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Greenstat bidrar med innhold til 

«det grønne skiftet»   

«Det grønne skiftet» ble kåret til årets nyord i 2015 
og blir brukt flittig i offentlige debatter. Mange he-
vder imidlertid at det foreløpig er et begrep uten inn-
hold. Nettopp mangelen på konkret innhold i «det grønne 
skiftet» var mye av drivkraften bak etableringen av 
Greenstat. Med målrettet arbeid ser vi nå at konkrete 
prosjekter begynner å ta form, at det genereres inntek-
ter og at det skapes grønne arbeidsplasser innen nye 
områder.  Det vil fortsatt ta noen år før markedene er 
velutviklet og man kan forvente stabil og god avkast-
ning, men endringene skjer hurtig og Greenstat er svært 
godt posisjonert til å kunne bli et vekstselskap som tar 
andeler i det voksende grønne energimarkedet. 

Basert på en kunnskapsbasert tilnærming ble det i 2015 
valgt strategiske satsningsområder innen hydrogen, lokal 
energi og innsikt. I løpet av 2016 har man forsterket 
disse satsingene og også fått bekreftet at valgene man 

gjorde ser ut til å være riktige. Fra å være avdelinger 
i Greenstat er disse områdene i ferd med å etableres som 
kommersielle løp gjennom egne datterselskaper. Green-
sight AS ble etablert i desember 2016 og i januar 2017 
ble Greenstat Hydrogen AS stiftet. Det jobbes nå med å 
utvikle disse selskapene slik at de blir ledende innen 
sine områder. I løpet av 2017 planlegger man også å ha 
på plass et eget selskap innen lokal energi.  
 
I løpet av året har man hentet inn nødvendige ressurser 
til å drive de ulike satsingene. Tomas Fiksdal er ansatt 
som prosjektleder for hydrogen, mens Hilde Holdhus er 
hentet inn som daglig leder for Greensight AS. Hun har 
etter hvert fått med seg Martin Hirth som energianaly-
tiker. Tore Solheimslid og Kristian Fauske er masterstu-
denter fra UIB og NHH som jobber deltid for Greenstat. I 
tillegg er Silje Strømmen ansatt i en 50 prosent stilling 
knyttet til administrasjon og marked. I tillegg har vi 
et kompetent og aktivt styre som bidrar med viktig kom-
petanse og som gir uvurderlig støtte til det strategiske 
arbeidet.  
 
At satsingsområdene og den menneskelige kompetansen nå 
er på plass gir et godt grunnlag for videre vekst, men 
vi trenger også tilgang på kapital. De neste årene vil 
Greenstat være et vekstselskap som skal utvikle prosjek-
ter og gjøre strategiske investeringer. Til det trenger 
vi både løpende inntekter og egenkapital. Det jobbes 
aktivt på begge fronter og foreløpig har vi lykkes med å 
hente nok midler til den satsningen vi har lagt opp til. 
Med en vellykket kapitalinnhenting før sommeren 2016 la 
vi grunnlaget for aktiviteten i Greenstat ut 2017, men 
med alle de mulighetene vi ser både i Greenstat AS og i 
datterselskapene vil vi i løpet av 2017/18 hente inn ny 
kapital både på toppnivå og i underselskapene.  
 
Med tanke på at det blåser en hydrogenvind over Norge, 
at energimarkedene er i dramatisk endring og at samfun-
net tørster etter kunnskap om mulighetene i det grønne 
skiftet er vi overbevist om at vi er på riktig vei.  
 
Vi takker alle våre aksjonærer som har tro på vår visjon 
og lover at det skal jobbes hardt for at investeringen 
skal gi avkastning i årene som kommer. 

Making Green Happen 
 
Vegard Frihammer 
Daglig leder 
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Godt posisjonert for

videre grønn vekst   

Greenstat har i 2016 valgt satsningsområder som over tid 
skal skape verdi for aksjonærer og samfunn. Valgene er 
gjort basert på en fakta- og kunnskapsbasert tilnærming. 
Analyser, data og spisskompetanse blir omsatt i kommer-
sielle satsninger via egne områdeselskaper. Dette er i 
tråd med selskapets strategi og det er gledelig å se at 
en klar struktur begynner å tre fram. 

