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Dollar 8,20 -0,02

Svenske kr 97,49 -0,14

Britiske pund 10,83 -0,01

10 år stat rente 1,50 0,06

US 10 år rente 1,58 0,02

Dow Jones 18554,69 106,49

Nasdaq 5251,74 39,54

FTSE 100 6853,19 36,29

Nikkei 16360,71 -195,24

OSLO BØRS 618,41

 +0,28%
EUROKURSEN 9,25

 -0,02
3-MND. RENTEN 1,06

 -0,01
BRENT 1. POS 50,56

 +0,90
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Endre Røsjø og gründerne bak Com4 takket 
nei da amerikanere ville kjøpe selskapet. 

De forsøkte å robbe oss

Per Schønberg.
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Takket nei til 
500 millioner

 �Verdens eneste virtuelle teleoperatør for maskiner

Com4 er i ferd med å fylle opp pen-
gebingen for fjerde gang. 

I 2015 hentet selskapet inn 40 mil-
lioner kroner der mesteparten kom 
fra Endre Røsjøs Centennial. Det var 
selskapets tredje emisjon og priset sel-
skapet til cirka 300 millioner kroner.

Før det hadde Com4-gründerne 
hentet inn 20 millioner kroner i to 
omganger, hvorav den siste emi-
sjonen i 2013 priset selskapet til 
60–80 millioner kroner.

Nå henter selskapet inn nye 30 
millioner kroner og som sist kom-
mer brorparten av pengene fra Røsjø.

– Hva prises Com4 til nå?
– Sånne ting har jeg sluttet å 

tenke på, svarer Røsjø på telefon 
fra Frankrike.

Han forteller imidlertid at et 
amerikansk investeringsselskap 
nylig bød 500 millioner kroner for 
selskapet.

Ran på høylys dag
– Det var imidlertid noen forutset-
ninger knyttet til oppkjøpet. I første 
omgang skulle vi få noen glassper-
ler. Så, om jordens avstand til må-
nen om tre år var lik det den er i dag 
og 150 andre kriterier skulle vi få det 
avtalte beløpet. De prøvde å robbe 
oss på høylys dag, fortsetter Røsjø.

Han trekker parallellen til da hol-
lenderne kjøpte 
Manhattan av 
indianerne for 
nettopp glass-
perler og er glad 
for at investo-
rene takket nei, 
selv om tilbudet 
virket forlokkende.

– Også skattemessig var tilbu-
det drepende siden hovedoppgjø-
ret kom så lenge etter at selskapet 
var solgt. 

Amerikanerne ønsket å få tak 
i teknologien Com4 har utviklet 
knyttet til tingenes internett. 

Tredoblet omsetning 
Tallene fra IT-knøttet er foreløpig 

svært beskjedne. I fjor endte om-
setningen på 4,5 millioner kroner, 
en vekst på 150 prosent fra 2014. I 
samme periode mer enn doblet un-
derskuddet seg, fra minus 5,6 mil-
lioner til minus 11,8 millioner.

Nå er selskapet i ferd med å få 
fart, ifølge nyansatt daglig leder 
Stein André Larner.

Han sier at omsetningen hittil i 
år er tredoblet i forhold til i fjor, men 
han venter ikke sorte tall på bunn-
linjen med det første.

– Vi kommer til å investere i 
vekst fremover og vil derfor ikke gå 
i pluss så raskt som vi kunne gjort 
med en lavere investeringstakt.

Holder veksttakten seg ut året, 
ender årets omsetning på 13 mil-
lioner kroner. 

Larner venter tilsvarende vekst 
i årene som kommer. Holder det 
stikk, ender 2017-omsetningen på 
35 millioner, mens Com4 runder 
100 millioner i 2018.

Han er hentet fra hovedkon-
kurrenten Telenor for å sikre vekst 
både i Norge og utenlands slik at 
gründerne kan jobbe for fullt med 
teknologien.

Med Atea og Rejlers
– Vi er den eneste aktøren i bransjen 
som er spesialisert på kommunika-
sjon mellom maskiner. Vi kan levere 
tilpassede løsninger som ikke er hylle-

vare, sier Larner.
Com4 er en 

virtuell teleo-
peratør som har 
spesialisert seg 
på at abonne-
mentsmassen 
utelukkende 

består av maskiner. I Norge leier 
selskapet mobilnett av Telia. I til-
legg har selskapet inngått direkte 
roamingavtale med mobiloperatø-
rer i 55 land.

– I år har vi vist at vi kan ta opp 
kampen med de store og etablerte 
aktørene i form av å vinne store 
og strategisk viktige kontrakter 
sammen med partnere som Atea og 
Rejlers Embriq, fortsetter Larner. 

Innen utgangen av 2018 skal alle 
de 2,6 millionene strømmålerne i 
Norge være byttet ut med smarte 
målere (AMS) som selv forteller om 
strømforbruket. Com4 leverer blant 
annet simkortet til slike målere.

Nå har strømnetteierne så vidt 
startet utskiftingen. 

Nylig inngikk Com4 sammen 
med Rejlers Embriq en avtale med 
Nettalliansen om å levere kommu-
nikasjonstjenester til 190.000 strøm-
målere. Avtalen har en verdi på 10 
millioner kroner totalt og strekker 
seg over ni år. 

Larner anslår at Com4s markeds-
andel innen AMS er cirka 55 prosent.

