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Denne investorpresentasjonen («Presentasjonen») er 
utarbeidet av eierne av Hydra Globe AS («Selskapet»). 
Presentasjonen skal brukes i forbindelse med en invitasjon til 
potensielle investorer, som grunnlag for å vurdere en mulig 
investering i aksjer ved en planlagt aksjeemisjon i Selskapet.

Denne presentasjonen er kun ment som informasjon 
og utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer i Selskapet. 
Presentasjonen kan ikke tolkes som råd om å investere i 
Selskapet. Presentasjonen er basert på egen informasjon 
og på hvordan vi ser på markedet og markedsutviklingen. 
Informasjon fra tredjeparter er ikke verifisert av Selskapet, og 
Selskapet kan ikke garantere for at denne informasjonen er 
fullstendig, nøyaktig eller korrekt. Presentasjonen inneholder 
uttalelser om framtidsutsikter for Selskapet, herunder 
prognoser og forventninger som er beheftet med betydelig 
risiko og usikkerhet. Slike uttalelser er tatt med uten noen 
garanti for at de vil bli oppfylt. Selv om de forventningene 
som gjenspeiles i slike uttalelser etter Selskapets vurdering 
er basert på rimelige antagelser, kan det ikke gis noen 

forsikringer om at disse prognosene vil oppfylles.
Ingen eksterne parter har foretatt noen uavhengig verifisering 
av informasjonen som er inkludert i Presentasjonen, inkludert 
uttalelser om fremtidige forhold ved Selskapets virksomhet 
og forutsetninger som ligger til grunn for slike uttalelser.
Investering i Selskapet innebærer en betydelig risiko, og flere 
faktorer kan medføre at den finansielle utviklingen avviker 
vesentlig fra forventet utvikling. Selskapet påtar seg intet 
ansvar for skader eller tap som kan oppstå som følge av 
manglende informasjon eller feil i Presentasjonen.

Presentasjonen er ikke uttømmende hva gjelder informasjon 
som kan være nødvending for å evaluere Selskapet og dets 
aksjer, og kan ikke alene danne grunnlag for investering i 
Selskapet.
Det antas at alle potensielle investorer vil utføre sin egen 
grundige inspeksjon av alle faktorer som kan ha betydning 
for dem. Potensielle kjøpere anbefales å bruke egne 
profesjonelle rådgivere til å verifisere alle relevante forhold 
knyttet til selskapet.

DISCLAIMER
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Historien bak
Eierne av Hydra Globe AS har etablert, bygd 

opp og drevet netthandelsbutikker for ulike 

selskap de siste 20 årene.

Utfordringene og problemstillingene de 

har støtt på og erfaringene de har ervervet 

gjennom disse årene, motiverte dem til å 

utvikle en unik skybasert handelsplattform 

som oppfyller premissene og visjonen deres 

om effektiv netthandel.

Hydra som produkt er en totalløsning med 

native funksjoner i et samlet grensesnitt.

Mens andre systemer kun leverer deler 

av eller fokuserer på isolerte hendelser i 

handelsprosessen, var eiernes visjon å levere 

en komplett løsning for hele netthandelskjeden 

inklusive logistikk som enkelt kunne

skaleres både for deres kunder og selskapet 

selv for forretningsmessig suksess.

HYDRA™ er det komplekse  
ved netthandel og vareflyt 
gjort enkelt. 

Komplisert gjort enkelt!
Slik fremstår HYDRA™ i dag.
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Hydra Globe AS
Hydra Globe AS (org.nr.  911 942 852) eier 100% 

av aksjene i Digital Drift AS (org.nr. 914 220 

483). Hydra Globe AS omtales heretter som 

"Holdingselskapet", mens Digital Drift AS omtales 

som "Selskapet".

Hydra Globe AS har utviklet en skybasert 

ERP/handelsplattform med netthandel som 

spesialfelt. Plattformen går under navnet Hydra,

som i tidligfase ble etablert som et arbeidsnavn.

 

Hydra inneholder en rekke kompliserte 

funksjoner som til sammen utgjør en robust og 

fremtidsrettet handelsplattform. På tross av 

de omfattende ERP tjenestene Hydra leverer 

sammen med den kraftige netthandelsløsning, 

fremstår Hydra med et brukervennlig og 

behagelig grensesnitt som gir effektiv 

arbeidsflyt. 

Systemet er utviklet for selskaper i drift som 

leverer varer online og offline, og brukere vil raskt 

oppleve at de sparer tid, jobber mer effektivt, får 

bedre oversikt, kontroll på marginer og logistikk, 

kort og godt: Full kontroll i alle ledd.

 

Hydra ivaretar hele den interne vareflytprosessen 

for selskaper som selger sine produkter og 

tjenester digitalt. Hydra tar hånd om hele 

kundereisen fra bestilt produkt til betaling, 

ordreutsendelse, retur, innkjøp av nye varer 

og mye mer før det hele posteres og føres 

automatisk i regnskapet. Gode rutiner og 

brukervennlige grensesnitt for administrasjonen 

er utgangspunktet.

