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Satset 40 mill. 
før oljesjokket
BODØ: – Daewoo, står det her. Denne 
skal stå i en rigg som bygges i Sør-
Korea, sier adm. direktør Terje Bøe 
i Rapp Bomek.

Han banker på en blank, massiv 
dør av syrefast stål. Det høres knapt 
når fingerknokene treffer godset i dø-
ren, som er rundt ti centimeter tykk 
og veier over 100 kilo. 

– Branndørene våre kan være 
brannsikre, lyd-, støt- og gasstette, 
alt etter spesifikasjoner fra kundene. 
Produktene er klassifisert som sik-
kerhetskritiske og en feil eller avvik 
kan få fatale konsekvenser, sier Bøe. 

Han forteller at dørene aldri har 
sviktet når det virkelig har vært nød-
vendig. Høyst sannsynlig har de der-
med også reddet liv. 

– Har ikke vært optimalt for oss
Klokken er litt over 16, og alle indus-
triarbeiderne ved Rapp Bomek har 
avsluttet arbeidsdagen og reist hjem 
for å spise middag. Syv-åtte uferdige 
industridører til rundt 150.000 kro-
ner pr. stykk ligger på arbeidsbenker 
i fabrikklokalet. 

Tidvis har det vært nødvendig 
for industridørprodusenten å kjø-
re to skift på industridørfabrikken, 
med utsikt til Bodø havn. Men det 
er ingenting i det internasjonale 
olje- og gassmarkedet som tilsier at 
det er nødvendig nå. 

Bøe beskriver 80-90 prosent av 
bedriftens omsetning som olje- og 
gassrelatert.

– Vi investerte 40 millioner kro-
ner i nye produksjonslokaler i 2013 
og 2014. Det var et premiss for å være 
konkurransedyktig. Det har gitt oss 

vesentlige produktivitetsgevinster, 
og det har også redusert behovet for 
skiftarbeid. 

– Du kan trygt si at det som har 
skjedd i olje- og gassmarkedet ikke 
har vært optimalt for oss. Bakgrun-
nen er en oljepris som har falt 70 
prosent på halvannet år. Innenfor 
bransjen ser vi nå daglig kostnadskutt 
i mange former og fasonger, sier Bøe. 

Omsetningen for 2015 havnet på 
rundt 210 millioner kroner, en ned-
gang på omtrent 10 prosent mot året 
før. Resultatet før skatt ligger an til å 
bli rundt 10 millioner kroner. 

Har kuttet 25 jobber
Ifølge SSBs anslag er nå 30.000 olje-
relaterte jobber borte, og 25 av dem 
kommer fra Rapp Bomek. Samtlige 
kom i stand gjennom sluttavtaler 
med de ansatte. Omtrent halvparten 
av nedskjæringene kom i administra-
sjonen, de resterende i produksjonen.

– Kundene er opptatt av å finne 
kostnadseffektive løsninger, og vi har 
skåret ned der vi har hatt mulighet. 
Men vi har brukt både gass og brems 
samtidig. Vi har bemannet opp på 
andre områder som setter oss i stand 

til å tilby kundene nye og bedre pro-
dukter. Vi har brukt mye penger på 
å reposisjonere oss, sier Bøe.

Selskapet ser nå på alternative 
markedsområder. 

– Det er behov for produktene 
våre i en rekke andre områder: Bul-
klast, LNG-prosjekter, marinefartøy-
er og infrastrukturprosjekter på land.

Børs gir kutt
– Er du redd for at hele bunnen faller 
ut av markedet deres?

– Olje og gassmarkedet vil være 
der i overskuelig fremtid. Prognosene 
viser vekst i olje- og gassforbruket 
frem til 2040, og da må det enorme 
investeringer til for å kompensere for 
reduksjon i uttak fra dagens operative 
felt, sier Bøe.

På tampen av fjoråret var han på 
rundreise i Asia. 

Hans inntrykk er at olje- og 
gassbransjen i Asia og Midtøsten 
er mer optimistiske enn kollegene 
i Europa.

– Årsaken kan være en høyere 
andel børsnoterte selskaper blant de 
europeiske oljeselskapene. For å vise 
analytikere og investorer at man har 

handlekraft gjelder det å kutte kost-
nadene for å sikre kvartalsresultatene, 
sier Bøe.

– Hvorfor flytter ikke bedriften til 
et land der dere kan betale en tidel av 
lønningene?

– Vi har gjort vurderinger av det, 
men det ligger mye know how og er-
faring i organisasjonen her. Vi mener 
det fullt mulig å produsere et høytek-

nologisk produkt i Norge og samtidig 
få lønnsomhet i det, sier han.

Han understreker at bedriften 
har investert «betydelige midler» i 
et omfattende og robust kvalitetssi-
kringssystem. Hensikten er å sikre at 
produktene holder det de lover.
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Inngår i konsernet Bomek Group, som 
i sin tur eies av Nord II, et fond under 
Nord Kapitalforvaltning (79,5%), Rapp 
Invest (5,1%) og en rekke andre,  
mindre aksjonærer. 