Kapitalbehovet til investeringer vil bli stort de kom-
mende årene. Det er derfor viktig å identifisere og 
synliggjøre framtidige inntjeningsmuligheter for ulike 
investorgrupper. Det er samtidig ønskelig å få med inve-
storer som forstår, og deler, Greenstat sin visjon. Ved 
å etablere egne prosjektselskaper, hvor investorer kan 
delta i et konkret prosjekt, samtidig som man åpner opp 
for å være medinvestor i strategiske satsinger gjennom 
områdeselskaper, tilbys man gjennom Greenstat en diver-
sifisert investeringsmulighet, som bør kunne treffe et 
bredt spekter av grønne investorer.

Greenstat er i ferd med å bli et «folkeselskap» med over 
tre hundre aksjonærer. Det vurderes derfor som hensikts-
messig å endre selskapets form fra AS til ASA. Prosessen 
startet i 2016 og vil fortsette i 2017. Omdanning til ASA 
vil gjøre det enklere å omsette aksjer i selskapet, samt 

at det gjør det enklere å hente kapital.

I 2016 ble styret utvidet til tre personer. Bjørn Frode 
Skaar, Wikborg Rein og Tor Ole Rognaldsen, Bergen Te-
knologioverføring, tiltrådte som nye styremedlemmer. 
Det planlegges en ytterligere utvidelse av styret til 
fem personer, hvor minst to av styremedlemmene vil være 
kvinner.

Styret er fornøyd med selskapets utvikling i inneværende 
periode og har tro på at strategien som nå er valgt vil 
bidra til videre vekst også i 2017. 

Avslutningsvis vil jeg takke alle aksjonærer for den 
tillit og støtte som dere har vist Greenstat. Vi har 
kommet godt i gang, men det er nå den virkelige jobben 
begynner. «Making green happen» innebærer å skape grønn 
vekst og verdi for aksjonærer og samfunn – noe som må 
sies å være en krevende oppgave.

Greenstat har imidlertid etablert en sterk posisjon in-
nen sine utvalgte områder og har et godt utgangspunkt for 
grønn verdiskapning i et sterkt voksende marked. 

Bernt Skeie, Styreleder
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2013

VISjONeN OM GReeNSTAT BlIR eTABleRT

Greenstat som konsept blir diskutert og satt 
navn på. Strategien og den overordnede vis-
jonen blir tegnet ned på ”Flip over”. 

2015 januar

GReeNSTAT AS BlIR STIFTeT

Selskapet etableres 19. januar 2015 med CMR 
som stifter. UIB, NHH; HVl, SPV, BTO, Fana 
Sparebank, Bergen Næringsråd, Hellenes, An-
garde, Trond Mohn og flere andre samfunnsak-
tører er med som «founding fathers». 

2016 april

GjeNNOMFøReR FOlKeeMISjON

Greenstat ønsker å ha et bredt spekter av 
aksjonærer med på eiersiden og gjennomførte 
derfor en emisjon mot en bred gruppe. Resul-
tatet ble 243 nye aksjonærer og 8,2 MNOK i 
egenkapital.  

2016 mai
GReeNSTAT SIGNeReR SAMARBeIDSAVTAle MeD 
Nel HyDROGeN 
Nel Hydrogen er et børsnotert selskap som le-
verer elektrolysører. Greenstat ønsker å eie 
og drifte hydrogenanlegg og trenger tilgang 
til best mulig teknologi. et samarbeid med 
Nel blir derfor inngått for å samarbeide om 
å utvikle det norske markedet innen hydrogen. 

2016 juni 
GReeNSTAT BlIR MeDeIeR I GlOMFjORD Hy-
DROGeN AS
Sammen med Meløy energi, Meløy Næringsut-
vikling og Nel Hydrogen. Målet er å etablere 
storskala hydrogenproduksjon i ReC sine gamle 
lokaler i Glomfjord næringspark. 

