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Deloitte Technology Fast 50

Deloitte Technology Fast 50 er en rangering av Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper, basert på omsetningsvekst gjennom de siste fire årene.
Dette er det 19 året med denne kåringen i Norge.

På årets liste finner vi selskaper på tvers av bransjer, alle med fellesnevneren at de bruker teknologi, enten egenutviklet eller eksisterende på en innovative måte, for å 
tilby løsninger til sine kunder. Det er også en bred geografisk spredning på selskapene, riktignok med en overvekt av selskaper som holder til i Oslo og Viken fylke. 

Fast-50 selskapene er som tidligere år fortsatt attraktive M&A targets for investorer og vi finner flere eksempler på selskaper som har hentet kapital eller blitt kjøpt opp 
blant årets Fast-50 selskaper.  

Vi gratulerer så mye til alle selskapene på årets liste, det er imponerende å se den fantastiske veksten dere klarer å levere!

Kasper Harbitz Erichsen

Corporate Finance Advisory

+47 906 50 679 

kerichsen@deloitte.no

Linkedin

Trygve Faust-Rolseth

Linkedin

M&A Strategy

+47 924 34 437

trolseth@deloitte.no

Introduksjon
Deloitte Technology Fast 50 Norge 2022

https://www.linkedin.com/in/kasper-harbitz-erichsen/
https://www.linkedin.com/in/trygve-rolseth-jr-3794072/
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Deloitte Technology Fast 50
Kriterier
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Hva er kriteriene for nominasjon til Deloitte Technology Fast 50?

I tillegg til å være et teknologiselskap, må selskapet ha vært i virksomhet i minst fire år - det vil si fire fulle 
12-måneders finansielle perioder.

✓ Selskapet må ha en omsetning på minst 500.000 NOK første driftsår, og minst 10 MNOK i omsetning
siste godkjente regnskapsår.

✓ Selskapet må ha hovedkontor i Norge.

✓ Selskaper som inngår som en del av et konsern er ikke kvalifisert, med mindre de opererer som 
et «stand-alone» selskap

✓ Veksten skal primært være organisk

Hvordan definerer vi et teknologiselskap?

I denne kåringen har vi en bred definisjon av teknologiselskap. Fellesnevneren for alle som kvalifiserer til 
nominasjon er at selskapet enten har en egenutviklet innovativ teknologi, eller har funnet en innovativ måte
å bruke eksisterende løsninger på. Det betyr at:

✓ både private og offentlige selskaper kan nomineres

✓ selskapet må utvikle eller gjøre bruk av ny teknologi som en del av virksomheten

✓ sammensetningen eller bruken av eksisterende løsninger må være innovativ

✓ virksomheten trenger ikke å tjene penger på løsningen
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Deloitte Norge Technology Fast 50 – 2022 
Nøkkeltall

Note: 1) selskaper med et PE eller VC selskap på eiersiden 6

Gjennomsnittlig 

vekst per selskap i 

perioden

647%

Helse & 
Biovitenskap

#2

Energi#7

Konsument#8

Maritime#4

Business Services#16

Media & 
Telekom

#3

Akvakultur#3
Eiendom#2 Vestland#7

Rogaland#10
Agder#1
Vestfold og Telemark#2
Oslo og Viken#23

Møre og Romsdal#2
Trøndelag#3

Euronext
Growth

Finansiell eier1

Finansielle 
tjenester

#2

Utdanning#3

Privat 
eid 

Fast 50 selskaper per industri Geografisk fordeling og eierstrukturTopp 3

Eierskap

Troms og Finnmark#2

41

4
5
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Ny og innovativ teknologi er en viktig faktor for både næringsliv og samfunn
Markedsdrivere innenfor 3 sentrale industrier i årets Fast-50 kåring 

Kilde: Deloitte Tech Trends 2022, DNV Aquaculture Forecast 7

Energi

Business Services

Akvakultur

Effektivisering og flere «smarte» løsninger blir stadig viktigere 
både for konsumenter og industrielle aktører, og vil nok i stadig 
større grad gjenspeiles i tallene til en rekke av disse selskapene 

det kommende året, av flere sammensatte årsaker.

