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Nytt aktivt eierfond med fokus på 

vekstbedrifter i Nord-Norge  

Næringslivet i Nord-Norge står overfor nye vekstmuligheter. Det nye aktive 

eierfondet Nord II skal investere i små og mellomstore selskaper i Nord-Norge, 

og blir det første aktive eierfondet med fokus på etablerte virksomheter i 

landsdelen. SpareBank 1 Nord-Norge og Argentum Fondsinvesteringer er 

hjørnesteinsinvestorer i fondet. 
 
Utviklingen i landsdelen preges av nye vekstmuligheter både nasjonalt og internasjonalt, 
og høy investeringstakt spesielt som følge av utviklingen av olje og offshore i 
nordområdene. Det har til nå vært lav aktivitet fra aktive eierfond i området, og det er 

grunn til å anta at det er uutnyttede kommersielle muligheter. 

 
Nord II har så langt 408 millioner kroner i kommittert kapital, og målsettingen for 

fondet er 510 millioner innen utløpet av mai 2012. Fondet skal fokusere på 

investeringer i små og mellomstore selskaper i Nord-Norge, både i vekstfasen og i 

moden fase. Investeringsstrategien vil være å erverve kontrollerende poster i etablerte 

virksomheter med lønnsom drift og betydelig videre vekstpotensial nasjonalt og 
internasjonalt. 

 

”Vi ser et attraktivt mulighetsrom for investeringer i nordnorske bedrifter. Næringslivet 

i landsdelen står overfor spennende vekstmuligheter de neste åra. Nord II vil fokusere 

på etablerte virksomheter og gi disse bedriftene muligheten til å ta tyngre finansielle 
løft”, sier Kurt Jan Jensen, managing partner i Nord Kapitalforvaltning AS.  

 

Nord Kapitalforvaltning er et nystartet selskap som vil ha ansvar for å forvalte det nye 

fondet. Selskapet har ansatt fire nøkkelpersoner med bred kompetanse og bakgrunn fra 
næringslivet.  

 

SpareBank 1 Nord-Norge er den største investoren i Nord II. ”Som det ledende 
finanskonsernet i Nord-Norge har vi førstehånds kjennskap til det som rører seg i 

næringslivet i landsdelen. Vi har over tid sett behovet og mulighetene for et aktivt 

eiermiljø med fokus på Nord-Norge. Et slikt eiermiljø må være uavhengig og 
utelukkende kommersielt drevet. Vi er derfor svært tilfreds med å lykkes med 

etableringen av Nord Kapitalforvaltning og Nord II”, sier Hans Olav Karde, 
administrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge. 

 

Argentum Fondsinvesteringer er den andre hjørnesteinsinvestoren i fondet. Argentum 
er et spesialisert kapitalforvaltningsselskap innen private equity (aktive eierfond). Siden 

oppstart i 2001 har Argentum vært sentral i å bygge opp private equity bransjen i Norge 
og Norden. Argentum har kommittert kapital på til sammen ca. 10 milliarder kroner fra 



staten og sine samarbeidspartnere. Argentum forvalter investeringer i mer enn 65 fond, 

og er via disse fondene investert i over 500 nordiske selskaper.  
 
”Private equity fond har stor betydning i norsk næringsliv, men har til nå vært lite aktive 
i Nord-Norge. Vi tror et private equity-miljø med forankring i landsdelen vil kunne bli en 

viktig bidragsyter til vekst og lønnsomhet framover. Et lokalt team med et sterkt 
nettverk har vært en forutsetning for oss for å bidra til å utvikle nye investerings-
muligheter i det norske markedet. ”, sier Joachim Høegh-Krohn, administrerende 
direktør i Argentum Fondsinvesteringer. 

 
For mer informasjon: 

 
Kurt Jan Jensen, managing partner, Nord Kapitalforvaltning,   mobil:  +47 900 90 007. 
 

Benedicte Schilbred Fasmer, direktør forretningsutvikling og kapitalmarked, 
Argentum Fondsinvesteringer, bsf@argentum.no,  +47 950 60 034 
 

 
 

Om Nord Kapitalforvaltning 

 
 Nord Kapitalforvaltning er et nystartet private equity forvaltningsselskap med hovedkontor i 
Tromsø.  Selskapets hovedaktivitet er å forvalte Nord II, et aktivt eierfond med målsatt kommitert 

kapital på NOK 510 millioner, og fokus på små og mellomstore vekstbedrifter i Nord-Norge. I tillegg 
forvalter selskapet et lukket fond Nord I. Selskapet har per i dag ansatt fire nøkkelpersoner med 

bred erfaring og kompetanse fra næringslivet og vil ansette ytterligere 2-3 personer i løpet av kort 
tid. 

Om Argentum 
  
Argentum er et spesialisert kapitalforvaltningsselskap innen private equity (aktive eierfond). Siden 

oppstart i 2001 har Argentum vært sentral i å bygge opp private equity bransjen i Norge og Norden. 
Argentum har kommitert kapital på til sammen 10 milliarder kroner fra Den norske Stat og sine 
samarbeidspartnere. Argentum forvalter investeringer i mer enn 65 fond, og er via disse fondene 
investert i over 500 nordiske selskaper. 

Om SpareBank 1 Nord-Norge 

 
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til 
personmarkedet, bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Nord-Norge. Banken har en samlet 

kundebase på ca. 244 000 personkunder og ca. 36 500 bedriftskunder. Banken er representert 
gjennom 74 kontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.  


