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Deloitte Technology Fast 50

Deloittes Technology Fast 50 er en rangering av Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper, basert på omsetningsvekst gjennom de siste fire årene.
Dette er det 18. 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. 

Internasjonale investorer har også for alvor fått øynene opp for Norske teknologiselskaper og vi finner flere eksempler på selskaper som har hentet kapital eller blitt kjøpt 
opp av internasjonale investorer 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 2021

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

4

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

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 – 2021 
Nøkkeltall

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

Gjennomsnittlig 

vekst per selskap

294%

Helse & 
Biovitenskap

#4

Energi#12

Konsument#4

Maritime#2

Business Services#15

Media & 
Telekom

#3

Akvakultur#2
Eiendom#4 Vestland#3

Rogaland#7
Agder#3
Vestfold og Telemark#2
Oslo og Viken#25

Møre og Romsdal#1
Trøndelag#6

Finansiell 
eier1

Euronext Growth

Eierskap

Industri#1

Utdanning#3

Privat 
eid 

17

1

32

Fast 50 selskaper per industri Geografisk fordeling og eierstrukturTopp 3
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Ny og innovativ teknologi er en viktig faktor for både næringsliv og samfunn
Markedsdrivere innenfor de 3 industriene med flest selskaper i årets Fast-50 kåring 

Kilde: Deloitte 7

Energi

Business Services

Eiendom

Dette er nå i ferd med å endre seg
etterhvert som både teknologi og 

løsninger utvikles, og nye innovative 
aktører kommer på banen. Sektoren er 
på en digitaliseringsreise som vi tror vil 
gjøre at vi ser flere selskaper på neste 

års liste som fokuserer på sektoren

I parallell har samfunnet blitt stadig mer elektrifisert, med et 
økende behov for nye løsninger, for å adressere 

problemstillinger tilknyttet belastning på infrastruktur og 
konsum (kommersielt og privat). I tillegg ser vi nye prisrekorder 

på strøm som vil drive adopsjonen ytterligere. Vi tror at de 
selskapene som i dag leverer løsninger som adresserer disse 

problemstillingene vil fortsette sin vekst, samtidig som vi 
forventer at nye innovative aktører vil komme på banen

Energisektoren er stadig i endring og trykket for å 
redusere klimagassutslipp har aldri stått høyere 

på agendaen nasjonalt og globalt. Dette har ført 
til et enormt fokus på fornybare ressurser som 
vind, vann og sol som alternative energikilder. 

Samtidig har ny teknologi og bruken av dette også 
blitt rettet inn mot fossil energiproduksjon for å 

gjøre denne renere

Makro teknologitrender

Produktiviteten innenfor 
eiendom (bygg og 

anlegg) har mer eller 
mindre stagnert siden 
midten av 90-tallet…

…og historisk sett har 
hatt den laveste graden 

av digitalisering…

…og brukt minst av 
samtlige bransjer på IT

historisk sett (som andel 
av kostnadsbasen).

Core revival Zero trust Strategy, 
engineered

DEI tech: 
Tools for 

equity

Supply
unchained

Machine 
data 

revolution 

MLOps: 
Industrialized

AI

Rebooting 
the digital 
workplace

Bespoke 
for 

billions
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Deloitte Norge Technology Fast 50 – 2021 
Størrelse, vekst og lønnsomhet

8

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

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 74% av selskapene 
på Fast 50 listen positiv EBITDA margin i 2020
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Deloitte Technology Fast 50 - 2021
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Redox