Både husholdningene og næringslivet har fått kjenne effekten 
av de rekordhøye strømprisene, noe som blant annet har 

fremtvunget en endring i hvordan strømselskapene har tenkt 
rundt påslag, prismodeller og faktureringspraksis. Vi tror denne 

utviklingen kommer til å fortsette i de kommende årene

I år som i fjor er energi og bruken av dette et 
sentralt tema som reflekteres i selskapene på 

årets liste. Flere av selskapene er gjengangere og 
de fortsetter på sin imponerende vekstreise. De 
overordnede linjene er uendrede, med et stadig 

større fokus på det grønne skiftet, og omstillingen 
fra fossil til fornybar energi, kombinert med et 

stadig mer elektrifisert samfunn

Makro: teknologitrender

Akvakultur, nærmere bestemt 
oppdrettsnæringen i Norge og 
selskaper som betjener denne 
bransjen, utgjør en fraksjon av 

selskaper på årets liste. Likeledes er 
denne bransjen særdeles spennende 

å følge litt ekstra godt med på i de 
kommende årene

Som en av de viktigste 
eksportnæringene i Norge, er dette 
en bransje som er i stadig utvikling 

for å løse sine utfordringer både når 
det gjelder produktivitet, fiskehelse 

og finne bærekraftige løsninger for å 
imøtekomme den stadig økende 

etterspørselen

Videre blir det spennende å følge 
med på effekten av den foreslåtte 

grunnrenteskatten som etter planen 
skal innføres fra 2023, og hvilken 

effekt den endelige utformingen vil 
ha på bransjens investeringsvilje over 

tid, samt hvilke områder og 
teknologier som vil prioriteres 

fremfor andre

Data-sharing 
made easy

Cloud goes 
vertical

Blockchain: 
Ready for 
business

IT, disrupt 
thyself: 

Automating 
at scale

Cyber AI: Real 
defense

The tech 
stack goes 

physical

Quantum Exponential 
intelligence

Ambient 
experience
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Deloitte Norge Technology Fast 50 – 2022 
Størrelse, vekst og lønnsomhet

8

Fast 50 selskaper: Størrelse sammenlignet mot vekst Fast 50 selskaper: Lønnsomhet sammenlignet med vekst

Vekst % (2018-2021)
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Fast-50 listen er som forventet dominert av mindre selskaper med høy 
vekst. Av de 50 selskapene har kun 12 en omsetning på over NOK 100m

Fokuset på vekst og utvikling gjør at lønnsomhet i mange tilfeller har lavere 
prioritet hos de mindre selskapene. Til tross for dette har 66% av selskapene 
på Fast 50 listen positiv EBITDA margin i 2021
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Deloitte Technology Fast 50 - 2022
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Catalystone
Solutions

WHEREBY

Seacloud

CV Partner

Admmit

Optime Subsea

Boost AI

Fiken

Norsk Elektro Optik

Quickorder Norway

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Genitan
Diagnostics

Navtor

PearlConvert

MIXMOVE

Argeo

Viscenario

Memory

Maritech

Netpower Web 
Solutions

Inspera

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

iizy

Autostore

Noria Digital

Sincos Digital

Enfinity

VIERI 

Mykid

Lumic

Enøk Total

Maritime Robotics

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Finter

Tibber

Bember

Hyre

FOLQ

Omnium

Remarkable

Semine

Roest

Fjord Miljø

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Stinger Technology

Robotic Innovation

Brandbassador

Zaptec

Lca.no

Lingu

Soundly

Masterloop

Klaveness  Digital

Wolftech Broadcast 
Solutions

5618%

5016%

3149%

3026%

2072%

1684%

1437%

1126%

695%

622%

524%

428%

405%

387%

379%

346%

289%

282%

249%

237%

236%

235%

226%

225%

222%

187%

183%

169%

169%

164%

150%

139%

134%

130%

124%

123%

121%

109%

109%

109%

108%

98%

93%

93%

92%

91%

84%

83%

83%

280%
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Finter
Deloitte Norge Technology Fast 50 – Vinner 2022

