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– Vi ser på dette som veldig posi-
tivt. Haniel er en finansiell eier, 
men tenker industrielt. Og så er 
de jo tyske, så de drar med seg en 
del struktur og industritenkning. 

Det sier Håvard Sætre, kon-
sernsjef i fiskeforedlingsbedriften 
Optimar. Han er deleier i selska-
pet, men sammen med de øvrige 
aksjonærene – deriblant PE-sel-
skapet Credo Partners, som kom 
inn på eiersiden i 2012 – selger 
han nå aksjene sine til den tyske 
PE-giganten Haniel.

Optimar har opplevd en vold-
som omsetningsvekst de seneste 
årene, og selv om ledelsen ikke vil 
opplyse om annet enn topplinjen 
for det inneværende året, mer enn 
antyder de at den positive resul-
tatveksten fortsetter for året.

Hva Haniel betaler for 100 
prosent av aksjene ønsker par-
tene heller ikke å opplyse.

tror veksten fortsetter
Siden Credo gikk inn i Optimar 
har omsetningen steget fra 240 
millioner kroner til rundt 1,1 mil-
liarder kroner inneværende år, 
mens årets resultat skal ha steget 
fra fjorårets 30 millioner kroner.

Det er Credo Partners som har 
hatt regien på når aksjene skal sel-
ges, og at det er fem år siden PE-
selskapet gikk inn på eiersiden er 
seniorpartner Pål Brynsrud godt 
fornøyd med.

– Vi har i utgangspunktet en 
veldig fleksibel investeringshori-
sont. Vi har selskaper vi har eid i ti 
år, og andre som vi har solgt etter 
to. At vi har eid Optimar i ganske 
nøyaktig fem år er en ganske ty-
pisk horisont for oss. Det viktigste 
for oss er å utvikle selskapet, og 
ikke selge før vi føler vi har gjort 
det vi ønsker. I Optimar har vi 
gjennomført fem store strategier 
de seneste årene, forteller Bryns-
rud.

På spørsmål om hva selska-
pet tror om veksten videre, 
sier konsernsjef Sætre at må-
let er å bygge videre på grunn-
laget som nå er lagt. 

– Vi har konsentrert oss om 

salg, og dette året har vi jobbet for 
å få på plass en profesjonell ledel-
sesstruktur, slik at vi har god kon-
troll på driften, forteller Sætre. 

Viseadm. direktør Asbjørn So-
levågseide sier han håper og tror 
dagens vekstsituasjon fortsetter 
til en viss grad.

– Som gründere og tidligere 
eiere har det vært viktig for oss å 
få hjelp til å bygge system og sub-
stans, og kanskje ikke jobbe på så 
ad hoc-basis som vi har hatt en 
tendens til å gjøre. Det kan nok de 
nye eierne hjelpe oss med.

– alle dører åpne
Optimar har i dag 350 ansatte i 
Norge, USA, Spania og Romania, 
og leverer systemer for foredling 
av fisk, til bruk på båt, på land og 
i oppdrettsanlegg, og innebærer 
alt fra elektrosjokkslakting av fisk 
til fryseanlegg og pallepakkeløs-
ninger.

– Vi er blitt en såpass stor ak-
tør at folk nå forespør oss, mens 
før måtte vi lete etter kunder, og 
det er fantastisk hjelp å være i 
denne maritime klyngen på Møre, 
sier Solevågseide, som kaller den 
geografiske plasseringen «en gu-
degave»:

– Norsk fiskerinæring er en 
utrolig sterk merkevare. Alle 
dører er åpne når man drar 
rundt til de store fiskerisel-
skapene  de store fiskerimes-
sene i verden og forteller at 
man holder til på Sunnmøre.

Han har med unntak av et lite 
avbrekk vært i Optimar siden 
80-tallet, men i 2003 gikk selska-
pet konkurs. Da plukket et knippe 

nøkkelansatte opp restene og sta-
blet etterhvert på bena en bedrift 
som omsatte for 70–80 millioner 
kroner. 

Utviklingen var god frem mot 
2011, og da så selskapet på hvilke 
vekstmuligheter som forelå, hvor 
ett alternativ var å gjøre som 
konkurrentene og begi seg inn 
på foredling av kjøtt, kylling og 
grønnsaker. 