 

Den omfattende funksjonaliteten gjør Hydra 

til en totalløsning. Konkurrenter baserer seg 

på å sette sammen en løsning av forskjellige 

systemer og moduler med betydelig vedlikeholds 

konsekvenser. Ofte er det lokale server 

installasjoner med begrenset fleksibilitet og 

manglende samhandling med tjenester i skyen.

Hydra er skybasert og bygget på mikrotjenester 

som gir uavhengighet til programmeringsspråk 

og kan således adaptere ny teknologi og 

løsninger raskt dersom det er behov. Samtidig 

unngår man suboptimale løsninger.

 

Hydra har markedets mest omfattende 

SEO-system for å ta ut maksimalt av digital 

rangering via organisk trafikk, og tåler 

alle sammenligninger. Dette er en viktig 

konkurransefaktor.

Hydra er fremtidsrettet med egenutviklede 

SEO funksjoner som fremhever kundens 

digitale posisjon. Hydra har integrert 

søkemotoroptimalisering på alle nivåer, fra 

produkt og kategorinivå og en integrert 

plattform for innholdsmarkedsføring som gir 

kunden mer troverdig fremstilling i det organiske 

søket.

 

Vi påstår at alle som driver digital 

handel har kjent på begrensningene i 

netthandelsløsningene. Spesielt kan vi 

trekke frem logistikk og varehuskontroll, 

mulighet for flere lager, batch og datostyring, 

lokasjonskontroll og gode innkjøpsystemer. 

For de som har ambisjoner utover Norges 

grenser; tilrettelegging av tolltariffer og 

forskjellige momskoder. Hydra leverer alt dette 

i skyen, dette er unikt i markedet og virkelig et 

konkurransefortrinn.

 

Hydra Globe AS har allerede flere kunder som 

bruker systemet som kjerne i virksomheten sin. På 

kundelisten har vi blant annet Proteinfabrikken 

AS, Skadedyrbutikken AS, Tufte Wear AS m.fl
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Dette er
Hydra

ERP navigering

Multisite navigering

Multifunksjonell ERP
- eCommerce
- Web Shop CMS
- Magasin
- Notes
- Insights
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Dette er Hydra.
Hydra™ er resultatet av behovet for en 

skybasert handelsplattform som ivaretar alle 

forretningsprosesser for bedrifter som leverer sine 

produkter online og offline.

Hydra er en ERP spisset mot netthandel.

Hydra er en ERP (Enterprise Resource Planning)

handelsplattform for SMB bedrifter med

netthandel for B2C og B2B som spesialfelt. Hydra

leverer logistikk, innkjøp og varehusstyring i skyen

med netthandel i flere dimensjoner.

Hydra ivaretar.

Hydra ivaretar alle forretningsprosesser fra 

et samlet grensesnitt, og leverer etablerte 

arbeidsrutiner og verdikjedekontroll rett 

i nettleseren. Hydra tar hånd om hele 

ordreprosessen fra bestilt produkt, betaling, 

fakturering, ordreprosess, retur, bytte, innkjøp av 

varer og lagerhold, samt styring av nettbutikk og 

varedata i et samlet grensesnitt. Alt dette i tett 

samhandling med økonomisystem.

Hydra møter markedsbehovet.

Hydra møter det kommende generasjonsskifte 

av IT teknologi for handelsbedrifter, med 

ny og skalerbar teknologi. Når gamle 

serverinstallasjoner og kostbare driftsmodeller 

byttes er Hydra leveringsklart med skybasert 

og fleksible ERP system som lett kan skaleres 

internasjonalt og samhandle med Software 

løsninger i skyen.

Hydra et digitalt økosystem.

Hydra er et digitalt økosystem med egenutviklet 

infrastruktur av mikroservicer og funksjoner 

som arbeider i symbiose. Hydra er ikke 

sammensatt av flere systemer og løsninger 

som gir versjonsforskjeller i Software, løpende 

vedlikehold og oppgraderinger. Hydra leverer 

på fremtidens behov for et punkts kontroll av 

teknologi og brukervennlighet som standard.

Hydra Auto-skalerbare servere.

Auto-skalerbar serverteknologi bygget på 

Amazon AWS er fundamentet i Hydra. Brukerne 

betaler for hva de bruker. Kortsiktige og 

langsiktige bruksbelastninger og nettsidetrafikk 

håndteres ved at servere automatisk identifiserer 

og tildeler eller reduserer serverresurser etter 

behov. Hydra har ingen driftsstans, nedetid, eller 

store hardware investeringer for å imøtekomme 

belastningsendringer.

Hydra en totalløsning. 

Hydra er en totalløsning som tar bort 

kompleksiteten for kundene og gir bedrifter 

totalkontroll fra ordreprosess og netthandel til 

samhandling med økonomisystem. Med konkrete 

løsninger for kjente driftsutfordringer gir Hydra 

sine kunder konkurransekraft. - Sammenlign oss!

