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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 
17. året med denne kåringen i Norge, som anerkjenner omsetningsvekst drevet av intellektuelle verdier for å feire innovasjon og entreprenørskap.

Teknologisk utvikling og innovasjon er viktig for det norske samfunnet. Vi har mange idérike gründere, og det norske næringslivet er nyskapende på en rekke områder. 
Men det er et krevende skritt å gå fra idé til levedyktig virksomhet med mange arbeidsplasser, og det er enda mer krevende å gå fra å være en liten bedrift i et 
lokalmarked, til å være en stor internasjonal aktør.

Deloitte Fast 50 er en anerkjennelse av de som har klart å vokse og å skape levedyktige virksomhet over tid – en feiring av evnen til å skape reell omsetning og vekst! I 
denne rapporten vil du finne de 50 bedriftene som har vært aller best på dette i Norge.

Vi gratulerer!

Thomas Talén

Ansvarlig partner Deloitte 
Technology Fast 50 Norway

ttalen@deloitte.no

Tlf: 924 96 975

Frode Vik Jensen

Partner, markedsdirektør
Deloitte Norge

fvikjensen@deloitte.no

Tlf: 995 95 000

Carsten V. Haukås

Leder for M&A Corporate Finance
Deloitte Norge

chaukås@deloitte.no
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Deloitte Technology Fast 50 Norge 2020
Introduksjon av Thomas Talén
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Fast 50 er en kåring av Norges fremste vekstbedrifter. På denne listen viser vi 
frem det fremste av norsk næringsliv, et utvalg bedrifter som hver for seg har 
lyktes med å ta skrittet fra en bærekraftig idé, til en bærekraftig virksomhet.

Det krever mer enn god teknologi. Det krever evne til å produsere, selge, 
rekruttere, organisere og utvikle en levedyktig virksomhet. Det krever eiere og 
kapitalmiljøer som har den rette kombinasjonen av tålmodighet og forventninger 
om vekst og fremtidig avkastning. Det krever ledere og medarbeidere som tar de 
rette valgene, gang etter gang. Flere av selskapene på listen er gjengangere, de 
har lyktes med å opprettholde særskilt høy vekst over en enda lenger periode 
enn denne analysen tilsier. Det er imponerende.

Det er på mange måter litt urettferdig å omgjøre denne listen til en kåring. 
Egentlig er alle femti bedriftene på Deloitte Technology Fast 50 vinnere. Basert 
på tidligere års lister vet vi også at så godt som alle av disse bedriftene kommer til 
å fortsette utviklingen. Kanskje ikke med samme ekstreme veksttakt hvert år, 
men de kommer til å fortsette å utvikle seg positivt, skape virksomhet, opprette 
arbeidsplasser og etablere ny produksjon. Noen av dem kommer til å bli solgt, 
eller inngå i større selskaper, men ganske mange kommer til å fortsette på egen 
hånd. Noen få kommer kanskje selv til å bli virkelig store selskaper med 
milliardomsetning slik noen utvalgte tidligere Fast 50 selskaper har blitt.

Det er avgjørende for Norge som samfunn at vi evner å tilrettelegge for 
utviklingen av nye vekstbedrifter. Det er gledelig å se at årets analyse viser at 
veksten skjer i mange ulike bransjer, og i alle deler av landet, kanskje med et lite 
minus for at vi savner virksomheter fra de nordligste fylkene på årets liste. I 
denne rapporten presenterer vi de 50 raskest voksende teknologibedriftene i 
Norge, samt en kort analyse av opprinnelse og bransje.

God lesing!

Thomas Talén

Ansvarlig partner

Deloitte Technology Fast 50 Norway
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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 har spredt eierskap og 
omsettes jevnlig.

