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Bakgrunn 

 

Gjennom fullmakt fra Kunnskapsdepartementet forvalter NTNU statens eierinteresser i flere 

aksjeselskaper. Eierskap i aksjeselskaper forutsetter blant annet at den faglige virksomheten ved 

NTNU styrkes og at NTNUs fagmiljøer er involvert i det enkelte aksjeselskap.  

 

Følgende overordnede reglement og retningslinjer legges til grunn for forvaltning av statens 

eierinteresser i aksjeselskaper:  

 Universitets- og høyskoleloven §12-4 

 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer 

(Rundskriv F-20-07)  

 Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av 

statens eierinteresser i aksjeselskaper  

 Lov om aksjeselskaper 

 Stortingsmelding nr. 13 (2006-07): Et aktivt og langsiktig eierskap  

 

Regelverket stiller krav om at det er institusjonens styre som fatter vedtak om opprettelse eller 

medvirkning i andre selskaper. Som grunnlag for vedtakene skal det alltid foreligge en vurdering av 

faglig tilhørighet, økonomi og fremtidige forpliktelser. Finansiering skal skje ved bruk av egenkapital 

opptjent gjennom ekstern finansiert virksomhet. 

 

NTNU eier, eller har eierandeler i, 12 aksjeselskaper per juni 2011. Formålet med opprettelsen av 

selskapene, og/eller deltakelse i selskapene, er å underbygge NTNUs strategier, og da spesielt i 

forhold til NTNUs samfunnsrolle og nyskaping.  

 

 

  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2007/rundskriv-f-20-07-reglement-om-statlige-.html?id=495305
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2007/rundskriv-f-20-07-reglement-om-statlige-.html?id=495305
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2007/Rundskriv_F_20_vedlegg_3.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2007/Rundskriv_F_20_vedlegg_3.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-13-2006-2007-.html?id=441137
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NTNU-eide aksjeselskaper og selskaper hvor NTNU har eierandeler 

 

Tabell 1. Oversikt over selskaper hvor NTNU har eierandeler  

Selskap  Antall 

aksjer  

Verdi ut fra 

pålydende  

Kost pris  Eierandel  

NTNU Technology Transfer AS  6 100 000 6 100 000 7 000 000 100,0 % 

NTNU Samfunnsforskning AS  1 000 1 000 000 1 000 000 100,0 % 

Vangslund AS  398 3 980 000 48 058 500 99,5 % 

Senter for økonomisk forskning AS  1 020 102 000 510 000 51,0 % 

Trådløse Trondheim AS  3 500 350 000 3 500 000 35,0 % 

HUNT BioSciences AS  33 400 3 340 000 4 020 000 33,4 % 

VIVA AS  50 000 50 000 50 000 20,0 % 

Aquaculture Engineering AS  1 150 575 000 640 000 16,0 % 

Leiv Eiriksson Nyskaping AS  40 000 9 680 40 000 4,0 % 

Oi! Trøndersk mat og drikke AS  10 50 000 50 000 2,2 % 

Interagon AS  500 1 000 50 000 0,2 % 

Såkorninvest Midt-Norge AS  280 28 000 28 000 0,046 % 

 

Forklaring til tabellen: 

Verdi ut fra pålydende: Aksjeverdien (antall aksjer x pålydende) 

Kostpris: Aksjeverdi + overkurs 

 

I det følgende gis en kort omtale av de enkelte aksjeselskaper, samt status på resultat og balanse pr. 

31.12.2010.  Likviditetsgraden for hvert selskap er også omtalt, og denne sier noe om selskapets 

betalingsevne for kortsiktige forpliktelser (omløpsmidler i prosent av kortsiktig gjeld). Dersom 

selskapet har like mye i omløpsmidler som kortsiktig gjelder, er likviditetsgraden 1. Å ha en 

likviditetsgrad på 2 eller bedre ansees som god; dvs. at selskapet har dobbelt så mye eller mer i 

omløpsmidler kontra kortsiktig gjeld.  