Reinertsen Energy

Signicat

Fiken

Catalystone Solutions

Lingu Norge

Viscenario

Norsk Elektro Optikk

Kappa Bioscience

Memory

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Inspera

Cubility

Vieri Purchasing

Navtor

Documaster

Futurehome 

Fourphase

Maritime Robotics

Convert Group

Procon Digital

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Myproduction

Ontime Networks

Admmit

Vitacon

Enøk Total

Wellit 

Genitan Diagnostics

Optilift 

Innowell Solutions

Ørn Software

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Folq

Tibber

EpiGuard

Spacemaker

Wolftech 
Broadcast Solutions

Thor Energy 

Rift Labs

Disruptive
Technologies

Fishbones

Favuseal

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Remarkable

Lca.No

Cimple Technologies

Zaptec

Lumic

Bluestone 

Sensorlink Subsea

Whereby Holding

Kindly

Masterloop

9578%

4781%

4100%

3796%

1034%

937%

705%

656%

640%

599%

581%

568%

455%

427%

375%

342%

268%

264%

253%

245%

244%

242%

240%

238%

233%

231%

222%

221%

217%

216%

214%

169%

167%

167%

167%

155%

135%

129%

127%

128%

128%

124%

122%

119%

111%

109%

108%

104%

103%

329%
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Folq
Deloitte Norge Technology Fast 50 – Vinner 2021

Kilde: Biznode, selskapets hjemmeside 10

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

NOKt

Samarbeidspartnere

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

Eierstruktur; Blank Invest AS (36.86%), Helle 
Hoem-Martinsen (4.09%), Andre (15.23%)

Selskapet ble etablert i 2017 og ledelsen har 
lang erfaring innenfor konsulentbransjen.  

HQ: Oslo

5% (4%) (7%) (-2%)

96x

EBITDA margin %Omsetning

813      

18 727      

45 744      

78 684      

2017 2018 2019 2020

Folqs løsninger

Folq gjør det enkelt å filtrere, vurdere og 
sammenligne konsulenter og oppdragsgivere 

Du kan se når konsulenter er ledige og har derfor 
muligheten til å sikre deg den beste matchen tidlig

Du kan ta direkte kontakt med konsulentene, eller poste 
oppdrag. Direkte dialog mellom konsulent og oppdragsgiver 
sikrer en mer effektiv prosess

Innenfor teknologi finner man blant annet følgende 
konsulenter; fullstackutviklere, frontendutviklere og 
sikkerhetsrådgivere

Innenfor design finner man blant annet følgende 
konsulenter; UI-designere, UX-designere og 
informasjonsarkitekter

Innenfor prosjektledere/forretningsrådgivere finner 
man blant annet følgende konsulenter; analytikere, 
strategirådgivere og IT-rådgivere.
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Tibber
Deloitte Norge Technology Fast 50 – #2 plass 2021

Kilde: Biznode, 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

NOKt

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

EBITDA margin %Omsetning

48x

Eierstruktur; Spacetime Ventures (17.02%), 
Sunhill Capital (16.38%), The Founders Fund Vi 
(9.57%), Eight Roads Ventures Europe (9.45%), 
andre (47.49%)

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

8% 0% 3% (12%)

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

6 577      

57 687      

211 327      

321 015      

2017 2018 2019 2020

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
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Produkter

EpiGuard
Deloitte Norge Technology Fast 50 – #3 plass 2021

Kilde: Biznode, selskapets hjemmeside 12

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

NOKt

Bruksområder

HQ: Oslo

(110%) (66%) (137%) 52%

41x

EBITDA margin %Omsetning

EpiGuard er et helse/bioscience-selskap som 
har utviklet EpiShuttle.  Deres mål er å utvikle 
flere high-end medisinske produkter for trygg 
transport av pasienter

Eierstruktur; Eker Group AS (73.06%), Frihey
AS (11.19%), Inven2 AS (4.45%), andre (11.3%)

Selskapet, som ble etablert i 2015, har 
fremragende ekspertise innen produktutvikling  
og  produksjon. Den medisinske bakgrunnen 
strekker seg fra intensiv behandling, infeksjoner, 
indremedisin og anestesi

2 379      4 571      4 758      

99 919      

2017 2018 2019 2020

EpiShuttle er designet for trygg 
og enkel bruk under transport av 
smittsomme pasienter. EpiShuttle
fjerner behovet for bruk av PPE-

utstyr  for helsepersonell

EpiShuttle er kostnadseffektiv
ettersom den er gjenbrukbar, kan 

trygt desinfiseres og settes 
sammen igjen på under to timer. 

