– En risiko vi må ta
� Investeringsselskapet Komm-In AS stiftet i går
RAUFOSS : Fem

aktører i Innlandet
spytter in 21,7
millioner kroner i et
selskap som skal
hjelpe gründere i
den tidlige fasen.
Kjetil Lysengen

– Det er klart dette er risikofylt.
Pengene kan fort bli tapt. Men
man kommer ingen vei i business uten å ta sjanser. Ingenting i
denne bransjen er risikofritt, smiler konsernsjef Edgar Fosheim i
Nammo AS på Raufoss.
Nammo er en av fem private og
offentlige aktører som går inn med
til sammen 21,7 millioner kroner i
det nystiftede kommersialiseringsselskapet Komm-In AS.
GENERALFORSAMLING:
Komm-In AS
ble formelt stiftet under mandagens generalforsamling i
Industrimessa
på Raufoss.

Fylket størst
De ﬁre andre som deltar i emisjonen er Oppland fylkeskommune,
Sparebanken Hedmark, SIVA og
Raufoss Næringspark ANS.
Fylkeskommunen går inn med
den største kapitalen – 6,7 millioner kroner. Det innebærer at de
eier 31,8 prosent av aksjene.
Deretter følger Sparebanken
Hedmark (5 mill./23,7 prosent),
SIVA (4,4 mill./20,9 prosent) og
næringsparken og Nammo med
like store poster (2,5 mill./11,8
prosent).
– Mangel på kapital er det som
oftest stopper gründere i tidligfasen. Målet er å gjøre det lettere
for gründerne i denne fasen, sier
Ragnar Valen i SIVA.

– Visker ut fylkesgrensene
Tilsvarende selskaper ﬁnnes ﬂere
steder i landet, og Sparebanken
Hedmark gikk inn i selskapet
for å følge egne målsettinger og
favne hele Mjøsregionen.
– Det er en del av vår visjon
å fremme vekst i hele regionen.
Derfor er det helt etter bankens
ånd å gå inn med penger i et slikt
selskap, sier administrerende direktør Richard Heiberg til Oppland Arbeiderblad.
– Dette bidrar til å viske ut fylkesgrensene, fortsetter Heiberg.
Fylkesvaraordfører Ivar Odnes
(Sp) mener det er svært viktig at
det offentlige legger til rette for at
nye næringer kan blomstre opp.

– Risikofylt
– Ikke bare i Gjøvik-regionen

men også i et Innlandsperspektiv
er dette viktig, mener Odnes.
Edgar Fosheim i Nammo mener bedriften er nødt til å bidra til
framtidig vekst.
– Det vil blant annet føre til
at regionen vil bli mer attraktivt
som arbeidsmarked. Og ja, det
er en svært risikofylt investering, men den er vi nødt til å ta,
skal vi utvikle oss. Husk, det var
ikke mange som trodde industrieventyret her på Raufoss kunne
bli slik som det er i dag da man
startet opp med produksjon av
fyrstikker i den spede begynnelse,
smiler Nammo-sjefen.

Lite konkret
Fosheim understreker også at det
er viktig ikke å gro fast i gamle
tekniske løsninger.
– Vi må være offensive økonomisk – ta sjanser – for å skape arenaer der de gode ideene har best
mulige forutsetninger for å utvikles.
Stiftelsen av Komm-In AS er helt
sentral i så måte, fastslår Fosheim.
Daglig leder Lars Rognås i
Komm-In AS mener det er for
tidlig å være mer konkret på hva
pengene skal brukes til, og hvilke
næringer og gründerideer som vil
bli prioritert.

– Men vi har behov for ﬂere
vekstkraftige bedrifter i Innlandet. Vår region har svært få
miljøer som aktivt investerer i
nystartede bedrifter med høy risiko, og derfor er etableringen av
et eget fond prioritert høyt, sier
Rognås.

– Formidabel utfordring
– NCE Raufoss representerer det
sterkeste industrielle miljøet i
Innlandet og et av de sterkeste og
mest konkurransedyktige i Norge. Samtidig er det stort potensial
for økt nyskapning i form av nye
produkter i nye markeder ut fra
dette miljøet, mener Rognås.
– Utfordringen er formidabel
og med kjerne i det industrielle kompetansemiljøet skal vi
samle alle krefter for å kunne
løfte vekstbedrifter, sier han.
Komm-In overtok i 2011
Gjøvik Kunnskapspark for
å sikre at dette kompetansemiljøet beholdes og for å videreføre inkubatorvirksomheten.
– Vi er svært fornøyd med at vi
lyktes i å omstrukturere Kunnskapsparken i en krevende fase
for å sikre Gjøvik-regionen fortsatt inkubatortilbud, sier Rognås.

INVESTORENE: Fem private og offentlige selskaper er med på emisjonen. Fra venstre John Einar Jørgensen, Raufoss Næringspark, Ragnar
Waalen, SIVA, Richard Heiberg, Sparebanken Hedmark, fylkesvaraordfører Ivar Odnes og Edgar Fosheim i Nammo.
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Styret
Generalforsamlingen konstituerte følgende styret for Komm-Inn AS
mandag:
� A. Erland Paulsrud, Nammo Raufoss (styreleder)
� Hjalmar Solbjør, Oppland fylkeskommune
� Ragnar Waalen, SIVA
� Geir Inge Brelin, Sparebanken Hedmark
� John Einar Jørgensen, Raufoss Næringspark

SALGS
INNSPURT
Ytterligere nedsatt

÷70%

n
In

til

Fra i morgen, onsdag kl. 09.00.
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