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Investerer 295 mnok i det norske AI-selskapet eSmart Systems
HALDEN, NORGE 26. juni, 2019 Det norske teknologiselskapet eSmart Systems har hentet 300 mnok i en
investeringsrunde som inkluderer det amerikanske investeringsfondet Energy Impact Partners (EIP) og
tyske innogy Ventures. De slutter seg til runden som Equinor Energy Ventures, Nysnø Klimainvesteringer
og Kongsberg Digital inngikk i desember 2018.
«Denne investeringsrunden representerer en av de største, hvis ikke den største satsingen på kunstig
intelligens i ett selskap i Norge noensinne», sier Knut Johansen, gründer og administrerende direktør i
eSmart Systems. «For oss er det en stor anerkjennelse at tunge globale aktører som Energy Impact
Partners og innogy Ventures ønsker å gå inn på eiersiden i eSmart Systems. Det har vært en lang prosess
med grundige vurderinger både teknologisk, juridisk og finansielt. Nå ser vi frem til å oppfylle vår
ambisjon om å bli et verdensledende teknologiselskap i energimarkedet. Dette posisjonerer oss for
ytterligere internasjonal vekst», fortsetter Johansen.

Solid grunnlag for videre vekst
eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen. Selskapet har 48
kunder i 7 land, og med sterke partnerskap både i Europa og USA har eSmart Systems nå etablert et solid
fundament for å gå inn i både det europeiske og amerikanske markedet. EIP er en av de ledende
investeringsfondene i USA, støttet av flere av verdens største energiselskaper. innogy Ventures er
investeringsfondet til Innogy SE, som er et av Europas ledende energiselskaper.
«Vi er stolte over å støtte et eksepsjonelt godt team med dyp innsikt i energibransjen, sier Thomas
Labryga», Investment Partner i innogy Ventures. «Basert på ekstremt solid kompetanse på kunstig
intelligens leverer eSmart Systems software for en digital, fornybar og desentralisert energifremtid.
Produktet Connected Drone gir for eksempel nettselskaper muligheten til å drifte og vedlikeholde nettet
langt mer effektivt enn mulig tidligere gjennom automatisert deteksjon av feil og avvik. Med ledende
teknologi, en imponerende kundebase og et solid investorkonsortium er eSmart Systems nå i en helt unik
posisjon for en rask internasjonal skalering», fortsetter Labryga.
«eSmart Systems hjelper nettselskapene å sikre en pålitelig og velfungerende strømforsyning. Vi er svært
fornøyde med å ha eSmart med i porteføljen vår, og å gjøre en investering sammen med så sterke
partnere», sier Energy Impact Partners’ Michael Donnelly. «eSmart’s intelligente analyseløsning har
umiddelbar bruksverdi og nytte for våre eierselskaper. Det kan hjelpe nettselskaper raskt og effektivt å
analysere data fra eksisterende og etter hvert nye datakilder (inkludert bilder og nye sensorer), og
bringer viktig innsikt og beslutningsstøtte til nettoperatører på både transmisjons- og distribusjonsnivå»,
fortsetter Donnelly.

OM SELSKAPENE
ESMART SYSTEMS eSmart Systems leverer programvare med kunstig intelligens til energibransjen. Selskapets
plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær
sanntid. Flere av de største nettselskapene i verden står på eSmart Systems’ kundeliste. Selskapet ble etablert
i 2012 og har 80 ansatte med kontorer i Norge, USA, UK og Danmark.
ENERGY IMPACT PARTNERS Energy Impact Partners (EIP) er et investeringsfond med fokus på en digital,
fornybar og desentralisert energifremtid. EIP bringer sammen ledende innovatører og fremoverlente,
toneangivende energiselskaper for å skape en renere, mer sikker og bærekraftig fremtid. EIP’s partnere
innenfor energibransjen inkluderer Southern Company, National Grid, Xcel Energy, Ameren, Evergy,
Fortis Inc., AGL, Avista, MGE Energy Inc., TEPCO, PTT Public Company Limited, OGE Energy Corp.,
TransCanada, and Alliant Energy.
INNOGY VENTURES innogy Ventures er et € 130m investeringsfond, tilhørende innogy Innovation Hub.
Fondet fokuserer på innovative og digitale forretningsmodeller i Nord-Amerika, Europa og Israel.
Porteføljeselskaper støttes med omfattende markedskunnskap, bistand i forretningsutvikling og koblinger til
det bredere innogy SE-nettverket for å utvikle konkurranseevne og akselerere vekst.

innogy Ventures og innogy Innovation Hub er begge selskaper i innogy SE, et ledende tysk energikonsern
med inntekter på € 37b (2018), 43 000 medarbeidere og aktiviteter i 15 europeiske land i tillegg til
tilstedeværelse i nye markeder som Australia, Canada og USA.
EQUINOR ENERGY VENTURES Equinors 200 MUSD venturekapitalfond ble lansert i februar 2016. Med et team
i både Europa og Nord-Amerika og en langsiktig tilnærming, er fondet dedikert til å investere opptil 20 MUSD i
attraktive og ambisiøse vekstselskaper innen fornybar og lav-energiteknologi, som støtter Equinors strategi
for vekst i nye energiløsninger.
NYSNØ KLIMAINVESTERINGER Nysnø Klimainvesteringer AS ble etablert i desember 2017 av Nærings- og
fiskeridepartementet. Det statlige investeringsselskapet er etablert som et aksjeselskap som skal opptre
kommersielt og investere i teknologier som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Selskapets mandat er
beskrevet i statsbudsjettet for 2018. Nysnø har kontor i Stavanger og startet driften i juni 2018.
KONGSBERG DIGITAL Kongsberg Digital er leverandør av neste generasjons programvare og digitale løsninger
til kunder innen maritim sektor, olje og gass og kraftbransjen. Selskapet består av mer enn 500
programvareeksperter med ledende kompetanse på Internet of Things, smart data, kunstig intelligens,
maritim simulering, automatisering og autonome operasjoner. Kongsberg Digital er datterselskap av
KONGSBERG (OSE-ticker: KOG), et internasjonalt kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske
systemer og løsninger til kunder innen olje og gass, subsea, maritim sektor, forsvar og romfart. KONGSBERG
har 11 000 ansatte globalt, med en samlet omsetning på 14,4 milliarder kroner i 2018.
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