Inven2 AS
Årsberetning 2020
Virksomheten
Inven2 AS eies 50 % av Universitetet i Oslo og 50 % av Oslo universitetssykehus HF. Selskapets
formål er å bidra aktivt til at forskning som foregår ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i
Helse Sør-Øst blir anvendt i utviklingen av eksisterende og nytt næringsliv. Videre skal selskapet
bistå helseforetakene i Helse Sør-Øst med forhandlinger, inngåelse og oppfølging av forskningsog samarbeidsavtaler med næringslivet, inkludert avtaler om kliniske studier.
COVID-19 pandemien har påvirket selskapets drift, men mindre enn fryktet. Selskapet fikk god
bruk for de digitaliserte arbeidsprosessene som har vært innført de senere år. Organisasjonen
taklet overgangen til utstrakt bruk av hjemmekontor meget godt og pandemien har bare i liten
grad påvirket framdriften i prosjektene. Utstrakt grad av hjemmekontor medførte en betydelig
slitasje på personalet. Ledelsen i selskapet har med ulike tiltak søkt å bøte på dette.
Innovasjon
Innovasjon er selskapets største virksomhetsområde. I tillegg til å være eiernes aktør for
kommersialisering av arbeids- og forskningsresultater, har selskapet tilsvarende rolle for de
øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF og oppdrag for enkelte private, ideelle sykehus.
Fokus og ressursbruk er prosjektdrevet for effektivt å bringe forskning til anvendelse gjennom
etablering av nye bedrifter og lisensiering til eksisterende næringsliv.
172 nye oppfinnelser/ideer ble vurdert i 2020 mot 137 i 2019. Basert på vurdering av
oppfinnelsens/ideens tekniske unikhet, patenterbarhet, kommersielt potensial og sannsynlighet
for realisering ble det tatt inn 53 nye innovasjonsprosjekter i 2020, opp fra 42 i 2019.
Selskapet leverte i 2020 inn totalt 85 patentsøknader, inklusive søknader om nasjonale
videreføringer, basert på identifisert teknisk unikhet og kommersielt potensial. Tilsvarende tall i
2019 var 48. Livsvitenskap-prosjekter står for nærmere 80 %.
Driftsinntektene kom opp i NOK 147,1 mill i 2020, en oppgang fra NOK 86,7 mill i 2019.
Driftsinntektene består av offentlige tildelinger og bevilgninger, lisensinntekter, salg av aksjer i
oppstartselskaper og tjenestesalg. Oppgangen skyldes hovedsakelig høyere inntekter fra
kommersialisering og da særlig fra gevinst ved salg av aksjer i oppstartselskaper. Inntekter fra
lisensavtaler og salg av aksjer i oppstartselskaper utgjorde NOK 103,3 mill i perioden som er en
økning på 152 % sammenlignet med 2019.
I 2020 ble det gjennomført 35 kommersialiseringer; etablering av 7 selskaper og signering av 28
lisens- og opsjonsavtaler med inntekt. I 2019 gjennomførte selskapet 31 kommersialiseringer.
Inven2s fortsetter med dette å levere resultater på høyt internasjonalt nivå.
Inven2 hadde ved utgangen av året eierandeler i 53 oppstartselskaper, en netto tilgang i løpet av
2020 på tre selskaper. Inntekter fra salg av aksjer var NOK 86 mill mot NOK 23 mill i 2019.
Inven2 bidrar med kapital til finansiering av oppstartselskapene. I 2020 investerte Inven2 i alt
NOK 8,7 mill i 14 selskaper. Oppstartselskapene Inven2 har eierandeler i, hentet totalt inn NOK
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866 mill i ny kapital i 2020. I løpet av 2020 ble 3 selskaper som kommersialiserer teknologier
fra Inven2’s eierinstitusjoner notert på Euronext Growth-listen ved Oslo børs. Verdien av
selskaper Inven2 har bidratt til etablering av, og fortsatt har eierandeler i, regnet etter børskurs
eller siste emisjonskurs var pr 31.12.2020 på NOK 30 mrd., en oppgang på 139 % fra
31.12.2019. Det er særlig Vaccibody AS som utvikler ny vaksineteknologi som bidrar til denne
økningen med en verdivekst på 355 %. Selskapet er nå det mest verdifulle biotech-selskapet på
Oslo børs.
Totalt 21 årsverk i Inven2 har vært engasjert i dette virksomhetsområdet i 2020.