NTNU Technology Transfer AS (TTO AS) 

Selskapet ble stiftet av NTNU i 2003. Intensjonen med opprettelsen er å styrke primærfunksjonene 

forskning, undervisning og formidling ved økt kommersialisering av forskningsresultater i samarbeid 

med andre. Selskapet skal sørge for å sikre, foredle, forvalte, markedsføre og selge bruks- og 

eiendomsrett til ideer og oppfinnelser utviklet ved NTNU, samt annen beslektet virksomhet. 

Selskapet kan ha eierandeler i andre virksomheter og kan selv etablere hel, eller deleide datterselskap.  

 

I selskapet arbeides det nå med at NTNU skal kjøpe tilbake IPR-porteføljen, i tillegg til at man ser på 

mulighetene for å få flere inn på eiersiden for å utvikle selskapene ytterligere med mer kapital (jfr. S-

sak 17/11). 

 

Daglig leder er Karl Klingsheim og styreleder er Bjørn Hafskjold. Aksjekapitalen er på kr. 6,1 mill. 

Omsetningen var i 2010 på kr. 22,7 mill., og årsresultat etter skatt ble et underskudd på kr. 375.320. 

Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende, med en likviditetsgrad på 1,9.  

NTNU Samfunnsforskning AS 

Hensikten med selskapet er å drive anvendt forskning og utvikling innen samfunnsvitenskapelige 

fagområder i samarbeid med næringsliv, offentlig forvaltning og NTNU. I tillegg skal selskapet 

kunne inngå avtaler om prosjektarbeid og prosjektadministrasjon innen andre fagområder. Et 

eventuelt overskudd skal anvendes til fremme av selskapets definerte virksomhetsområder. Selskapet 

eies i sin helhet av NTNU og dekanus ved SVT-fakultetet representerer NTNU på selskapets 

generalforsamling. Selskapet ble stiftet i 2003.  

http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=17750
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=17317
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19216
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=17340
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19306
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19323
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19322
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19267
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19421
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19223
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19166
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19180
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Ny praksis iht. organisering av prosjektene er igangsatt. Bidragsprosjekter etableres med NTNU 

(SVT) som prosjektsøker, prosjekteier og som ansvarlig for administrativ og regnskapsmessig 

oppfølging og støtte. Ved oppdragsprosjekt vil den ansvarlige stå fri til å velge prosjekteier, men dette 

vil normalt være randsoneselskapet. Det tilpasses et skjema i NTNUs prosjektprosess for å veilede og 

dokumentere i, samt å forenkle valg og beslutningsprosess. Et hovedfokus er høyere kvalitet på 

prosjektregnskap og mer riktig egenfinansiering, samt mer riktig fakturering og 

merverdiavgiftberegning mellom juridiske enheter. (jfr. S-sak 75/10). 

Daglig leder er Bente Aina Ingebrigtsen og styreleder er Karl Klingsheim. Aksjekapitalen er på kr. 1 

mill. Omsetningen var i 2010 på kr. 113,6 mill., og årsresultat etter skatt ble et underskudd på kr. 1,6 

mill. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende/til dels svak, med en likviditetsgrad på 1,5. 

Vangslund AS  

Medisinsk-Teknisk Forskningssenter ble i sin tid etablert av NTNU, SINTEF og MTFS AS. 

Eiendomskomplekset består av fire seksjoner hvor NTNU ved etableringen eide seksjon en, Sintef 

seksjon to og MTFS eide seksjon tre (seksjon fire ble bygget ut senere). I forbindelse med 

etableringen av det nye universitetssykehuset ønsket NTNU å sikre seg eiendomsmassen til 

sykehuset. Som følge av dette fikk NTNU i revidert nasjonalbudsjett for 2004 en bevilgning som 

skulle bidra til å kjøpe ut de andre eierne i seksjon to og tre. Oppkjøpet ble gjennomført i 2004 og 

2005. NTNU kjøpte i 2005 også den fjerde seksjonen, gjennom oppkjøp av aksjeselskapet MTFS AS. 

Selskapet har nå endret navn til Vangslund AS. Selskapet selv eier de resterende 0,5 % av aksjene 

(ervervet fra NTNUs forsknings- og undervisningsfond), slik at NTNU ved staten i realiteten eier 100 

%. Vangslund AS skal planlegge, utbygge, utleie og selge fast eiendom. Daglig leder er Tore 

Syversen og styreleder er Kjell Næsje. Aksjekapitalen er på kr. 4 mill. Omsetningen var i 2010 på kr. 