2016 september 

NyTT STyRe 

Bjørn Frode Skaar, Wikborg Rein og Tor Ole 
Rognaldsen, BTO kommer inn som nye styremed-
lemmer og utgjør sammen med styreleder Bernt 
Skeie styret i Greenstat. Målet er at styret 
skal utvides til fem personer hvor minst to 
er kvinner. 

2016 september 

GReeN eNeRGy DAy - FRA ORD TIl HANDlING! 

Greenstat stod bak den 
første Green energy Day som 
ble arrangert på Fantoft 
24.september. Konferansen 
har fokus på å vise fram 

løsninger og muligheter i det grønne skiftet. 
Målet er at konferansen etableres som en 
årlig møteplass for aktører innen grønn ener-
gi og teknologi.  

2016 september  

FøRSTe HyDROGeNANSeTTelSe I GReeNSTAT AS

Grunnet stor aktivitet innen hydrogen ble 
Tomas Fiksdal ansatt som prosjektleder for 
Hydrogen. Han har tidligere jobbet med natur-
gass og hydrogenprosjekter i Prototech. 

2016 november 

HyDROGeNDReVeT yACHT! 

Gjennom et forprosjekt støttet av HFK har 
Greenstat sammen med andre aktører vurdert om 
det er mulig å få en Sunseeker 95 til å gå 
i 40 knop utelukkende basert på hydrogen og 
batteri drift. Målet er at den skal være klar 
til testing sommeren 2018. 

2016 desember  

GReeNSIGHT AS BlIR eTABleRT

Behovet for kunnskap om en-
ergisystemer og hva som skal 
til for å lykkes i overgan-
gen til et grønt samfunn er 
stort. Innsikten Greenstat 
har om energi skilles ut i 
et eget selskap som har fått 
navnet Greensight AS. Hilde 
Holdhus ansettes som daglig 
leder. 

2016 desember

TIzIR HyDROGeNSTUDIe OVeRleVeReS

I et forprosjekt støttet 
av Innovasjon Norge har 
Greenstat sammen med TIzir 
og SKl utredet en teknisk 
og økonomisk løsning for 

storskalaproduksjon av hydrogen i Tyssedal. 
Resultatet fra studien er oppløftende og ble 
presentert for prosjektgruppen på et møte hos 
Tizir. 

2017 januar 

FRA SySlA GRøNN TIl GReeNSIGHT!

Martin Hirth som tidligere 
jobbet i Sysla Grønn blir 
ansatt som energianalytiker 
sammen med Hilde Holdhus i 
Greensight.  

2017 februar

GReeNSTAT HyDROGeN AS BlIR eTABleRT

Det nye selskapet skal bli en tydelig ak-
tør innen leveranse av grønn hydrogen i det 
stadig voksende hydrogenmarkedet i Norge og 
resten av verden. 

2017  Mars 

ÅPeN eMISjONSRUNDe VIA INVeSDOR.COM  

I mars åpnet Greenstat opp for kjøp av aksjer 
gjennom en «crowd investment» plattform ved 
navn Invesdor. Ved å bruke en slik løsning 
nådde man ut til investorer i hele Norge og 
europa.  
 
2017  mars 

VeSTlANDeTS FøRSTe HyDROGeNBIl

Det er bestilt i alt 23 hydrogenbiler til 
Bergen ifm etablering av to stasjoner som 
skal driftes av UNO X Hydrogen. I mars ble 
Vestlandets første hydrogenbil registrert med 
Greenstat som eier. Bilen har en rekkevidde 
på 600 km og fylles på 3-4 min (når stasjonen 
er på plass) 

Greenstats høydepunkter
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Greenstat sin selskapsstruktur 
Greenstat har etablert en struktur som skal ivareta en lang-
siktig og fleksibel satsning innen ulike energi-og teknologiom-
råder. Strukturen bygges også opp med tanke på at Greenstat skal 
kunne være et potensielt investeringsobjekt for alt fra veldig 
store finansielle investorer til strategiske investorer innen 
spesifikke områder og helt ned til mindre aksjonærer som ønsker 
å gjøre en grønn investering. Bildet viser strukturen slik den 
ser ut i dag med selskaper på tre ulike nivåer.