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside 10

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

NOKm
Finter er et innovativt teknologiselskap. Målet 
til selskapet er å utvikle tekniske løsninger 
innen mobilitet og bomvei. Finter står blant 
annet bak løsningene Norgesbom og Youpark

Eierstruktur; Venture Step (70%), øvrige 
aksjonærer (30%) 

Selskapet ble etablert i 2017 og har kontorer i  
Trondheim og Oslo med 28 ansatte

HQ:Tiller

5% 17% 19% 10%

57.2x

EBITDA margin %Omsetning

Løsninger

Finter tilbyr en sømløs parkeringsopplevelse med smarte betalingsløsninger som 

abonnement og automatisk betaling

YouPark løsningen bruker skiltgjenkjenningsteknologi basert på maskinlæring og smart 

intuitiv funksjonalitet

Finter har utviklet Norgesbom, som er et system for innkreving av bompenger og 

leveres til kunder i hele landet

Finter tilbyr automatisk fakturautsending, abonnementer eller andre betalingsløsninger 

gjennom Vipps eller forhåndsbetaling

1

16

30

65

2018 2019 2020 2021
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Tibber
Deloitte Norge Technology Fast 50 – #2 plass 2022

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside 11

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

Tibber er et energiselskap med stor satsing på 
grønn energi. Selskapet er nytenkende og 
utfordrer de etablerte strømselskapene med 
en mer transparent og smart strømavtale

NOKm

Tibber gjør hjemmet ditt smartere Tibber-appen er kompatibel med følgende systemer

EBITDA margin %Omsetning

51.1x

Eierstruktur; Spacetime Ventures (15.83%), 
Sunhill Capital (15.24%), Schibsted 
Tillväxtmedier AB (12.33%), Eight Roads 
Ventures Europe (9.45%), andre (47.11%)

Selskapet, som ble etablert i 2015, har i dag 
mellom 140 og 150 ansatte og har 
strømkunder i Norge, Sverige og Tyskland

(18%) (12%) (12%) (5%)

HQ: Førde

Tibber Pulse er en pulsmåler 
for hjemmet ditt. Du kan 

følge strømforbruket i sanntid 
fra Tibber-appen. Kobles til 

en HAN-port på 
strømmåleren og 

kommuniserer med Wi-Fi

Tibber Pulse

Tibber har utviklet en 
algoritme som benyttes til å 

handle der strømmen er 
billigst. Selskapet handler 

strømmen digitalt uten å legge 
på egne marginer

Algoritmen Et smartere hjem

I Tibber-appen kan man koble 
til flere forskjellige smarthjem-

produkter. Blant annet kan 
man koble sammen Tibber 
Pulse og elbilladeren Easee

58
211 324

2950

2018 2019 2020 2021
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Bember
Deloitte Norge Technology Fast 50 – #3 plass 2022

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside 12

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

NOKm

HQ: Oslo

(87%) 0% 39% 13%

32.5x

EBITDA margin %Omsetning

Bember er et teknologiselskap som utvikler 
digitale tjenester for lønnsom og bærekraftig 
eiendomsdrift

Eierstruktur: Zino Holding AS (52%), 
Norgesgruppen Partner (11.80%), øvrige 
aksjonærer (36.46%)

Selskapet ble etablert i 2011 og har i dag 16 
ansatte. Flere profilerte selskaper i dag partnere 
og kunder av løsningene 

Løsninger ParkLink

Effektiviserer dialogen mellom 

gårdeier, forvalter og leietakere

Identifisering av utfordringer for 

bedre brukerreiser på 

eiendommen

Følg kundegrunnlaget i realtid 

gjennom datadrevet 

prismodellering og effektmåling

Verktøy for å bedre driften av 

eiendommer

Gjennom markedsplassen kan 

man utnytte ledig kapasitet og øke 

eiendommens inntekter gjennom 

utleie av parkeringsplasser

Økte inntekter, reduserte 

kostnader og mer effektiv drift 

med egenutviklet 

parkeringssystem

ParkLink er en app utviklet av Bember, som på kort tid har blitt en 

av Norges mest utbredte betalingsapper for parkering. 

