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Saken gjelder:
Formålet med denne saken er å gi status for universitetets forvaltning av eierinteresser i
aksjeselskap pr. august 2022.
Saken gir en overordnet oversikt over de selskapene som universitetet forvalter på vegne av
staten og deres formål. For mer detaljer om selskapenes formål, eierforhold,
styrerepresentasjon, årsrapporter mm, vises det til vedlegg.
Generelt følges selskapene opp i henhold til gjeldende årsplan for UiBs eierstyring. Dette
innebærer bla. deltakelse på generalforsamlinger og eiermøter, nødvendig dialog med
selskapsledelse og styremedlemmer om prinsipielle og vesentlige saker og forhold. I denne
saken blir det også redegjort for forhold relatert til noen av selskapene som har hatt spesiell
oppmerksomhet i 2021.

Forslag til vedtak:
Styret tar fremlagte oversikt og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.
Robert Rastad
Universitetsdirektør
08.09.2022/Kirsti Robertsen Aarøen/Per Arne Foshaug
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Saksframstilling
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2022/6916

Universitetets forvaltning av eierinteresser
1. Prinsipper og strategi som ligger til grunn for universitetets eierstyring
Universitetets eierstyring skjer med utgangspunkt i prinsipper og strategi for eierstyring gitt i
følgende styresaker:
- Styresak 12/16: Interne retningslinjer for oppfølging av UiBs eierinteresser.
- Styresak 152/16: Mål for UiBs eierskap i aksjeselskap som blant annet fastsetter at
universitetet skal utøve sitt eierskap gjennom
I.
Deltakelse i selskapenes generalforsamlinger
II.
Oppnevning og oppfølging av styret
III.
Mål og resultatoppfølging
Universitetsstyret skal årlig bli orientert om UiBs eierinteresser. Denne saken gir en
overordnet oversikt over de selskapene som universitetet forvalter på vegne av staten og
deres formål (pkt 2). I tillegg blir det redegjort for forhold relatert til noen av selskapene som
har hatt spesiell oppmerksomhet i 2021 og første halvår 2022 (pkt 3).
2. Oversikt over selskapene der UiB forvalter statens eierinteresser
Under gis en orientering om selskaper der UiB forvalter statens eierinteresser. En skjematisk
oversikt med presisering av selskapenes formål, eierforhold, linker til Proff med informasjon
om styrerepresentasjon og linker til Årsrapporter mm, finnes i vedlegg til saken.
2.1 Norwegian Research Centre AS - NORCE
NORCE ble etablert etter fusjoner mellom forskningsinstituttene Agderforskning, Christian
Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Norut Northern Research Institute, Uni Research Polytec, Uni Research og Teknova. De største
eierne er universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller
gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser
samt selskaper innen industri og finans.
Selskapet ble stiftet 3. juni 2017 og har en aksjekapital på kr 2 160 000. UiB er største eier
med en eierandel på 51,852%.
Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans
til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme
Innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv.
2.2 Vestlandets Innovasjonsselskap AS - VIS
Selskapet ble stiftet 22.12.2004 og har en aksjekapital på kr 339 873 fordelt på 339 873
aksjer hver pålydende kr 1. Staten ved Universitetet i Bergen eier per 31. desember 2021
113 627 aksjer noe som tilsvarer 33,43% av samlet aksjekapital. Statens eierinteresser i
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Vestlandets Innovasjonsselskap AS forvaltes av Universitet i Bergen etter fullmakt fra
Kunnskapsdepartementet. Helse Bergen eier 33.43%, Siva – Selskapet for industrivekst SF
eier 22,20%, Havforskningsinstituttet eier 5,88%, Høgskolen på Vestlandet eier 3,82% og
Norges Handelshøyskole eier 1,23% av aksjene.
Det ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. april 2019 å endre navn på selskapet
fra Bergen Teknologioverføring AS til Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS).
Selskapets virksomhet er å forestå forvaltning og kommersialisering av selskapseiernes og
andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater
og forskningsprosesser. Virksomhetens formål er å sikre kommersialisering, anvendelse og
overføring av forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet.
Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i
forbindelse med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og
prosess-støtte i forbindelse med aktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering.
Selskapet kan også opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak
for å ivareta sitt formål.
2.3 Unifond AS
Selskapet ble stiftet 09.02.2010 og har en aksjekapital på kroner 100 000. Staten ved
Universitetet i Bergen, eier 100 % av aksjene per 31. desember 2021.
Selskapets formål er å bistå, koordinere og administrere stiftelser eller andre
organisasjonsformer som etter sine vedtekter skal forvaltes av Universitetet i Bergen når det
er inngått særskilt avtale om dette. Unifond AS er et administrasjonsselskap som skal ivareta
universitetets oppgaver i forbindelse med administrasjon av disse stiftelsene og enhetene.
Unifond AS vil være kontaktperson utad og representerer stiftelsene i henhold til
underliggende avtale. I den forbindelse skal selskapet kunne inngå avtaler med
kapitalforvaltere relatert til forvaltningen av kapitalen for stiftelsene.
2.4 UIB Eiendom AS
Selskapet ble stiftet 04.01.2001 etter fisjonering av Høyteknologisenteret i Bergen AS (nå
Marinholmen Forskningspark AS) hvor Universitetet i Bergen var aksjonær fra opprettelsen i
1985. Selskapet har en aksjekapital på kr 400 000. Staten ved Universitetet i Bergen eier per
31. desember 2021 400 aksjer, noe som tilsvarer 100 % av samlet aksjekapital.
Selskapets virksomhet er på ikke ervervsmessig grunnlag, å eie og stille til disposisjon for
Universitetet i Bergen fast eiendom til bruk for forskning og undervisning og dertil knyttede
funksjoner. Selskapet eier og leier ut til universitetet seksjoner i Thormøhlensgate 55 og hele
55 A. Selskapet har etter oppdrag fra universitetet også finansiert og gjennomført
ombygginger i noen av eiendommene. Innbetalt leie går til nedbetaling av renter og avdrag.
Universitetet kan i hele leieperioden overta eiendommen(e) ved å innfri gjenværende lån.
Når selskapets gjeld er nedbetalt, kan universitetet overta selskapets eiendommer uten
ytterligere vederlag.
2.5 Bergen Vitensenter AS - VilVite
Bergen Kommune er største eier med 29,56%. Universitetet i Bergen, Hordaland
Fylkeskommune og Høgskulen på Vestlandet eier alle 19% mens Bergen Børsfond, Jacob
Douwe Egberts Norge AS, Bergen Næringsråd og noen andre har små eierandeler.
Selskapets formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og
læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot
barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å
delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet.
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2.6 Studentkulturhuset i Bergen AS (SKIBAS)
Studentkulturhuset i Bergen eies av Universitetet i Bergen, Det akademiske kvarter og
Studentskipnaden på Vestlandet med en tredjedel hver.
Selskapets formål er å forvalte Olav Kyrresgate 49 til bruk som studentkulturhus i Bergen.
Hovedformålet er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende,
selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter i Bergen.
2.7 Simula AS
Selskapet eies av Simula Research Laboratory med 51% og Universitetet i Bergen med
49%.
Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som hovedformål å drive
grunnleggende langsiktig forskning og utvikle og gi utdanningstilbud på utvalgte områder
innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, og gjennom dette også bidra til
nyskapning og innovasjon i arbeidslivet. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele
ut utbytte til sine eiere.
2.8 Marineholmen Raslab AS (Raslab)
Marineholmen Raslab AS eies av UiB (23,55 %), Marineholmen Forskningspark AS (52,9%),
Norce AS (11,8%) og Stiftelse Industrilaboratoriet, ILAB (11,8%).
Selskapets virksomhet er å bygge opp, eie, drive og videreutvikle resirkuleringsanlegg (RASanlegg) for fiskeforsøk på Marineholmen i Bergen og å leie dette ut til utdannings-,
forsknings- og utviklingsvirksomhet. Selskapet kan også eie aksjer/andeler i andre selskaper
relatert til havnæringene.
2.9 NCE The Seafood Innovation Cluster AS
Selskapets virksomhet er å involvere seg i bransjefremmende aktiviteter innenfor
sjømatnæringen, gjennomføring av bransjefremmende aktiviteter i samarbeid mellom
næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.
3.