Toppselskap – Greenstat AS 
(senere ASA)
Selskapet jobber med å løfte fram strategiske satsninger ved 
å utvikle tidligfaseprosjekter innen ulike områder. Alle res-
sursene er per i dag ansatt i Greenstat AS og benyttes inn mot 
relevante datterselskaper. Greenstat skal tiltrekke seg aks-
jonærer som søker en grønn investering med lav risiko i en 
diversifisert portefølje. 

Områdeselskaper 
Dersom man finner det markedsmessig fornuftig utvikles prosjek-
tene videre i områdeselskaper. Greenstat vil i starten eie en 
majoritetsandel i disse selskapene, men vil bli vannet ut etter 
hvert. Investorer som deltar på eiersiden i områdeselskapene 
vil være av strategisk karakter og man vil her søke færre, men 
større investorer/samarbeidspartnere. 

Prosjektselskaper (lokalt 
forankret)
Mange av initiativene Greenstat jobber med krever lokal forank-
ring og drivkraft for å lykkes. Det er derfor naturlig at det 
etableres selskaper som gir rom for framtidig avkastning også 
for lokale investorer. lokale prosjektselskaper åpner også opp 
for enklere tilgang til virkemiddelapparatet gjennom forpros-
jekt og etablererstøtte. 

*Greenstat Energy er ikke etablert som eget AS, men er planlagt opprettet i løpet av 2017.  
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Grønn aktivitet i Norge 
og ute i verden
Greenstat sin vekststrategi baserer seg på at verden står midt oppe i en energiomlegging med et økende behov for fornybar 
energi, utslippsfrie energibærer og grønn teknologi. Det skjer mye både i Norge og ute i verden som viser at man i stadig 
hurtigere tempo går i riktig retning. 

Nel Hydrogen får kontrakt i California
Nel Hydrogen har fått tildelt kontrakt for levering av hydrogenstasjoner i California ifm 
utbygging av infrastruktur for hydrogen. Greenstat har en samarbeidsavtale med Nel Hydrogen 
og vil kunne nyte godt av nettverket og mulighetene som åpner seg for Nel i USA.  

Fornybar AS etableres i Stavanger
Regjeringen fortsetter arbeidet med å etablere et fond på 20 Milliarder som skal investere 
i grønn energi og teknologi. etter en hard drakamp er det nå besluttet at fondet legges til 
Stavanger. For Greenstat sin del er det gledelig at et slikt fond er på vei og det vil bli 
jobbet for at Fornybar AS skal kunne investere i Greenstat sine prosjekter. 

HFK tildeler kontrakter på utslippsfrie ferjer
Hordaland vant i 2016 zero sin miljøpris for sin anbudskonkurranse vedrørende utslippsfrie 
ferjer. Denne typen offentlige anbudskonkurranser er svært positive med tanke på etablering 
av nye markeder for batteri og hydrogenferjer. 

Hydrogenbiler får forlenget sine fordeler
I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt at hydrogenbiler skal få samme fordeler som el-
biler også etter at elbilene begynner å miste sine fordeler. Dette vil gjelde opp til 50000 
hydrogenbiler eller fram til 2025. 

Solceller på full fart inn på norske tak
Mange aktører jobber for tiden med solceller til både privat og næringsmarkedet i Norge. 
Dette markedet er ventet å vokse kraftig de kommende årene. 

Nikola One lanserer  hydrogenlastebil
Det amerikanske selskapet Nikola one lanserte i 2016 en ny lastebil som drives på hydrogen. 
Denne bilen er allerede bestilt av flere norske aktører og vil snart være å se på veien. 
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Greensight AS 

Hydrogen har siden oppstarten vært et av de viktigste satsning-
sområdene til Greenstat. Aktiviteten innen hydrogen i Norge er 
økende og med mange konkrete prosjekter på trappene de kom-
mende årene har man valgt å etablere et eget datterselskap som 
skal ivareta den videre satsningen.  Greenstat Hydrogen AS er 
foreløpig 100 prosent eid av Greenstat AS, men det vil i løpet av 
2017 bli jobbet med å få inn strategiske investorer i selskapet.  
  