ParkLink gjør parkering enklere og mer lønnsomt for kundene

3
9 12

89

2018 2019 2020 2021
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2022
Plass 4-12

13Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2021 2)  omsetningsvekst = FY18 – FY22

6

Kristiansund

2014

Konsument

17.8x 2

~25 NOKm1

Roest er en Norsk start-up bestående 
av et team som er dedikerte til å utvikle 
innovative produkter innenfor 
kaffeindustrien med fokus på kvalitet. 
Produktporteføljen består i dag av to 
modeller drevet av AI teknologi

4

Oslo

2017

Konsument

31.2x 2

Hyre har utviklet en bildelingstjeneste 
som i løpet av 4 år har vokst til å bli den 
største på markedet. Appen kan brukes 
til å reservere, låse opp og betale for 
leiebil. Hyre eier hele bilflåten, som gir 
de full kontroll over hele kundereisen~92 NOKm1

2017

21.7x 2

Fjord Miljø utvikler bærekraftige 
løsninger til oppdrettsnæringen med 
fokus på merdmiljø, fiskevelferd og 
tilvekst i åpne anlegg. De har blant 
annet utviklet en patentert løsning for 
effektiv utskiftning av vann

5

Nordfjordeid

Akvakultur

~64 NOKm1

7

Oslo

Business 
Services

15.4x 2

2015

~25NOKm1

~10 NOKm1

Bryne 

2017

Business 
services

5.3x 2

Robotic Innovation utvikler nye 
tekniske løsninger for å optimalisere 
intern logistikk for å forbedre bedrifters 
konkurransedyktighet. Selskapet tilbyr 
en robotløsning som kan frakte hva 
som helst, hvor som helst  

1210

Oslo

2017

Business 
Services

FOLQ tilbyr en markedsplass som setter 
konsulenter og oppdragsgivere i 
kontakt. Folq sørger også for å 
kvalitetssikring av sine konsulenter 
direkte

~135 NOKm1

9

Oslo

2017

Energi

~10 NOKm1

8x 24x

8

~2675 NOKm1

Oslo

2016

Konsument

12.2x 2

ReMarkable er et selskap som har 
utviklet en tablet som føles ut som 
papir. Den er designet for å kunne lese, 
skrive og tegne

Semine er et selskap som har 
utviklet en AI som automatiserer 
inngående fakturaer. Basert på 
læring kan AI 'en overføre data 
sømløst til ERP-systemer

Omnium er et selskap som tilbyr et 
ordrebehandlingssystem for å hjelpe 
bedrifter med å håndtere ordre på 
tvers av alle salgskanaler. Det er en 
skybasert løsning med integrasjoner 
mot e-commerce og PoS-plattformer

11

Stavanger

2003

6.2x 2

Stinger Technology utvikler og tilbyr 
smarte undervannsdroner med semi-
automatiske og autonome 
karakteristikker til offshore-industrien

~52 NOKm1

7.2x 2

Energi
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~44 NOKm1

4.5x 2

Oslo

2017

Maritim

Klaveness Digital er et teknologiselskap 
utvikler intelligente løsninger for den 
maritime industrien. CargoValue-
løsningen optimaliserer og digitaliserer 
forsyningskjeden til kundene 

13

~11 NOKm1

Oslo

2015

Business 
Services

5x 2

Brandbassador er et selskap med fokus 
på markedsføring og sosiale medier. 
Deres løsninger gjør det mulig for 
aktører innen e-handel å bygge sterke 
og varige kunderelasjoner

