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Største eier øker i B2Holding

XENETA-EMISJON

Gründerbedrift
henter 70
millioner

VEKSTKLARE:
investinor har
spyttet inn 35
millioner kroner i
Xeneta. Fra venstre: daniel Holth
Larsen i investinor,
investeringsdirektør Patrick
sandahl i investinor, daglig leder
og gründer Patrik
Berglund i Xeneta
og medgründer
thomas sørbø.
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SITTER I STYRET: Prioritet Groupdirektør Niklas Wiberg.
Foto: stuRLasoN

Svenske Prioritet Group, største eier
i B2Holding, har mandag og tirsdag
kjøpt totalt 713.000 B2Holding-aksjer, fremgår det av børsmeldinger.
292.585 aksjer er kjøpt til en snittkurs på 12,36 kroner, 420.415 aksjer
er kjøpt til kurs 12,74 kroner.
Totalt har Prioritet Group
kjøpt B2Holding-aksjer for cirka
8,97 millioner kroner.
Prioritet er representert i B2Holding-styret med Niklas Wiberg, som
er direktør i det svenske finansselskapet.
Etter kjøpene har Prioritet Group
52.913.000 aksjer i B2Holding, som
tilsvarer 12,91 prosent av aksjekapitalen i finansierings- og fordringsselskapet.
FA

Overtegning i Next-reparasjon
Etter å ha hentet 160 millioner kroner i en rettet emisjon i januar, har
Next Biometrics nå meldt at de har
mottatt totalt 3.842.660 tegninger
i en reparasjonsemisjon, der opptil
3.500.000 nye aksjer skulle utstedes.
Reparasjonsemisjonen, som
gjøres til kurs 8,00 kroner, det
samme som den opprinnelige
emisjonen, var dermed overtegnet.
Med overtegningen har biometriselskapet sikret et proveny på
28 millioner kroner fra den etterfølgende emisjonen.
Tegningsperioden utløp ved
Oslo Børs’ stengetid mandag. FA

EMISJON I BOKS: For Next Biometrics
og adm. direktør Ritu Favre.
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Investinor, Smedvig Capital og Creandum er aksjonærer
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Økt fleksibilitet

Selskapet avsluttet 2018 med i overkant av 42 millioner kroner i gjentagende årlige inntekter. Til sammenligning omsatte det for i underkant
av 29 millioner kroner i 2017.
– Etter denne emisjonsrunden
kan vi i større grad velge mellom å
søke profitabilitet eller skalere enda
mer aggressivt, sier Berglund.
Selskapet har innhentet rundt
90 millioner datapunkter og markedet for containerfrakt er ifølge

Crayon Group Holding har
inngått en avtale om kjøp
av samtlige aksjer i norske
Complit, opplyses det i en
melding.
Avtalen verdsetter egenkapitalen i IT-serviceselskapet til cirka 8 millioner
kroner. Av dette er 3 millioner knyttet til en earnoutmodell basert på de finansielle resultatene til Complit

de kommende 12 månedene,
opplyses det.
Complit omsatte i fjor
for cirka 10 millioner
kroner. Driftsresultatet
før av- og nedskrivninger
(ebitda) var på 2 millioner.
På selgersiden er blant andre Crayon-styreleder Jens
Rugseth og Crayon-gründer
Rune Syversen, som har 42,6
prosent hver i Complit. Fa

De seneste to årene har bedrif-

PÅ SELGERSIDEN: Crayon-gründer
rune Syversen.
Foto: eIvInd YggeSetH
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Limelight Pulse – 6 personer
226 x 226 cm, veil. 202.800,-

Intropris 149.000,ALL NEW

Sjefen
øker innsatsen
Christian Printzell Halvorsen, adm. direktør i

Cxense, har via Tankeverket, et selskap han selv
kontrollerer, kjøpt 20.000 Cxense-aksjer til en
kurs på 7,60 kroner, fremgår det av en børsmelding.
Totalt ga han 152.000 kroner for aksjene.
Cxense-aksjen falt 1,8 prosent til 7,46
kroner på Oslo Børs tirsdag, og er ned over
65 prosent så langt i 2019.
Etter kjøpet har Cxense-sjefen 118.928 aksjer i selskapet via Tankeverket. Han eier også
140.000 aksjeopsjoner og tegningsretter.
Fa
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Crayon sluker norsk selskap