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, den kan være til bruk kun internt
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Deloitte Norge Technology Fast 50 – 2020 
Nøkkeltall

Note: 1) selskaper med et PE eller VC selskap på eiersiden 2) Listet på Merkur i 2020 7

Gjennomsnittlig 

vekst per selskap

262%

Helse & 
Biovitenskap

#2

Energi#18

Konsument#2

Maritim#5

Business Services#10

Media & 
Telekom

#3

Akvakultur#5
Sport#2

Fast 50 selskaper per industri

Vestland#12
Rogaland#14

Agder#3
Vestfold og Telemark#3
Oslo og Viken#11

Møre og Romsdal#1
Trøndelag#6

Privat 
eid

Finansiell 
eier1

Merkur2

34

14

2

Geografisk fordeling og eierstruktur

Eierskap

Topp 3

Industri#1

Utdanning#2
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Teknologi står sentralt i utviklingen av næringslivet, med bærekraft og digitalisering som nøkkelfaktorer
Markedsdrivere innenfor de 3 industriene med flest selskaper i årets Fast-50 kåring 

Kilde: Deloitte analyse, Norsk Petroleum 8

Energi

Business Services

Akvakultur

Det er et sterkt fokus på ny teknologi 
som fokuserer på optimalisering av 
produksjon, øke fiskevelferden, og 

redusere det biologiske fotavtrykket 
for å sikre en fremtidig bærekraftig 

vekst innen akvakultur

Sensorer

BiometriUndervannskamera

Laser
avlusing

Optimalisere foring

Strategier for 
rene nett i merder

Miljøvennlig
Anti-fouling

Fiskevelferd

Det er fortsatt kun produsert 48 prosent av det man 
regner med er de totale utvinnbare ressursene på norsk 

kontinentalsokkel. Produksjon av de gjenværende 
ressursene vil bidra til betydelig verdiskaping. For at dette 
skal være mulig, kreves det utvikling av ny kunnskap og ny 

teknologi. Teknologi er også en forutsetning for å 
redusere belastningen på klima og miljø

Energisektoren er under stor forandring som 
følge av fokuset på å redusere klimagassutslipp 

samt nye teknologiske løsninger. En større andel 
av samfunnet blir helelektrifisert og kunder har 

begynt å produsere egen strøm gjennom 
solcellepanel og smarthus bidrar også til 

digitalisering av forbrukerne sitt forbruk av energi  

Makro teknologitrender

Digital 
experience

Analytics Cloud Cognitive Agile & DevOps Core 
modernisation

Risk
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Deloitte Norge Technology Fast 50 – 2020 
Størrelse, vekst og lønnsomhet

9

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 84% av selskapene 
på Fast 50 listen positiv EBITDA margin i 2019 
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ControlCutter produkter

Control Cutter
Deloitte Norge Technology Fast 50 – Vinner 2020

Kilde: Biznode, selskapets hjemmeside 10

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

NOKt

Prosjekter

ControlCutter AS har utviklet en teknologi for å 
raskt kutte faste metaller til Olje og gass 
industrien

Eierstruktur; Smart Installations AS (83.2%), 
Jomabi AS (10.3%), andre (6.5%)

Selskapet ble etablert i 2010 og ledelsen har 
mer enn 20 års erfaring innenfor olje og gas 
industrien

HQ: Tananger

(75)% 15% 13% 15%

10x

EBITDA margin %Omsetning

1 624      

17 507      
18 976      18 298      

2016 2017 2018 2019

DecomCutter SubseaChain Cutter Flowline Cutter

DecomCutter er en fjernstyrt kutter 
som kan enten brukes på boregulvet 
eller på hvilket som helst dekk, 
avhengig av operasjonelle forhold 

SubseaChainCutter kan opereres av hvilket 
som helst ROV system og installeres enkelt 
på alle typer kjetting i den vinkelen som 
kreves for å utføre arbeidet

FlowlineCutter kan opereres av hvilket 
som helst ROV system og installeres 
enkelt på produkter i alle vinkler som 
kreves

Jubilee FPSO

Subsea kutting av ankerkjetting

Troll B 10“ Flexible Riser

6 kutt på fleksibel 

stigerørsplattform

Statfjord C 11.4“ Riser

22 kutt på fleksibel 

stigerørsplattform

Hebron Release

Hebron plattform  
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Futurehome
Deloitte Norge Technology Fast 50 – #2 plass 2020

Kilde: Biznode, selskapets hjemmeside 11

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

Futurehome er i dag den ledende 
smarthusaktøren i Norge, med fokus på å tilby 
enkle og brukervennlige smarthusløsninger

NOKt

Futurehome tjeneste Løsningen støtter følgende systemer

EBITDA margin %Omsetning

9x

Eierstruktur; Telia Norge (51%), Eristo AS 
(21.6%), The Collective AS (12.7%), Oeeve AS 
(7%), andre (7.7%)

Selskapet, som ble etablert i 2013, har i dag 25 
ansatte og kontorer i Stavanger og Oslo.

