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Gründeren fikk starthjelp av kunstneren 
Pushwagner – nå går Kyoto Group på børs 
verdsatt til rundt 400 mill. 

 
Energiselskapet har fått med seg investorer som 
Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn og tidligere konsernsjef i 
Hydro, Eivind Reiten som styreleder. Men det var den 
kjente kunstneren Pushwagner som kjøpte den første 
aksjen i selskapet. 
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Onsdag noteres energiselskapet Kyoto Group på handelsplattformen 
Euronext Growth på Oslo Børs. Etter åtte år i Kenya, vendte energigründer 
Jon Bøhmer hjem til Norge i 2016 og grunnla selskapet som har fått navnet 
etter Kyoto-avtalen fra 1997. 

Selskapet som satser på varme- og energilagring for industriaktører, har fått 
med seg aluminiumsgiganten Hydro på eiersiden. I tillegg til investorer som 
Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn og vindkraftgründer Lars Helge Helvigs Valinor. 
– Det er en fantastisk validering å få Norges fremste industrigiganter inn i 
selskapet og i styret. Jeg er helt rørt av at gutta kommer inn og har tro på 
dette, sier Bøhmer til DN.  

Første investor 
Men den aller første som kjøpte aksjer i selskapet, og satte penger i 
Bøhmers energilagringsprosjekt var Terje Brofos, bedre kjent som 
Pushwagner, en av Norges fremste og mest populære popkunstnere. 

Gründeren og kunstneren møttes for første gang på populære Jazid Klubb 
på midten av 90-tallet.  
 
Hariton Pushwagner alias Terje Brofos var første eksterne aksjonær i Kyoto Group, 
som noteres onsdag på Euronext Growth. (Foto: Mikaela Berg) 

– Det var kona mi som forbarmet seg over han da han lå nærmest i 
rennesteinen, og inviterte han hjem til oss. Kona mi har et stort hjerte, hun 
så han slet, forteller Bøhmer.  

Det ble ifølge energigründeren starten på et langvarig vennskap. Etter et 
opphold på over åtte år i Afrika, møtte han Pushwagner igjen ute på gate 
utenfor kunstnerens hjem på Hoff i Oslo.  

– Jeg sa: Hei, husker du meg? Han svarte: Ja, jeg husker deg, men jeg vil 
heller møte kona di.  

Da Bøhmer var i gang med etableringen av selskapet i 2016, gikk Brofos 
inn og investerte i selskapet.  



– Vi begynte å prate en del om hva jeg drev med og prosjektene jeg hadde, 
som også var i tråd med hans visjoner. Det er jo arvingene hans som drar 
nytte av dette, det var den neste generasjonen han tenkte på da han kjøpte 
aksjer, sier Bøhmer.  

Dødsboet med aksjer verdt tre mill.  
Ved utgangen av 2016 satt Bøhmer på 92 prosent av aksjene, mens 
Pushwagner og hans forretningspartner Stefan Stray satt på fire prosent 
hver, viser årsregnskapet. Ved utgangen av 2018 var eierandelen til 
Pushwagner nede i 1,8 prosent, og er blitt ytterligere utvannet siden den 
gang.  
 
Pushwagner 
Terje Brofos var bedre kjent under kunstnernavnet Hariton Pushwagner.  
Han hadde en formidabel karriere fra han levde et alkoholisert liv, til han slo igjennom som 
kunstner sent på 2000-tallet. 
I 2010 åpnet han også sitt eget galleri på Tjuvholmen i Oslo. 
Han led av lungekreft og døde 77 år gammel den 24. april 2018, etter kort tids sykeleie. 
Etter hans død har populariteten og etterspørselen etter kunsten skutt i været. 
Lenge før Brofos død arbeidet han med opprettelsen av en egen stiftelse som på lengre sikt 
kunne etablere et eget Pushwagner-museum. 
Sammen med Pushwagners to døtre er det hans mangeårige forretningspartner Stefan Stray 
som har arbeidet å gjøre opp dødsboet, og arbeidet med å opprette en stiftelse som skal 
forvalte de etterlatte verdiene. 
DN gjorde høsten 2018 et anslag på at det til sammen var blitt solgt kunst i Pushwagners 
navn for minst 19 millioner kroner samme år, ifølge DNs anslag basert på gallerier som har 
solgt verk etter hans død. 
 

Stray skriver i en melding til DN at han og Pushwagner like før jul i 2015 fikk 
besøk av sin gamle venn Bøhmer i studio og ble presentert for hans 
«grønne prosjekter», og at de to bestemte seg for å bistå i prosjektet.  