I det stadig voksende hydrogenmarkedet i Norge og resten av 
verden, skal det nye selskapet bli en tydelig aktør innen le-

veranse av grønn hydrogen. Tomas Fiksdal som er ansatt som 
prosjektleder innenfor hydrogen i Greenstat vil være sentral i 
forbindelse med etableringen av selskapet. Første milepæl vil 
være å etablere et produksjonanlegg grønn hydrogenproduksjon. 
Grønn hydrogen skal være utelukkende basert på fornybar energi.  
 
Alle hydrogenrelaterte prosjekter i Greenstat AS legges inn i 
det nye selskapet og formålet er å kunne være en aktør som er 
med i fra utvikling til drift av hydrogen anlegg. Selskapet 
skal ha en nasjonal profil og vil samarbeide med aktører innen 
fornybar energi og hydrogen over hele Norge, og etter hvert 
utenfor Norge. 

Insight (Innsikt) har frem til i år vært et av Greenstats 
satsningsområder, men på nyåret ble denne delen skilt ut og 
selskapet Greensight AS opprettet. Hilde Holdhus er leder i 
nysatsingen og Martin Hirth er energianalytiker. 
 
Greensight er et rådgivende analyseselskap som har som målset-
ning å få fart på det grønne skiftet ved hjelp av objektiv og 
teknologinøytral informasjon som kan omsettes i gjennomførbare 
og lønnsomme prosjekt. 

Tradisjonell rådgiving og utredning er kjernen i selskapet, 
men Greensight er opptatt av å utnytte mulighetene i digitale 
løsninger og ønsker å bygge et digitalt beslutningsstøtteverktøy, 
for å gjøre grønn energiomstilling enklest mulig for kommuner 
og bedrifter. Hensikten er å bevege seg bort fra tradisjonelle 
rapportformat, men i stedet tilby lettfattelig informasjon på 
digitale og oversiktlige flater, slik at brukerne hele tiden kan 
jobbe med strategi og planer basert på den siste tilgjengelige 
informasjon og også måle utførte tiltak fortløpende. 
 
Greensight har fått tildelt markedsavklaringstilskudd fra In-
novasjon Norge og brukt dette i hovedsak for å identifisere 
behov og utfordringer med å finne informasjon om grønn energi 
og omsette dette til handling i kommunesektoren. Greensights 
videre strategi er å tilby kommuner hjelp med å sette konkrete 
mål for energiomstilling, identifisere muligheter og konkrete 
prosjekter og legge en plan for hvordan disse kan realiseres 
og bidra til lokal næringsutvikling. I tillegg jobbes det med 
å identifisere ytterligere bransjer og bedrifter som vil ha 
tilsvarende behov.  
 
Greensight jobber aktivt med formidling, selskapet har egen 
blogg, har utgitt første utgave av kvartalsrapporten Grønn Inn-
sikt og arrangerer Green energy Day 2017 28. september. 

Greenstat Hydrogen AS
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Folkene bak Greenstat

VeGarD FriHaMMer
Daglig leder i Greenstat
Grunnlegger av Greenstat og 
grønn entreprenør
Utdanning: MeB electric Busi-
ness ved The University of 
Western Australia. Mee (MSc) 
electrical engineering ved 
Curtin University of Technol-
ogy. Bachelor i automasjon 
fra HVl, Berge. Gr. elektro 
fra Stord.
erfaring: Har et sterkt 
politisk og industrielt net-
tverk og over ti års erfaring 
fra fornybar energi-sektoren, 
jobbet i seks år for Chris-
tian Michelsen Research og 
siste posisjon hos CMR var 
leder for fornybar energi.