Universitetets hel- og deleide aksjeselskap – spesielle forhold gjennom året

UiB orienterer årlig Kunnskapsdepartementet om sin deltakelse i selskapene som vi har
eierandeler i. Dette skjer gjennom forberedelser til sektorens årlige innspill til statsrådens
beretning til Riksrevisjonen. Kunnskapsdepartementet har dette året bedt om særskilt
rapportering for noen utvalgte selskaper som institusjoner i vår sektor utøver
eieroppfølgingen for. Dette gjelder bla NORCE AS og VIS AS. Under kommenteres særskilt
oppfølging og pågående prosesser i disse to selskapene. I tillegg redegjøres kort om status
og planer rundt Marineholmen Raslab AS.
3.1 NORCE AS – status endringsprosesser og økonomiske forhold
Universitetsstyret er tidligere orientert om NORCE AS stramme økonomi og om arbeidet med
å sikre et positivt driftsresultat. 2021 er første året med positivt driftsresultat, og de
økonomiske resultatene er dermed på nivå med målene NORCE hadde satt for 2021.
Selskapet begynner også å se de tiltenkte synergiene av å stå samlet som ett stort institutt.
Det har i 2021 vært endringer i organisering og ledelse av NORCE. Selskapet er
reorganisering fra seks fagavdelinger til tre divisjoner: Energi og teknologi, Helse og samfunn
og Klima og miljø. Det er videre gjennomført en omorganiseringsprosess i administrasjonen
og ansatt ny administrerende direktør. NORCE har siden etableringen solgt flere
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datterselskaper som ble startet opp basert på resultater og innovasjoner fra tidligere
forskning i selskapene som var forløper til NORCE. Dette gjelder bla. Gexcon og Prototech.
Salgene har gitt NORCE god likviditet.
NORCE er en svært viktig samarbeidspart og skal bidra til omstilling og nyskaping i
næringsliv og offentlig sektor, styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling, øke
konkurransekraften – nasjonalt og internasjonalt, styrke mulighetene for bruk av kompetanse
på tvers av fagområder og bransjer, og styrke sjansene i konkurransen om forskningsmidler
fra EU. UiB har hatt tett og god dialog med NORCE og i 2021 signerte partene en
samarbeidsavtale. Avtalen følges opp av et samarbeidsutvalg som ledes av henholdsvis
rektor og administrerende direktør. Samarbeidsutvalget har i 2021 og 2022 hatt særlig
oppmerksomhet på faglig samarbeid knyttet til EU, og NORCE har styrket innsatsen på vårt
felles Brusselkontor og etablert og justert organisasjonen med en enhet for internasjonale
relasjoner.
Selskapet har som hovedmål å bidra med kunnskap for å løse konkrete utfordringer som
klimaendringer, energiomstilling, eldrebølge, sosial ulikhet og ungt utenforskap. Selskapet er
prosjekteier og partner i flere SFI’er, og har stor innsats på grønn omstilling i energisektoren