2013

4.9x 2

Fremtidsrettet elbilladning spesielt 
utviklet for smart lading av elbiler i 
borettslag, større parkeringsplasser og 
hjemme

14

Stavanger

Energi

~488 NOKm1

15

~18 NOKm1

Bergen

2011

Media & 
Telekom

4.8x 2

Wolftech hjelper sine kunder med 
overgangen fra gamle til nye systemer i 
et raskt skiftende teknologilanskap

Barkåker

~51 NOKm1

Business 
Services

2000

2.5x 2

Bluestone har spesialisert seg på 
produktinformasjonsstyring (PIM). 
Dette er prosessen med å håndtere all 
informasjon som kreves for å 
markedsføre produkter

~10 NOKm1

19

Oslo

2016

Media & 
Telekom

3.8x 2

Soundly er et selskap som leverer en 
skybasert lydplattform for Mac og PC. 
På plattformen har man som kunde 
tilgang til en solid mengde med 
lydeffekter 

Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2022
Plass 13-21

14Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2021 2)  omsetningsvekst = FY18 – FY21

17

Asker

2017

Energi

3.8x 2

Argeo tilbyr tjenester til hele 
livssyklusen for olje & gass, renewables
og offshore-industrien. Selskapet buker 
avansert robotikk til alt fra 
undersøkelser og inspeksjon til 
vedlikehold og reparasjon

~15 NOKm1

18

~11 NOKm1

Bømlo

2013

Business 
Services

3.9x 2

Masterloop er et softwareselskap som 
leverer B2B IoT produkter, 
komponenter og skyløsninger for et 
bredt spekter av kunder. De utvikler 
også apper og webportaler

20

~43 NOKm1

Stavanger

2013

Utdanning

3.5x 2

Lingu er en nettbasert språkskole og et 
edtech-selskap. Selskapet er Norges 
ledende private tilbyder av 
norskopplæring og tilbyr unike, sosiale 
og digitale læringsopplevelser for 
tusenvis av deltakere

~13 NOKm1

Kråkerøy 

2016

Business 
services

3.4x 2

LCA.no er en leverandør av verktøy og 
tjenester for miljødokumentasjon og 
innovasjon. Deres verktøy benytter 
forskningsbaserte data og  
internasjonale standarder for å sikre 
best mulig kvalitet til sine kunder

21
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 – 2022
Plass 22-30

15Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2021 2)  omsetningsvekst = FY18 – FY21

27

~90 NOKm1

Norsk Elektro Optikk er et forsknings-
og utviklingsselskap med 
spesialkompetanse innenfor fotonikk. 
NEO utvikler og produserer avanserte 
elektro optiske løsninger for et 
internasjonalt marked

Oslo

1985

2.9x 2

Helse & 
Biovitenskap

29

~104 NOKm1

Sandnes

2016

Eiendom

2.7x 2

Boost.ai er et chatbot-selskap som 
produserer software basert på AI. 
Softwaren hjelper kunder med digital 
kundeservice. Chatboten «Kommune-
Kari» brukes i dag av 80 forskjellige 
kommuner i Norge   

4x

25

~24 NOKm1

Oslo

2012

Business 
Services

3.2x 2

CV Partner har utviklet en løsning som 
hjelper kunder å optimalisere CV og 
case studier slik at de sparer mer tid og 
forbedrer resultater 

26

Oslo

Business 
Services

3.2x 2

Quickorder har utviklet en plattform for 
restaurant, cafè og takeaway som 
hjelper kundene å øke lønnsomheten 
og minimere kostnadene. De har 
utviklet et kassesystem, en app og 
betalingslønsinger

2017

~33NOKm1

30

~120NOKm1

Notodden

2005

Energi

2.7x 2

Optime Subsea utvikler subsea
intervensjon og kontrollsystemer for 
subsea olje- & gassindustrien 