ERP for digital handel - Dare to compare  |  Dette er Hydra.
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Multifunksjonell ERP
- eCommerce
- Web Shop CMS
- Magasin
- Notes
- Insights



E-handelsbegrepet har flyttet seg, det er 

ikke lengre en nettbutikk. All handel vil i 

dag kreve en digital infrastruktur. Å drifte 

handelsvirksomheter har eksplodert i 

kompleksitet. Profesjonell e-handel/handel 

fordrer at det ligger et system både i front mot 

kunder og bakover i styring av verdikjeden 

som jobber i symbiose mellom de forskjellige 

funksjonene og leverer eiere og

drivere et verktøy som gir innsikt, 

beslutningsgrunnlag og handlingsevne i 

sanntid

Hydra gjør driften av komplisert

e-handel til en lek. Med enkle, intuitive og 

menybaserte funksjoner styrer du nettbutikk/

handel, innkjøpsordre, lager, logistikk og 

innhold fra et ettpunkts grensesnitt.

Hydra gir opplevelsen, kundene våre får 

konkurransefordelen.

Det ventes økt etterspørsel etter 

komplette skybaserte ERP-løsninger for 

netthandelsbedrifter og tradisjonelle 

handelsbedrifter. Kundene ønsker uten tvil 

et komplett økosystem for e-handel. Hydra 

leverer dette tilgjengelig med et tastetrykk

rett fra nettleservinduet. Typiske Hydra-kunder 

vil sette stadig større krav til leverandørene 

for å møte fremtidens kunde og IT-krav for 

både nasjonal og internasjonal handel. 

Hydra Skybasert ERP-teknologi har en unik 

fleksibilitet for å møte fremtidens marked.

ERP for digital handel - Dare to compare  |  Dette løser Hydra
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E-Handel et stort steg videre 
(e-handel for fremtiden)

Hydra forenkler -
Logistikk og ERP i Skyen

Muligheter for Hydra
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6 gode grunner til å investere

Hydra Globe AS sin strategi er å generere 

inntekter fra kunder på flere områder, 

segmenter og markeder.

Inntektsområder:

Etableringsinntekter, lisensinntekter, 

spesialtilpasset utvikling, salg 

av spesialmoduler, kickback fra 

betalingsleverandører og konsulenttjenester.

Kundesegmenter:

Små og mellomstore bedrifter innen 

netthandel B2B og B2C alene eller i 

kombinasjon. Selskaper som ønsker å 

selge til flere land fra ett eller flere lager. 

Salg via markedsplasser (Amazon m.fl). 

Netthandel, digital handel og fysisk handel, 

og kjedebutikker som vil kombinere netthandel 

med henteløsning for butikk.

Markeder:

Hydra er en global og skalerbar plattform som 

kan selges i flere land. Hydra har grensesnitt 

på engelsk. Det vil bli lansert mulighet for å 

velge lokale språk.

Handel over internett og digitale flater vokser 

og vil vokse mer i årene som kommer. Digital 

handel vil vokse som en konsekvens av at vi 

bestiller mer varer og tjenester via en APP, 

laptop eller et panel på et kjøleskap. 

#1     HYDRA har stort potensial i 
flere markeder og segmenter

#2     Netthandel og digital handel 
vokser.

ALLE selskaper som selger produktene og 

tjenestene sine digitalt må ha ett system i 

bunn for å opprette produkter, gjøre innkjøp, 

varemottak, sende ut ordre m.m. Om 

ordren kommer inn til systemet fra Amazon 

eller bestilles i en fysisk butikk, må fortsatt 

selskapet ha et styringssystem i bunn.

Hydra ivaretar alt dette på en solid, enkel og 

trygg måte. Hydra passer utmerket for alle 

som selger produkter og tjenester digitalt, 

men de som allerede er etablert og bytter 

fra et annet system til Hydra, vil oppleve de 

største og mest positive endringene.

Eierne, som også representerer styret og 

ledelsen, har lang erfaring fra salg, drift og 

bygging av unike produkt og konsepter.

Teamets unike innsikt i kundebehovene og 

markedsforståelsen er overført til Hydra for å 

løse reell problematikk i drift.

Det ligger årevis med kompetanse innlagt i 

selve plattformen, og dette har vært premisset 

for utformingen og leveransen av Hydra – en 

vinnende faktor teamet vet å kommunisere til 

kunder.

Teamet kjenner utfordringene i driften og 

bidrar til å løse dem for kunden.