5 906      

13 902      

25 982      

58 346      

2016 2017 2018 2019

(106%) (52%) 10% 3%

HQ: Stavanger

Kontroller alt. Lys, varme, 
dører, garasjer og mye mer

Varsler om brann eller vannlekkasjer 
for å hindre skader i hjemmet

Få melding når  familien 
din kommer hjem

Hjemmet ditt er automatisk, selv uten 
internett. Overvåk flere eiendommer 

fra en app

Du får notifikasjoner om viktige hendelser i 
hjemmet og kan se alle hendelser på en 

tidslinje

Åpen plattform. Send inn 
applikasjoner og integrasjoner  
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Produkter

Electric Friends
Deloitte Norge Technology Fast 50 – #3 plass 2020

Kilde: Biznode, selskapets hjemmeside 12

Kort beskrivelse av selskapet Finansiell utvikling

NOKt

[]

HQ: Bergen

(65%) 11% (33%) 11%

8.5x

EBITDA margin %Omsetning

Electric Friends tilbyr kamera roboter til TV 
produksjon. Robotene gir produksjonen jevn, 
lydløs, langsom og rask kamerabevegelse

Eierstruktur; TV2 Gruppen (72.6%), Tomren 
Holding (21.7%), Admaniha AS (5.7%)

Selskapet, som ble etablert i 2013, har i dag 9 
ansatte med hovedkontor på Kokstad i Bergen

2 488      

18 008      

9 358      

23 636      

2016 2017 2018 2019

Electric Friends’ roboter skiller 

seg ut som det prefererte
valget for studioer der total 

kostnad, integrasjon samt 

design og fleksibilitet er viktig

Lett integrerbar i 
gulvet med sin veldig 

lave profil

Enkel fiber i en hybrid fiber/strøm 
kabel som resulterer I et nesten 

kabel fritt studio

Innebygd høytoppløsnings 
sporfølgingsdata til hvilken som 
helst grafisk software for AR/VR 
gjennom BBC FreeD protokoll.

Kombinasjonen av flush 
spor, ingen kabler og design 

gir et trygt studio miljø

Løsningen kommer i flere 
varianter som gjør det enkelt å 

omorganiser studio

Alt-i-ett løsning som enkelt 
passer sammen med 

studio sitt design
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2020
Plass 4-12

13

4x

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2019 2)  omsetningsvekst = FY16 – FY19

7

Oslo

Business 
Services

5.1x 2

Verdens første AI-baserte tidssporings-
og planleggingsverktøy

2015

~16 NOKm1

10

Sandnes

2003

Business 
Services

RoQC Data Management AS er et 
programvare-, rådgivnings- og 
konsulentselskap som spesialiserer seg 
på Subsurface Data Management

~29 NOKm1

8

Oslo

2010

Business 
Services

5x 2

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

~23 NOKm1

4

Sandnes

2004

Energi

7.2x 2

~67 NOKm1

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

2013

5.9x 2

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

5

Stavanger

Konsument

~156 NOKm1

6

Storebø

2010

Maritim

5.7x 2

Ecosubsea har utviklet en teknologi for 
rengjøring av biologisk begroing på 
skrog. Deres fjernstyrte 
undervannsredskap rengjør skroget på 
en effektiv og skånsom måte~15 NOKm1

9

Bergen

2011

Media & 
Telekom

4.9x 2

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~12 NOKm1

11

~87 NOKm1

Oslo

2014

Business 
Services

4.4x 2

Fiken gjør regnskap enklere for små 
foretak. Fiken utfordrer og skiller seg 
fra eksisterende systemer gjennom å 
lage et "økonomiprogram for ikke-
økonomer ~24 NOKm1