blant annet gjennom et nylig tildelt Petrosenter som ledes av NORCE.
Universitetsdirektøren ser positivt på de tiltakene som er gjennomført og selskapet ser ut til å
være i positiv utvikling.
3.2 VIS AS – økonomiske forhold og om iverksatte endringsprosesser
Styret ble i sak 48/20 orientert om den økonomiske situasjonen i Vestlandet
innovasjonsselskap AS (VIS AS). Selskapets økonomiske mål er et positivt driftsresultat før
avskrivninger i balanse. Dette målet ble ikke oppnådd i 2021.
I 2020 deltok eierne på en emisjon og en forutsetning som ble tydeliggjort for selskapet den
gang var å sikre et driftsresultat i balanse. Tegningsbeløp i emisjonen var på kr 21 mill. I
løpet av 2020 og 2021 har selskapet bedret likviditeten med kr 7,7 mill. som følge av salg av
eierandeler i oppstartsselskap. Selskapets finansunderskudd i 2021 på kr. 7,8 mill. skyldes
nedskriving av aksjer og har ikke påvirket selskapets likviditet. Selskapets samlede
egenkapital er på kr. 34,5 mill. (33,8%) per 31. desember 2021.
Selskapet har siden 2020 tatt utgangspunkt i et felles retningsdokument utarbeidet av de
største eierne. Retningsdokumentet gir både føringer for faglige ambisjoner og forventninger
om økonomiske mål. Rapporten tydeliggjør særlig rollen VIS har som Technology Transfer
Office (TTO).
Det har i 2021 fortsatt vært tett oppfølging med selskapets daglige ledelse med særlig
oppmerksomhet på målet om styrking av økonomien. Selskapet legger jevnlig frem status på
nødvendige tiltak, som har vært kostnadskutt i form av reduksjon i årsverk, gjennomgang og
reduksjon av porteføljen, samt kutt i faste kostnader. Utviklingen har vært positiv siden 2019
og målsetning er nå å levere et driftsresultat før avskrivninger i balanse innen 2024. Videre
har eierne i 2021 hatt tett dialog med selskapet for å sikre at retningsdokumentet følges opp.
Selskapet bygger blant annet sin strategi for 2021-2023 på dette arbeidet.
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Selskapet har i 2021 hatt et lavere tilslag i Forskningsrådets kommersialiseringsprogram
FORNY, og en nedadgående utvikling i idefangst, ingen nyetableringer av selskaper i 2021
og en reduksjon av inngåelser av lisensavtaler. Selskapet kan vise til en rekke aktive
kommersialiseringsprosjekter og har samlet sett likevel bidratt til å oppfylle UiB sin
sektorpolitiske måloppnåelse på dette feltet. Eierne har på dialogmøter uttrykt bekymring for
det svake resultatet og selskapet forklarer det delvis med pandemisituasjonen som
vanskeliggjorde kontakt med fagmiljøene. Selskapet har i samarbeid med eierne igangsatt
følgende tiltak for å bedre aktivitet og selskapets måloppnåelse:






Etablert nye kontaktpunkt mellom forskningsgrupper og selskapet, basert på
omstrukturering av portefølje og ny struktur i selskapet for tydeligere oppfølging av
innmeldte forretningsideer.
Månedlige møter om tjenesteleveranser fra selskapet med de største eierne av
selskapet.
Jevnlige dialogmøter mellom selskapets ledelse og universitetets ledelse for å følge
med på måloppnåelse.
Nye digitale rapporteringsløsninger slik at det enkelte fakultet, fagmiljø og ledelse kan
monitorere tjenesteleveranser og resultater for institusjonene, som grunnlag for å
bedre følge opp på måloppnåelsen.

UiB og VIS AS har jevnlig dialog på ledelsesnivå om faglig samarbeid i tillegg til egne møter
med oppfølging av UiB sitt tjenestekjøp. Det inngås en årlig tjenestekjøpsavtale mellom UiB
og VIS som angir omfanget av neste års leveranser innen TTO-feltet. UiB ser også behov for
å gjennomgå og eventuelt revidere aksjonæravtale. Dette vil gjøres i samråd med de øvrige
eierne av selskapet.
3.3 Status for aktiviteter og planer knyttet til Marineholmen Raslab AS
Marineholmen Raslab AS ble stiftet sommeren 2019 i kjølvannet av at det marine miljøet på
Marineholmen ble tildelt midler gjennom Ocean Innovation Norwegian Catapult (OINC).
Anlegget består av 12 høyteknologiske RAS-moduler (Resirculation Aquaculture System) for
forsøk på fisk i småskala lukkede anlegg. Anlegget representerer fremtidsrettet teknologi og
kompetanse og er en viktig infrastruktur for utdanning og forskning på UiB. Selskapet har
etter et par krevende oppstartsår, etablert høy aktivitet og hatt en positiv økonomisk utvikling.
Det er konkrete planer om å fusjonere virksomheten i Stiftelsen Industrilaboratiet (ILAB) med
Marineholmen Raslab AS. Styret i ILAB har besluttet å legge sin virksomhet over i et
aksjeselskap for å få en mer hensiktsmessig selskapsform og legge til rette for en fusjon.
Målet er å samle aktiviteten i ett selskap for å få en samlet sterk infrastruktur og ett
høykompetent og konkurransedyktig miljø for forsøk på fisk på Marineholmen. Fusjonen vil
også kunne gi effektiviseringsgevinster innenfor det administrative området.
En fusjon vil påvirke UiBs eierandel i Marineholmen Raslab AS. Fremtidig eierandel vil både
være resultat av verdivurderingene av ILAB AS og Marineholmen Raslab AS og hvorvidt UiB
ønsker skyte inn mer kapital i selskapet. Når UiB gikk inn i selskapet ble ikke investeringen
vurdert å være av en slik karakter at det er et mål å sikre negativ kontroll, men heller
gjennom aksjonæravtale og styrerepresentasjon påvirke utvikling av selskapet (jf styresak
6

12/19). En eventuell fusjon vil behandles i egen sak, men målet med fusjonen vurderes å
være forenlig med UiBs mål for sitt eierskap i selskapet.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Universitetet i Bergen deltar med ulike eierandeler i eksterne selskaper. Selskapene er
opprettet for å ivareta ulike formål, men eierskapet må ha som fellesnevner at det bidrar til å
øke UiBs handlingsrom for å nå både egne og sektorpolitiske mål.
Erfaringene viser at slik deltakelse i perioder krever stor oppmerksomhet, og et systematisk
arbeid med eierstyring er viktig. Eierstyringen ved UiB tar utgangspunkt i mål og
retningslinjer gitt av universitetsstyret. Dette innebærer å gjennomføre eiermøter og
eierdialog, deltakelse på generalforsamlinger og sikre oppfølging av selskapene gjennom
styreutnevning og følge opp styremedlemmene gjennom året.
Universitetsdirektøren ser det som viktig å følge opp alle selskaper der UiB har
eierinteresser, men fremover vil det gis særlig oppmerksomhet til oppfølging av de tre
selskapene som presenteres i saken ovenfor. Oppfølgingen vil skje både gjennom
generalforsamlinger, styringsdialog (eiermøter) og gjennom styrerepresentasjon.
Det er særlig oppmerksomhet på å ivareta de strategiske målene som er satt for samarbeidet
og å følge de pågående endringsprosessene. Når det gjelder VIS AS er det også grunn til å
ha oppmerksomhet på den økonomiske situasjonen, mens det for Marineholmen Raslab AS
er viktig å ha oppmerksomhet omkring rammene for samarbeidet med UiBs fagmiljøer samt
konsekvenser av en mulig fusjon med ILAB.
08.09.2022/Kirsti Robertsen Aarøen/Per Arne Foshaug
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OVERSIKT OVER STATLIGE EIERINTERESSER SOM FORVALTES AV UNIVERSITETET I BERGEN
Selskap, formål mm

Eierskap

UiB Eiendom AS, Universitetet i Bergen Eiendom AS (983 231 292)
Selskapet ble stiftet 04.01.2001 etter fisjonering av Høyteknologisenteret i Bergen AS (nå Marinholmen Forskningspark AS), hvor
Universitetet i Bergen var aksjonær fra opprettelsen av HiB i 1985. Selskapet har en aksjekapital på kr 400 000,00. Staten ved
Universitetet i Bergen eier per 31. desember 2020 400 aksjer, noe som tilsvarer 100 % av samlet aksjekapital.

