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GRÜNDERBANKER PÅ KAPITALJAKT FIRE AV FIRE HAR FORTSATT IKKE KLART Å FYLLE EMISJONEN

Bankgründere klamrer seg til pengehåpet
FINANS: Bent
Gjendem, Lars
Petter Ulveseth,
Ola Ravnestad
og Halvor Sveen
sliter en heroisk
kamp for å skaffe
kapital. Tross
kraftig forsinkelse tror alle de
skal komme i mål.

PENGELENS: Monobank-sjef Bent H. Gjendem
hevder investorene er
positive, men ikke positive
nok til at han igjen vil sette
en tegningsperiode for
emisjonen på 165 millioner
kroner. 
Foto: Mia Holvik
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– Jobber med saken og det går fremover. Fortsettelse følger, sier Ola
Ravnestad, gründer bak E-banken
som har hjelp av Fondsfinans og
Sparebank1 for å skaffe kapital.
Han har vært på roadshow i
ett år i flere emisjonsforsøk. Hver
gang har han imidlertid mislyktes. Siste gang var i juni, og etter
sommeren har han og tidligere
Warren-sjef Lars Fossen søkt lykken blant svenske investorer.
Målet har vært å hente inn 130
millioner kroner slik at de kan
etablere en bank innen forbruksfinansiering. Nøkkelen skal være
et unikt saksbehandlingsverktøy
som både skal gi flere kunder lån
samtidig som tapsprosenten skal
gå ned. Foreløpig har ikke investorene riktig festet tillit til det revolusjonerende konseptet.

PENGELENS: Ola
Ravnestads E-banken har
jobbet et år med emisjon og
hevder de jobber og at det
går fremover uten at han
kan vise til hva fremgangen
består i. 
Foto: Eivind Yggeseth

Mangler 20 mill. dollar
Den som kanskje har kommet
lengst er Arne Blystads Merchant
& Maritime, en bank som retter
seg mot shipping og offshore.
– Vi har kommittert 130 millioner dollar og skal hente 150 millioner. Vi har to interessenter som
har søkt om å få eie 20 prosent og
har en tredje som forbereder en
slik søknad, sier Halvor Sveen som
leder arbeidet for Blystad.
Planen var å være på lufta fra 1.
november, men det ligger an til at
også Sveen blir forsinket.
– Vi starter så fort vi kan. Det
har vært tungt å reise kapital. Det
er en urolig verden og ikke bare
gladnyheter. Prosessen har vært
langt tyngre enn ventet, sier Sveen.
Sveen har med seg den tyske
tørrlastmilliardæren Henning
Oldendorf og en europeisk finansmann i tillegg til et amerikansk
fond som store bidragsytere. Opprinnelig var planen å hente 350
millioner dollar.
– Vi er godt fornøyd med 150
millioner, men det skal være mulig å hente ytterligere kapital i 2016

PENGELENS: Autobankgründer Lars Petter Ulveseth konsentrerer seg om å
bygge systemene i banken
og har satt hele emisjonen
på vent. foto: Bjørn Eirik Loftås

Fjerner tidsfrister Bygger systemer
Det er en urolig
verden og ikke bare
gladnyheter. P rosessen har
vært langt tyngre enn ventet
Halvor Sveen, Merchant & Maritime

for å få vekst. Tidligere kunne man
geare kapitalen ti ganger. Nå er det
åtte ganger.

Sluttet med tidsfrist
Bent H. Gjendem gikk fra Skandiabanken sammen med et lite
team for å starte opp Monobank –
også de med forbruksfinansiering
som satsingsområde. Teamet har

raskt fått på plass systemene, men
tross løfter om kjempeavkastning
klarte de ikke få på plass de 165
millionene før sommerferien, slik
planen var.
I stedet utsatte de og justerte
ned egne gevinstmuligheter før
de rykket ut igjen.
– Vi opplever stor interesse for
Monobank i markedet og caset er
forbedret. Vi er klare til å trykke
på knappen og starte opp og har
møtt en rekke større investorer
som har gitt veldig god tilbakemelding. Men vi har ikke formalisert noen kapitalinnhenting. Jeg
er optimistisk med tanke på å få

alt på plass og komme i gang, sier
Gjendem.
Pareto Securities er våpendragere
for Skandiabanken-avhopperne.

Bygger systemer
Autobank er den fjerde gründerbanken som nå jobber iherdig med
å hente kapital. Bak står Lars Petter Ulveseth og våpendragere er
også her Fondsfinans.
– Vi har arbeidet med flere
ankerinvestorer om styresammensetning, styrking og utvikling av
organisasjonen, bygging av nettverk, utvikling av salgsledd samt
hatt flere diskusjoner med poten-

sielle samarbeidspartnere, sier Lars
Petter Ulveseth.
– Dette gjøres for å videreutvikle Autobank og gi økt trygghet for
den veksten vi ser for oss, og med
det øke sannsynligheten for suksess
og korte ned tiden til lønnsomhet
i konkurranse med andre aktører.
– Som et resultat av dette har
vi ikke satt noen tegningsperiode,
men avventer inntil vi føler tidspunktet er riktig. Dette er ikke
et arbeid som har en tidsfrist på
seg, men vi tar den tiden som er
nødvendig for å sikre best mulig
etablering og suksess i markedet,
sier Ulveseth.

PENGELENS: Arne Blystads Maritime & Merchant Bank har
fått på plass 130 av 150 millioner dollar forutsatt at Finanstilsynet
godkjenner tre eiere med 20 prosent hver. 
Foto: Iván Kverme

Behov for en HR-ressurs?
Gjennom vårt konsept HR for Hire tilbyr vi erfaren og profesjonell HR-kompetanse
til kortere og lengre oppdrag innenfor HR. Dette er en rask og fleksibel løsning på ditt
midlertidige behov – våre konsulenter er operative fra dag én!
Ta kontakt med HR-huset ved Hilde eller Anniken for en prat om hvordan vi
effektivt kan løse ditt HR-behov.
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