#3     Teamets erfaring

ERP for digital handel - Dare to compare  |  6 gode grunner til å investere
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Teamet kjenner utfordringene
og bidrar til å løse dem for 
kunden.
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Hydra retter seg mot små og mellomstore 

selskaper (SMB) i Norge og Norden. Det 

er ingen begrensninger på størrelsen til 

selskapene. Markedsunderlaget er

størst i dette segmentet og disse kundene 

trenger etterprøvde prosesser, gode 

netthandelsløsninger i kombinasjon med 

solid lagerstyring, innkjøp, retur, varemottak, 

fakturering og kreditering for å kunne fokusere 

på kjernevirksomheten sin.

Det er meget tidkrevende, kostbart og 

risikofylt å forsøke å sette sammen løsninger 

selv. Leveransetid og implementeringer kan 

dra seg over år, med et uforutsigbart

kostnadsbilde. Hydra er en totalløsning som 

rydder disse utfordringene av veien. 

En fordel med skybasert ERP er samhandling 

med andre systemer. Ordreimporter, 

speiling av lager, dropshipping og andre 

typer datautveksling som løser seg langt 

mer elegant. Hydra blir lett en foretrukken 

leverandør sammenlignet med andre systemer 

som ikke kan utvise den samme fleksibiliteten. 

Sky til sky-interaksjon med velutviklede API 

for systemsymbioser vil være fremtidens 

markedsdrivere.

#4     Markedspotensialet Med HYDRA får kundene en fullskala ERP- 

handelsplattform ut av boksen med løsninger 

og funksjonaliteter kunden selv ikke engang 

har tenkt på.

Hydra-plattformen leveres på lisens 

med løpende abonnement og en 

oppstartskostnad. Oppsigelsestiden etter 

6 mnd prøvetid er 12 måneder. Det er svært 

lite avgang på kunder i dette segmentet 

fordi plattformen har stor innvirkning på 

forretningskritiske funksjoner for selskapene. 

Dette er et betydelig ansvar, men gir også 

solid sikkerhet for inntjeningen.

Hydra tilbyr nettbutikkforhandlere en attraktiv 

inntjeningsmodell for videresalg.

Hydra har inngått strategisk samarbeid med 

betalingsinnløsere og leverandør av

regnskapssystem for utrulling av Hydra 

i kundenettverket deres. Hydra er den 

eneste plattformen som leverer komplett 

nettbutikkløsning med logistikk i skyen og 

fullstendig ERP. Dette er etterspurt i markedet 

og samarbeidspartnerne våre vil gjerne 

fortelle kundenettverkene sine om dette som 

også forsterker deres egen inntreden i nye 

kundegrupper. 

Vi inviterer deg til å investere sammen med oss for å 

realisere de unike mulighetene Hydra-plattformen 

representerer. 

Vi har kommet veldig langt på egen kjøl de 5 årene 

som har gått. Vi har satset med nære investorer 

og egne midler for å bygge fremtidens løsning. 

Fremtiden er her nå og vi trenger din hjelp til å 

komme videre. 

Vårt finansieringsbehov er i størrelsesorden 

12 MNOK. Pengene skal brukes som  

driftskapital til å bygge salgsorganisasjonen, 

markedsføre løsningen, aktivere forhandlerne  

og ivareta innovasjon i utviklingen. 

Med finansiering vil vi raskere få nye 
kunder og være forberedt økonomisk til
å gjennomføre vekstakselereringen.

#5     Lønnsom forretningsmodell

#6     Investering og fremtidig vekst

ERP for digital handel - Dare to compare  |  6 gode grunner til å investere
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Om Hydra, kort sammendrag
Digital Drift AS ble etablert og 

utviklingen av Hydra startet, i 2014.

Hydra er i dag en ultramoderne skybasert 

ERP/handelsplattform som ivaretar hele 

verdikjeden i et digitalt økosystem for 

netthandel og tradisjonelle handelsbedrifter. 

Alle grensesnitt er optimaliserte og 

lettfattelige for rask og enkel bruk av 

systemet og trenger således minimalt med 

opplæring. Selskapet har en enkel og effektiv 

driftsmodell der de fleste arbeidsprosesser er 

satt ut til partnere og kontoret deres i Ukraina 

der all kjernevirksomhet utenfor salg og 

markedsutvikling skal foregå.

Det hele startet med ideen om å løse daglige 

utfordringer i egeneide virksomheter. Etter 

stadig dårligere Google rangering, som følge 

av utdatert netthandelsteknologi i eksisterende 

system, ble det gjennomført et større prosjekt 

for å sy sammen en løsning basert på en rekke 

integrasjoner og de beste softwareløsningene 

innenfor sitt felt i handelsprosessen. Dette slo 

helt feil og viste seg umulig å gjennomføre 

uten å ende i et mareritt av systemversjoner, 

vedlikehold, feil fokus og høye kostnader. Dette 

tente gnisten til å bygge et nytt system fra 

bunn, med en klar strategi fra første tastetrykk 

om å skape en skybasert netthandelsplattform 

som løste praktiske utfordringer i driften og 

strømlinjeformet ERP strukturen.