5 mill., og årsresultat etter skatt ble et overskudd på kr. 2,7 mill. Likviditeten i selskapet er meget 

god, med en likviditetsgrad på 13,7. 

Senter for økonomisk forskning AS 

NTNU og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF AS) stiftet i 2003 selskapet Senter for 

økonomisk forskning AS (SØF AS). NTNU har majoriteten av aksjene (51 %). Aksjemajoriteten i 

SNF AS er eid av stiftelsen SNF som er faglig tilknyttet Norges Handelshøyskole (NHH) og 

Universitetet i Bergen. Formålet med SØF AS er å drive anvendt økonomisk næringsrettet forskning 

og utredning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap på området. 

Daglig leder er Lars-Erik Borge og styreleder er Christian Eyvind Kjølaas. Aksjekapitalen er på kr. 

200.000. Omsetningen var i 2010 på kr. 6,9 mill., og årsresultat etter skatt ble et overskudd på kr. 

482.210. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende, med en likviditetsgrad på 1,8. 

Trådløse Trondheim AS  

Selskapets ble etablert i 2006 og har som formål å etablere og eie et trådløst bredbåndsnett som skal 

dekke alle utendørsarealer i Midtbyen Trondheim kommune, samt å engasjere seg i andre aktiviteter 

knyttet til etablering av trådløse bredbåndsnett, herunder bidra til en videre utbygging av trådløst 

bredbåndsnett i hele Trondheim kommune. Daglig leder er Thomas Jelle og styreleder er Ingvild 

Myhre. Aksjekapitalen er på kr. 1 mill. Omsetningen var i 2010 på kr. 3,1 mill., og årsresultat etter 

skatt ble et overskudd på kr. 327.184. Likviditeten i selskapet er meget god, med en likviditetsgrad på 

7,9. 

HUNT Biosciences AS  

Selskapet skal drive næringsvirksomhet basert på den informasjon og det materiale som er og blir 

innsamlet gjennom Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag; HUNT. Selskapet ble etablert 

20.03.2007. Daglig leder er Per A Foss og styreleder er Astrid Lægreid. Aksjekapitalen er på kr. 10 

http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19306
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19323
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mill. Omsetningen var i 2010 på kr. 666.685, og årsresultat etter skatt ble et underskudd på kr. 2,7 

mill. Likviditeten i selskapet er meget god, med en likviditetsgrad på 10,7. 

VIVA AS  

Selskapet ble etablert i 2000 og har som mål å teste vindkraftteknologi og utprøve vindturbiner og 

komponenter til vindkraftanlegg for kunder i inn- og utland. Selskapet skal delta som partner i 

Kompetansesenter for vindkraft, og kan også utøve og delta i annen virksomhet på vindkraftområdet.  

 

Det pågår nå en prosess i selskapets styre som omhandler endring av eierstrukturen. Resultatet av 

dette arbeidet vil bli fremlagt for styret i NTNU på møtet i september 2011.  

 

Daglig leder er Ole Svendgård og styreleder er Per Øistein Finden. Aksjekapitalen er på kr. 250.000. 

Omsetningen var i 2010 på kr. 1,34 mill., og årsresultat etter skatt ble et overskudd på kr. 127.288. 

Likviditeten i selskapet er god, med en likviditetsgrad på 2,5.  

Aquaculture Engineering AS 

Selskapets virksomhet er å drive med forskning og utvikling for den nasjonale og internasjonale 

akvakulturnæring. I tillegg skal selskapet drive med produksjon av oppdrettsfisk. Selskapet kan 

engasjere seg på eiersiden i andre selskap. Selskapet ble etablert i mai 2006 og het da Design ACE 

AS. Daglig leder av selskapet er Finn Victor Willumsen og styreleder er Oddvar Aam. Aksjekapitalen 

er på kr. 3,59 mill. Omsetningen var i 2010 på kr. 8,4 mill., og årsresultat etter skatt ble et overskudd 

på kr. 1,9 mill. Likviditeten i selskapet er god, med en likviditetsgrad på 2,2. 