Universitetet i Bergen 100%

Selskapets virksomhet er på ikke ervervsmessig grunnlag å eie og stille til disposisjon for Universitetet i Bergen fast eiendom til
bruk for forskning og undervisning og dertil knyttede funksjoner. Selskapet eier og leier ut til universitetet seksjoner i
Thormøhlensgate 55 og hele 55 A. Selskapet har etter oppdrag fra universitetet også finansiert og gjennomført ombygginger i
noen av eiendommene. Innbetalt leie går til nedbetaling av renter og avdrag. Universitetet kan i hele leieperioden overta
eiendommen(e) ved å innfri gjenværende lån. Når selskapets gjeld er nedbetalt, kan universitetet overta selskapets eiendommer
uten ytterligere vederlag.
Unifond AS (995 200 090)
Selskapet ble stiftet 09.02.2010 og har en aksjekapital på kroner 100 000.. Staten ved Universitetet i Bergen, eier 100 % av aksjene
per 31. desember 2020.
Selskapets formål er å bistå, koordinere og administrere stiftelser eller andre organisasjonsformer som etter sine vedtekter skal
forvaltes av Universitetet i Bergen når det er inngått særskilt avtale om dette. Unifond AS er et administrasjonsselskap som skal
ivareta universitetets oppgaver i forbindelse med administrasjon av disse stiftelsene og enhetene. Unifond AS vil være
kontaktperson utad og representerer stiftelsene i henhold til underliggende avtale. I den forbindelse skal selskapet kunne inngå
avtaler med kapitalforvaltere relatert til forvaltningen av kapitalen for stiftelsene.
NORCE, Norwegian Research Centre AS (919 408 049)
Selskapet ble etablert etter fusjoner mellom flere forskningsinstitutter; Agderforskning, Christian Michelsen Research (CMR),
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Norut - Northern Research Institute, Uni Research Polytec, Uni Research og
Teknova. De største eierne er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom
regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper innen industri og finans.
Selskapet ble stiftet 3. juni 2017 og har en aksjekapital på kr 2.160.000. UiB er største eier med en eierandel på 51,852%.
Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning
og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme Innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv.

Link til Altinn via Proff.no.
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm
Link til Altinn via Proff.no.
Universitetet i Bergen
Eiendom AS - 983231292 Bergen - Se Regnskap,
Roller og mer (proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)
Universitetet i Bergen 100%

Link til Altinn via Proff.no.
Unifond AS - 995200090 Bergen - Se Regnskap,
Roller og mer (proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)
Universitetet i Bergen 51,852%
Stavanger Research Holding AS 31,481%
Agder Research Holding AS 9,259%
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske
Universitet 3,241%
Equinor Techonology Ventures AS
1,204%
Sparebanken Vest 1,204%
SIVA - Selskapet for industrivekst SF
1,111%
Troms Fylkeskommune 0,278%
Troms Kraft 0,185%
Norland Fylkeskommune 0,185%

Link til Altinn via Proff.no.
Norce Norwegian Research
Centre AS - 919408049 Bergen - Se Regnskap,
Roller og mer (proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)

Selskap, formål mm

Eierskap

Simula UiB AS (916 893 957)
Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som hovedformål å drive grunnleggende langsiktig forskning og
utvikle og gi utdanningstilbud på utvalgte områder innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, og gjennom dette også bidra
til nyskapning og innovasjon i arbeidslivet. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.

Simula Research Laboratory AS 51,00%
Universitetet i Bergen 49,00%

Link til Altinn via Proff.no.
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm
Link til Altinn via Proff.no.
Simula Uib AS - 916893957
- Bergen - Se Regnskap,
Roller og mer (proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)

VIS, Vestlandets Innovasjonsselskap AS (987 753 153)
Selskapet ble stiftet 22.12.2004 og har en aksjekapital på kr 339 873 fordelt på 339 873 aksjer hver pålydende kr 1. Staten ved
Universitetet i Bergen eier per 31. desember 2020 113 627 aksjer noe som tilsvarer 33,43% av samlet aksjekapital. Statens
eierinteresser i Vestlandets Innovasjonsselskap AS forvaltes av Universitet i Bergen etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet.
Helse Bergen eier 33.43%, Siva – Selskapet for industrivekst SF eier 22,20%, Havforskningsinstituttet eier 5,88%, Høgskolen på
Vestlandet eier 3,82% og Norges Handelshøyskole eier 1,23% av aksjene.
Det ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. april 2019 å endre navn på selskapet fra Bergen Teknologioverføring AS til
Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS).
Selskapets virksomhet er å forestå forvaltning og kommersialisering av selskapseiernes og andre offentlige innretningers
immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre
kommersialisering, anvendelse og overføring av forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet.
Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med dette. Selskapet kan også
forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosess-støtte i forbindelse med aktivitet som ikke har nådd fasen for
kommersialisering. Selskapet kan også opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt
formål.

