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Havservice går inn i Mustad

GJØVIK: Mustad Autoline AS har inngått avtale
med Havservice Ålesund
AS. Sistnevnte blir en del
av Mustad fra nyttår.

Intensjonsavtale ble signert
14. oktober. Havservice Ålesund har hovedkontor og lager på Ellingsøy, og egen avdeling i Båtsfjord.
Selskapet som blir en del av

Mustad Autoline, forsyner
den norske kystfiskeflåten
med liner og krok, teiner, arbeidstøy og annet dekksutstyr.
Fra nyttår vil Havservice
også representere Mustad Autoline med hele produktsortimentet for kystfiske.
Endringen vil ikke påvirke
den daglige driften av Havservice Ålesund AS. Begge av-

delingene vil bestå og bemanningen vil være den samme.
– Vi gjør dette framfor alt for
å kunne betjene de norske
kundene våre enda bedre, sier
Anders Frisinger, adm.dir. i
Mustad Autoline på Gjøvik.
– Dette er også en viktig
strategisk investering for oss.
Vi får et større fotfeste i kystfiskemarkedet, sier han i en
pressemelding.
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er sentrale i Mustad Autoline og Havservice.

Tar nye tak: Adm.dir. og medeier Atle Dragerengen (t.h.) og hovedtillitsvalgt Dag Frode Holm har stor tro på vekst for Raufoss Offshore AS. Men søsterselskapet på Sagvoll var

ikke liv laga.
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■ Raufoss Offshore satser på selskapet i industriparken

Men slutt på Sagvoll

RAUFOSS: Sju millioner kroner er hentet
inn for å styrke selskapet i fabrikken.
Derimot endte
Raufoss Offshore
Sagvoll AS som
konkursbo.
Bjørn Erik Berntsen
bjorn.erik.berntsen@oa.no

– Vi måtte restrukturere selskapet, forklarer Roger Kyseth.
Han er styreleder i morselskapet Raufoss Offshore Group
AS.
Det har to datterselskaper,
Raufoss Offshore AS i industriparken, og ett på Sagvoll. Det
som ble stiftet etter Intek Enterprise-konkursen for halvannet år siden, blir nå tatt under
konkursbehandling.
Ni ansatte blir sagt opp av bostyreren når denne er oppnevnt

av tingretten. En lærling fra
Sagvoll tas inn i virksomheten i
Raufoss-fabrikken.
Intek Engineering AS på Sagvoll har for ordens skyld ikke
noe med denne konkursen å
gjøre.

Tilbys overflytting
Fra tre til fem oppsagte på Sagvoll vil trolig få tilbud om arbeid i Raufoss Offshore AS.
Administrerende direktør og
medeier Atle Dragerengen sier
det satses på det ene selskapet.
– Hvorfor gikk det galt halvannet år etter etableringen på
Sagvoll?
– Virksomheten vår på Sagvoll var i hovedsak rettet mot
offshore. De fleste kjenner til
problemene i olje- og gassindustrien. Selskapet hadde rett
og slett for få ordrer.
– Samtidig klarte ikke søsterselskapet i industriparken å
bære virksomheten på Sagvoll
videre, tilføyer Roger Kyseth.

Selskapet litt sør for fabrikken solgte for 16,5 millioner
kroner i fjor, og kom ut med et
underskudd på 4,3 millioner før
skatt. Egenkapitalen var tapt.

nye eiere har bidratt. Produksjonssjefen og markedssjefen
har gått inn med en halv million
kroner hver. De er blitt medeiere, bekrefter Kyseth.

Skal satse

Lokale kunder

Morselskapet er som en ørnemor med to unger. Er det ikke
liv laga for begge, går det galt
med den ene for å kunne livberge den andre.
Raufoss Offshore AS er den
«gjenlevende». Selskapet er
en forlengelse av den historiske verktøyfabrikken. Det har
omtrent 40 ansatte og en årsomsetning på litt over 50 millioner kroner i fjor. Resultatet
ble positivt, 2,2 millioner før
skatt.
Inneværende år har derimot
vært slitsomt med mange kreditorer «på døra».
– Nå har dere skaffet noen
millioner?
– Ja, vi har finansiert opp med
sju millioner. Dagens eiere og

Produksjonsselskapet i industriparken er ikke like avhengig
av offshoreindustrien som sin
konkursrammede søster på
Sagvoll.
– Mellom 70 og 80 prosent av
omsetningen i Raufoss Offshore AS kommer fra leveranser til
bedrifter i industriparken og
Sterteec i Prøvenfeltet. Vi er hovedleverandør til sistnevnte,
opplyser Dragerengen.
Ledelse og ansatte i selskapet
er oppsatt på å beholde kunder
og leveranser. De blir visstnok
berørt i liten grad av endringene.
Ledelse og eiere er også oppsatt på å få et ryddig oppgjør
med de ansatte på Sagvoll.
– Vi betalte i dag ut lønn til

alle før oppbudet, sier styreleder Kyseth i morselskapet.
– Raufoss Offshore AS har
fått inn sju millioner ved kapitalutvidelse. Selv om en god
del er gått til å betale kreditorer, gjenstår fortsatt mange
krav?
– Ja, men vi ber ikke leverandørene våre slette gjelden eller
bidra ved en akkordløsning. Vi
skal gjøre opp for oss. Men vi
trenger mer tid på oss. Derfor
ber vi om nedbetalingsutsettelser for i alt fem millioner kroner.
– Vi får også bedre økonomi
når vi selger den store maskinen for drei og fres. Den håper
vi å få 15 til 20 millioner for.
Maskinen dekker nesten
halve industrihallen på Sagvoll.
– Vi er forholdsvis utholdende og seiglivet. Og vi er optimister, nå som Raufoss-industrien
virkelig går bra. Den bidrar til
flere oppdag for oss, tilføyer
Roger Kyseth.