En hanskeportal gir 
helsepersonell full tilgang til hele 

pasienten

Ambulansetjenester Nasjonal helse Internasjonale organisasjoner

Militær Medisin Nødhjelp Andre; offshore, shipping og 
cruiseskip
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2021
Plass 4-12

13Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2020 2)  omsetningsvekst = FY17 – FY20

8

Vinterbro

2010

6.6x 2

Rift Labs har utviklet en patentert LED-
software. Dette er et smart lyssystem 
som både er miljøvennlig og effektiv. 
Den kan brukes i flere industrier, blant 
annet foto, video og verneutstyr basert 
på UV-C LED og LED-vekstlys~11 NOKm1

6

Sandnes

2004

Energi

9.4x 2

~64 NOKm1

Fishbones har i over et tiår viet seg til å 
skape neste generasjon 
brønnstimuleringsteknologi for den 
globale olje- og gassindustrien

4

Oslo

2016

Eiendom

38x 2

Spacemaker er et selskap som har 
utviklet en AI-løsning som hjelper 
eiendomsutviklere å finne optimale 
utbyggingsløsninger for tomter. Ved å 
simulere ulike løsningsforslag, skal AI-
teknologien hjelpe til med 
byplanlegging og arealutnyttelse

~27 NOKm1

2013

10.3x 2

Favuseal Steel har utviklet og lansert 
Favuseal Wrap-On: Pipe. Dette er en 
slank brannbeskyttelsesløsning som 
ikke ekspanderer og er spesielt utviklet 
for FPSO-markedet der 
plassbegrensninger er tilstede  

5

Rud

Energi

~46 NOKm1

7

Lysaker

Eiendom

7.1x 2

2013

~20 NOKm1

4x

11

~1200 NOKm1

Oslo

2016

Konsument

5.8x 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

~10 NOKm1

Kråkerøy 

2016

Business 
services

5.7x 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

1210

Bergen

2011

Media & 
Telekom

Wolftech Broadcast Solutions AS 
hjelper kunder i Media & Telekom 
bransjen med en lett overgang til en ny 
arbeidsflyt, der de kan integrere med 
eksisterende eldre systemer~11 NOKm1

9

Media & 
Telekom

Vormsund

2006

Energi

~15 NOKm1

6.4x 2

Disruptive Technologies er et 
prisvinnende selskap som har 
utviklet verdens minste trådløse 
sensor og IoT-infrastruktur. Disse 
gjør bygninger smartere og mer 
bærekraftige

Thor Energy er et teknologiselskap som 
har utviklet unike teknologier for å 
muliggjøre en mer bærekraftig form for 
kjernekraft. Thor Energy tilbyr også 
konsulenttjenester innen kjernekraft, 
avfallsteknologi og dekommisjonering 
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16

~18 NOKm1

3.4x 2

Oslo

2016

Business 
services

Kindly lar selskaper ta del i og konvertere 
besøkende på hjemmesiden sin gjennom 
selskapets egenutviklede 
konverteringsteknologi. De har bygget en 
plattform for chatbots som benytter seg 
av AI- og NLP-teknologi

13

~12 NOKm1

Farsund

2013

Utdanning

4.5x 2

Cimple Technology  er et av markedets 
ledende e-læringsaktører og har 
kunder i mer enn 25 land. Nettkursene 
kan importeres inn i hvilket som helst 
læringssystem med tilpasninger og på 
ønsket språk

2013

4.3x 2

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

14

Stavanger

Konsument

~219 NOKm1

15

~10 NOKm1

Bømlo

2013

Business 
Services

3.7x 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

18

~101 NOKm1

Måløy 

2011

Business 
Services

2.7x 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 

20

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

21

Akvakultur

~12 NOKm1

Ågotnes

1995

2.4x 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 

~76 NOKm1

19

Trondheim

1996

Energi

2.6x 2

Sensorlink leverer høyoppløselige 
korrosjons- og 
erosjonsovervåkningssystemer, og 
hovedmålet er å tilby produkter som 
gjør at kundene kan oppfylle kravene i 
den moderne olje- og gassindustrien

Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2020
Plass 13-21

14Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2020 2)  omsetningsvekst = FY17 – FY20