Rapp Bomek  
ANDERS HORNTVEDT
ANDERS.HORNTVEDT@FINANSAVISEN.NO

RAPP BOMEK 2015 HAR KuttEt 25 jOBBER

INDUSTRI: Rapp Bomek er verdensledende på branndører til olje-
industrien og investerte stort. Så kom nedturen.

SOLID VARE: Døren er rundt ti 
centimeter tykk. Det høres knapt når 
fingerknokene banker mot dørbladet. 
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Eier: Frykter ikke å bli sittende fast

– Vi valgte å investere i Bomek, 
som var en del av daværende 
Rapp Marine Group, fordi vi her 
så en verdensledende leverandør 
av et viktig sikkerhetsprodukt 
for både olje- og gassindustrien 
og andre bransjer, fastslår Bjørn 

Hesthamar, styreleder i Rapp Bo-
mek og partner i det Tromsø-ba-
serte private equity-fondet Nord 
Kapitalforvaltning.

Selskapet ble kjøpt i 2012.
Han viser til at selskapet både 

hadde en sterk internasjonal po-
sisjon. Samtidig så kjøperne et 
«betydelig potensial for å kunne 
skape vekst, både gjennom inves-
teringer og organisatorisk videre-
utvikling».

– Frykter du å bli sittende fast 
i dette selskapet?

– Nei. Vi har allerede f lere 
henvendelser på selskapet, selv 
om vi føler at det fortsatt kom-
mer litt for tidlig til at vi er klare 
til å selge.

– Hvem ser du for deg som 
framtidig eier? 

– Det vil kunne være finansi-
elle aktører som allerede har en 
portefølje der Bomek vil passe 

inn, eller som ønsker å konsoli-
dere en ny plattform rundt sel-
skapet. 

– Det kan også like gjerne være 
en relevant industriell aktør som 
ønsker å få hånd om markedets 
sterkeste merkenavn og markeds-
posisjon i dette segmentet. Hen-
vendelsene vi så langt har fått på 
selskapet reflekterer det.

– Betyr det at du utelukker 
børsnotering?

– Jeg tviler vel på at det vil være 
aktuelt, tatt i betraktning selskapets 
størrelse. En framtidig vei kan deri-
mot være at en finansiell aktør gjør 
en konsolidering i det internasjonale 
markedet, noe som det ligger godt til 
rette for, og da vil børs-sporet med en 
gang kunne være en av exit-strate-
giene ved neste korsvei. Men neppe 
nå, jeg tror selskapet er for lite til det.

Han antyder en exit fra selskapet 
om to-tre år.

Vi har flere kjøpere på 
hånden, fastslår styre-
leder Bjørn Hesthamar.
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BLI FRANCHISETAKER I BILDELINGSFIRMAET DELTABIL

Bli vår franchisetaker
på Frogner og vær i
gang i løpet av få dager.
8 stk biler er allerede på
plass med kundegrunnlag !

DELTABIL søker etter personer og firmaer som har lyst til å bli franchisetakere i en meget

fremtidsrettet bransje. På samme måte som UBER har revolusjonert persontransport ved å

gjøre det enkelt, billig og tilgjengelig, så har DeltaBil gjort det samme i privat og

firmabilmarkedet ved hjelp av markedets beste teknologi som nå styrer flere enn 40.000

biler i 18 land.

Hvorfor eie en bil som du kanskje bare bruker 1 eller 2 timer daglig?

DeltaBil har etablert grunnlaget for å kunne vokse til å bli en ledende aktør for bildeling i

Norge

Forretningsideen baserer seg på at privatpersoner og bedrifter velger å dele en felles bilpark.

Bildeling gir gode gevinster for alle, og miljøet spares. Bransjen forventes å få en

gjennomsnittlig årlig vekst på hele 30% frem mot 2020!

Dette kan du få muligheten til å ta del i.

Vi har allerede etablert oss på Solli plass i Oslo og planlegger ytterligere 10 «Premium

lokasjoner i Oslo med oppstart i løpet av 2016. Dette inkluderer Aker Brygge, Majorstua,

Sørenga, Ibsen kvartalet, Sentralstasjonen, Grünerløkka og Nydalen. Vi planlegger også

oppstart i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø i løpet av 12-24 måneder.

Hvem kan bli Franchisetaker hos DeltaBil?
Vi stiller store krav til våre franchisetakere. Du må være innstilt på å jobbe hardt for å lykkes.

Du må være utadvendt og ha god orden på din private økonomi og like et høyt

arbeidstempo.

Behovet for egenkapital er fra 300.000 som du investerer i din egen virksomhet.

Hva bistår DeltaBil med?
Som franchisedeltager i DeltaBil så får du all hjelp du trenger i forbindelse med oppstart av

virksomheten. DeltaBil bistår med markedets beste datastyringsverktøy, betalingsformidling,

bookingsystemer, rammeavtaler med gode rabatter og markedsføringsopplegg.

Første steg for å bli franchisetaker i DeltaBil AS
Ta kontakt med oss på e-post post@deltabil.no eller ring 900 450 73.

www.deltabil.no

TA DEL I DEN KOMMENDE VEKSTBRANSJEN:

DELINGSØKONOMI

Har kuttet 25 jobber
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