Årsmelding for 2018

GREENSTAT

Greenstat tar klimastreikende ungdommer på
alvor gjennom ambisiøse visjoner og bærekraftige
prosjekter som vil resultere i både reduserte
utslipp og grønne arbeidsplasser!
Den svenske jenta Greta Thunberg har det siste året stått i spissen
for skolestreikende ungdommer over hele verden. Deres krav er at
voksne i mye større grad må gjøre ord om til handling, og på den
måten vise at de tar klimakrisen på alvor.
Med vår visjon «Making Green Happen» ligger handling til grunn for
alt vi gjør, men samtidig jobber vi med langsiktige satsinger som gjør
at det tar tid fra ideer omsettes til reelle prosjekter. I Greenstat føler
vi daglig på en iboende utålmodighet som gjør at vi drives til å handle,
men vi må samtidig balansere dette mot en naiv optimisme som kan
føre til at man satser på prosjekter som ikke lar seg gjennomføre, eller
hvor rammevilkårene ikke ligger til rette for at man kan lykkes.

Vegard Frihammer
Daglig leder, Greenstat
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Utviklingen frem mot et bærekraftig samfunn vil ikke skje med jevn
hastighet. Det vil først gå sakte før man vil se en hurtig omlegging til
grønne løsninger. Elbilrevolusjonen i Norge er et godt eksempel på en
slik endring. Det tok lang tid fra de første Buddy-ene kom til Nissan
Leaf-er og Tesla-er i kombinasjon med offensiv og modig politikk førte
til et elbilsalg som sjokkerer resten av verden. Et annet eksempel er
elferjerevolusjonen. Etter at teknologien var demonstrert på elferjen
Ampere er det nå over 70 elektriske ferjer i drift, eller i bestilling
etter at offentlige anbud har stilt krav om dette. Denne typen
endringer kommer vi også til å se innen hydrogen og vi har store
forventninger om at pilotprosjektet for verdens første hydrogenferje,
som skal settes i drift på Hjelmeland i 2021, vil åpne opp for et stort
marked for hydrogen innen maritim sektor.
Det skjer svært mye positivt i Norge, men på sikt ligger det virkelig
store markedet ute i verden. Sammen med resten av familien har jeg
reist rundt jorden på en grønn læringsreise fra august-18 til mai-19.
Det var en fantastisk opplevelse som både gav faglig påfyll og som var
en viktig investering i familielivet. Ved å jobbe deltid underveis har jeg
holdt meg oppdatert om den daglige driften, mens jeg også har
kunnet knytte kontakter med spennende miljøer i alt fra San Fransisco
i California til Perth, vest i Australia. Markedsmuligheter fant vi over
alt, men hovedkonklusjonen er at vi må gjennomføre det grønne
skiftet på hjemmebane først. Det vil være øvingsarenaen som gjør at
vi kan utvikle tjenester og produkter som kan eksporteres til alle land
som senere skal følge i våre fotspor. «Handle lokalt og selge globalt»,
er et uttrykk jeg stjeler fra min kone, Helene Frihammer.

Etter at vi kom tilbake til Norge er jeg sikrere enn noen gang på at vi i
Greenstat er på riktig spor og at vi bygger et selskap som ikke bare vil
være viktig for Norge, men også for verden. Vi har ressurser og et
teknologisk forsprang som gjør at vi kan og bør gå i front. Ved å innta
lederrollen bygger vi erfaring og kunnskap som kan selges til andre
nasjoner. Og med tanke på at det globale energimarkedet er 800
ganger større enn det norske, og vil bli enda større i årene som
kommer, er mulighetene enorme!
Som voksen og far til to jenter på 7 og 10 år føler jeg en moralsk
forpliktelse til å gjøre det jeg kan for å bidra til at ungdommenes
klimastreiker blir møtt med respekt og konkret handling. Denne
forpliktelsen føler jeg også at jeg deler med teamet og alle våre
investorer i Greenstat.