For de fleste virksomheter i varehandelen 

blir det digitale økosystemet stadig mer 

komplekst, og man opplever stadig nye 

utfordringer knyttet til drift, IT-integrering 

og vedlikehold for at systemer skal snakke 

sammen på tross av forskjellige versjoner av 

programvare i leverandørpoolen. Dette er en 

stor utfordring for mange ledere og selskaper. 

Med Hydra reduseres dette til et minimum

ERP for digital handel - Dare to compare  |  Om selskapet - kort sammendrag

15

2014

Leave it to us HYDRA



Hydra er spesielt utviklet for 

SMB-virksomheter som ønsker skybasert 

handels- og driftsplattform. Hydra gjør 

det komplekse enkelt, og gir brukerne stor 

fleksibilitet. Hydra sin fullskalaleveranse på 

egen teknologi eliminerer usikkerheten og 

risikoen ganske enkelt ved å unngå 

SUB-optimale integrasjoner.

Hverdagen til netthandelsbedrifter kan 

være utfordrende. Kompliserte integrasjoner 

og versjonsforskjeller er bare noen av 

utfordringene man støter på. 

Selskapet (Digital Drift AS) har avtale med 

EVRY om leveranser av infrastruktur, Amazon 

(aws), Linked2 for regnskapsintegrasjoner og 

Svea & Klarna for betalingstjenester. Eierne 

har internasjonale ambisjoner for selskapet, 

og det er allerede dialog med tidligkunder på 

Hydra i UK og Sverige.

ERP for digital handel - Dare to compare  | Om selskapet - kort sammendrag
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Hydra reduserer risiko ved
å levere en komplett
ERP-løsning.
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Eiernes visjon er å implementere konkrete 

løsninger for virkelige driftsutfordringer, gi 

Hydra-kunder unik konkurransekraft og dele 

erfaringene sine slik at bedriften til kundene 

kan bli morgendagens vinner. Selskapet 

anbefaler alle som skal etablere netthandel 

eller vurderer å bytte plattform å

sammenlikne Hydra med de øvrige

løsningene i markedet under slagordet

«Dare to Compare».

Typiske Hydra kunder er eksperter på sin 

kjernevirksomher som produkt og tjeneste. 

Med Hydra trår kundene inn i etablerte 

systemprosesser som letter driftsmodellen og 

gir kundene en sterk posisjon. Kundene kan 

fokusere på å spisse sine budskap, bedre 

sin konkurranseevne og spare tid, i tillegg 

reduseres behov for vedlikehold av system i 

den daglige driften.

Bjørn Kenneth Hansen

forretningsutvikler og 

salg

Marius Hermansen 

forretningsutvikler/

teknisk og salg

Alf Kristian Amundsen 

CEO/Salgssjef

Tore Bergersen 

Styreleder

• prosjektleder

• utviklere

• testere

• delivery & onboarding

• kundeservice

• design

ERP for digital handel - Dare to compare  |  Om selskapet - kort sammendrag
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Selskapet (Digital Drift AS) består i dag av følgende roller i Norge

Selskapet benytter seg av et utviklingsselskap plassert i Kiev, Ukraina.
Her disponerer selskapet 15 ansatte i stillingene:
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Gründernes kommentar
Kjære investorer,

10. mai 2017 lanserte vi vår første ordentlige 

kunde på Hydra. Kunden var Proteinfabrikken 

AS. 

Et selskap med kompliserte krav som selger 

produkter i mange kanaler, B2B og B2C, 

nettbutikk og fysisk detaljhandel. Selskapet 

har et varelager på 18 MNOK, 2 000 lokasjoner 

på lager, 30–40 innkjøp i uken og like mange 

varemottak. Det sendes ut 6 000+ ordre per 

måned i snitt. Hydra er videre integrert med 

regnskapssystemet Proteinfabrikken bruker.

 

Etter den tid har vi lansert opp mot ett titalls 

kunder på Hydra-systemet, og underveis 

har vi hele tiden gjort systemforbedringer, 

endringer, hørt på tilbakemeldinger og utviklet 

nye funksjoner. Selv om vi skal fortsette å 

utvikle Hydra, påstår vi allerede nå at det er 

det beste og mest

brukervennlige systemet

på markedet.  

Veikartet over utviklingen og 

systemfunksjonene

vil gi entusiasme både

til kunder og 

forhandlere av 

systemet.

Omsetning 100 MNOK

Antall ordre 80 000+

Varelager verdi 18 MNOK

Lagerlokasjoner 2 000

Innkjøp pr uke 30-40

Varemottak pr uke 30-40
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Selv om vi skal fortsette 
å utvikle Hydra, påstår vi 
allerede nå at det er det mest 
brukervennlige systemet på 
markedet.
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Hydra-kunder er stort sett nettbutikker eller 

B2B/B2C-bedrifter som selger produkter 

allerede og har behov for å bytte system. Det 

er en godt kjent kunnskap for bedriftseiere 

at alle systemer har sine fordeler og ulemper. 

