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Rekordene  
faller for  
aktive eierfond
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På et lager i Langhus har 
Smart Retur fått Norvestor 
på eiersiden og vil doble 
omsetningen på kort tid. 
Private equity har kastet 
seg over norske selskaper 
og investert 22 milliarder 
kroner første halvår i 2021.

SIKTER MOT MILLIARDEN: Søren Eriksen (t.v.) og Fredrik Korterud 
skal satse hardt på plasspaller. 

ERLEND KjERNLI 
IváN KvERME (foto)
erlend.kjernli@finansavisen.no

S
øren Eriksen drar på seg den gule vesten og vi-
ser vei inn på lageret. Stabler av paller strek-
ker seg opp mot taket langt der oppe. De har 
6.000 kvadratmeter å boltre seg på. Hver dag 
kommer 50 lastebiler med nye forsyninger 

som skal gjennom logistikksystemet til Smart Retur.
– Pallene er her i bare én dag før de blir sendt videre, 

forklarer Eriksen, konsernsjef i Smart Retur.
Konsernet som har 13 slike lagre rundt om i Skandi-

navia ble i fjor høst kjøpt opp av Norvestor, som sikret 
seg 75 prosent av aksjene. Eriksen satt igjen med de re-
sterende 25 prosentene, mens tidligere landslagsspiller 
i fotball og Skeidar-eier Martin Andresen solgte seg helt 
ut. Det var på dette tidspunktet i fjor at private equity 
(PE) begynte å våkne fra coronadvalen. Investeringene 
skjøt fart og fortsatte med uforminsket styrke inn i 2021.

– På alle akser ser vi rekorder, sier Joachim Høegh-
Krohn, adm. direktør i Argentum, selskapet som forvalter 
statens investeringer i PE. Argentum legger hver høst frem 
en rapport som ser på PE-aktiviteten i hele Norden første 
halvår. Årets tall viser at det er gjort 321 nyinvesteringer 
i nordiske selskaper. Det er første gang siden Argentum 
startet med rapporteringen i 2008 at antall transaksjoner 
overstiger 250. Investert beløp er 129 milliarder kroner.

– En skikkelig catch up-effekt etter corona, beskri-
ver Høegh-Krohn.

Saldofører pallene
Hos Smart Retur går truckene i skytteltrafikk mellom 
alle pallestablene. De nyankomne pallene blir kvali-
tetssjekket og eventuelt sendt videre til reparasjon der 
ødelagte deler blir skåret bort og nye spikret inn med 
effektive håndbevegelser. Til slutt venter presstesten 
for å se om pallen tåler belastningen av et nytt oppdrag. 
Smart Retur kjøper rett og slett inn brukte paller og 
selger dem videre, i tillegg til å utføre en rekke omkring-
liggende tjenester knyttet til kundenes pallelogistikk, 
en forretningsmodell som har ført til en omsetning på 
500 millioner kroner, og en EBITDA på 50 millioner.

– Før var alt uorganisert med mye svart økonomi. 
Pallene var uinteressante og ble bare borte, men vi har 
vist at de har en verdi. Vi har gjort pallene til en vare 
som vi registrerer, sier Eriksen.

Pallene saldoføres i et IT-system bygget opp av 
Smart Retur for at både selskapet selv og kunden skal 
ha kontroll på det eksakte antallet paller.

– Smart Retur er lengst frem i bransjen på digitale 
løsninger som gjør det enkelt for kundene å opti-
malisere pallelogistikken og kjøre færrest mulig 
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REKORDRAS: Adm. direktør i Argentum, Joachim Høegh-Krohn, tror de aktive eierfondene vil fortsette investeringstakten inn i 2022. 

trailerlass med paller, slik at miljøavtrykket blir så 
lavt som mulig. De har profesjonalisert hele bran-

sjen, men det er fortsatt mye som gjenstår, sier Norvestor-
partner Fredrik Korterud.

Han og Sørensen har hatt jevnlige møter over flere 
år, men det var først i fjor at pallekonsernet kom opp i en 
størrelse som passer Norvestors investeringsstrategi.

– Vi holdt dialogen for å se hva som kunne være in-
teressant for begge parter, men det var aldri konkrete 
samtaler om salg før i fjor, sier Eriksen.

– Har du tatt noen valg underveis for at konsernet skal bli 
mest mulig interessant for PE? 

– Ikke en centimeter. Jeg er en elektriker fra Vormsund.
 – Vurderte dere andre finansieringsmuligheter? 
– Nei, jeg har ikke snakket med noen andre.