Kliniske studier og Forskningssamarbeid
Virksomhetsområdet omfatter forhandlinger og inngåelse av kontrakter med industrielle
oppdragsgivere for industrisamarbeid og kliniske studier som utføres ved Oslo
universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF. Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset
Østfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Vestre
Viken HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. Videre har Inven2 ansvar for den løpende
oppfølging av økonomiske forhold knyttet til kontraktene.
Selskapet opplever et fortsatt høyt aktivitetsnivå til tross for COVID-19 pandemien. I annet
kvartal 2020 ble inklusjon av pasienter i pågående studier rammet som en følge av
omprioritering av ressurser i helseforetakene. Det oppstod også forsinkelser i etablering og
igangsetting av nye studier. I samarbeid med helseforetakene og legemiddelindustrien fikk
selskapet satt fokus på tiltak som kunne redusere konsekvensene som pandemien hadde på
framdriften i klinisk studier. I 2020 mottok selskapet totalt 140 innmeldinger av nye avtaler fra
industrien en oppgang på 5 studier fra 2019. Ved utgangen av 2020 håndterte Inven2 kontrakter
for i alt 392 pågående kliniske studier. Driftsinntektene var NOK 17,0 mill som var identisk med
foregående år.
Totalt 9 årsverk i Inven2 har vært engasjert i dette virksomhetsområdet i 2020.

Resultat 2020
Regnskapet er avlagt for perioden 1.1.2020 til 31.12.2020.
Driftsinntekter i selskapet ble NOK 164,2 mill i perioden, mot NOK 103,7 mill i 2019.
Driftskostnadene beløp seg til NOK 131,6 mill mot NOK 89,0 mill i 2019. Driftsresultatet ble
NOK 32,5 mill, mot NOK 14,7 mill i 2019. Netto finansielle poster utgjorde NOK 3,0 mill.
Tilsvarende tall i 2019 var NOK 5,1 mill. Årsresultat etter skatt ble NOK 35,2 mill mot et
årsresultat etter skatt på NOK 19,8 mill i 2019. Bokført egenkapital pr 31.12.2020 i selskapet var
på NOK 122,8 mill som er en økning fra NOK 87,6 mill pr 31.12.2019.
Kontantstrømmen i perioden var negativ med NOK 9,8 mill. Virksomheten brukte NOK 67,7
mill, hvorav kundefordringer ble redusert med NOK 2,1 mill, leverandørgjeld ble redusert med
NOK 0,2 mill. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter tilførte NOK 57,9 mill. Gevinster
på salg av aksjer utgjorde NOK 85,8 mill, mens det ble realisert fondsandeler til en verdi av
NOK 3,3 mill. Inven2 investerte netto NOK 8,7 mill i oppstartselskapene (investeringer
fratrukket bokført verdi solgte aksjer og konvertering av gjeld til aksjer).
Likviditetsbeholdningen i selskapet pr 31.12.2020 var NOK 9,6 mill som anses som
tilfredsstillende.
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Inven2 har inntekter fra tjenestesalg, honorarinntekter, lisensinntekter, aksjesalg og fra offentlig
prosjektstøtte. Porteføljen av innovasjonsprosjekter og selskapets investeringer i
oppstartselskaper forventes over tid å bidra til positiv inntjening. Det er styrets oppfatning at
selskapets virksomhet skal videreføres. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for
regnskapet.
Styret kjenner ikke til forhold som er viktige for bedømmelsen av selskapets stilling, som ikke
fremkommer av årsregnskapet eller denne beretningen. Det er heller ikke etter
regnskapsperiodens avslutning inntruffet forhold utover de som er kommentert i denne
beretningen som er av vesentlig betydning for Inven2s stilling og resultat.

Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd på NOK 35.236.000
Til annen egenkapital
Sum

NOK 35.236.000
NOK 35.236.000

Finansiell risiko
Selskapets likviditet pr 31.12.2020 var tilfredsstillende. Kasse/bank var ved utgangen av året
NOK 9,6 mill, mens NOK 101 mill var plassert i pengemarkeds-, aksje- og obligasjonsfond. Det
er styrets oppfatning at plasseringene samlet har en lav risikoprofil med hensyn til
markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
Det store flertall av selskapene er i tidlig fase og viser med få unntak underskudd. De fleste
selskapene vil ha behov for ytterligere kapital i tiden fremover. I 2020 hentet selskapene Inven2
har eierandeler i NOK 866 mill i ny kapital. Situasjonen i kapitalmarkedet har vist en bedring fra
2019 til 2020. Det ble i 2020 gjennomført nedskrivninger på NOK 0,6 mill i selskapsporteføljen.