Hverdagen for en bedrift er fylt med 

kompromisser, og ofte må man ansette flere 

mennesker for å omgå systemproblemer. 

Suboptimale tredje parter og prosesser som 

ikke fungerer, er ikke avvik, det er normalen.

Folk flest, handler oftere digitalt, IOT 

(internet of things) vokser raskt – noe som 

betyr flere enheter å handle fra og de store 

markedsplasser banker på Nordens digitale 

dør.

Med digital hilsen

gründerne,

Bjørn Kenneth Hansen & Marius Hermansen

For leverandører og detaljister som selger 

produktene sine digitalt uansett hvor kunden 

kjøper produkter,  stiller det stadig nye krav til 

kontroll i prosesskjeden.

Varebehov, innkjøp, logistikk, kundeservice 

m.m. må være i sømløs symbiose for å skape 

fremtidens verdier. Hydra er utformet for å løse 

dette raskt og elegant.

Markedet for en plattform som Hydra er 

betydelig i Norge, og gigantisk globalt. Med 

rask vekst gjennom 2. halvdel av 2019 og 

gjennom 2020 i Norge, er målet minimum 

95 kunder innen 18 mnd i Norge alene. I 

snitt vil inntekt/lisens per måned være 

12 000,– NOK eks mva. I tillegg kommer 

etableringsinntekter, provisjonsinntekter, 

konsulent og spesialtilpasninger. Selskapet har 

internasjonal skalering som strategi.
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Hydra Globe AS er selskapet å investere i for deg som ønsker å ta en 
posisjon i digital handelsteknologi, et sterkt voksende marked med høyt 
avkastningspotensiale.

Dette løser Hydra!
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Selskapsstruktur
Selskapet planlegger å snarest mulig skille

Digital Drift AS' virksomhet i to deler: Én

del som består i å eie og utvikle Digital Drift 

AS' handelsplattform/programvare

(utviklingsselskapet), og én del som

lisensierer ut rettighetene til programvaren

(salgsselskapet). Ved skille mellom eierskap til

rettighetene til programvaren og selve salget/

utlisensieringen av programvaren vil man søke

å oppnå risikospredning samt et klarere skille 

mellom utvikling og salg..

Programvareselskapet (dagens Digital Drift 

AS) skal samtidig endre foretaksnavn,

foreløpig planlagt til Hydra Properties AS, og

salgsselskapet er foreløpig planlagt å skulle

hete Hydra Norge AS.

Som investor blir du medeier i Hydra Globe AS, du vil være med på reisen og veksten i datterselskaper og 

vidre den globale satsingen.

Omorganiseringen vil medføre at Hydra Globe AS vil bli splittet i to 
selskaper, slik at Selskapet får to datterselskaper som vises av følgende 
figur (selskapsstruktur etter omorganiseringen)

Aksjonerene i dagens 
Hydra Globe AS (samme 

forholdsmessige eierandeler)

Digital Drift AS fisjoneres
i to selskaper, IP
og Drift. (100%)

Hydra Globe AS

Hydra Properties AS (100%) Hydra Norge AS (100%)

55MNOK
EGENKAPITAL

5MNOK
AKSJEKAPITAL



Selskapet og virksomheten
Etter å ha fulgt tett på veksten i handel og 

netthandel siden 1998, gründet nettbutikker, 

bygget opp virksomheter og opplevd alle 

utfordringene som følger med fra etablering 

med ERP/plattform til daglig drift, gjøre feil, 

prøve igjen, løse problemstillinger og overleve 

alle utfordringer på veien, så selskapets 

grunnleggere en mulighet til å utvikle systemer 

som forenkler, forbedrer og endrer hvordan 

handelsbedrifter driver virksomheten sin i dag. 

Det er et stort steg å ta den oppgaven fatt. Å 

skape noe av ingenting har selskapet lykkes 

med, og evnen til å løse og være kreative, 

skapende, strukturerte og utholdende over tid, 

er en av de grunnleggende verdiene eierne 

besitter og har levert på.

Hydra Globe AS og menneskene bak er sterkt fokusert på suksess og vil 

utnytte mulighetene for å skape vekst og solid fremdrift.

Markedet har vært i sterk vekst siden tidlig 

på 2000-tallet og fortsetter å vokse. Selv om 

adferd og handelsmønster endres, øker bare 

behovet for en løsning som Hydra. Hydra er et 

verktøy som forenkler de operative prosessene 

i bedriften.

Selskapet er først ute med å levere 

kosteffektiv fullskala ERP i skyen tilgjengelig for 

netthandelsbedrifter.

Hydra er en plattform som er spesielt 

attraktiv for selskaper som allerede har 

erfaring med operativ drift. Etter oppsett 

og integrering vil de oppleve bedring 

umiddelbart.
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Uansett kanalvalg, som salg via app, IOT, nettbutikk, markedsplasser – 
hos våre kunder vil Hydra utgjøre en forskjell.