Kristiansand 

2010

Energi

4.3x 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

12

4.4x 2
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2020
Plass 13-21

14

17 18

19 20 21

Bergen

Business 
Services

15

~16 NOKm1

~10 NOKm1

~10 NOKm1

~14 NOKm1

~93 NOKm1

~180 NOKm1

Kristiansand 

2010

Industri

2.1x 2

Surface Dynamics har utviklet en robot 
som utfører overflatebehandlinger av 
for eksempel rør til vannkraftverk eller 
sandblåsing av en ballasttank  

~35 NOKm1

16

13

~15 NOKm1

Stavanger

2005

Sport

3.3x 2

Ra Turf Lighting Solutions tilbyr 
belysningsløsninger for gressvekst til 
fotball, golf, rugby eller hvilken som 
helst annen sportsarena med 
naturgress

14

~17 NOKm1

Nordfjordeid

2008

Energi

3.1x 2

Moderne Varme AS er en 
teknologibedrift innen moderne 
varmeløsninger og leverer varme- og 
kjøleløsninger for proffmarkedet –
tilpasset det nordiske klima

Oslo

1998

Business 
Services

2.8x 2

SuperOffice er en skybasert CRM-
plattform som er utformet for å hjelpe 
deg med å bygge og styrke relasjoner 
gjennom hvert trinn i kundereisen

Grimstad

2002

Business 
Services

2.3x 2

Indico Systems 'programvareløsninger 
endrer globalt måten bransjer tar opp 
lyd og video, samt hvordan de 
mobiliserer opptakene sine på en 
sikker, effektiv og produktiv måte

Stavanger

2003

Energi

2x 2

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

Akvakultur

2014

2x 2

Innovasea tilbyr komplette helhetlige 
løsninger for oppdrett og akvatiske 
arter - inkludert kvalitetsutstyr, 
ekspertrådgivningstjenester og 
innovative plattformer og produkter 
som gir uovertruffen data, informasjon 
og innsikt

Sandeid

2014

1.9x 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

Oslo

2012

Akvakultur

1.8x 2

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

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2019 2)  omsetningsvekst = FY16 – FY19
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2020
Plass 22-30

15

26 27

28 29 30

24

~42 NOKm1

~21 NOKm1

~44 NOKm1

~24 NOKm1

~58 NOKm1

~22 NOKm1

~65 NOKm1

25

22

~163 NOKm1

23

~138 NOKm1

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

Rosendal

1998

Energi

1.7x 2

Energi Teknikk AS er en totalleverandør av 
utstyr og tjenester for utbygging av 
småkraftverk, og har i dag 17 ansatte. 
Selskapet tilbyr egenproduserte turbiner, 
tavler og kontrollsystem, og har egen 
serviceavdeling for drift- og 
vedlikeholdstjenester

Oslo

2006

Helse & 
Biovitenskap

1.7x 2

Kappabio lansere den første 
menneskeskapte menakinon-7 i sin 
naturlige form - som K2VITAL®

Bergen

2010

Sport

1.6x 2

Scout Gaming Group er en lisensiert og 
regulert leverandør og betting-
leverandør av B2B-fantasy-sport. De 
kan levere alle sportsgrener, flere 
spillformater og visuell tilpasning for 
plattformen din

Trondheim

1996

Energi

1.6x 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

Stavanger

1991

Energi

1.5x 2

Ex-tech er ekspert og innovatør for 
eksplosjonsbeskyttelse og ex-
overholdelse. Deres komplette Ex-
løsninger ivaretar mennesker, miljø og 
utstyr både offshore og på land

Oslo

2006

Media & 
Telekom

1.4x 2

Laksevåg

2005

Energi

1.4x 2

North Sea Electronics AS (NSE) 
spesialiserer seg på utvikling av høy 
temperatur elektronikk for tøffe miljøer, 
for eksempel applikasjoner i borehull for 
olje- og gassindustrien. De tilbyr ende-til-
ende elektroniske løsninger, inkludert 
kretsdesign, layout, montering og testing

Straume

2002

Akvakultur

1.4x 2

Fjell Technology Group er en ledende 
leverandør av  teknologi og 
prosesseringsutstyr for resirkulering av 
biomasse i fiskeoppdrettsnæringen. 
Blant annet leverer selskapet tørke-
teknologi som benyttes i tørkeanlegg av 
fiskeslam