Bernt Skeie
Styreleder i Greenstat
Konsernsjef hos CMR Prototech 
AS og Grunnlegger av Green-
stat
Utdanning: executive MBA ved 
NHH I Bergen. BSc. Business 
ved NHH i Bergen.
erfaring: Flere styreposis-
joner og aktiv engasjert i 
Greenstat og økonom med et 
betydelig nettverk. Pådriver 
og baner vei når det gjelder 
teknologi og forretningsut-
vikling. 

toMaS FikSDal
Prosjektleder Grønn Hydrogen
Utdanning: MSc, Prosesste-
knologi ved Clausthal Univer-
sity of Technology
erfaring: Prosjektleder 
hos Umoe. Prosjektleder hos 
Gasnor. leder for prosjek-
tutvikling i liquiline. leder 
i forretningsutvikling hos 
NeCON.

HilDe HolDHuS
Daglig leder i GreenSight
Utdanning: økonomi fra BI og 
MSc i Fysisk Oseanografi fra 
UiB, kjemiteknikk ved HVl, i 
Bergen. 
erfaring: Forretningsutvikler 
i StormGeo, gode analytiske 
og kommunikasjonsferdigheter, 
tidligere værpresentør for 
TV2.

Martin HirtH
Grønn energianalytiker
Utdanning:  Mastergrad i 
sammenlignende politikk fra 
Universitetet i Bergen, 
statsvitenskap og historie 
fra University of york og 
prosjektledelse fra BI.  
erfaring: Tidligere journal-
ist og prosjektansvarlig for 
Sysla Grønn. journalist i 
Sysla. Prosjektleder i Schib-
sted. Politisk rådgiver hos 
Bergen Næringsråd.

tore SolHeiMSliD
Grønn energianalytiker
Deltidsansatt i Greenstat 
Utdanning: Pågående master-
grad i energiteknologi hos 
UiB. Bachelor i energite-
knologi fra HVl.
erfaring: Nestleder i Con-
cerned Students Bergen. Stu-
dentassistent i termodynamikk 
ved HVl. Medarbeider Vestkomm 
AS. Sommerjobb Sunnfjord 
energi. Medarbeider Posten 
Norge.

Silje–CatHrin StrøMMen
Profil og Markedskonsulent
Deltidsansatt i Greenstat.
Utdanning: Bachelorgrad i 
markedskommunikasjon fra BI 
Bergen.
erfaring: leder for Frequency 
Bergen. HMS- og KS leder hos 
Consto Bergen. 

kriStian r. FauSke
Grønn finansiell analytiker
Masterstudent på NHH, deltid-
sansatt i Greenstat
Utdanning: Pågående master i 
økonomi med spesialisering 
innen energi. Bachelorgrad 
i økonomi og administrasjon 
fra NHH, 
erfaring: Tidligere leder av 
NHHS – studentorganisasjon 
innen energi. Daglig leder 
for SOKO (restaurant) i Kris-
tiansand Dyrepark.
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CMR
UNIFOB/UIB
Trond Mohn
Kjetil  Aasen
Pyttsan AS
SKl
Frihammer Invest
BTO
Bernt  Skeie
Terje Fykse
Roger Hertzenberg
NorthSea IT AS
Kjetil Røsland
jon Sigurd Kalstad
HVl
einar Pedersen
Rune Rudi
Pål Tobiasson
Brakstad Invest AS
Willy  Nielsen
Bernt Skeie
Vidar Tranøy
Vegebakken AS
Sjur Dyrkolbotn
Shahzad Rafique
Kjell ervik
Nordic Mind AS
jomar Bergheim
Helga Toft
Sigurd Heiberg-Andersen endresen
Tore  Solheimslid
Teto Invest 1 AS
Stege Nord AS
RocketHill Invest AS
Reijo Manninen
Nina johanne lund
Korsvoll Invest AS
Gunnar Røste
GM Prospect AS
Asgeir Stjern
Arve Fageraas
Andreas Instebø
Anne Christine Fiksdal
Oddvar Solheimslid
Oskari Norvio
Anne-Crhistine Fiksdal
Anja jonassen
TRIlOV AS
Torstein øystein  Aune Bjerve
Torbjørn Fromreide
Thomas Bruheim
Roger Pilskog
Roald Bruen Olsen
Pera Invest AS
Njål  Hove
Marius lerøy Skårnes
Malula AS
Magnar Kjeilen
lauritz Godøy
Kaff AS
john Ivar Fjerdingstad
Høyanger Næringsutvikling AS

