documaster henter 135 millio-
ner i vekstkapital med Pareto 
Securities som tilrettelegger. 
Kapitalen skal finansiere to 
konkrete oppkjøp og benyttes 
til utvikling av selskapets pro-
dukter og organisasjon.

 � 85 millioner kroner kommer 

fra nye investorer som John-
sen har avtalefestet at han ikke 
skal røpe navnet på. Blant de ei-
erne skal det imidlertid være et 
europeisk pensjonsfond, uten-
landske investorer og family 
offices.

 � Documaster prises til 650 mil-
lioner kroner etter kapitalen.

 � Eierne av Infoworker og Com-
prima Software får oppgjør i 
Documaster-aksjer, i tillegg 
til penger.

– Har aldri mistet en kunde
– Hvorfor er selskapet verdt 650 
millioner kroner?

– Fordi vi kan vise til veldig god 
vekst i første halvår. Ved utgangen 
av juni hadde vi en abonnements-
base som tilsvarer 60 millioner 
kroner i årlige, repeterende inn-
tekter, eller ARR, og disse inntek-
ter vokser raskt. Ikke minst hadde 

vi null i churn. Det betyr at vi har 
aldri mistet én eneste kunde, sva-
rer Johnsen.

Mens Infoworker-staben 
kommer inn med Of f ice 
365-kompetansen, er Compri-
ma Software stor leverandør 
av e-arkiv til svensk offent-
lig sektor, blant annet til 100 
kommuner.

– Vi har allerede noe aktivitet i 
Sverige med datterselskapet vårt 
der. Nå får vi et skikkelig fotfeste i 
svensk offentlig sektor. Vi blir den 
største leverandøren av e-earkiv i 
Norden, sier Johnsen.

Selv har han bakgrunn som 
utvikler fra Software Innova-
tion og senere Tieto, som kjøpte 
det norske programvareselskapet 
i 2015.

Johnsen har jobbet med syste-
mer for dokumenthåndtering mer 
eller mindre kontinuerlig siden 

EMISJON OG OPPKJØP I DOCUMASTER

Prises til 650 mill. – har aldri mistet en kunde

Teknologi: Software-vidunderet Documaster 
henter 135 millioner kroner, får inn utenlandske 
eiere og kjøper ett selskap i Norge og ett i Sverige.

(Mill. kr) 2020* 2019
Driftsinntekter 36 23,6
Driftsresultat −11 −33,2
Resultat før skatt - −34,6
Årsresultat - −34,6

(oppgiTT drifTsresulTaT for 2020 er eBiTda.) 
*prognose

Eiere (før emisjonen): Summa Equity 
(52,9 %), Norselab (32,1 %), ansatte (15 %).

documAster

Tre fluer i ett smekk: To oppkjøp og én emisjon
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EMISJON OG OPPKJØP I DOCUMASTER

Prises til 650 mill. – har aldri mistet en kunde

2000. Han kom til Documaster i 
2017 og har vært daglig leder siden 
2018.

Skal selge to produkter
– Skal selskapene over på én pro-

gramvareplattform, og kommer 
dere til å selge flere produkter i 
fremtiden?

– I første omgang blir det to 
separate produkter som utfyller 
hverandre. Comprimas system er 

utmerket for langtidslagring, der 
arkivet fungerer som et depot. 
Tanken med Documaster er i stør-
re grad å ha samle informasjonen 
ett sted og å ha den tilgjengelig på 
et øyeblikk, sier Johnsen.

– Utover høsten er det opp til 
oss å bestemme om vi skal flytte 
Comprima over på vår plattform, 
men det blir et teknisk spørsmål 
som vi må vurdere nærmere, 
 legger han til.

Documaster gjorde sitt første 
oppkjøp i 2016, av selskapet Arkiv-
plan. Dette blir oppkjøp nummer 
og tre.

– Hvordan kom oppkjøpene i 
stand?