Universitetet i Bergen 33,43%
Helse Bergen Hf 33,43%
Havforskningsinstituttet 14,51%
Siva - Selskapet for Industrivekst Sf
13,56%
Høgskolen i Bergen 3,82%
Norges Handelshøyskole 1,23%
Andre 0,02%

Link til Altinn via Proff.no.
VIS - Vestlandets
Innovasjonsselskap 987753153 - Bergen - Se
Regnskap, Roller og mer
(proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)

Selskap, formål mm

Eierskap

SKIBAS, Studentkulturhuset i Bergen AS (973 199 986)
Studentkulturhuset i Bergen eies av Universitetet i Bergen, Det akademiske kvarter og Studentskipnaden på Vestlandet med en
tredjedel hver.

Det Akademiske Kvarter 33,33%
Universitetet i Bergen 33,33%
Studentsamskipnaden på Vestlandet
33,33%
Andre 0,01%

Selskapets formål er å forvalte Olay Kyrresgate 49 til bruk som studentkulturhus i Bergen. Hovedformålet er å arbeide for å
tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter i Bergen.

Link til Altinn via Proff.no.
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm
Link til Altinn via Proff.no.
Det Akademiske Kvarter 973199986 - Bergen - Se
Regnskap, Roller og mer
(proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)
Marineholmen Raslab AS (822 144 152)
Selskapets virksomhet er å bygge opp, eie, drive og videreutvikle flere resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) for fiskeforsøk på
Marineholmen i Bergen, og å leie dette ut til utdannings-, forsknings- og utviklingsvirksomhet. Selskapet kan også eier
aksjer/andeler i andre selskaper relatert til havnæringene.

Marineholmen Forskningspark AS 52,9%
Universitetet i Bergen 23,5%
Norce 11,8%
Stiftelsen Industrilaboratoriet 11,8%

Link til Altinn via Proff.no.
Marineholmen Raslab AS 822144152 - Bergen - Se
Regnskap, Roller og mer
(proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)
Vil Vite, Bergen Vitensenter AS (989 005 049)
Selskapets formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap,
matematikk og humaniora spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette,
herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet.

Bergen Kommune 29,56%
Universitetet i Bergen 19,00%
Hordaland Fylkeskommune 19,00%
Høgskulen på Vestlandet 19,00%
Bergen Børsfond 8,45%
Jacobs Douwe Egberts Norge AS 4,22%
Bergen Næringsråd 0,76%
Andre 0,01%

Link til Altinn via Proff.no.
VilVite, Bergen Vitensenter
- 989005049 - Bergen - Se
Regnskap, Roller og mer
(proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)

Selskap, formål mm

Eierskap

The Seafood Innovation Cluster AS (913 268 865)
Selskapets virksomhet er å involvere seg i bransjefremmende aktiviteter innenfor sjømatnæringen, gjennomføring av
bransjefremmende aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet
sjømatnæringen.

The Seafood Innovation Cluster AS
22,222%
Cargill AS 11,111%
DNB Bank ASA 11,111%
Grieg Seafood ASA 12,5%
Lerøy Seafood Group ASA 11,111%
Benchmark Genetics Norway AS 11,111%
Universitetet i Bergen 11,111%

Link til Altinn via Proff.no.
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm
Link til Altinn via Proff.no.
The Seafood Innovation
Cluster AS - 913268865 Bergen - Se Regnskap,
Roller og mer (proff.no)
Link til Årsrapport, GFprotokoller, vedtekter mm

Leverte dokument
(hkdir.no)