Let’s make green happen now!
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Godt rustet for vekst
Greenstat har gjennom 2018 fokusert på å videreutvikle og
profesjonalisere organisasjonen med tanke på vekst. Fra styrets side
har det blitt jobbet med å skape lønnsomhet i områder hvor man ser
inntjeningsmuligheter, mens man samtidig skaper rom for langsiktige
investeringer innen områder hvor markedet ligger litt lenger framme.
Greenstat har i løpet av året blitt presentert for ulike investeringsmuligheter, både i selskaper og prosjekter. Vi har nøye vurdert disse
mulighetene og valgt å delta i enkelte satsinger og valgt bort andre.
Greenstat ønsker å bli et selskap med en bred portefølje, men det
er nødvendig med en streng prioritering, slik at ressursene brukes så
effektivt som mulig.
Årsregnskapet viser et negativt resultat på 4,3 MNOK for 2018, noe
som er i tråd med budsjett for perioden, og marginalt bedre enn
foregående regnskapsår (-4,5 MNOK). Det har i 2018 vært jobbet
målrettet inn mot utvalgte markeder, og vi ser at Greenstat i stadig
større grad blir invitert inn som samarbeidspartner i nasjonale
prosjekter og satsinger. I løpet av inneværende år bør flere av disse
mulighetene manifesteres i konkrete prosjekter for Greenstat.
I 2018 har vi økt fokus på våre satsingsområder ved å henføre
områdespesifikke inntekter og kostnader til de respektive datterselskaper. Fra og med januar 2018 ble tre ansatte overført fra Greenstat til Greensight AS, som nå for alle praktiske formål drives som et
selvstendig selskap. I Greenstat Hydrogen AS og Greenstat Energy AS
faktureres alle inntekter gjennom døtrene, mens de ansatte fortsatt
blir lønnet fra toppselskapet.

Bernt Skeie
Styreleder, Greenstat

På sikt vil de ansatte også her flyttes ned i
områdeselskapene, noe som vil gi god oversikt
over inntekter og kostnader per satsingsområde.
Dette gir et tydeligere skille mellom selskapene,
noe som vil kunne medføre suboptimal aktivitet
i døtrene. Det legges derfor til rette for utstrakt
samarbeid og god kompetanseutveksling på tvers
av områdeselskapene.
Styret er svært fornøyd med at Greenstat i 2018
ble miljøsertifisert av Miljøfyrtårn, og dermed viser
i praksis at man går foran som et bærekraftig
selskap på alle områder.

Styret ser positivt på posisjonen Greenstat har
opparbeidet seg innenfor grønn verdiskapning i
Norge, og registrerer at vårt slogan – «Making
Green Happen» – er minst like relevant i dag,
som da selskapet ble etablert i 2015. Vi ser frem
til å jobbe videre med selskapets aksjonærer og
samarbeidspartnere for å sikre Greenstat en sentral
posisjon som pådriver og deltager i grønn vekst og
verdiskapning fremover. Greenstat er et selskap som
skal vokse for og sammen med sine aksjonærer. At
man nå har over 400 aksjonærer som også er gode
ambassadører for Grenstat anses i den sammenheng
å være en stor styrke.
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Greensight
2018 har stått i hydrogenets tegn for Greensight.
Godt hjulpet av moderselskapets synlighet knyttet
til hydrogen, har selskapet i løpet av året klart å
bygge opp en sterk posisjon som leverandør av
god teknisk og økonomisk beslutningsstøtte for
hydrogenprosjekter i Norge.

Hilde Holdhus
Daglig leder, Greensight

2018 er det første året med ansatte i Greensight,
bestående av leder Hilde Holdhus og analytikerene
Martin Hirth og Karoline Ullaland Hove. Det har
gitt muligheter til å satse sterkere og selskapet
utførte i 2018 en rekke oppdrag for ulike aktører,
alt fra Interregprosjektet Blue Move til konsulentoppdrag for Nettbuss (nå Vy buss). Greensight
bidro også med grunnlagsdata til Norsk Hydrogensymposiums 1000 lastebiler-utspill under Arendalsuka og var med på å arrangere det første Norsk
Hydrogensymposium i februar 2018, begge er
arrangementer som gav både Greensight og
Greenstat god synlighet.