– Comprima har jeg hatt kon-
takt med i halvannet år, og jeg 
kjenner dem som ekstremt sterke 
på sitt felt. Initiativet overfor In-
foworker kom fra oss, og vi kon-
taktet dem i april, sier han.
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��Anders Horntvedt
anders.horntvedt@finansavisen.no

– Jeg hører at noen synes doku-
menthåndtering høres tørt ut, 
men i min verden er det helt mot-
satt. Jeg synes det er et superspen-
stig tema fordi det gjennomsyrer 
alle industrier. Det berører offent-
lig sektor, private bedrifter, kort 
sagt alle som driver med doku-
mentasjon, sier Anders Johnsen, 
daglig leder i Documaster.

Programvareselskapet har 
spesialisert seg på teknologi 
som gjør det mulig å søke opp 
dokumentasjon fra flere kilder 
på ett sted.

«Documaster er for filer du 
ikke kan miste, for eksempel 
kontrakter, HR-filer eller teknisk 
dokumentasjon for å nevne noe», 
står det på nettsidene.

Folder-system
Bedriften ble i 2014 startet av 
gründer Yngve Tvedt og Chris-
tian Lundvang. Begge er nøkkel-
personer i tidligfasemiljøet Nor-
selab, som er nest største eier etter 
Summa Equity.

– Stort sett alle opplever ut-
fordringer og rot med viktige sys-
temer. Mange forsøker å holde 
orden med et folder-system, men 
det har sine svakheter. De fleste 
folder-systemer der mer enn tre-
fire personer har adgang, opple-
ver snart at det blir kaos. Det er vi 
løser i Documaster, sier Johnsen.

«Documaster er enkelt, smart 
og annerledes. Ved hjelp av blant 
annet tagging gir vi deg et full-
stendig overblikk over dokumen-
tasjonen på et øyeblikk», reklame-
rer selskapet.

Kan runde 100 millioner i år
– Nå har vi rundt 45 millioner 
kroner i årlige, repeterende pro-
gramvareinntekter. Når det gjel-
der topplinjen vår kan 2021 bli 
året der vi runder 100 millioner, 
sier Johnsen.

80 prosent er abonnements-
inntekter fra offentlig sektor, re-
sten er privat sektor.

Den fordelingen av kunder ser 
Johnsen for seg å endre på.

– De kommende par årene 
skal vi skalere på offentlig sektor 

i Norden. I tillegg jobber vi målret-
tet mot enkelte bransjer i privat 
sektor. 

– Ett eksempel er telekom, 
som trenger å systematisere 
dokumentasjon om basesta-
sjoner. I dag legger teknisk 
informasjon ett sted, service 
og oppfølging et annet sted 
og eiendomsforhold et tredje. 
Med vårt system kan kunde-
ne samle informasjonen, sier 
Johnsen.

Selv har han bakgrunn som ut-
vikler fra Software Innovation og 
senere Tieto, som kjøpte det nor-
ske programvareselskapet i 2015. 

Johnsen har jobbet med syste-
mer for dokumenthåndtering mer 
eller mindre kontinuerlig siden 
2000. Han kom til Documaster i 
2017 og har vært daglig leder siden 
2018.

– Har ikke mistet én kunde
Finansavisen skrev i 2016 at Do-
cumaster fort bli kunne én av de 
tre mest spennende nykommerne 
blant norske programvareselska-
per de neste fem årene.

Johnsen har ikke vanskelig for 
å si seg enig i spådommen.

– Vi vokser raskt, har aldri 
mistet en eneste kunde og attpåtil 
selger mer og mer til hver kunde. I 

tillegg kan vi når som helst ta ned 
kostnadene og gå med overskudd, 
sier han.

– Hvordan tenker dere å finan-
siere selskapet fremover?

– Det vil være rart om vi 
ikke har gjennomført en stør-
re kapitalrunde innen hal-
vannet år. Jeg er kontinuerlig 
i dialog med investorer om 
fremtiden for Documaster. 
Jeg blir faktisk nedringt av 
ventureselskaper som vil ha 
Documaster inn i pipelinen 
sin. Det er sikkert snakk om 40 
innkommende kontakter bare 
det seneste halvåret, sier han.

– Så langt har vi hentet 200 

millioner kroner i investorkapital, 
og nå legger vi planene for ordent-
lig gass i utlandet, legger han til.

– Skal dere på børs?
– Vi kunne nok ha gjort det, 

men det er først og fremst et spørs-
mål om timing, svarer han.

– Hvilke mørke skyer ser dere i 
horisonten?