Internasjonalt miljø
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Frem til påske: 40% på alle
toppmodeller i våre butikker!
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masjon, men de seneste årene har
kundene begynt å tvinge dem over.
Hvis både kjøper og selger er enige
om at indeksen viser markedet,
trenger man ingen anbudsprosess,
sier Berglund.

Y

teringsdirektør Patrick Sandahl i
Investinor.
Etter seneste emisjonsrunde har Xeneta tilsammen
hentet inn 250 millioner kroner fra investorer.
– Hva blir selskapet priset til?
– Det ønsker vi ikke å kommunisere, sier Patrik Berglund, daglig
leder og gründer i Xeneta.
Selskapet har utviklet en
plattform som skal kunne tilby
full prissammenligning for kjøperne av containerfrakt. Basert
på datapunker lager selskapet en
prisindeks som viser hva det vil
koste å frakte en vare fra havn A
til havn B.
– I starten var rederiene negative til å offentliggjøre prisinfor-

BAD UTE
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Nylig gjennomførte Xeneta en
emisjon hvor det ble hentet inn
70 millioner kroner. Det statlige
venturefondet Investinor gikk inn
med 35 millioner kroner, mens de
eksisterende aksjonærene Smedvig Capital, Creandum, Alliance
Ventures og Alden tegnet seg for
resten.
– På kort tid har Xeneta-teamet
vist at teknologien og forretningsmodellen de har utviklet kan utgjøre en stor forskjell i shippingog logistikkindustrien. Xeneta har
allerede landet en rekke ledende
globale selskaper som kunder. Vi
tror at denne investeringen vil gi
en hyggelig avkastning, sier inves-
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ANDERS PEDERSEN-BJERGAARD
anders.pedersen.bjergaard@finansavisen.no

ten åpnet kontorer i Hamburg og
New York. Det er også ansatte i
København, London, Barcelona,
Houston, Frankfurt og Berlin.
Virksomhetens hovedkontor ligger i Torggata i Oslo.
Kundeporteføljen til selskapet består blant annet av
internasjonale giganter som
Electrolux, Continental, Henkel, Lenovo og Nestlé.
– I norsk sammenheng er selskapet unikt. Med 80 ansatte fra
34 nasjonaliteter, hvor nesten 40
prosent er kvinner, har Xeneta et
forbilledlig fokus på mangfold.
Dette verdsettes høyt av Investinor, sier Sandahl.
Venturefondet forvalter 4,2
milliarder kroner og har i dag 59
selskaper i sin investeringsportefølje. Investinor tar minoritetsposisjoner og investerer alltid
sammen med private investorer.

100

lusjonere shippingbransjen med en kruttsterk eierside.

gründeren på omlag 200 milliarder dollar årlig, tilsvarende 1.725
milliarder kroner.
– Xeneta er markedsledende innenfor det de holder
på med. Virksomheten har
brukt fem år på å samle inn
datapunkter og de er ennå ikke
ferdig. Det gjør at potensielle
konkurrenter må bruke lang
tid for å skape tilsvarende produkter, sier Sandahl.
– Nylig ble det også lansert
samme tjeneste for flyfrakt, som
også er et marked med liten grad
av pristransparens og mange likheter med sjøfrakt. Potensialet i
dette markedet er stort for Xeneta,
så det var også noe vi vurderte da
bestemte oss for å investere, sier
Daniel Holth Larsen i Investinor.

*Vi tar forbehold om prisendringer og feiltrykk.

SHIPPING: Det norske teknologiselskapet Xeneta skal revo-
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Limelight Arctic – 6 personer

UTVIDER BEHOLDNINGEN:
Cxense-sjef Christian Printzell
Halvorsen.
Foto: Iván Kverme
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