Hydrogensatsingen har vært en strategisk og
målrettet plan, som et ledd i å gi selskapet en
tydeligere profil knyttet tettere på kjernekompetanse i Greenstat-konsernet. Samt henge
seg på den økende interessen for hydrogen som vi
ser også utenfor Norges grenser. Vi ser at dette har
gitt en økning i henvendelser og prosjekter, man nok
ikke vil se den fulle effekten av før ved utgangen av
2019. I tillegg ser vi en økende interesse og
henvendelser fra andre kunnskaps og konsulentmiljøer som ønsker å samarbeide med oss.
Målet for 2019 er å jobbe videre med denne
strategien, samt å ekspandere til andre typer nullutslippsdrivstoff og deres tilhørende verdikjeder
innenfor transportsektoren.
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Strategiske satsinger
Greenstat AS er ikke bare etablering av et selskap, det er etablering
og utvikling av et konsern. Modellen henter inspirasjon fra mange
vellykkede selskaper både i Norge og internasjonalt. Innen fornybar
energi har man blant annet kikket på modellen som Alf Bjørseth har
benyttet med stort hell i Scatec systemet. Ved å etablere en struktur
med et teknologinøytralt toppselskap hvor man etablerer dedikerte
datterselskaper, kan man satse på flere parallelle løp samtidig, og
samtidig holde overhead kostnaden nede. Dersom man lykkes vil man
få en grønn selskapsmaskin som utvikler en rekke selskaper som etter
hvert står på egne ben. På veien vil flere av satsingene feile, men ved å
ha en bred portefølje og god styring vil man også raskt kunne avslutte
selskaper og flytte fokus til nye områder.

Strategiske investeringer

Operasjonelle energiselskaper

100 %
28 %
33 % Hydrogen Viking AS

33 % H2 Marine AS

100 %

Brand selskaper / vekst

100 %

100 %

Porteføljen er delt inn i tre
hovedområder
1. Operasjonelle energiselskaper
Her vil ressursene og kompetansen innen de ulike
energirelaterte satsingsområdene samles. Greenstat vil til enhver tid ønske å eie majoriteten av
aksjene i disse selskapene.

2. Brand/vekst selskaper
Innen noen områder vil Greenstat besitte kompetanse, eller utvikle produkter og tjenester som er
etterspurt i markedet. Man vil da etablere selskap
som ivaretar slike satsinger og hvor man etter hvert
inviterer eksterne investorer med på eiersiden.

3. Strategiske investeringer
Greenstat får en rekke henvendelser om å delta
som investor og aktiv eier i selskap knyttet til våre
satsingsområder. I tilfeller hvor dette passer inn i
Greenstat sin strategi og investeringsbeløpet er
overkommelig blir investeringsmuligheten
presentert for styret til beslutning.
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Bærekraftsmål
Siden etableringen av selskapet, har fokuset vært å skape grønne og
lønnsomme prosjekter for fremtiden. Selskapet har en langsiktig visjon
og Greenstat skal utelukkende bidra til et utslippsfritt samfunn.
Høsten 2015 samme år som selskapet blir etablert, vedtok FNs
medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.
Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Greenstat står inne for alle bærekraftmålene til FN, men
Greenstat sin visjon og verdier retter seg spesielt mot fire mål:

Visjon
«Making Green Happen», bygger på et behov for å gå fra ord
til handling. Mens andre aktører snakker om grønn omstilling
skal Greenstat bidra til at reelle prosjekter blir realisert.
Dette er også tydelig forankret i selskapets vedtekter.

Formålsparagraf:
§ Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig
energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk, samt delta
og investere i selskaper som bidrar helt eller delvis til dette.
Selv om det er flere aktører som nå fokuserer på prosjekter innen
fornybar energi går det fortsatt for sakte og det er for liten del av
norske investeringer som går til grønne prosjekter. Dersom vi skal nå
klimamålene må trykket økes og det er ikke nødvendigvis de etablerte
selskapene som springer raskest mot nye markeder. Vi mener derfor
Norge trenger nye aktører som kan angripe mulighetene fra nye
vinkler, men vi tror samtidig at dette skjer best i tett samarbeid med
eksisterende aktører.
Greenstat er et kommersielt selskap som skal tjene penger og skape
verdi for sine aksjonærer, men selskapet skal utlukkende tjene penger
og skape verdi basert på grønne prosjekter og investeringer, noe som
krever langsiktighet og målrettet arbeid over tid, men det vil være ulik
tidshorisont for ulike satsingsområder.
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Våre
ansatte

Martin er en journalist som
utnytter sin forskningsferdighet
for å oppdage de nyeste
løsningene og trender i hydrogenenergi, og bruker sine skriftlige
ferdigheter for å fullføre
rapporten.