– Rekruttering, uten tvil. Det 
er ekstremt vanskelig å få tak i 
spesialister innenfor den tek-
nologien vi jobber med, og der-
for legger vi opp til at man kan 
jobbe fra andre steder enn Oslo. 

– Problemet i Norge er at vi har 
for få IT-spesialister, i tillegg til at 
vi utdanner for få, svarer han.

 DOCUMASTER 2020-PROGNOSE

TEKNOLOGI: Documaster har hentet 
200 millioner kroner i investor kapital. 
– Nå legger vi planene for  ordentlig 
gass i utlandet, sier daglig leder 
Anders Johnsen.

(Mill. kr)           2020 (prognose) 2019
Driftsinntekter 36 23,6
Driftsresultat −11 −33,2
Resultat før skatt - −34,6
Årsresultat - −34,6

Eiere: Summa Equity (52,9 %), Norselab 
(32,1 %), ansatte (15 %).

OppGITT drIfTsrEsuLTaT fOr 2020 Er EBITda.

documAster

Jeg blir nedringt av ventureselskaper

28 Mandag 13. juni 2016

Kastet seg over emisjon

Documaster har gjennomført en 
finansieringsrunde som tilfører 
selskapet 13 millioner kroner i frisk 
kapital. Emisjonen var overtegnet 
og priser selskapet til 48 millioner 
kroner, ifølge daglig leder Pål Rei-
nert Bredvei. 

– Startup–selskapet Norselab har 
siden oppstarten i 2014 sørget for fi-
nansieringen, og de er også med i 
denne runden, men vi har også fått 
inn Televentures siste fond Inno-
vasjonskapital IV i samarbeid med 
flere andre investorer, sier Bredvei.

Norselab ble startet av entrepre-
nørene Yngve Tvedt og Christian 
Lundvang. Stjernealpinist Aksel 
Lund Svindal har senere kommet 
inn som eier og investor.

Alt er doblet
Documasters forretningside er å 
hjelpe private og offentlige organi-
sasjoner å administrere deres vok-
sende mengde av data. 

Selskapets løsning samler alle 
de viktigste dokumentene, både 
elektroniske og papirbaserte, 
deretter prosesseres, filtreres og 
analyseres dataene automatisk. 
Alle data blir enkelt søkbare, uav-
hengig av hvem, hvor og når disse 
ble skapt.

I 2015 hadde selskapet rundt 3 
millioner kroner i omsetning og 
cirka 20 kunder.

– Hittil i år har vi doblet det mes-
te av nøkkeltall, sier Bredvei. 

– Hva skal dere bruke pengene til?
– Vi får en del henvendelser fra 

kunder som etterspør ting vi ikke 
kan levere akkurat nå, så en del 
av midlene vil bli brukt på å vide-
reutvikle produktporteføljen, sier 
Bredvei. 

Ser utenfor Norge
På sikt er også målet å ta selskapet 
utenfor Norges grenser samt øke 

trykket mot privat sektor, der sel-
skapet så vidt har begynt å få nye 
kunder etter at offentlig sektor er 

blitt prioritert så lang. 
– Dette er uten tvil svært spen-

nende tider for Documaster, sier in-

vestor og selskapets styreleder Ivar 
Kroghrud i en kommentar.

– Documaster kan fort bli en 

av de tre mest spennende nykom-
merne blant norske programvare-
selskaper de neste fem årene.

HENRIK CHARLESEN
HENRIK@FINANSAVISEN.NO

EMISJON I DOCUMASTER SKAL VOKSE UTENFOR NORGE

Ukjente Docu-
master prises 
til 48 millioner 
kroner etter at 
nye investorer 
fikk bli med på 
eiersiden.

 �Oppstartsselskap fikk 13 millioner
NY INVESTOR: Documaster og 
daglig leder Pål Reinert Bredvei (t.v.) 
har fått med seg Televenture og Rune 
Rinnan på eiersiden.  FoTo: SelSkaPeT

Får 22 millioner i «Skoolerpenger» 
Viking Venture blir største aksjonær 
i mosseselskapet Skooler etter at de 
gikk inn med 22 millioner kroner i 
frisk kapital. Den ferske aksjonæren 

vil kontrollere 41 prosent av selska-
pet når opsjoner inkluderes.