For å lykkes best mulig fokuserer vi spesielt på 
følgende områder

Direktesalg
Forstå kundebehov

Videreutvikle Hydra
Funksjoner og moduler

Etablere forhandlere
for å vokse raskt

Etablere partnere
Kunnskap og teknologi
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For å lykkes i og ta selskapet fra en utvikling 

og oppstartsfase til å ha salg, vekst og skape 

en sunn virksomhet, er det viktig å utnytte 

kapital og ressurser optimalt. Samtidig må vi 

etablere oss i markedet. Hydra skalerer via 

Partnere og forhandlere med sitt enestående 

Super Admin panel. Dette sørger for å holde 

kontroll i alle leveranseprosesser og gir 

forhandlere et effektivt administrasjonsverktøy 

for onboarding av nye kunder.
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Med klare mål, tydelig ansvar, 
hardt arbeid og kreativitet vil 
vi nå ambisjonene våre om.

Hydra´s unike Super Administrasjons system styrer leveransene, 
fakturerer kundene, bistår forhandlere og frigjøre ressurser for rask 
skalering.
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Marked
og potensial



Marked og potensial
Hydra Globe AS sin forretningsmodell er å 

selge lisenser og bygge kundeportefølje 

direkte og via forhandlere.

Det finnes i dag over 15 000 nettbutikker i 

Norge. De fleste selger produkter retter mot 

sluttbrukere. I fremtiden vil vi se en sterk vekst 

i bedrifter som satser netthandel mot B2B-

markedet. Videre vil vi se en sterk vekst av 

markedsplasser, eksempel: Amazon. Dette vil 

også bidra til økt tilstrømming av bedrifter som 

vil selge produktene sine digitalt. Nettbutikker 

og mobil nettbutikk vil smelte sammen med 

apper der handelen gjennomføres som på en 

mobil nettside. Hydra har tilrettelagt arkitektur 

og planer for denne type tech når den 

aktualiseres. Selskapet vil også være pådriver 

for disse prosessene.

Internasjonal skalering 

Markedspotensialet for Hydra vil vokse i 

tiden fremover. Hydra teknologien er klargort 

for internasjonal skalering og gir unike 

forrutsetninger i et marked som 

er i sterk vekst.
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I fremtiden vil vi se en sterk 
vekst i bedrifter som satser på 
netthandel mot B2B markedet.

over

15 000
nettbutikker
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Budsjett
Budsjett 2019 og 3 års prognose
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Inntekter

Salgsinntekter etablering

Provisjonsinntekter

Sum inntekter

Kjøp av varer og tjenester

Varekjøp

Sum forbruk innkjøpte råvarer

Salgsinntekter

Salgsinntekter lisens

Andre inntekter

Driftskostnader

Frakt toll og spedisjon

Kostnader utvikling Ukraina

Leie lokaler

Honorar revisjon

Kontorrekvisita

Gebyrer

Leie maskiner

Honorar regnskap

Diettkostand

Sum innkjøp og tilvirkning

Inventar

Honorar økonomisk rådgivning

Reklamekostnad

Sum driftskostnader

Driftsmaterialer

Andre fremmede tjenester

Personell

Driftsresultat

E 2021E 20202019 B

6 000 0004 500 000-

1 000 000500 000-

27 420 00014 970 0003 589 500

1 000 000

200 000

6 350 000

750 000

150 000

4 940 000

500 000

70 000

3 600 000

--3 589 500 

19 920 0009 720 000-

500 000250 000-

150 000

5 000 000

500 000

150 000

50 000

25 000

600 000

-

150 000

11 260 000

75 000

250 000

2 500 000

17 610 000

100 000

500 000

6 360 000

9 810 000

40 000

4 000 000

250 000

75 000

50 000

10 000

550 000

85 000

50 000

7 240 000

50 000

200 000

1 000 000

12 180 000

60 000

500 000

4 360 000

2 790 000

30 000

3 600 000

100 000

30 000

10 000

5 000

500 000

50 000

8 500

2 308 500

30 000

150 000

500 000

5 908 500

40 000

485 000

400 000

-2 319 000

E 2022

9 000 000

1 500 000

45 810 000

1 250 000

250 000

7 200 000

-

34 560 000

750 000

200 000

5 500 000

750 000

200 000

50 000

50 000

650 000

-

250 000

15 310 000

75 000

300 000

4 000 000

22 510 000

125 000

500 000

8 360 000

23 300 000

Budsjett
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Plan for hvordan midlene  
skal benyttes

Selskapet har flere pilotkunder med 

dokumenterte resultater og er på vei inn i en 

kommersiell skaleringsfase. Investerte penger 

skal benyttes til å bygge opp salgsavdelingen. 

Eierne har et bredt nettverk og tette 

samarbeidspartnere med en stor kundeflate å 

jobbe mot.