Geir Bråten
Geir Arne Hilt
Future Solutions AS
Frode Hoff laupsa
Frode  Heggestad
einar Svendsen
Dmitri Gorski
Daniel Sæther
Bjørghild des Bouvrie
Benthe Katrin Flatråker Telle
Atle Tranøy
André Marton Pedersen
Amrinder Singh
Finn Magnus engmark
Gunnar Sanner
josipa Kovacic
Amund Skogmo
Mette  ekrheim
Marianne Th. Broms
Fredrik Knutsen
Odd Rune Hvidsten
Daniel Bruce Beadle
ørjan Holmefjord
Martin  Stigen
lodve bjørdal
jonny Strøm
Bjørn Martin Klokkernes
Bjarte Olai Telle
Sondre  Nerland
Vegard  Frihammer
Roger Kvande
Palmekysten Forvaltning AS
Kristian Solsvik
erlend Hjellegjerde
Ottar  Hiim
Thoralf Henriksen
lars eirik eilifsen
lars erling  leirvåg
Alan Davidian Garbard
Fredrik Berglund
øyvind Merl Olsen
øyvind  Patricksson
Vegard Mathias Haukeland
Trude  Akselberg
Tor  Monsen
Ståle Mygland
Stensletten Invest AS
Rune  Brath
Rudolf Petzolt
Roger engdal
Pål Benum
Ove Skeie
Mathias M Wetterhus
Marius Slette
Kribenz AS
Kjetil johan jardam
Kjell Tore Brakedal
Kenneth Manoram
Karl-Ove Tvedt
johannes Thorsteinson
Håvard Vingsand
Hjalmar Navil Andara Hidalgo

He lei jie
Geir Bruun
ella  Føleide johansen
eivind Orre
eirik  lie
einar Svarstad
Daniel Tveit Haugland
Dag Hellum
Bjørnevollen AS
Bjørn Håvard Bjørklund
Aslak  Sverdrup
Arve Solheimslid
Anne  Hageberg
Anders  Schouw
Nils-Anders Nøttseter
Kristin Hasselberg
jeremy Cook
Idar  Hersvik
Hege Holvik
Anna zheleznaya
Aage Kvendseth
erling Kittelsen
Stig  lima
Trygve lie
Stein  jenssen
Sander Tangset
Morten  Mark Nielsen
Marianne Hoem Rasmussen
lilleaker Consulting
Kjetil Dahl
Halvard Foss
Gunnar Kvåle
Geir-Steve Sørensen
Asbjørn Gutubø Håkonseth
Trygve lægran
Mikal  Ullerø
Odd einar Aamot-Skeidsvoll
Torgeir Rimeslåtten
jagoda Siarkowska
erik Pettersen
Trond Holmgren
Tove erstad
Torleif Madsen
Itako as
Idar Bernt eide
Hjalmar Andara Hidalgo
eilert Gerhard Sundt
David  Thor
Christian erichsen
Arild Molde
Daniel Beadle
Vinko  Sindelar
Truls øvreås
Thomas Mellin-Olsen
Silje Bareksten
Sigmund Dokken
Runa emilie Solberg
Petra Bäverbäck
lasse dahl
lars Haaken øverseth
Knut  Willard
Kjersti Skeie

Kim Solheim
Karstein l. Høier
Karl Hartvik Solbakken
Kaja  Moen
jostein  Hjellegjerde
István Poór
Heidi Kristin  Skeie
eirik Killingdalen
eirik  Killingdalen 
Didrik  Norum
Bjerkek AS
Audun Ingebrigtsen
Aspehaugen AS
Arne jæger
Anna Spence
Silje - Cathrin Strømmen
Tobias Føyn Føyen
Samson Kambestad
Knut Fredrik Willard
Frøydis  Skivenes
UIB Student
joel Ahlbom
Bård Kollerud
Torgrim  Rabben
Thelma Ingeborg Kraft
Ole Holth Invest As
Marcus Røyland
Kristin  Raknes
Knut Kåre  jenssen
johs.e. Kulild
Harald Smedal
Christian Dubrau
eirik Haneset Nygård
Henrik Burvang
Daniel Stensrud Olderkjær
Torstein  Skarsgard
jone  Martinsen
Ivan Rumyanchev Vasilev
Havkraft AS
Anssi Mustonen
Inki Brown
Toni Nygren
Tom Nilsen
Thomas Skinlo Høyven
Stian Asbjørnsen
Stian  Davidsen
Solveig Arnesen
sebastian rosten løvdahl
Pawel Kosinski
Odd Anders Ingebretsen
Nils Petter lillebø
Morten Rinder
Kristian Pedersen
Kristian Martikainen
Knut e Moksnes
Kim F. lingjærde
juho Koskinen
jonny  lie
jon gjerde
johannes Bolstad
Håvard vedvik
Henrik Haukefer Hauan