Skooler er et raskt voksende 
selskap som leverer en samling av 

læringsverktøy for skolesektoren. 
Skooler kaller markedet LMT (Lear-
ning Management Tools), med enkle 
og konkrete pedagogiske verktøy for 
skoler, lærere, elever og foresatte. 

Verktøyet er basert på Microsoft 
Office 365, som i dag benyttes i mer 

enn 70 prosent av skole- og høyere 
utdanningsinstitusjoner. 

Satser globalt
Viking Venture investerer i Skooler 
for å styrke selskapets globale ek-
spansjon gjennom tilførsel av kapi-

tal og kompetanse fra utvikling av 
suksessrike programvareselskaper.

Investoren har lang erfaring med 
å utvikle internasjonale programva-
reselskaper og har tidligere vært eier 
i det norske læringsplattformselska-
pet Its Learning. 

Skoleportalen Skooler har hentet 22 millioner kroner fra investorer 
og får samtidig millionstøtte fra Innovasjon Norge.

Finansavisen 13. juni 2016

Det er sikkert snakk om 40 
innkommende kontakter bare 

det seneste halvåret Anders JoHnsen, documAster

Har ikke mistet en ene    ste kunde    Kan runde 100 millioner i ARR i år

��BJørn segrov
bjorn.segrov@finansavisen.no

Innstramningene i innreisebe-
stemmelsene som ble innført 
med virkning fra 9. mai viderefø-
rer ikke de tidligere unntakene for 
sjøfolk.

– Dette er en uholdbar kurs-
endring fra regjeringen, sier 
adm. direktør Harald Solberg 
i Norges Rederiforbund.

Forbundet mener at de nye 
reglene i praksis betyr at mann-
skapsbytter ikke blir mulig å gjen-
nomføre i Norge. Ingen andre land 
i Europa har, så langt forbundet 
kjenner til, innført slik begrens-
ninger for sjøfolk.

– Bryter med egne råd
Mange norske sjøfolk arbeider 
også på skip utenfor EØS-/Schen-
genområdet. Endringen betyr at 
norske sjøfolk ikke lenger kan 
reise hjem til familien ved retur 
til Norge, men må oppholde seg 
10 dager på karantenehotell.

 – Regjeringen har oppfordret 
alle andre land til å følge interna-
sjonale råd og konvensjoner om 
mannskapsbytter og blant annet 
tatt saken opp i FN. Nå velger re-
gjeringen selv å bryte med rådene 
den har bedt andre nasjoner om å 
følge. Det er oppsiktsvekkende, 
sier Solberg.

Norge var tidlig ute med 
å definere sjøfolk som sam-
funnskritisk personell, og har 
gjennom hele pandemien lagt 
til rette for mannskapsskifter.

Innstramningene i innreise-
bestemmelsene 9. mai viderefører 
ikke disse unntakene.

– Uholdbar 
kursendring
shIppING: Nye regler for 
karantenehotell gjør det 
ifølge Rederiforbundet 
umulig å gjennomføre 
mannskapsbytter på skip 
i Norge.

ut mot nYe 
regLer: Harald 
Solberg. 
 Foto: Eivind YggESEtH

Pareto opp
justerer Golden 
Oceanaksjen
Pareto Securities oppjusterer sitt 
kursmål på John Fredriksens Gol-
den Ocean til 84 kroner fra tidli-
gere 74 kroner. Kjøpsanbefalingen 
fastholdes.

Det skriver TDN Direkt fredag, 
og viser til en oppdatering fra me-
glerhuset.

Fredag ettermiddag omset-
tes aksjen for 73,25 kroner, en 
nedgang på 0,3 prosent i løpet av 
dagen.

Pareto har oppjustert sine Gol-
den Ocean-estimater for 2021 be-
tydelig, og de anslår nå et resultat 
pr. aksje for året på 2,0 dollar, mot 
tidligere 0,5.

  Fa
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Lagre din kajakk
trygt på kajakkhotell!

Oksenøya Marina tilbyr både kajakkhotell 

i oppvarmede godt ventilerte lokaler og 

kajakklagring ute i egne låsbare hyller. 

For en fast pris per år ligger kajakken din 

rett ved sjøen når du trenger den. 