Mot Tyskland og England
Utrullingen av smarte strømmålere 
er ikke unikt for Norge. I hele ver-
den, særlig i vesten, er det på trap-
pene en oppgradering av strømnet-
tet for å gjøre det «smart», såkalte 
smart grid-prosjekter, der sensorer 
og maskiner deler informasjon. 

Com4s teknologi gjør infor-

masjonsdelingen mulig. De ferske 
pengene skal brukes til utenlandsk 
ekspansjon, trolig Tyskland og Stor-
britannia i første omgang. 

(Mill. kr) 2015 2014
Driftsinntekter 4,5 2,0
Driftsresultat -11,8 -5,6
Resultat før skatt -11,6 -5,4
Årsresultat -11,6 -5,4

 � Virtuell operatør innen maskin-til-
maskin-kommunikasjon og tingenes 
internett. 

 � Grunnlagt i 2011 av blant andre 
Kristian Sølvberg og Raymond 
Berntsen.

 � 11 ansatte og kontor på Økern i 
Oslo.

 � Eies av gründerne Raymond Bernt-
sen (14%), Kristian Sølvberg (14%), 
Henning Solberg (15,3 % gründer), 
Pete Vickers (15,3% gründer) 
(tilsammen 59 %), Svein Anders 
Tunheim/Vallenus (11 %) og Endre 
Røsjø/Centennial (30 %).

Com4 

LEif HåvAR KvAndE
LEif.KvAndE@finAnsAvisEn.no

Com4 2015 EndrE røsjø fyllEr på mEd 30 millionEr

– Vi fikk inn bud på 500 millioner kroner 
fra noen sleipe amerikanere. de for-
søkte å robbe oss på høylys dag. Hel-
digvis takket gründerne nei, forteller 
Com4s største investor Endre røsjø.

sTRøMbøLgE: 2,6 millioner dumme strømmålere skal byttes ut med avanserte 
målere som blant annet selv forteller om strømforbruket. Foto: NtB scaNpix

sLoss MoT KjEMpEn: stein andré Larner er hentet fra telenor for å ta opp 
kampen med telegiganten innen tingenes internett-markedet. Foto: NtB scaNpix

Vi er den eneste ak-
tøren i bransjen som 

er spesialisert på kommuni-
kasjon mellom maskiner
sTEin AndRé LARnER, CoM4
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EndrE røsjø fyllEr på mEd 30 millionEr

Nær robbet: Endre 
Røsjø høyner investeringene i 
Com4. FOTO: Eivind YggEsETh

svimlende 
anslag

Telekomgiganten Ericsson venter at antal-
let tilkoblede maskiner vil vokse fra 200 
millioner i 2013 til 1 milliard i 2019. 

Analyseselskapet Gartner regnet ut at 
det var 3,9 milliarder tilkoblede dingser i 
2014 og at tallet skal vokse til 21 milliarder 
i 2020. 

Forskjellene i antall viser til hva man 
teller med. Gartner regner med alt som har 
en IP-adresse som enkelt kan kobles til et 
eksisterende nettverk, mens Ericsson reg-
ner med tingene som trenger et simkort.

Stein André Larner trekker frem andre 
områder hvor Com4 har vunnet avtaler 
som transportsektoren, sensorer i industri-
en, ehelse, digital skilting og smarte bygg.

En av Com4s kunder er Anticimex, 
hvor Com4 sørger for at feller varsler når 
skadedyr er fanget. 

Løsningen blir stadig trukket frem av 
blant andre Gartner som eksempel på 
hvordan tingenes internett gjør tjenester 
mer effektive og rimeligere for bedrifte-
ne; Anticimex tømmer nå fellene når de 
er fulle – ikke etter en forhåndsbestemt 
plan. Løsningen gjør også at fulle feller 
tømmes raskere enn før. Den gjør også at 
Anticimex kan selge skadedyrbekjempelse 
som en tjeneste, i stedet for eksempelvis 
rottefeller.

Anslagene for veksten innen 
internettilkoblet utstyr (tingenes 
internett) og kommunikasjon 
mellom maskiner (m2m) er til å 
bli svimmel av.

Endre Røsjø skapte sin formue som 
gründer av P4 og han var blant de største 
aksjonærene da radiostasjonen ble solgt til 
svenske MTG for 1 milliard kroner. 

Siden har han etablert seg med et ben i 
London og et i Monaco og har samlet sitt 
imperium av eiendom, IT, finans og eldre-
omsorg i investeringsselskapet Centennial. 

Røsjø har blant annet truffet svært godt 
med sin investeringsstrategi både i forkant 
av finanskrisen i 2008 og foran 2015.

Han tømte aksjebeholdningen ved inn-
gangen til 2008 og investerte heller i put-
opsjoner i amerikanske banker gjennom 
et fond i Monaco. På seks måneder gjorde 
han femgangeren på investeringene. 

Nesten den samme strategien hadde 
han foran 2015. «Selskapet har i løpet av 
2014 redusert sin eksponering mot aksje- 
og obligasjonsmarkedet som følge av for-
ventninger om ustabile markeder i 2015,» 
heter det i årsberetningen. 

Nok en gang traff han godt. Hoved-
indeksen på Oslo Børs startet 2015 i 579 
poeng, og nådde en historisk toppnotering 
på 666 poeng i april. Deretter ble børsen 
dratt ned av et stadig svakere oljemarked. 
Indeksen endte på 600 poeng den 31. de-
sember 2015.

Røsjø er på 54. plass på Kapitals liste 
over Norges 400 rikeste med en anslått 
formue på 3,6 milliarder kroner, opp fra 
3,3 milliarder i 2014.

radiogründer og 
iT-investor