Barkåker

2012

Business 
Services

1.3x 2

Envo utvikler og leverer systemløsning 
for energiovervåkning og automasjon 
av bygg. Systemet omfatter også 
automatisert internkontrollsystem for 
logging og avviksbehandling basert på 
sensor data

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2019 2)  omsetningsvekst = FY16 – FY19
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Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2020
Plass 31-39

16

35 36

37 38 39

33

~69 NOKm1

~24 NOKm1

~12 NOKm1

~101 NOKm1

~132 NOKm1

~375 NOKm1

~17 NOKm1

34

31

~17 NOKm1

32

~43 NOKm1

Energi

1.2x 2

Energi

1.2x 2 1.2x 2 1x 2

Trondheim

2005

Helse & 
Biovitenskap

1.3x 2

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

Trondheim

2005

Maritim

1.3x 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

Stavanger

2002

Energi

1.3x 2

Petroleum Technology Company er et 
oljeserviceselskap som utvikler og tilbyr 
innovativ teknologi og utstyr rettet mot 
oljebrønner. Selskapet selger blant 
annet overvåkningsutstyr for 
temperatur og trykk på oljebrønner

Slependen

1998

1.3x 2

Billington Process Technology AS (BPT) 
har siden 1998 utført prosesstekniske 
spesialisttjenester innen olje- og 
offshorebransjen. BPT tilbyr feilsøking, 
optimalisering samt uavhengig 
prosessverifikasjon

Karmsund

2010

Utdanning

1.2x 2

Vigilo leverer tidsbesparende løsninger 
for barnehager, SFO og skoler over hele 
landet. Sammen med kommunikasjons-
løsningen mellom hjem og enhet, 
dekker Vigilo alle administrative behov 
på kommunens forvaltningsnivå, i 
skolen og i barnehagen

Åkrehamn

2002

Energi

Rental & Technology Services (RTS) 
leverer utstyr som blir brukt i 
forbindelse med kartlegging, utbygging 
og inspeksjon av offshore installasjoner. 
Dette er i hovedsak undervanns 
elektronikk som sonarer, transpondere 
undervannskamera og lignende

Sandnes

2010
Blue Logic er utvikleren av Subsea USB, 
et universelt induktivt grensesnitt for 
overføring av strøm og kommunikasjon 
under vann, som kan brukes til 
undervannslading av trådløse droner

Porsgrunn

2005

Maritim

Gat-Ship tilbyr skreddersydde software-
løsninger rettet mot all type virksomhet 
innenfor shipping. Selskapets kunder 
inkluderer blant annet Sartori & Berger, 
North Atlantic Agency, og Euro Nordic 
Logistics

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

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2019 2)  omsetningsvekst = FY16 – FY19



Third level
Fourth level

Fifth level

© 2020 Deloitte AS

Øvrige nominerte i Deloitte Fast 50 - 2020
Plass 40-48

17

44 45

46 47 48

42

~310 NOKm1

~16 NOKm1

~60 NOKm1

~254 NOKm1

~123 NOKm1

~104 NOKm1

~19 NOKm1

42

40

~89 NOKm1

41

~72 NOKm1

1x 2

Energi

0.9x 2 0.9x 2 0.9x 2

1x 2

2005

1x 2 1x 2

1x 2 1x 2

Høvik

2006

Business 
services

House of Control utvikler og selger SaaS
løsninger rettet mot B2B markedet. 
Plattformen gir full kontroll over avtaler, 
eiendeler og forpliktelser. Både den 
grunnleggende løsningen og modulene er 
utviklet gjennom tett samarbeid med 
landets CFOer

Sandnes

Energi

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

Kvinnherad

1995

Maritim

Norwater AS er leverandør av skips- og 
offshoreutstyr som NorWater
(Omvendt Osmose vannanlegg), 
NorBarrier (Sperreprodukt). I tillegg har 
selskapet en operativ service avdeling

1994

Trondheim

Maritim

Poseidon Simulation leverer pedagogisk 
og operativ kompetanse til den 
maritime sektoren gjennom produkter, 
tjenester og lokale felleskontrollerte 
virksomheter til kunder og partnere 
over hele verden

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

Nesttun

2000

Akvakultur

Steen-Hansen er globalt ledende innen 
antifouling og coating for havbruk, med 
tilstedeværelse i de fleste industrielle 
oppdrettsregioner. Selskapet 
produserer spesialiserte 
malingssystemer for industrien