24

~13 NOKm1

Alta

2016

Maritim

3.3x 2

Seacloud har utviklet en softwareportal 
som kan brukes til å styre driften av 
lokaliteten eller skipet basert på 
sensorikk

22

~136 NOKm1

Oslo

2004

Business 
Services

3.4x 2

CatalystOne Solutions er et raskt 
voksende SaaS-selskap, som jobber 
med å hjelpe organisasjoner med å 
bygge engasjerende og utviklende 
arbeidsplasser. De har utviklet 
CatalystOne HR-system 

23

~90 NOKm1

Måløy 

2011

Business 
Services

3.4x 2

Whereby Holdnings tanke er at det ikke 
bør spille noen rolle hvor man jobber 
fra. De har derfor utviklet tjenester som 
gjør det lettere å jobbe hvor som helst. 
Dette er blant annet en URL-basert 
videotjeneste 

4x

28

~172 NOKm1

Oslo

2014

Business 
Services

2.8x 2

Fiken gjør regnskap enklere for små 
foretak. Fiken utfordrer og skiller seg 
fra eksisterende systemer gjennom å 
lage et «økonomiprogram for ikke-
økonomer»
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2022
Plass 31-39

16Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2021 2)  omsetningsvekst = FY18 – FY21

39

~15 NOKm1

2.1x 2

Bergen

2011
MyKid har utviklet et 
kommunikasjonsverktøy for barnehage, 
skole og SFO. Verktøyet inneholder 
blant annet planlegging, administrasjon 
og oppfølging av elever og barn 

Utdanning

31

Business 
Services

~13 NOKm1

Sandeid

2014

2.6x 2

AdmMit er et styringsverktøy for 
ledelsen i enhver bedrift med personell 
og materiell. Løsningen gir full oversikt i 
ett system der alle funksjoner er 
elektroniske

35

~37 NOKm1

Rørvik

2011

Konsument

2.3x 2

Sincos Software er en av Norges 
ledende leverandører innen 
nettbutikkløsninger. Gjennom 
24nettbutikk.no leverer selskapet 
moderne nettbutikkplattformer 

34

~105 NOKm1

Oslo

2017

Finansielle 
tjenester

2.3x 2

Noria Digital spesialiserer seg innen 
finansielle tjenester og teknologi. Noria
tilbyr konsulenttjenester, workshops, 
en start-up inkubator samt 
hjemmesider 

32

~13 NOKm1

iizy leverer en velutprøvd programvare 
med støtte for de aller fleste faktura-
og regnskapssystemer. Selskapet har i 
da integrasjoner med over 200 
forskjellige systemer innenfor 
fakturering og regnskap

Sandnes

2012

Finansielle 
tjenester

2.5x 2

~2811 
NOKm1

33

Business 
Services

Nedre Vats

1995

2.4x 2

AutoStore er et globalt selskap som har 
utviklet en revolusjonerende og 
fremtidsrettet måte å organisere 
varehus på. Selskapet benytter 
robotteknologi for å være pionerer
innen kubelager

36

~70 NOKm1

Trondheim

2005

Maritim

2.2x 2

Maritime Robotics utvikler og leverer 
systemløsninger innen ubemannede 
robotfarkoster. Selskapets virksomhets-
områder kan deles i tre hovedgrener: 
Unmanned Aircraft Systems, 
Unmanned Surface Vehicles, og 
Moored Balloon Systems

37

~30 NOKm1

2.2x 2

Mandal

2013
Enøk Total hjelper ulike virksomheter med 
å redusere energi- og effektutgiftene, 
samt redusere sine CO2-utslipp. De er en 
tverrfaglig totalleverandør av tjenester og 
software innen energiledelse

Energi

38

Akvakultur

~12 NOKm1

Ågotnes

1995

2.2x 2

Lumic er et selskap som fokuserer på å 
utvikle skreddersydde oppsett av 
maskiner. Dette er maskiner som 
vaksinerer fisk og maskiner som 
bedøver fisk. Disse maskinene benyttes 
av fiskeoppdrettere både nasjonalt og 
internasjonalt 

