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Sjøfossen Næringsutviklings formål er å være et utviklings- og investeringsselskap som skal ta initiativ 

til, rådgi og bidra med kapital til etablering av nye, robuste arbeidsplasser i nye og eksisterende 

næringsvirksomheter i Gildeskål kommune. 

Arbeidsområder og målsetting for arbeidet i Sjøfossen Næringsutvikling er forankret i Gildeskål 

kommunes strategiske næringsplan. 

Sjøfossen Næringsutvikling søker å bidra til økt verdiskapning og vekst i antall arbeidsplasser i 

bedrifter lokalisert i Gildeskål kommune. I tillegg til eierskap, som er omhandlet her, kan Sjøfossen 

Næringsutvikling bidra gjennom Gildeskål næringsfond, lån, samt rådgivning og nettverk. 

 

 

Tidshorisont 
Tidshorisont på investeringene er mellomlang, 3-5 år. Hovedvekten av porteføljen skal ligge innenfor 

dette tidsintervallet, og Sjøfossen Næringsutvikling har ikke ønske om å være en langsiktig eier. Som 

eier vil Sjøfossen Næringsutvikling inkludere tidshorisont på investering som en del av 

aksjonæravtalen.  

 

Investeringsstrategi 
Gjennom tilførsel av kapital og kompetanse vil Sjøfossen Næringsutvikling bidra til vekst i bedrifter, 

samt øke antall arbeidsplasser i Gildeskål.  

Sjøfossen Næringsutvikling investerer som hovedregel i nye satsinger, både i nyetablerte og 

eksisterende bedrifter.   

Å sikre arbeidsplasser i eksisterende bedrifter kan også være grunnlag for å gå inn med kapital fra 

Sjøfossen Næringsutviklings side.  

Som hovedregel vil Sjøfossen Næringsutvikling gå inn som aktiv eier i selskap gjennom 

styrerepresentasjon.  

For at Sjøfossen Næringsutvikling skal investere i selskapet må det være en vekstambisjon, og 

bedriften skal vise evne og vilje til å utvikle arbeidsplasser i Gildeskål.  

Det geografiske området Sjøfossen Næringsutvikling som hovedregel investerer i er i Gildeskål 

kommune. 

 

 

Eierandel  
Som hovedregel vil Sjøfossen Næringsutvikling ikke overstige en eierandel på over 20% i selskap det 

investeres i. Maksimal eierandel er 49%  

 



Avkastning 
Sjøfossen Næringsutvikling investerer i selskap der det er tro på avkastning over tid. Sjøfossen 

Næringsutvikling vil i forbindelse med sine investeringer inngå aksjonæravtale med de øvrige 

aksjonærene i selskapet.  

Som hovedregel inneholder denne en forventning om avkastning på innskutt kapital på 10% ved 

innløsning/salg av aksjene til øvrige aksjonærer. Forkjøpsrett inngår i avtalen. Utbytte fra selskapet 

kommer i tillegg til dette.  

 

 

Vurdering  
For at det skal være mulig for Sjøfossen Næringsutvikling å gjøre en god vurdering av om det er 

aktuelt å delta på eiersiden i et aksjeselskap er det viktig å få med informasjon om forretningsidé og 

planene for selskapet. Informasjonen bør så langt det er mulig beskrive: 

• Oversikt over eiere og roller i bedriften, hvem er teamet 

• Hvilken kompetanse bedriften har om forretningsområdet 

• Driftsbudsjett 

• Investeringsbudsjett 

• Finansiering: Hvordan planlegger bedriften å finansiere satsingen? 

• Markedsvurdering 

• Potensielle kunder 

• Konkurransesituasjon 

• Samarbeidspartnere 

• Geografisk satsingsområde 

• Er det noe ved løsningene i bedriften som skiller seg fra det som finnes i markedet? 

• Hvor ligger utfordringene for bedriften  

• Har satsingen et bærekraftperspektiv 

• Langsiktig mål 

• Hvis gjennomføringen lykkes, hvor mange ansatte vil bedriften ha om 5-10 år 
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