2004

Avaldsnes

DeepWell er et brønnintervensjons-
selskap som tilbyr høyteknologiske 
wireline tjenester og integrerte 
operasjoner til oljeselskaper med 
virksomhet på norsk sokkel

Trondheim

2001

Utdanning

Lingit hjelper tusener av brukere å 
kompensere for sine lese- og 
skrivevansker og har i en årrekke 
utviklet kompenserende programvare 
som gir støtte for de som trenger hjelp 
til å skrive, lese og forstå

Averøy

2004

Akvakultur

Redox utvikler nye, miljøvennlig 
teknologier for å bedre fiskevelferden 
og biosikkerheten i oppdrettsnæringen

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2019 2)  omsetningsvekst = FY16 – FY19
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Plass 49-50

18

49

~21 NOKm1

50

~137NOKm1

0.9x 2

1997

0.9x 2

Oslo

2012

Business 
services

Redcheckit lar selskaper ta del i og 
konvertere besøkende på hjemmesiden 
sin gjennom selskapets egenutviklede 
konverterings teknologi 

Sandnes

Energi

Innova er en ledende leverandør av 
tjenester, utstyr og løsninger til den 
internasjonale undervannsindustrien

Kilde: Bisnode, selskapets hjemmeside. Note: 1) 2019 2)  omsetningsvekst = FY16 – FY19
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03 Fast 50 – Historiske vinnere 
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Historiske vinnere av Deloitte Technology Fast 50
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Historisk utvikling etter nominasjon på Fast 50 listen har generelt vist en god topplinjevekst og en litt varierende utvikling på EBITDA. Unntaket er generasjonen fra 2016 som er 

mye påvirket av tøffe tider i olje og energibransjen, da den inneholder 50% av selskaper rettet mot energi

Historisk utvikling for topp 10 fordelt på generasjoner 
Median fordelt på generasjonen selskapene havnet på Fast 50-listen

21

Omsetningsvekst per generasjon

Vekst i EBITDA per generasjon

34 %

21 %

7 %

-27 %

35 %

17 %

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6
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2014
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20 %

-19 %

4 %
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1 %
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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 23
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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 24

Fast 50 årgang Target / kjøper Beskrivelse

#26

2019

Fast 50 årgang Target / kjøper Beskrivelse

#10

2017

#13

2016

#33

2019

#35

2017

#37

2017

#16

2015

#45

2015

Target

Kjøper

Target

Kjøper

Merkur Market

2020

Merkur Market

2020

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

House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a 
Service). Private og offentlige virksomheter bruker 
løsningene til å håndtere kontrakter og eiendeler, 
etterleve IFRS 16-kravene, kommunisere med 
leverandører og organisere innkjøp. Notert på Merkur 
Market i Oktober 2020. Markedsverdi på 956 millioner
ved notering

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

2018

De to videokonferanseselskapene Videxio og Pexip
fusjonerte i 2018. Selskapet ble verdsatt til over 3 
milliarder kroner. Videxio sto for 694 millioner og Pexip
2,3 milliarder i fusjonen.

Pexip gikk på børs i 2020 og ble verdsatt til 8.6 milliarder 
ved notering

Fusjon med

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

Signicat leverer løsninger for digital identifisering og 
signering som BankID. Nordic Capital kjøpte 65 prosent av 
aksjene i Signicat. Prisen for selskapet er ukjent, men 
antas å være mellom 1-1.5 milliarder

Target

Kjøper

2019

Cxense tilbyr innsiktsanalyser og personaliseringstjenester 
for medieselskaper. Piano Software kjøpte selskapet for 
16kr per aksje, noe som tilsvarer en premie på 149% 
sammenlignet med sluttkurs, som gir en verdsettelse på 
ca. 351 millioner kroner  

Target

Kjøper

2019

Target

Kjøper

2017

Admincontrol leverer innovative digitale 
samhandlingsløsninger, styreportaler og datarom. 
Oppkjøpsfondet Herkules kjøpte selskapet for rundt 180 
millioner kroner i 2015 og selskapet ble solgt videre til 
Visma for 400 millioner kroner
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