Sincos Software
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2022
Plass 40-48

17Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2020 2)  omsetningsvekst = FY18 – FY21

41

~15 NOKm1

2.1x 2

Sandefjord

2000

Enfinity utvikler løsninger for internett 
med fokusområde innenfor e-handel og 
løsninger til bedrifter. Selskapet har blant 
annet utviklet Plenum, som er en 
publiseringsløsning

Business 
Services

~53 NOKm1

44

1.9x 2

2011

Oslo PearlConvert utvikler digitale løsninger 
og ble i 2022 en del av Pearl Group som 
er en ledende IT-partner innen ERP og 
e-handel i Norden samt at de er den 
største SAP-partneren i Norge

Konsument

47

~44 NOKm1

Business 
Services

1.9x 2

2000

Sandnes NetPower leverer egenutviklede 
software-produkter innen SaaS, 
meldingssystemer, 
kvalitetssikringssystemer, nettsider, 
nettbutikker og digital markedsføring 

45

~14 NOKm1

2017

1.9x 2

Drøbak

Business 
Services

MIXMOVE tilbyr skybaserte løsninger 
slik at bedrifter og organisasjoner kan 
bli mer kostnadseffektive og 
bærekraftige. Selskapet vant Alice 
Innovation award i 2021 

48

~53 NOKm1

Averøy

2012

Akvakultur

1.8x 2

Maritech lager programvare som 
støtter prosesser gjennom  hele 
verdikjeden. Selskapet fokuserer på 
innovasjon for sjømatindustrien

43

~446 NOKm1

2x 2

Egersund

2011

Maritim

Navtor utvikler e-Navigasjonsløsninger 
for å gjøre fartøysoperasjoner, flåter og 
selskaper sikrere. De har blant annet 
utviklet NavStation, NavBox og 
NavTracker

~16 NOKm1

40

2.1x 2

2007

Oslo

Vieri Purchasing gjør det enklere for 
ansatte å bestille utvalgte varer fra 
bestemte leverandører. De tilbyr en 
skybasert, selvbetjent bestillingsløsning 
som kontrollerer og forenkler 
anskaffelser for sluttbrukere

Business 
services

42

~83 NOKm1

2.1x 2

Moss

2001

Gentian Diagnostics utvikler og 
produserer IVD-reagenser for et bredt 
spekter av kjemianalysatorer. Deres 
laboratorietester er utviklet for ulike 
diagnostiske mål og gir høy nøyaktighet 
og raske resultater 

Helse & 
Biovitenskap

46

~91 NOKm1

1.9x 2

Oslo

2008

Utdanning

Inspera tilbyr en innovativ, pålitelig og 
sikker nettbasert vurderingsplattform. 
De tilbyr løsninger som forbedrer 
organisasjoners eksamensprosesser. De 
tilbyr blant annet produkter som 
Inspera Assesment og Inspera Exam
Portal  
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18Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2021 2)  omsetningsvekst = FY18 – FY21

49

Oslo

Business 
Services

1.8x 2

Verdens første AI-baserte tidssporings-
og planleggingsverktøy

2015

~21NOKm1

50

~12 NOKm1

Oslo

2012

Eiendom

1.8x 2

Viscenario har utviklet et system for 
prosjekter og innsamling av FDV 
(Forvaltning Drift og Vedlikehold) 
dokumentasjon og drift/ettermarked. 
Typiske kunder er entreprenører, 
byggeiere og utbyggere    
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03 Fast 50 – Historiske vinnere 
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Historiske vinnere av Deloitte Technology Fast 50

20

Sense 
Communications 
International ASA

2002

2003

2004

2005

Catch 
Communications 

ASA

2006

2007

2008

Multi Phase 
Meters

2009

2010

2011

2012

2014

2013

2015

2016

2017

2019

2020

2021
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04 Fast 50 – M&A
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Majoriteten av de tidligere vinnerne av Fast 50 har enten blitt kjøpt opp eller fått inn nye investorer
M&A

