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Man skal ha et skarpt øye for å se 
den røde tråden i de tre seneste 
oppkjøpene private equity-selska-
pet Credo Partners gjennomførte 
rett før sommeren. 

 � MMC First Process har hoved-
kontor i Fosnavåg på Sunnmø-
re og selger fiskehåndterings-
utstyr. Selskapet ble kjøpt fra 
børsnoterte Havyard. 

 � Elscoop er en gruppering av 
lokale elektroinstallatører 
som gikk sammen i 2014. De 
startet som innkjøpsgruppe-
ring i 2006, og har ambisjoner 

om å bli en ledende aktør for de 
lokale elektrikermarkedene, i 
motsetning til større 
konserner som Bravida 
og Caverion som kon-
kurrerer om de store 
entreprenørprosjek-
tene. Selskapet har ho-
vedkontor i Hokksund.

 � Mill International på 
Grini næringspark i 
Bærum lager design-
baserte, elektriske 
varmeovner som pro-
duseres i Kina og som blant an-
net selges hos Coop og Elkjøp. 

– Bransjemessig er vi generalister, 

så på overflaten er det nok ikke så 
mye felles mellom de tre bedrif-

tene. Det de har felles, i 
likhet med andre oppkjøp 
vi har gjort, er at de har 
vokst godt, og så stanget 
hodet i taket. Det vil si at 
de mangler erfaringen 
de trenger for plutselig å 
skulle drive større virk-
somheter. Vår oppgave 
er å gjøre dem til gode 
vekstplattformer, sier 
Gudmund Killi (43), dag-

lig leder i Credo Partners. 
Han oppgir at Credo Part-

ners sammen med investorene 

har gått inn med rundt 300 mil-
lioner kroner i bedriftene, og at 
det har gitt dem mellom 48 og 56 
prosent eierandel i bedriftene. 

Det tilsier at bedriftene er blitt 
verdsatt til rundt 600 millioner 
kroner til sammen.

– Får tilgang til andre
I motsetning til de fleste andre 
private equity-selskaper satser 
Credo Partners på å sitte med 
rundt 50 prosent eierandel. 

– Vi ser gjerne at partnerne 
våre er store medeiere som får 
mye plass i kapitalstrukturen. 
For oss er det viktig at de sentrale 

kulturbærerne blir med videre i 
selskapet, og vår måte å investere 
på tillater det, sier Killi. 

I motsetning til de fleste av 
konkurrentene har de heller ikke 
samlet inn penger til fond som de 
trenger å sette i arbeid. Dette kaller 
han en direkteinvesteringsmodell. 

– Det er en helt grunnleggende 
forskjell som har betydning for in-
sentivene og måten å jobbe på. Har 
du et stort fond, er jobben din som 
forvalter å få plassert kapitalen. 
Vi har snudd det rundt. Vi starter 
med en beslutning om noe vi vil 
investere i, og så finner vi kapita-
len etterpå, sier Killi. 

Juridisk er imidlertid ikke for-
skjellen så stor. Selskapene som 
blir kjøpt opp eies av et holdings-
elskap som formelt er et fond med 

CREDO PARTNERS OPPKJØP

FINANS: Private equity-selskapet Credo Partners satser 300 millioner kroner på 
varmeovner fra Bærum, elektro på Hokksund og fiskehåndtering på Fosnavåg.
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MMC FIRST PROCESS: Selger fiskehåndteringsutstyr.  FOTO: AnderS HOrnTvedT

ELSCOOP: Gruppering av lokale elektroinstallatører. FOTO: dreAMSTIMe

kun ett selskap i porteføljen.
Eiersammensetningen kan va-

riere fra bedrift til bedrift.
Killi mener denne måten å or-

ganisere arbeidet på åpner forret-
ningsmuligheter som de ikke ville 
fått tilgang til ellers. 

– Vi har ikke kjørt studier og 
målt effekten av fonds- og direk-
teinvesteringsmodellen opp mot 

hverandre. Men vi opplever at vi 
får tilgang til andre gründere og 
medeiere enn vi ellers ville ha 
hatt, sier Killi.

Forvalter én milliard kroner
Blant investorene i Credo Part-
ners-selskapene finner vi inves-
teringsrådgiverne Cubera Private 
Equity, Jo Capital, som tilhører 

Odfjell-familien, samt Stokke-
familien, kjent fra barnestolen 
Tripp Trapp.

Til sammen forvalter Credo 
Partners nå omtrent 1 milliard 
kroner. Pengene er investert i en 
portefølje av ti mellomstore sel-
skaper, åtte norske og to danske. 

Killi anslår den samlede ver-
dien av selskapene til rundt 2,5 
milliarder kroner.

– 90–95 prosent av kapitalen 
kommer fra investorene. Resten 
er kapital som eiere og ansatte i 
Credo Partners har stilt til rådig-
het, sier han. 

Credo Part-
ners ble eta-
blert i 2003 av 
Wilhelm Mohn 
(58), som tidli-
gere ledet McK-
insey i Norge. 
Han har også 
vært styrele-
der i Stokke.

Fire av de ti 
ansatte i Credo Partners har bak-
grunn fra management consulting-
selskaper, som BCG eller McKin-
sey. Andre har vært i Hitec Vision, 
Accenture eller Macquarie Capital.

– Den opprinnelige ideen var 
å jobbe med snuoperasjoner og 
management for hire. Etterhvert 
ble måten å jobbe på utvidet, og i 

2006 kom vi for første 
gang inn på eiersiden 
i bedriftene vi jobbet 
med, sier Killi, som selv 
er utdannet siviløko-
nom fra University of 
Oxford. Tidligere har 
han jobbet i Orkla og 
Arthur Andersen.

– Hvordan ser Credo 
Partners ut om fem år?

– Vi kommer nok til å 
holde oss til mellomstore bedrif-
ter med mellom 100 og 500 mil-
lioner kroner i omsetning. Men vi 
er antagelig inne i flere bedrifter 
enn i dag, sier Killi. 

(Mill. kr) 2018 2017
Driftsinntekter 399,0 411,9
Driftsresultat −10,3 13,2
Resultat før skatt −14,2 10,0
Årsresultat −18,7 7,4
�� Eiere før salget: 75 % Havyard, 25 
% ansatte/gründere. Etterpå: 56 
% Credo Partners, 44 % ansatte/
gründere.

MMC FIRST PROCESS ELSCOOP

(Mill. kr) 2018 2017
Driftsinntekter 260,9 202,0
Driftsresultat 7,9 14,8
Resultat før skatt −0,2 13,2
Årsresultat −7,5 1,5
�� Eiere før salget: 80 enkeltaksjonærer 
(gründere og ansatte). Etterpå:  
Credo Partners (48 %), øvrige 80 
aksjonærer resten.

MILL InTERnaTIOnaL

(Mill. kr) 2018 2017
Driftsinntekter 97,1 100,0
Driftsresultat 20,0 10,5
Resultat før skatt 20,1 10,3
Årsresultat 18,2 8,0
�� Eiere før salget: Bryn-familien (100 
%). Etterpå:  55 % Credo Partners,  
45 % Bryn-familien.

På over-
flaten 

er det nok ikke 
så mye felles 
mellom de tre 
bedriftene

GudMund KILLI,  
CREdO PaRTnERS

PÅ KJØPER’n: – det bedriftene har felles, i likhet med andre oppkjøp 
vi har gjort, er at de har vokst godt, og så stanget hodet i taket, sier 
Gudmund Killi (43), daglig leder i Credo Partners.  FOTO: AnderS HOrnTvedT


