
Styrets beretning 2014 
 
 
Oslotech har i 2014 fortsatt sitt fokus på å utgjøre en reell forskjell for økt innovasjon og 
verdiskaping i Osloregionen.  Det er særlig 4 dimensjoner som er blitt vektlagt i året som 
er gått.  
 
 

1. Videreutvikling av Forskningsparken som et attraktivt og effektivt bygg for 
byggets leietakere  
 
Oslotechs rolle er å tiltrekke seg leietakere i Forskningsparken som både har 
nytte av å sitte i Forskningsparken og som kan bidra tilbake til miljøet i form av 
nettverk, kompetanse og erfaring.  
 
Oslotech har også ansvaret for å tilby en moderne bygningsmasse til leietakere 
som passer formålet til Forskningsparken og å kontinuerlig  utvikle 
bygningsmassen til disse leietakernes behov.  Oslotech legger forholdene til rette 
for at utleiekontrakter er fleksible og tar hensyn til de behovene virksomhetene 
har i sine vekststrategier.  
 
Bygget har i 2014 vært tilnærmet fullt utleid, e noe som tilsier at vi har ett samlet 
tilbud som våre leietakere oppfatter som attraktivt. Dette på tross av at det har 
vært en god dynamikk i forhold til utskiftning av leietakermassen i 2014. 
 
Oslotech arbeider med ulike konsortier som eier bygningsmassen i 
Forskningsparken for videreutvikling av den fysiske eiendomsmassen og med 
Norges forskningsråd som grunneier. Samarbeidet med disse aktørene er godt.  
 
 

2. Drifte og videreutvikle ett ledende innovativt miljø for nyskaping og vekst 
rettet mot iverksettere og gründere 
 
I Inkubatoren StartupLab, som ble startet i 2012, har nå nesten 80 selskaper og 
flere enn 150 personer  sitt daglige. I 2014  ble en rekke selskaper som har hatt 
tilholdssted i StartupLab finansiert med betydelig  ekstern privat kapital. 
Deriblant Outracks, Zwipe og Kahoot.  
 
StartupLab har lansert flere nye initiativ i året som er gått. Det avholdes en rekke 
workshops med eksterne ressurspersoner og medlemmene i StartupLab, man 
har etablert ett bedriftsnettverk innenfor EdTechfeltet og et nettverk med andre 
ledende inkubatorer i Norden. Videre er det etablert partnerskap med flere 
større industribedrifter for å samarbeide om entreprenørskap og utvikling. 
 
StartupLab arbeider med virkemiddelapparatet, Universitetet i Oslo, Oslo  
kommune og andre aktører for  å stimulere til flere gründere og for at de skal 
lykkes. 

 



3. Bidra til at Forskningsparken er en ”smeltedigel” for aktiviteter som har 
med nyskaping og innovasjon å gjøre 
 
Forskningsparken i Oslo huser en rekke ulike innovasjonsmiljøer.  Inven2, Oslo 
Medtech, StartupLab, CIENS-samarbeidet med flere er med på å definere miljøet i 
Forskningsparken. Gjennom konferanser, møter og uformelle samlinger møtes 
flere enn 50,000 mennesker i Forskningsparken i løpet av ett år.  Dette gjør 
miljøet i Forskningsparken til et av de viktigste og mest dynamiske miljøene i 
Norge for økt verdiskaping og nyskaping.  
 
Forskningsparken konferansesenter har i 2014 doblet aktiviteten sin med 
betydelig innslag av eksterne aktører som legger sine konferanser og møter hit. 
 
Våre to største egne arrangementer innen innovasjon -  ”Norwegian Investment 
Forum” og ”Cutting Edge” samlet i 2014 rekordstore publikum.  Oslotech 
arbeider med å legge forholdene til rette for flere større konferanser og 
arrangementer med nyskaping og vekst som tema i tiden som kommer.  
 
 

4. Være en viktig partner for aktører og ”stake holders” som jobber for 
samme mål og ambisjoner.  
 
Oslotech har i 2014 arbeidet tett med flere aktører som aktivt bruker både det 
fysiske tilbudet som Forskningsparken tilbyr og miljøet som summen av 
leietakere og aktiviteter utgjør. 
 
Verdien av Forskningsparken som miljø og innovasjonspark er summen av 
leietakere og aktiviteter som finner sted i bygget. To av aktørene vi arbeider tett 
med er Oslo Medtech og Universitetet i Oslo. 
 
Oslo Medtech er et av landets ledende ARENA nettverk. Oslo Medtech tilbyr sine 
medlemmer kontorplasser og nettverksarrangementer. I tillegg avholder Oslo 
Medtech medlemsmøter, konferanser og workshops gjennom hele året i 
Forskningsparken. Oslotech arbeider med Oslo Medtech for å legge forholdene til 
rette for en videre vekst av aktivitetene til Oslo Medtech.  
 
Universitetet i Oslo bruker Forskningsparken aktivt i sitt arbeid for å nå sine mål 
på innovasjon. Oslotech bidrar til avansert fysisk infrastruktur til noen av 
Universitetets aktiviteter innen materialteknologi og bioteknologi.  Oslotech og 
UiO samarbeider om et nytt tilbud til entreprenøropplæring til PhD-kandidater,  
og studenter fra UiO er aktive som gründere i StartupLab eller interns i flere av 
Forskningsparkens mange bedrifter.  
 
 

 
 
 
 
 



Økonomi 
 
Oslotech AS hadde i 2014 en omsetning på 111,4 mill. kroner, mot 106,1 mill. kroner i 
2013.  
 
Resultatet i Oslotech AS ble et underskudd på kr. 2.968.522, mot et underskudd på  
kr. 21.457.496 i 2013. Det negative årsresultatet skyldes nedskrivninger av aksjeverdier 
i forbindelse med avvikling av Springfond 2.  
 
Det foreslås at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. For konsernet ble 
resultatet i 2014 et underskudd på 0,6 mill. kroner.  
 
Selskapets egenkapital var 77,6 mill. kroner pr. 31.12.2014 og utgjorde 79,6 % av 
totalkapitalen. Det har ikke vært økning i selskapets aksjekapital i 2014, som pr. 
31.12.2014 utgjorde 5,46 mill. kroner. Konsernets bokførte egenkapital var 79,3 mill. 
kroner ved utgangen av året. 
 
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og 
resultat av selskapets og konsernets virksomhet og dets stilling pr. 31.12.2014.  
 
I henhold til styrets vurdering tilfredsstiller selskapets egenkapital aksjelovens krav om 
forsvarlig egenkapital. Selskapets likvide situasjon anses som tilfredsstillende. 
    
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og det er lagt til grunn 
ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.  
 
 
Organisasjon og arbeidsmiljø 
 
Ved årets slutt bestod organisasjonen av 12 fast ansatte. Selskapets styre besto av fem 
medlemmer, hvorav en kvinne. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det 
råder likestilling mellom kvinner og menn. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som 
godt og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i 2014. Sykefraværet har i 2014 vært 
under 1 %.  
 
Selskapet ivaretar etter styrets oppfatning kravene til helse, miljø og sikkerhet på en 
tilfredsstillende måte. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen. 
 
 
Ytre miljø 
 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 

 
 
 
 