Kilde: Mergermarket 22

Sense 
Communications 
International ASA

2006

Catch 
Communications 

ASA

2008

Multi Phase 
Meters

2015

Färna Invest AB

20122004 2010 2014

Minority stake

2018

Minority stake

2019

Minority stake

Minority stake

Merger

2021

and
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Det har også vært en rekke transaksjoner blant øvrige selskaper på Fast-50 listen de siste årene1

M&A

Note: 1) Utvalgte transaksjoner, Kilde: Mergermarket, Dagens Næringsliv, Finansavisen, e24, Shifter 23

Fast 50 årgang Target / kjøper Beskrivelse Fast 50 årgang Target / kjøper Beskrivelse

#33

2019

Target

Kjøper

2017

Documaster hjelpe deg med integrasjon av fagsystem, 
migrering av eldre systemer eller å digitalisere papirarkiv. 
Oppkjøpsfondet Summa Equity kjøpte 52 prosent av 
arkivselskapet Documaster for 100 millioner kroner i
2017. Det verdsetter selskapet til 193 millioner kroner

#4

2015

Front Systems utvikler og leverer en Unified Commerce 
plattform til detaljhandelen. Selskapet gjør det mulig for 
alle butikkmedarbeidere å levere gode handleopplevelser 
på tvers av kanaler.

Kjøpet styrker EG sin posisjon som den foretrukne 
samarbeidspartner av digitale løsninger til varehandelen i 
Norden.

Target

Kjøper

2021

#5

2020
2020

Zaptec tilbyr fremtidsrettet elbilladning spesielt utviklet 
for smart lading av elbiler i borettslag, større 
parkeringsplasser og hjemme. 

Selskapet ble notert på Euronext Growth i Oktober 2020 
med en verdi på NOKm 800

#44

2022
2022

Convert Group er et programvareselskap som leverer e-
handelsplattformer til detaljhandlere.  
Programvareselskapet Pearl Group AS som er eid av 
Norvestor, har kjøpt 100% av selskapet til en uoppgitt 
verdi. Det nye navnet på selskapet er PearlConvert

#4

2021

Selskapet bruker egen programvare for å hjelpe arkitekter 
og boligutviklere teste ulike bygningskonsepter på 
tomter, for å optimalisere plassbruken og effektivisere 
planleggingsprosessen.

Amerikanske Autodesk kjøper selskapet for 240 millioner 
dollar, tilsvarende 2,2 milliarder kroner

Target

Kjøper

2020

#7

2020

Target

Kjøper

2021

Selskapet har skapt Timely som er en AI-drevet 
planleggings-app, samt introduseres nå Dewo, en 
personlig assistent-app. Kapitalinnhenting på NOKm 115 
fra eksisterende aksjonærer (Snö, Investinor, Concentric) 
pluss at Melesio og Sanden kommer inn som nye eiere. 

Etter transaksjonen er selskapet priset til 415 millioner 
kroner

Eksisterende eiere

#33

2017
2021

Resight er et programvareselskap som leverer 
forretningskritiske applikasjoner knyttet til arbeidsordre 
prosesser og samhandling innenfor nettselskap.

Gjennom oppkjøp av Resight og deres Powercatch 
plattform vil Embriq med sin egen Quant plattform få en 
svært sentral rolle i utviklingen innen digitalisert 
arbeidsflyt i nettselskaper

Kjøper

Deloitte Corporate Finance var eksklusiv finansiell rådgiver til eier av target

Kjøper

Target

#50

2022

Target

Kjøper

Viscneario har utviklet et system for prosjekter og 
innsamling av FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold). 
Viscenario ble kjøpt opp av Jotta AS i 2021. Hawk Invest
kjøpte 64.8% av Jotta AS i 2022

2022
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