– Pushwagner jobbet allerede den gangen med å skape en egen stiftelse, 
hvor kunsten hans skulle leve videre og også bli vist etter hans bortgang, 
skriver Stray.  

Ifølge han var meningen at dette på sikt kunne bidra til stiftelsens fremme.  



Etter at Pushwagner døde i april 2018, gikk Stray sammen med 
Pushwagners to døtre om å gjøre opp dødsboet, og arbeidet med å 
opprette en stiftelse som skal forvalte de etterlatte verdiene. Han 
har tidligere uttaltat det er viktig at en stiftelse blir kapitalisert opp, så det 
kan føre til at Pushwagner blir profilert internasjonalt gjennom utstillinger i 
utlandet.  

 
– I ettertid har det vært spennende å følge utviklingen, fra den dagen Pushwagner la 

de første pengene på bordet til det nå går på børs, skriver Stray.  

Ifølge DNs beregninger sitter Pushwagner-boet på rett i underkant av 0,8 
prosent av aksjene i selskapet. Disse aksjene har en verdi på rundt tre 
millioner kroner, tar man utgangspunkt i prisingen ved den nylige 
emisjonen. 

 

 



Har hentet 200 mill. 
I slutten av 2018 kom Hydro inn som investor i Kyoto Group. Samtidig kom 
også Kongsberg Innovasjon inn som aksjonær etter å bistått med 
etableringen av selskapet  

I dag sitter tidligere konsernsjef for Hydro, Eivind Reiten som styreleder og 
tidligere Yara-sjef Thorleif Enger som styremedlem. 
Kyoto Group 

• Startet av Jon Bøhmer i 2016. Han fikk oppstartshjelp av den kjente 
popkunstneren Pushwagner og forretningspartneren Stefan Stray. 

• Utvikler ifølge medeier Kongsberg Innovasjon «en innovativ, økonomisk 
rimelig og modulær løsning for termisk energilagring for industriaktører. 
Løsningen benytter varmt nitratsalt med temperaturer opp til 550 grader C. 
Leveranser fra varmebatteriet kan benyttes til å generere damp og kraft samt 
varme til ulike industrielle prosesser». 

• Ifølge en oppdatert aksjonærliste er Hydro Energi Invest største aksjonær med 
8,6 prosent av aksjene. Deretter følger Valinor på 8,2 prosent, og Bøhmers 
Terraform på 7,8 prosent.  

• Tidligere Get-sjef Gunnar Evensen eier 5,8 prosent av aksjene gjennom sitt 
Møsbu as, mens Kongsberg Innovasjon er femte største aksjonær med 5,5 
prosent av aksjene. 

– Vendepunktet kom 19. desember 2018 da Hydro gikk inn og investerte. 
Det var samme dag som Ole Gunnar Solskjær ble manager for Manchester 
United, en stor dag, sier Bøhmer.  

Ifølge Bøhmer tok det åtte måneder å overbevise den norske 
aluminiumsgiganten. Derfra gikk det raskt. I løpet av våren 2020 bygget 
selskapet opp prototypen som ble ferdig i juni. Samme måned kom Lars 
Helge Helvigs Valinor inn som investor. Administrerende direktør i Valinor, 
Pål Selboe Valseth sitter i dag også i selskapets styre. I løpet av høsten 
kom også Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn på banen.  



– Han investerte noen millioner selv, og hjalp oss med å hente 50 millioner i 
den første store emisjonen. Etter å ha holdt på i så mange år ble det den 
første julen jeg tenkte at vi kom til å overleve. Jeg sitter fortsatt litt i sjokk. 
Plutselig ville markedet ha det jeg drev med, sier Bøhmer. 

Bøhmer har stått oppført som daglig leder i selskapet inntil 11. mars i år. Da 
tok operasjonsdirektør Christian Blom over, ifølge en kunngjøring i 
Brønnøysundregistrene. Bøhmer gikk også ut av styret i selskapet i år.  

– Nå var det på tide å gi stafettpinnen videre så selskapet kan sitte i ro og 
planlegge. Jeg er først og fremst oppfinner, og er i gang med å utvikle nye 
prosjekter og holder på med fem selskaper innenfor clean tech, samt 
inkubatoren «The Hatchery», sier Bøhmer, som sitter på aksjer verdt drøyt 
30 millioner kroner. 

Før noteringen på Euronext Growth er selskapet priset til 401 millioner 
kroner, og har gjennomført en emisjon på 150 millioner. Til sammen har 
selskapet hentet rundt 240 millioner, ifølge daglig leder Christian Blom i 
Kyoto.   
 