Hilde har god forståelse og
kunnskap om alt innen energi og
tilfører kundene viktig kompetanse for å kunne ta de riktige
beslutningene. Hilde formidler
vanskelige problemstillinger og
løsninger på en veldig forståelig
og overbevisende måte.

Vegard er grunnlegger av
Greenstat og sørger for at
selskapet holder stø kurs mot de
langsiktige målene. Med sin
allsidige bakgrunn fra energibransjen er han en mester til å
hente inspirasjon fra gode
prosjekter og se hvilke muligheter det kan gi Greenstat.

Tomas er ringreven i selskapet
og en rutinert prosessingeniør
og hydrogen- og gassekspert.
Han har jobbet i en årrekke med
hydrogen og satt opp LNGprosjekter i hele Norge. Tomas
leverer solide og gjennomarbeidede prosjektet og sørger
for stødig gjennomføring.

Karoline er levende engasjert
for grønn omstilling og har full
kontroll på norske kommuners
energisystem. Hun er selskapets
ekspert på vurdering av teknologimodenhet.

Daniel er energiøkonomen som
har stålkontroll på hver minste
detalj i regnskapet. Daniel snur
hver krone for å finne dine
kostnader og lønnsomhet for
akkurat ditt prosjekt.

Silje er innenriksministeren i
selskapet og har stålkontroll på
det som skjer på kontoret. Hun
har delansvar for digital markedsføring og sørger for at Greenstat
(med døtre), er synlig og holder
tritt med de nyeste trendene.
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Kapitalinformasjon
Vellykket kapitalinnhenting så langt, men
framtidige prosjekter vil kreve at det hentes inn
betydelig mer kapital gjennom emisjoner.
Greenstat har siden generalforsamlingen i 2018 hentet inn ca. 8
MNOK og avsluttet nylig en emisjon rettet mot eksisterende og
utvalgte nye aksjonærer hvor det ble tegnet 1,9 millioner aksjer til en
verdi av 3,8 MNOK. Selskapet har per 31.mai 2019 ca 7 MNOK på
bok og er i en god situasjon med tanke på videre satsing. I tillegg til
eksisterende aksjonærer og et ønske om å invitere folk flest med på
eiersiden, vil man også jobbe mot større strategiske investorer.
Det vil det kommende året også bli kjørt flere emisjoner for å sikre at
selskapet har nødvendig kapital til drift og videre utvikling av topp og
datterselskaper. Det vil skje etter samme modell som tidligere, hvor
man øker aksjeprisen gradvis. Basert på tidligere runder ser vi at våre
eksisterende aksjonærer gjerne investerer litt og litt, men at det også
varierer fra runde til runde hvem som deltar.

Hentet i 2018

På bok per mai 2019

ca. 8 MNOK

ca. 7 MNOK

Fra og med høsten 2019 vil det bli jobbet med å hente inn kapital
som settes til side til framtidige investeringer. Denne kapitalen vil da
bli selskapets «investeringsmuskel» som er tilgjengelig for utvikling
og investering i egne selskaper samt å kunne delta på eiersiden i
interessante prosjekter og selskaper som underbygger vår visjon.
I størrelsesorden vil det i første omgang bli snakk om å hente
mellom 50-100 MNOK som settes av til dedikerte satsinger innen
hydrogen og lokal energi. Det vil også bli snakk om rene oppkjøp av
mindre selskaper som passer inn i Greenstat sin langsiktige strategi.
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Inspirert til nye grønne løsninger
Familien Frihammer la ut på reise i 2018 med
retur til Norge i 2019. Målet for turen var å vise de
to små jentene sine at det finnes en verden utenfor
Norge, men også å bli inspirert til nye grønne
løsninger. Både Helene og Vegard brenner for en
grønnere fremtid uten at det skal gå på bekostning
av velferden vi har i Norge i dag. Ekteparet arbeidet
deltid under turen og brukte tiden til finne markedsmuligheter og lete etter løsninger som kan tas med
tilbake til Norge. Det har også blitt opprettet varige
kontakter med sentrale miljøer over hele verden
som kan åpne dører for Greenstat og andre aktører
ved en senere anledning.

