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Du behøver hjelp.
Du vet hva du trenger.
Du vil ha rett person til jobben.
For å gjøre jobben din enklere har vi i Manpower til enhver tid kandidater
klare for jobb. Både fast og midlertidig. Skal du rekruttere selv, kan det ta
deg flere måneder før du har noen på plass.

Våre kandidater er kvalitetssikret gjennom intervjuer, tester og referanser.
Du får en person som kan jobben og passer inn i ditt miljø.

Kontakt oss allerede i dag, på manpower.no

VI GIR DEG RETT PERSONBESTILL KAPASITET!

Det Trondheims-baserte
investeringsselskapet går inn
med15 til 20 millioner kroner i
Petrostreamz, og får en
eierandel på 20 prosent.
– Våre investeringer bør gi en
årlig avkastning på 30–40 pro-
sent,og det potensialet er defini-
tivt til stede i Petrostreamz, sier
daglig leder ErikHagen i Viking
Venture.
Petrostreamz ble etablert i

2006 av Curtis Hays Whitson,
professor i petroleumsteknologi
ved NTNU. Whitson kom til
Norge fraUSA i1978,og har blitt
en ekspert som en stor del av
verdens olje- og gasselskaper
går til når de skal øke utvinnin-
gen fra feltene sine.

Optimal produksjon
Gjennom Petrostreamz har han
utviklet programvaren «Pipe-
It».Det er et verktøy som gjør at

selskapene kan få en samlet be-
skrivelse av hele sin verdikjede,
fra oljen pumpes opp av brøn-
nen og til den selges som bensin
eller diesel.
Oljeselskapene bruker ulike

modeller til å forstå hva som
skjer i de forskjellige fasene av
produksjonen. Petrostreamz'
programvare gjør at modellene
kan sees i sammenheng, og vise
hvordan de mange prosessene
påvirker hverandre. Dermed får
oljeselskapene et bedre grunn-
lag når de skal gjøre investerin-
ger imilliardklassen.
– Det nærmeste feltet hvor

programvaren er brukt er Ås-
gard i Norskehavet, som kanskje
erNorgesmest kompliserte olje-
og gassfelt, sier Whitson, som i
tillegg til professorstillingen er
teknisk direktør i Petrostreamz.
Programvaren ble lansert i

2011, og i fjor hadde selskapet en

omsetning på 17,2 millioner
kroner og et driftsoverskudd før
avskrivninger på 3,6 millioner
kroner.På norsk sokkel er Statoil
og ConocoPhillips på kundelis-
ten, og internasjonalt utfører de
oppdrag for oljegiganter som
Petrobras i Brasil og Saudi
Aramco i Saudi-Arabia.
De er også involvert i optimal-

isering av produksjonen fra ski-
fergassbrønner i USA, og har de
har et kontor iHouston.
– En viktig strategi har vært å

jobbe opp mot de store, profi-
lerte oljeselskapene, sier admin-
istrerende direktør Jan Biti, som
har vært i selskapet siden 2010.
– De er villige til å prøve ny

teknologi, men du får ikke mer
enn én sjanse, sier han.

Over 20 ansatte
I Saudi-Arabia fikk de oppdra-
getmed å optimalisere produks-
jonen fra et gigantfelt med 600
brønner, etter at deres eneste
konkurrent hadde mislyktes
med sitt forsøk. Petrostreamz
fikk to måneder på seg, og fordi

de lyktes skal løsningen nå be-
nyttes på fem nye av Saudi
Aramcos felt.
Petrostreamz er i ferd med å

passere 20 ansatte, og Biti sier
de regnermed å være 25 person-
ermot slutten av året.
Ifølge Biti har de en ambisjo-

nen om å nå 30 millioner i om-
setning i 2014, og å passere 100
millioner kroner i løpet av tre års
tid.
– Vi har klart å tjene penger

hele veien, og målet er fortsatt
lønnsomvekst, sier Biti.

Investerer direkte
For Viking Venture er dette en
ny type investering hvor de
dropper fondsmodellen, der en
pott med penger har gått til in-
vesteringer i flere selskaper. Nå
oppretter de et eierselskap for
hver nye investering, og lar me-
dinvestorene investere direkte i

det. I tillegg til TrondLykke er ti-
dligere Motor-Trade-eier Per
Frithjof Anderssen og tidligere
Interwell-sjef Jan Håbrekke
blant dem som nå satser på Pe-
trostreamz.
Ifølge Erik Hagen er det

mange i Trondheim som ønsker
å satse penger på teknologisel-
skaper, men som synes det er
tungvint å gå inn i fond med
mange investeringer og lang
tidshorisont.
– Dette blir et kortere løp på

tre til fem år per investering, og i
tillegg får de større nærhet til
selskapene, sierHagen.
Ifølge Hagen blir Viking Ven-

tures neste investering i et sel-
skap i Oslo-området, hvor de
planlegger å gå inn med rundt
40millioner kroner.
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Viking-penger til olje-
teknologi fraNTNU
Viking Venture går inn på eiersiden i
programvareselskapet Petrostreamz.
Trond Lykke er blant medinvestorene.

– Våre investeringer bør gi en årlig
avkastning på 30–40 prosent.
ERIK HAGEN , daglig leder Viking Venture

Verdikjeden: Teknisk
direktør Curtis Hays Whitson (f.v.)
og administrerende direktør Jan
Biti i Petrostreamz får Viking
Venture og Erik Hagen med på
laget. Foto: RUNE PETTER NESS

Viking
Venture
GInvesteringselskap med hoved-
kontor i Trondheim, og avdeling i
Houston.

GBle etablert i 2001, og forvalter
1,2 milliarder kroner.

GInvesterer i lovende selskaper
innen IKT og olje- og gassteknolo-
gi, som gjerne har mellom ti og
100 millioner kroner i omsetning.

GHar mål om å selge seg ut av
selskapene innen tre til fem år.
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