Leiv Eiriksson Nyskaping AS 

Formålet med Leiv Eriksson Nyskaping AS er å bidra til nyskapning i næringslivet. Selskapet har 5 

hovedaktiviteter; utvikling av nye forretningskonsepter, inkubatorvirksomhet hvor nyetablerte 

selskaper gis aktiv oppfølging, rådgivning for nyetablerte selskaper, såkorn investeringsvirksomhet, 

og facilitator for klyngeutvikling. Daglig leder i LEN er Malvin Villabø og styreleder er Morten 

Midjo. Aksjekapitalen i selskapet er på kr. 242.000. Omsetningen var i 2010 på kr. 22,1 mill., og 

årsresultat etter skatt ble et overskudd på kr. 1,2 mill. Likviditeten i selskapet er god, med en 

likviditetsgrad på 4.   

Oi! Trøndersk mat og drikke AS  

Selskapet ble etablert i 2005. Selskapets visjon lyder som følger: ”Trøndersk mat og drikke  et 

skapende samlingspunkt”. Selskapet skal gjennom lønnsom drift med utgangspunkt i trønderske 

råvarer bidra til økt verdiskapning ved å utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene, fremme 

trøndersk mat og drikke som merkevare og fremme teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon 

og salg hos næringsaktørene. Daglig leder er Vigdis Bolås og styreleder er Torbjørn Auran. 

Aksjekapitalen er på kr. 2,3 mill. Omsetningen var i 2010 på kr. 8,2 mill., og årsresultat etter skatt ble 

et underskudd på kr. 66.063. Likviditeten i selskapet er god, med en likviditetsgrad på 2,7. 

Interagon AS 

Selskapet ble stiftet januar 2002 og formålet med selskapet er å utvikle, selge produkter og tjenester 

innen bio-informatikk. Dette omfatter deltakelse i forskningsprosjekter og deltakelse i andre selskap 

med beslektet virksomhet. NTNU har ingen store investeringer i selskapet (kun en eierandel på 0,2 

%) men ble med for å signalisere at formålet med selskapet støttes. Daglig leder er Pål Sætrom og 

styreleder er Jan-Erik Hæreid. Aksjekapitalen er på kr. 600.000. Omsetningen var i 2010 på kr. 

319.000, og årsresultat etter skatt ble et underskudd på kr. 455.014. Likviditeten i selskapet er god, 

med en likviditetsgrad på 4,3. 

http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19322
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19267
http://dimp.nsd.uib.no/selskap/selskap.do?id=19223
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Såkorninvest Midt-Norge AS 

NTNU var en av initiativtakerne til selskapet som ble opprettet i 1998 og støttet selskapet i dets 

arbeid med å hente inn større investorer. NTNUs deltakelse er deretter blitt vannet ut og vi har i dag 

kun 0,046 % av eierandelene i selskapet. Hensikten med selskapet er å investere i antatt 

konkurransedyktige såkornbedrifter i regionen, dvs. bedrifter under stiftelse eller i tidlig 

utviklingsfase (høy risiko og høy potensiell avkastning/verdistigning). Selskapets investering i den 

enkelte bedrift skal normalt avvikles når den tidligste utviklingsfasen i bedriften er over og andre 

eksterne investorer er kommet inn. Selskapet kan imidlertid fortsette å være med i fasen etter dette for 

å kunne ta del i en forventet positiv avkastning på kapitalen. Daglig leder er Malvin Villabø og 

styreleder er Reidar Stokke. Aksjekapitalen er på kr. 60,5 mill. Selskapet hadde ingen omsetning i 

2010, og årsresultat etter skatt ble dermed et underskudd på kr. 4 mill. Selskapet har ingen kortsiktig 

gjeld pr. 31.12.2010, og likviditetsgraden blir dermed lik verdien av omløpsmidlene. Disse er på 34,7 

mill. kr. hvorav 28,4 mill. kr. er knyttet til investeringer i porteføljeselskaper. Hvordan markedet for 

salg av selskaper er, vil dermed påvirke vurderingen av hvor likvid selskapet i realiteten er.  