”Dersom man skal løse klimaproblemene må man
også forstå dem. Og per i dag finnes det ikke noe reelt
utslippsfritt alternativ til fly for denne typen reiser. Ved
å være lenge på hvert sted og ved å kombinere familie
og jobbreise blir også reisen mer utslippseffektiv enn
den ellers ville vært.”, sier ekteparet.

I forkant av reisen var det lange diskusjoner om
hvorvidt man kan rettferdiggjøre å reise jorden
rundt med fly for å lete etter grønne løsninger.

”Selv med gode nettløsninger er det ikke alt som kan
løses digitalt. Personlige relasjoner og fysisk kontakt er
viktig, spesielt når det i tillegg er store kulturforskjeller.

For å kompensere for reisen ble det kjøpt klimakvoter for hele turen, samtidig har ekteparet valgt
å investere i utviklingen av elfly. Man lærer mye av å
oppsøke andre land og kulturer og det er først når
verden deler erfaringer og spiller på lag at man kan
løse våre store globale problem.

Så selv om man bør begrense reisingen, så må det
jobbes for å utvikle utslippsfrie fly slik at Nordmenn
kan fortsette å reise for å bli kjent med verden og
selge sine grønne løsninger.”, sier ekteparet.
Over hele verden finner man utslipp, både fra
transportsektoren, husholdning og industri. Det er
en utfordring som må løses raskt. Men store utslipp
gir også store muligheter for Greenstat og andre
norske aktører som kan selge sine utslippsfrie
produkter og tjenester.
I USA har man et samfunn bygget på bruk av store
biler og store avstander, det krever andre løsninger
enn i Norge når utslippsfrie løsninger skal tilpasses
bilelskende amerikanere.
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I Australia har man tilgang til store mengder
fornybar sol og vindkraft, men en sterk kull- og
oljelobby kjemper imot endringer enn så lenge.
Når fornybare løsninger vinner fram vil behovet for
hydrogen som energibærer bli stort. De har også
høy fokus på lokale energiløsninger.
I Peru sliter klimakampen med å vinne fram i
konkurranse med andre områder og korrupsjon
er et problem som gjør det mer krevende for utenlandske aktører å tilby løsninger. Men landet sliter
samtidig med store utslippsproblemer så her må
man finne løsninger.
I Anaheim deltok Vegard Frihammer på hydrogenkonferansen sammen med en norsk delegasjon,
bestående av selskaper som NEL, Hexagon og
UNO X.
I San Fransisco jobber Golden Gate Zero
Emission Marine med å bygge et hurtiggående

- hydrogenfartøy som skal operere i San
Fransisco Bay området. Dette kan åpne muligheter for Greenstat som hydrogenleverandør.
I Perth i Australia var Vegard Frihammer i møte
og podcast-samtale med NERA (National Energy
Resources Association). Her diskuterte man blant
annet Vest Australia sin ambisiøse plan for
utrulling av hydrogenlastebiler samt Yara sitt
spennende prosjekt hvor de ser på grønn
hydrogen til Amoniakkproduksjon.
På Sri Lanka opplevde man hvordan folket ble
preget av manglende tilgang til energi. Feilslåtte
prosjekter gjorde at strømmen ble slått av i
perioder opp til fire timer hver dag, noe som fikk
store konsekvenser for dagliglivet. De fleste måtte
gå til innkjøp av dieselaggregater som bidro til både
støy og høye utgifter. Her er det gode muligheter
for Norske selskaper å bidra med gode løsninger.

Med nye impulser og et utvidet nettverk i
bagasjen er det brennende engasjementet blitt
ytterligere forsterket. Etter ni måneder på reise
ble det også enda tydeligere hvor langt framme
Norge er med tanke på utvikling og implementering av grønne løsninger.
”Det er viktig at vi fortsetter med den utviklingen vi
har i Norge og at vi benytter Norge som en øvingsarena før vi eksporterer disse løsningene til resten
av verden”, sier ekteparet.
For Greenstat representerer turen at man har
fått tilført ny kunnskap og åpnet dører for
framtidige forretningsmuligheter.
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