Olje og gass
Hvis vi trekker ut tall for Norge fra Argentums rapport for 
første halvår kan vi lese at PE har investert nærmere 22 
milliarder kroner i norske selskaper så langt i år.

– Rekordbeløp, kommenterer Høegh-Krohn.
Rapporten deler opp investeringer i tidligfase (venture) 

og senere fase (oppkjøp). I førstnevnte segment har Norge 
en økning på 54 prosent i antall investeringer sammenlig-
net med snittet av de fem siste årene. Likevel er Norge som 
lillebror å regne i nordisk venturesammenheng. Norske 
selskap tar bare 15 prosent av den nordiske kaken, og taper 
i år ytterligere terreng til Sverige og Danmark.

– Avstanden varierer litt fra år til år, men det viktigste 
er at Norge nå har en kraftig økning i absolutte tall.

Innen oppkjøp har norske selskap en andel på 18 pro-
sent av investeringene og investert beløp. Antallet inves-
teringer er 54 prosent høyere enn snittet for perioden. 
19 milliarder kroner er investert første halvår, som er 
mer enn snittet for verdien som investeres i løpet av et 
helt år i det norske markedet (18 milliarder). Men det er 
svenskene som leder an med 35 prosent av investerin-
gene og 47 prosent av investert beløp. 

– All næringsutvikling handler om å bruke de styr-
kene du allerede har. Vi opplever ofte et ønske om å ko-
piere Sverige, men vi har ikke de lokomotivene eller den 
kulturen svenskene har. Vi kan bare bli en dårlig kopi av 
Sverige, sier Argentum-sjefen.

I Norge er det olje og prosessindustri som har vært 
de store motorene, og siden dette er kapitalintensive og 
råvarebaserte sektorer har de ikke vært spesielt interes-
sante for PE-sektoren.

– Innen fornybar energi er oljeindustrien gull verdt. 
Selskapene kan like gjerne sette opp og vedlikeholde en 
vindmøllepark som en oljeplattform. Kun små justeringer 
skal til. Det er den veien jeg tror Norge må gå.

 – Og det er en lang vei å gå? 
– Hva Norge skal leve av etter oljen er et kjempestort 

lerret å bleke. Vi får ikke endret næringsstrukturen over 
natten.

Paller av plast
Private Equity, eller aktive eierfond om du vil, er ikke 
like populære hos alle. Omstridt bransje har flere navn. 
Etter at Andreas Skalleberg hadde solgt Lekekassen til 
Europris sa han til Finansavisen at han hadde fått en 
større kortsiktig gevinst ved å selge til private equity, men 
takket likevel nei.

– Det blir så mye fokus på finanstermer at man fort 
kan glemme det viktigste, å drive god butikk, sa han.

Men Søren Eriksen virker ikke bekymret der han 
nå sitter ved et rundt møtebord og snakker om hvordan 

SyStEmEt DER Små fOnD  
SElgER til StøRRE fOnD ER blitt 
En vElfungEREnDE vERDiKjEDE

Joachim høegh-Krohn, argentum

ventureinvesteringer fordelt på sektorer*

FaKta

Teknologi 51
Helsetjenester og livsvitenskap 18
Konsumsektoren 12
Industrivarer- og tjenester 6
Finans 5
Andre sektorer 4
Fornybar 4
*Tall i prosent.  Kilde: Argentum

investeringer oppkjøpssegmenter, sektor*

FaKta

Industrivarer- og tjenester 34
Konsument 23
Teknologi 17
Andre sektorer 12
Helsetjenester og livsvitenskap 10
Finans 4
*Tall i prosent.  Kilde: Argentum
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PLASTPALLER: Søren Eriksen er overbevist om at paller av plast er fremtiden. 

Smart Retur skal vokse videre. Med Norvestor er det 
friske penger til ytterligere investeringer, og Eriksen 
har nok av ting han vil bruke penger på.

– Paller av plast er fremtiden, sier han.
Det er det nye satsingsområdet til Smart Retur, som 

var en viktig grunn til at Norvestor åpnet lommeboken 
i fjor høst.

– Vi ser et stort potensial i plastpallene. Det blir en an-
nen forretningsmodell med utleie og lange avtaler, men vi 
kan bygge videre på konsernets IT-system som allerede 
er ledende i Europa, sier Korterud.

En film som hadde gledet en propagandaansvarlig 
i Sovjetunionen ruller over skjermen på veggen og for-
teller hvorfor plastpallene danker ut trepallene. Lenger 
levetid, mindre hogst av skog og lettere vedlikehold er 
hovedpunktene som gjør at plastpallene avgir et langt 
mindre CO2-avtrykk. Konsernet har fått en lisensavtale 
med den amerikanske produsenten Shuert Industries og 
skal erobre Danmark og Finland.

