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ALPHA BLUE OCEAN FINANSIERER ELEMENT

Skal hente 10 mrd. til nor
FINANS: Franske

Pierre Vannineuse
(26) har finansiert børsnoterte
Element og Induct
Software samt børsklare Lavo. Nå skal
han sette opp et
norsk venturefond
på 10 milliarder.
STEINAR GRINI
steinar.grini@finansavisen.no

I går ble det kjent at London-selskapet Alpha Blue Ocean, gründet
av franske Pierre Vannineuse,
stiller 500 millioner kroner til rådighet for den norske børsraketten Element. Selskapet kjøpte en
stor aksjepost i den marokkanske
utbyttemaskinen CMT, og aksjemarkedet likte det de så.
På Oslo Børs ble nemlig Element nok en gang børsvinner –
denne gangen med en kursoppgang på 15 prosent. Vannineuses
Alpha Blue Ocean har gått inn
med et konvertibelt lån der det er
Element og ikke Alpha som har
konverteringsretten, mens Alpha
på sin side får en god dose ekstraopsjoner som plaster på såret. For
Element er pengene uansett for
egenkapital år egne.

Tror på Norge og nordmenn

Vannineuse er blitt vant til å frekventere Gardermoen de seneste
månedene. Han var mannen som
finansierte Element også forrige
gang de behøvde penger – den
gangen til kjøpet av Ambershaw.
Vannineuse var også mannen
med pengene for Lavo-gründer
Tom Roger Sokki da han behøvde
60 millioner. Han har også finansiert det Merkur Market-noterte
IT-selskapet Induct Software.
Det er ikke uten grunn.
– Norge har overraskende
mange gode prosjekter, og et
tillitvekkende folk.
– Samtidig har det svært lite
kapitalmarkedsaktivitet, hvilket
er synd i et land med så mye potensial, sier Pierre Vannineuse
i et intervju med Finansavisen.
– I USA får alle finansiering
uansett om prosjektene er bra
eller dårlig.

Starter fond på 10 mrd.

– Nå skal vi lansere et nordisk
venturekapitalfond på 1 milliard
euro. Fondet skal lanseres i løpet
av de neste seks månedene, proklamerer Vannineuse.
– Fondet skal gjøre brorparten av sine investeringer i Norge,
men kommer også til å investere i

Gründer: – Overraskende mange gode prosje
de andre nordiske landene.
På samme måte som Alpha
Blue Ocean investerer stegvis
skal også de nær 10 milliarder
kronene i det norske venturefondet trekkes stegvis etter behov.
– Pengene skal vi hente i Norge
og blant kontaktene vi har i dag.
– Hva har du å vise til av resultater?
– Min track record er hemmelig, men det er bare å se på
hvilke nivåer vi har gått inn

i de transaksjonene vi har
gjort.
– Du mener at investorene selv
må gjøre en jobb for å danne seg et
inttrykk av din track record?
– Ja, det må de.

Det beste for selskapene

Alpha Blue Ocean har hittil gjort
16 transaksjonerder 40 prosent
av pengene er investert i helse,
30 prosent i energi, 20 prosent i
teknologi og de siste ti prosentene

i andre sektorer.
– Vi finansierer på en måte
der selskapene får penger når de
har behov for det, hvilket betyr
at selskapene får full effekt av
verdiutviklingen før det trekkes
mer penger inn i selskapet. Det
normale er at selskapene får alle
penger og all utvanning med én
gang.
– Men de har uansett sikkerheten som ligger i at man får penger når man behøver det.

– Det betyr at dere som investorer går glipp av store gevinster?
– Jo, men det er bedre for
selskapene. Selskapene vi investerer i er uansett underpriset, sier Vannineuse.

Kontor i Norge

Vannineuse startet karrieren i finansavdelingen i Total. Deretter
gikk han videre til det sveitsiske
kraftselskapet Engie før han
startet Bracknor som et fami-