Bokført verdi på selskapsporteføljen var NOK 83,1 mill, mens markedsverdien basert på
børskurs for noterte aksjer, siste omsetningskurs for unoterte aksjer, eller siste emisjonskurs var
ved utgangen av året NOK 489 mill.
Organisasjon
Inven2 hadde ved utgangen av 2020 30 ansatte. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til
ledende personer i selskapet.
Likestilling og diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å
hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge,
språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår
virksomhet.
Inven2s styre består av 10 medlemmer, hvorav 4 er kvinner. Den operasjonelle ledelsen i Inven2
har 5 medlemmer hvorav 1 er kvinne. Likestilling mellom kjønnene anses å være tilfredsstillende
ivaretatt i ledelse og styret.
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Arbeidsmiljø
Inven2 holder til i moderne lokaler i Forskningsparken i Oslo. Arbeidsmiljø anses som godt,
men selskapet jobber aktivt med å forbedre det ytterligere. Det har ikke skjedd skader eller
ulykker gjennom året. Sykefraværet i 2020 var på 1,4 %.
Inven2s virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Utsiktene fremover
Inven2 styrket sin posisjon gjennom 2020, da selskapet feiret 10-års jubileum, til tross for
COVID-19 pandemien. Selskapet står godt rustet til å ivareta både TTO-rollen for
kommersialisering av forskning og for rollen i kliniske studier. Kompetanse, prosesser og
systemer er på plass og selskapet har opparbeidet betydelig erfaring. Ytterligere
profesjonaliseringstiltak
er
gjennomført
blant
annet
gjennom
Forskningsrådets
nettverksprosjekter som bringer TTOene i Norge tettere sammen og bidrar til felles
kompetanseløft. Salg av aksjer i oppstartselselskaper har bidratt til å styrke selskapet økonomisk
og satt selskapet bedre i stand til å investere i tidlig fase i oppstartselskaper. Dette bidrar til flere
oppstartselskaper fra offentlig forskning.
Universitetet i Oslo har i 2020 konkludert sin strategi for innovasjon. Dette vil blant annet
medføre økt fokus internt i universitetet på idéstimulerende tiltak. Selskapet har tro på at dette vil
bidra til økt idétilfang med høyere kvalitet. Arbeidet med det nye livsvitenskapsbygget og
lanseringen av Life Science Growth House vil være viktige elementer for å bidra til mer
innovasjon i universitetet og flere kommersialiseringer fra Inven2.
På nasjonalt nivå arbeides det med løsninger på hvordan prosjektene som Inven2 og de andre
TTOene jobber med i den aller tidligste fasen skal finansieres i årene fremover. Styret er opptatt
av at det snarlig kommer en langsiktig løsning som skaper forutsigbarhet og som bidrar til at
TTO-sektoren kan bygge videre på den betydelige erfaringen som er opparbeidet gjennom de
siste årene. Smidige løsninger som sikrer et sømløst finansieringsopplegg for de gode
prosjektene må være målsetningen. Langsiktighet er et nøkkelord i arbeidet med å bringe
forskning fram til anvendelse og nytte for samfunnet; det er først de siste par årene at selskaper
som Vaccibody, Ultimovacs og Elliptic Labs, som alle ble etablert for 10-15 siden, har utviklet
seg til selskaper med en betydelig verdi. Inven2 har som målsetting å etablere flere slike
selskaper som til sammen utgjør en ny næring.
Gjennom 2020 har Inven2 sammen med helseforetakene og legemiddelindustrien jobbet aktivt
med tiltak for å styrke konkurransekraften for kliniske studier. Antall nye kliniske studier økte
fra 2019 til 2020, dette til tross for at COVID-19 pandemien skapte store utfordringer for
helseforetakene. Vi tar dette som et tydelig signal på at Norge ses på som et attraktivt land for
gjennomføring av kliniske studier og at det er potensial for å øke antallet om vi gjør de rette
tingene. NOR-TRIAL prosjektet skal etablere nasjonale løsninger for å øke attraktiviteten for
kliniske studier. Inven2 som per i dag forhandler kontrakter og forestår oppfølgingen av ca 80 %
av alle studier i Norge ønsker å bidra i denne prosessen med vår kompetanse og lange erfaring på
dette området
Til tross for COVID-19 pandemien har Inven2 gjennom 2020 styrket sin stilling finansielt,
systemmessig og organisatorisk. Etter styrets oppfatning står selskapet med dette enda bedre
rustet til å bidra til at flere forskningsresultater skal resultere i nye forretningsmuligheter for
næringsliv og investorer.
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