I 2012 kom Credo inn på eiersi-
den, med en 51 prosents eierandel, 
og kort tid senere ble det avgjort at 
satsningen skulle være på fisk. Si-
den den gang har Optimar kjøpt to 
konkurrenter fra nærområdet, og 
siden oppgjørene delvis er finan-
siert med nye aksjer er Credos ei-
erandel nå blitt redusert til drøyt 
27 prosent.

svakere år for laks
Lakseprisen har ikke hatt den bes-
te utviklingen dette året. Toppno-
teringen skjedde ved inngangen 
til året, og var på rundt 80 kro-
ner kiloen, mens den nå er rundt 
50-lappen. DNB Markets mener 
lakseprisen for i år vil ende på 59 
kroner pr. kilo i gjennomsnitt, men 
man kan likevel hevde at laks er i 
vinden.

– Det hjelper vel å ha hatt mar-
kedet i ryggen, selv om lakseprisen 
har roet seg litt ned i det siste?

– Bare de seneste månedene 
har vi signert kontrakter for over 
100 millioner kroner i Midtøsten, 
som er et helt nytt markedsområ-
de for Optimar, leveranser til åtte 
båter i Russland, og fem båter i 
USA som er under bygging eller er 
nylig blitt ferdigstilt. Det ser veldig 

positivt ut på markedssiden, me-
ner Solevågseide.

Brynsrud mener snakket 
om lakseprisen er noe spesielt 
skandinaver driver med.

– Det var mange som var in-
teressert i selskapet, men spesielt 
skandinaviske aktører har en ten-
dens til å kikke på lakseprisen, og 
se masse risiko i den. Haniel har 
holdt på i 300 år, og ser de lange 
linjene. 
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TYSKERE KJØPER FISKEFOREDLER 

Selger vekstmaskin
SJØMAT: Fiskefor-
edlingsbedriften 
Optimar har på 
to år økt omset-
ningen med 150 
prosent. Nå sel-
ger gründerne og 
Credo Partners til 
en tysk PE-gigant.

�� Tysk familieeid aksjeselskap som ble 
grunnlagt i 1756.
�� Startet som kolonialvarehandel, men 
har utviklet seg til å bli et PE-selskap 
med eierskap innen blant annet 
tekstil- og madrassproduksjon, hygi-
eneprodukter og pakkemaskiner.

haniel

– Vi har sett på denne sektoren 
i noen år nå, og vi har latt oss 
imponere av Optimars vekst og 
kompetanse, sier Stephan Gem-
kow, konsernsjef i Haniel, som nå 
kjøper fiskeforedlingsbedriften.

– Hvordan ser du på vekstpo-
tensialet?

– Vi har vært forsiktige 
med å ikke ekstrapolere tren-
den fra de foregående årene, 
men vi venter en vekst over 
bransjegjennomsnittet.

– Her er det gründersjeler fra 
Distrikts-Norge som får tyske 
PE-eiere. Frykter du kulturkræsj?

– Jeg tror ikke det. Vi pleier å 
presisere at vi er et familie-PE-
selskap, med familieverdier og 
et langsiktig syn på fremtiden. 
Personlig kommer jeg fra Nord-
Tyskland, og gjennom mange 
reiser til Canada og Skandinavia 
har jeg funnet at jeg liker kultu-
ren og folket der. Jeg kan ikke se 
for meg noe kulturkræsj.

Frykter ikke kulturkræsj
Sunnmørske gründersjeler nå skal få tyske PE-eiere. 
Likevel frykter ikke Haniel-sjefen kulturkollisjon, og 
viser til sin egen nordtyske bakgrunn.

(Mill. kr) 2016 2015
Driftsinntekter 647,7 444,4
Driftsresultat 31,1 -26,3
Resultat før skatt 28,0 -28,2
Årsresultat 13,7 -27,8

Konserntall.  
�� Produserer og installerer automa-
tiske og selvstyrte systemer for 
fiskefordeling ombord båt, på land og 
for oppdrettsanlegg.
�� Har røtter tilbake til 1920-tallet, men 
begynte først med automatiske sys-
temer på 70-tallet.
�� Credo Partners kom inn på eiersiden 
i 2012, før Peter Stette AS ble kjøpt i 
2014 og Seaside i 2015.
�� Er etablert i Norge, USA, Spania og 
Romania, har rundt 350 ansatte og 
forventes å omsette for 1.100 mil-
lioner kroner i 2017.

optimar

Fra 650 mill. til 1,1 mrd. på ett år
selGer: F.v. Gudmund Killi og 
Pål Brynsrud i Credo Partners, 
samt Asbjørn Solevågseide, Geir 
Espen Otlo, Erik Westre, Terje 
Hareide og Atle Lillestøl i Optimar. 
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