17

Oslo

2010

Business 
Services

3.3x 2

Documaster hjelpe deg med 
integrasjon av fagsystem, migrering av 
eldre systemer eller å digitalisere 
papirarkiv

~37 NOKm1
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 – 2020
Plass 22-30

15Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2020 2)  omsetningsvekst = FY17 – FY20

28

~58 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

2.2x 2

Helse & 
Biovitenskap

29

~11 NOKm1

Oslo

2012

Eiendom

2.2x 2

Viscneario har utviklet et system for 
prosjekt, innsamling av FDV (Forvaltning 
Drift og Vedlikehold) dokumentasjon og 
drift/ettermarked. Typiske kunder er 
entreprenører, byggeiere og utbyggere    

23

~56 NOKm1

Trondheim

2017

Energi

2.4x 2

Reinertsen New Energy har teknologi 
som foredler naturgass til hydrogen 
uten klimautslipp. De har 40 år med 
erfaring og har gjort det til sitt oppdrag 
å kutte ut CO2 helt

4x

25

~122 NOKm1

Oslo

2014

Business 
Services

2.4x 2

Fiken gjør regnskap enklere for små 
foretak. Fiken utfordrer og skiller seg 
fra eksisterende systemer gjennom å 
lage et «økonomiprogram for ikke-
økonomer». 

26

Oslo

Business 
Services

2.3x 2

Verdens første AI-baserte tidssporings-
og planleggingsverktøy

2015

~21NOKm1

30

~28 NOKm1

Stavanger

2013

Utdanning

2.2x 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

24

~445 NOKm1

Trondheim

2017

Business 
Services

2.4x 2

Signicat er en ledende leverandør av 
digitale identitetsløsninger i Europa. 
Deres digitale identitetsplattform tilbyr 
blant annet e-signering, AML/KYC 
kompatibel onboarding og app-basert 
autentisering

27

~204 NOKm1

Oslo

2006

Helse & 
Biovitenskap

2.3x 2

Kappa Bioscience lanserte den første 
menneskeskapte menakinon-7 i sin 
naturlige form - som K2VITAL®

21

~93 NOKm1

Oslo

2012

Akvakultur

1.8x 2

Stingray-systemet dreper lakselus med 
laser samtidig som vekst og 
helsetilstanden til fisken overvåkes 
24/7

Ut

22

~146 NOKm1

2.4x 2

Averøy

2004

Akvakultur

Redox utvikler nye, miljøvennlig 
teknologier for å bedre fiskevelferden 
og biosikkerheten i oppdrettsnæringen
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2020
Plass 31-39

16Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2020 2)  omsetningsvekst = FY17 – FY20

~39 NOKm1

32

Business 
Services

Moss

2019

2.1x 2

MyProduction er en konsolidering av 
de beste 
produksjonsprogramvareleverandørene 
i Skandinavia. De leverer integrerte 
skybaserte løsninger  for produksjon og 
logistikkselskaper i Norden 

36

~82 NOKm1

Trondheim

1997

Eiendom

1.7x 2

Ørn Software utvikler SaaS-løsninger 
som forenkler den daglige driften av 
krevende virksomheter. Ørn er ledende 
innen industrielt vedlikehold og FDV av 
eiendom. De er også i ferd med å 
posisjonere seg sterkt innen havbruk

39

~64 NOKm1

1.3x 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

33

~39 NOKm1

Ontime Networks AS er en innovativ 
løsningsleverandør med fokus på lette og 
kostnadseffektive subsea-systemer. 
Ontime produserer en rekke innovative 
løsninger spesielt tilpasset havbunnsbruk 
i offshore olje- og gassektoren

Oslo

2006

Media & 
Telekom

1.7x 2

34

Business 
Services

~13 NOKm1

Sandeid

2014

1.7x 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

~23 NOKm1

Trondheim

2005

Helse & 
Biovitenskap

1.7x 2

Vitacon er en medtech-aktør med 
kjernevirksomhet innenfor 
blærescanning. Selskapets produkter er 
utviklet på en unik proprietær ultralyd-
plattform