Henning Klevjer
eerik Klemetti
Christina Follesø
Anne Berit Mathisen
André Gresmo johansen
Agnete Hessevik
Christine  larsen 
Roger Valhammer
Knut erling Moksnes
Tone Martinessen Skaar
Thomas Aannø
Stine  Namdal
Stian  Asbjørnsen
Steffen Mollestad
Simona Petroncini
Sigvard Sørebø Skaar
Rune Andre Nilsen
Robin  zweigel
Nina ljungquist
Marius Roel
Marcus Runesson
jarl Ove Arntzen
jan  Gudmundsen
Håvard Drange
Heinz Diehl
Gunnar Kjeldstad
Christine Meisingset
Robert joensen-Bergsvik
Randi Sandven Skeie
Dag  larsen
Sunniva Bratt Slette
Martin Knutli
Una  Friis
Thomas Rød Søfteland
Thomas Andersen
Støpe Invest AS
Robin Misje
Martin Orre
Kristoffer Barhaug
Kristian  endal
Kjetil Hermansen
Kari Asheim
jon eirik Søyland
jeremy  Cook 
Ivan Dahlberg
Irene lilletvedt
Håkon Grindheim
Helge Hammerdal
erik  Rudberg
Audun Otteren
Anne lise Tollefsen
Haldor Nordland
Rebecca  Brekke
Stian  Mjøs
Kyrre  Sørensen
Kristian Amlie
Kim F lingjærde
Fredrik eikum Solberg
elisabeth Skorpen

Aksjonærer

Nils-Anders Nøttseter, miljøengasjert politiker.  
Bruker penger fra melkekartonglotteri til kjøp av aksjer i Greenstat.  eg har tru på put your money where your mouth is-prinsippet. 
Noko av pengane vil gå til aksjar i Greenstat AS», seier Nøttseter til OS og Fusaposten. 

Høgskulen i Bergen (no Høgskulen på Vestlandet) kjøper aksjer i Greenstat
– Vi vurderer Greenstats satsing på «det grønne skiftet» som særdeles relevant og faglig interessant, forteller prorektor ved HVl, 
Gro Anita Fonnes Flaten til Høgskulen sin hjemmeside. 

Tore Solheimslid, masterstudent og deltidsansatt i Greenstat
«eg ønsker meget sterkt at vi skal halde global oppvarming til under 2 °C og eg akter å gjere mitt for at dette skal skje. Green-
stat er den arbeidsplassen eg meiner gir meg størst potensiale til å oppnå dette. Då fell det seg som ein sjølvfølge å både jobbe 
og investere i Greenstat.»

Årsrapport 2016
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Bidragsytere

METEVA AS 
Trond Mohn 

Bernt
Skeie
2	%

BTO

3 % CMR

7 % 

Aksjonærer	med	mindre	enn	116	000	
aksjer
58	%

Frihammer	Invest
3	%

Kjetil		Aasen
6	%

Pyttsan	AS
5	%

SKL

4 % 

Trond	Mohn
6	%

UNIFOB/UIB
6	%
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MakinG Green 
HaPPen

• skal bidra til nullutslippssamfunnet. 
• skal kompromissløst velge grønne prosjekter. 
• skal tenke langsiktig. 
• skal være teknologinøytral og politisk uavhengig. 
• skal løfte fram egne talenter. 
• skal tjene penger.
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