Starte systematisk salg mot direktekunder

Starte systematisk salg mot partnere/forhandlere

Markedsføring

Styrke kundeservice og on-bording teamet

Utvikle «Handle på nett, hente i butikk»-løsning

Selskapet har tunge samarbeidspartnere 

som EVRY, PowerOfficeGo, eMonkey og Svea 

med flere. Dette gir unike kundeleads og 

tilgang til det profesjonelle markedet som skal 

bearbeides.
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Verdisetting
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Hydra Globe AS har beregnet verdien på 

selskapet til 55 MNOK.

 

50 MNOK på IP-rettigheter og Software,  

og 5 MNOK på salgskontrakter. 

Denne vurdering er basert på følgende

Hydra har vært under utvikling i over 5 år.

80 000+ timer er lagt ned i

prosjektet til nå.

80 000 x 625 = 50
TIMER NOK MNOK

Verdivurdering før penger er satt til 

55 MNOK

Om dette skulle vært utviklet på nytt i dag, er 

snittutviklingspriser i Europa ca

625,– NOK pr time.

I Norge er denne prisen nær

1 500,- NOK pr time.
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Teamet, styret 
og investorer

Bjørn Kenneth Hansen 

har lang fartstid innen varehandel, logistikk, import/eksport, netthandel, 

retail, produktutvikling m.m. Bjørn er gründer, styreleder og hovedaksjonær 

i Proteinfabrikken AS. Han er også medgründer i Hydra Globe AS, Din 

helsemat AS m.fl. Han eier 43,22 % i selskapet.

Alf Kristian Amundsen

er CEO i driftsselskapet og påtroppende CEO i Hydra Globe AS, og vil ha 

ansvaret for å bygge den kommersielle satsingen til HYDRA i Norge. 

Alf Kristian er selv gründer og har en solid bakgrunn fra salg og 

markedsføring både i inn- og utland.

Marius Hermansen

er selskapets forretningsutvikler og arkitekten over funksjoner og 

brukergrensesnitt. Marius har siden 1998 jobbet med digital handel og 

markedsføring, herunder også store utviklingsprosjekter i inn og utland. 

Marius har tidligere jobbet med Ølbrygging AS, er medeier i dinhelsemat.

no, vært ansvarlig for Hi-Fi klubben sine nettbutikker i norden og en rekke 

andre digitale konsepter. Hardt arbeidende, utholden, kreativ, fremsynt og 

positiv. Marius er styremedlem og E-handelsansvarlig i Proteinfabrikken. 

Han eier 38,66 % i selskapet gjennom sitt selskap Letricama Invest AS



Eksternt 
styremedlem

Tore Bergersen 

er utdannet handelsøkonom fra Handelsakademiet, nå 

BI. Han har tidligere jobbet som økonomidirektør i ulike 

nyetableringer innen media.

Han har 13 års erfaring fra konsulentbransjen, hvor han 

jobbet som rådgiver for ulike prosjekter innen eiendom, 

handelssenter og kjøp og salg av privateide selskaper.

De siste 3 årene har han jobbet for seg selv i sitt eget 

investeringsselskap.

Tore Bergersen har gjennom hele sin karriere hatt ulike 

styreverv i de prosjektene han har vært involvert i og innehar 

i dag blant annet vervet som styremedlem i selskapet Hydra 

Globe AS, hvor han også eier 18,12 %.



Exit-strategi

Strategisammenslåing med selskaper i samme 

bransje, eller bli kjøpt av andre industrielle 

aktører. Aktører i samme bransje, men som 

jobber i et annet segment, selskaper som 

leverer produkter eller tjenester innenfor 

det digitale, er alle mulige kandidater. 

Internasjonal skalering åpner for spennende 

muligheter for fremtidens digitale verktøy.

Salg til tredjepart som har kompetanse 

innenfor eller interesse av den 

forretningsmessige siden av virksomheten og 

kan skalere virksomheten videre, er aktuelt.

Det finnes flere aktuelle kjøpere i både inn og 

utland.

Mulig tidsramme for en Exit er innen 3-5 år. 

Vår målsetting er å posisjonere selskapet og

softwareløsningene våre som ledende 

innenfor bransjen e-handel og detalj i SMB-

kundegruppe. Vi skal være best både teknisk 

og funksjonelt med kundeservice i fokus.

Videre skal det bygges en portefølje av 

forhandlere, partnere og kunder. Kunder av 

Hydra-systemet vil ha høy lojalitet, være 

kunder lenger og gi forutsigbare inntekter. 

Hver nye kunde vil både skape inntekter på 

oppstart,  gjenntagende lisensbetaling og 

kickback fra betalingsleverandører. Dette har 

høy verdi i en exit-plan.
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Vi henviser til prospekt for ytterlig 
informasjon og detaljer om emisjonen.
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Thank You!
Grow Your Business With HYDRA



Hydra Globe AS

Adresse: Borgeskogen 47, 3160 Stokke

Telefon: +47 41 91 85 32

E-post: marius@hydraglobe.com

www.hydranorge.no