37

~21 NOKm1

1.5x 2

Porsgrunn

2012

Energi

Innowell Solutions er et 
teknologiselskap som leverer innovativ 
teknologi til oljebransjen. Selskapets 
nøkkelpersonell har vært involvert I 
ICD- og AICD-teknologi i over 20 år

~12 NOKm1

Kristiansand 

2010

Energi

1.4x 2

Optilift tilbyr en rekke produkter, 
teknologier og løsninger for å forbedre 
sikkerhet, effektivitet og logistikkontroll 
relatert til løfting offshore og på land 
samt håndtering av last

38

31

~115 NOKm1

Oslo

2004

Business 
Services

2.2x 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. 
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17Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2020 2)  omsetningsvekst = FY17 – FY20

41

~26 NOKm1

1.3x 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

42

~79NOKm1

1.3x 2

Oslo

1999

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  

~14 NOKm1

44

1.2x 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

46

~18 NOKm1

1.1x 2

Skedsmokorset

2016
Procon Digital leverer selvbetjente, 
interaktive informasjons- og 
kommunikasjonsløsninger til bransjer i 
inn- og utland. De har utviklet 
produkter som interaktive infokiosker 
og skjermer

Business 
services

47

~43 NOKm1

Konsument

1.1x 2

2011

Oslo

Convert Group er et ledende selskap 
innen digital handel. De tilbyr tjenester 
innen strategisk rådgivning, digitale 
handelsplattformer, PIM og DAM, UX-
design og forvaltning av digital handel 

43

~104 NOKm1

2005

1.2x 2

Sandnes

Energi

Cubility er en leverandør av 
slamsugingsutstyr til oljesektoren. 
Selskapets egenutviklede system, 
MudCube, går ut på å suge boreslam 
ved hjelp av vakuum

48

~51 NOKm1

Trondheim

2005

Maritim

1.1x 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

45

~341 NOKm1

1.2x 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

39

~132 NOKm1

1x 2

Kokstad

2012

Energi

Fourphase lager og selger sand-
sykloner, til bruk på oljeplattformer. 
Utstyret brukes til å behandle oljen som 
kommer opp fra bakken og er med på å 
redusere nedetid, øke produksjon og 
redusere kostnader

Oppdater tall 

og rangering 

med 2021

40

~95 NOKm1

Energi

1.3x 2

Stavanger

2011
Kabal (tidligere Wellit) er en ledende 
leverandør av programvarer for 
logistikkstyring. Deres SaaS-løsning 
brukes av over 60 ledende selskaper på 
energimarkedet. 
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50

~28 NOKm1

1x 2

Oslo

2015

Konsument 

Futurehome lar deg kontrollere, 
automatisere og overvåke de smarte 
enhetene i hjemmet ditt. De har utviklet 
en smarthusveileder som hjelper 
konsumenter med å velge riktige 
produkter. De tilbyr også sertifiserte 
elektrikere som kan installere produktene  

49

~161 NOKm1

1x 2

Kokstad

2012

Energi

Fourphase sine løsninger for å fjerne 
faste stoffer gjør det mulig for 
operatører og optimalisere sin 
produksjon uten kostnads- og 
tidskonsumerende CT/HWO 
opprydninger. De bruker en patentert 
teknologi i sitt system.   
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Historiske vinnere av Deloitte Technology Fast 50
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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
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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
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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

#35

2017

Target

Kjøper

Autostore har utviklet og selger et robotisert lagersystem 
for detaljhandelen. Selskapet ble kjøpt av EQT i 2016 og 
ble solgt videre til THL partners i 2019. Transaksjonen 
verdsetter selskapet til rundt 16 milliarder kroner, noe 
som tilsvarer en EBITDA multippel på 39.7x

2019

#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

#26

2019
2020

Airthings er et internasjonalt teknologiselskap og 
produsent av prisvinnende radon- og innendørs 
luftkvalitetsmålere til boligeiere, virksomheter og 
fagpersoner. Notert på Euronext Growth i Oktober 2020. 
Markedsverdi på 2.3 milliarder ved notering

#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

#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

#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
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