– Det er en stor satsing som gjør at vi trenger kapital. 
Bare i Danmark trenger vi én million plastpaller som 
koster 5-600 kroner per stykk.

 – Hvor mye må dere investere? 
– Det har jeg ikke turt å nevne for Fredrik. Dette er på 

sikt, og i mellomtiden tror jeg det kan komme en felles 
løsning for hele Europa.

Coronapandemien har forsinket planene litt, men 
15.000 plastpaller med Smart Retur-logo har ankommet.

– Det kommer til å skje ekstremt mye neste år. Det blir 
store volum, så vi må få setupen og logistikken til å fun-
gere. Vi tar Danmark først, så får Finland komme senere.

Ut etter fem år
Verken Korterud eller Sørensen har uttalt seg om pris 
etter at Norvestor ble majoritetseier i høst, men den 

skal ligge på rundt 200 millioner kroner. I ettertid har 
flere eiere kommet inn, så Norvestor eier nå 70 prosent 
og Eriksen 20. Korterud vil heller ikke si konkret hvor 
mye fondet har investert så langt.

– Det er relativt lite, men vi kommer nok opp i en stør-
relse til et middels selskap i porteføljen vår.

– Hva er ambisjonen for Smart Retur? 
– Vår strategi er å bygge store nordiske selskap og 

deretter selge til et større aktivt eierfond eller til et in-
dustrielt selskap. Det samme gjelder her.

– Hva er tidshorisonten? 
– Utgangspunktet er fem år.

– Hvilke utviklingsmuligheter ser dere i konsernet? 
– Vi kan gjøre mye innen digitalisering og det er 

fortsatt en fragmentert bransje, så oppkjøp er en del av 
strategien.

Det neste omsetningsmålet er å nå én milliard kroner.
– Det skal vi klare i løpet av tre år, sier Sørensen.
 – Har du noen betenkeligheter med at selskapet som kjøpte 

skal selge videre om noen år? 
– Nei, jeg ser ikke noe negativt med det. Blir det et in-

dustrielt selskap kommer det inn for å gjøre Smart Retur 
sterkere. Blir det et aktivt eierfond betyr det at det er mer 
potensial i selskapet, Nå synes jeg det bare er kjempegøy 
å holde på med dette.

Flere rekorder
For å fullføre rekordene i Argentum-rapporten må vi 
også nevne at aktive eierfond innen oppkjøpssegmentet 
allerede har gjennomført flere salg av nordiske selskaper 
første halvår i år enn i hele fjor. 68 er tallet, og fortsetter 
trenden blir det et rekordår. Den største veksten foregår 
i andrehåndsmarkedet, altså ved at PE selger til PE.

– Det er nå så stort at det har blitt et finansmarked i 
seg selv. Systemet der små fond selger til større fond er 
blitt en velfungerende verdikjede, sier Høegh-Krohn.

Han forteller videre at fondene i snitt holder kortere 
på selskapene enn tidligere før de selges videre.

– Innen oppkjøp er snitttiden nå 3,7 år. Det vil si at 
hele porteføljen blir snudd før det har gått fire år. Sel-
skapene blir prosessert raskere.

Argentum hadde forventet et år med kraftig vekst 
i PE-investeringer. Høegh-Krohn tror det vil fortsette 
inn i 2022.

– Våre prognoser gjennom vår egen portefølje for-
teller om enda større aktivitet fremover. Det ble reist 
mye kapital i fjor og det skal reises mye kapital neste år. 
De pengene blir gjerne investert i løpet av de første 1-3 
årene.

– Hva er du mest spent på fremover? 
– Det største spørsmålet er hvordan aksjemarkedet 

vil utvikle seg. Det er ikke sånn at PE er 100 prosent kor-
relert med aksjemarkedet, men det er en viktig premis-
sleverandør for stemningen i finansmarkedene gene-
relt. Får vi en sterk korreksjon på 15-20 prosent vil det 
påvirke fondene betydelig.

Temaet bringer oss inn på en ny mulig rekord. 37 PE-
støttede selskap har gått på børs første halvår i 2021. 
Årsrekorden i løpet av et kalenderår er 39.

– Denne rekorden står dermed for fall og viser det 
høye aktivitetsnivået hittil i 2021, sier Høegh-Krohn. n

DET kommER TiL å SkjE  
EkSTREmT myE nESTE åR

Søren erikSen, Smart retur