Book i dag på www.oksenoyamarina.no

KJØR TRYGT!
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Oksenøya Marina tilbyr både kajakkhotell 

i oppvarmede godt ventilerte lokaler og 

kajakklagring ute i egne låsbare hyller. 

For en fast pris per år ligger kajakken din 

rett ved sjøen når du trenger den.
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Jeg blir nedringt av ventureselskaper

Har ikke mistet en ene    ste kunde    Kan runde 100 millioner i ARR i år
– SUPERSPENSTIG TEMA: 
Documaster-sjef Anders Johnsen har 
bakgrunn som utvikler, og har jobbet 
med dokumenthåndtering mer eller 
mindre kontinuerlig siden starten av 
karrieren i 2000.  Foto: AnDers HorntveDt

RACER PÅ 
ARKIV: – Vi 
blir den største 
leverandøren av 
e-earkiv i Norden, 
sier Anders John-
sen, daglig leder i 
Documaster. 

 Foto: ANDers HorNtVeDt

��LISA WIERmyhR
lisa.wiermyhr@finansavisen.no

Oslo Børs endte opp 0,64 prosent, 
til en ny all-time high på 1.153,11 
poeng onsdag. Det ble totalt om-
satt aksjer og egenkapitalbevis for 
4 milliarder kroner.

Investeringsdirektør Robert 
Næss i Nordea Markets peker 
på at inntjeningen er en viktig 
bidragsyter for et sterkt aksje-
marked. 

– En viktig grunn til at marke-
det har kommet opp er at inntje-
ningen har kommet tilbake, sier 
han. 

Oljeprisen har også holdt 
seg sterk gjennom 2021, med 
en oppgang på tilnærmet 47 
prosent fra 51,74 dollar fatet 
ved årsskiftet. 

– Energisektoren har vært den 
sterkeste internasjonalt, med en 
oppgang på over 30 prosent, påpe-
ker Næss. 

Økt inntjening
– Etter 2021-estimater skal inn-
tjeningen til selskapene på Oslo 
Børs opp 28 prosent, sammenlig-
net med et normalår som 2019, 
sier Næss.

Han forklarer videre at analyti-
kere normalt tror at inntjeningen 
vil stige med rundt 10 prosent i 
året. Inntjeningsveksten er reelt 
sett rundt 5 prosent årlig, påpeker 
han. 

Verdensøkonomien har dog 
klart seg bedre enn først fryktet. 

– Om man tar utgangspunkt i 
estimatene for 2021 og 2020, har 
selskapene gjort det bedre under 

de to seneste årene, sammenlignet 
med et normalt år, sier Næss.

– Dette kan forklare hvorfor 
aksjemarkedet har vært så sterkt.

– Hva synes du om prisingen på 
Oslo Børs?

– Det er mange dyre selskaper 
på Oslo Børs og det er generelt 
høyt priset. Jeg tror at grunnen 
til at markedet holder seg, er fordi 
inntjeningen har overrasket på 
oppsiden, sier Næss. 

– Markedene har steget 
noe mer enn inntjeningen de 
seneste årene.

Tror på overraskelser
– Tror du oppturen vil fortsette?

– Så lenge markedene beholder 
et sentiment om at selskapene 
gjør det bedre enn ventet, kan det 
medføre at markedene fortsetter 
oppover, sier Næss.

– 1. januar 2021 anslo optimis-
tiske analytikere at det ville være 
25 prosent inntjeningsvekst for 
globale aksjer, men de har vært 
nødt til å oppjustere estimatene 
utover året, fortsetter han.

Resultatsesongen gikk av 
stabelen denne uken, men 
Næss forholder seg positiv 
til selskapenes rapporte-
ring. 

– Analytikere har lavere for-
ventninger for andre kvartal, men 
jeg tror selskapene vil overraske 
positivt.

Tror oppturen 
kan fortsette
Finans: Oslo Børs’ 
hovedindeks fosser frem 
og nådde all-time high 
onsdag. – Inntjeningen 
er kommet tilbake, sier 
investeringsdirektør 
Robert Næss i Nordea.
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OPTIMISTISK: Investerings
direktør Robert Næss i Nordea 
Wealth  Management. Foto: IváN KveRMe


