
16 Torsdag 21. November 2019

VINTERKLARE BILER
4X4 INKL. I PRISEN. KLARE FOR RASK LEVERING

S-Cross SUV 4x4 fra 359.900,- / Automatgir + 15.000,-

Leasing: 2.898,- inkl mva pr mnd*

*S-Cross SUV 4x4 140HK med automat, SkyTechpakke, vinterhjul og met. lakk.
36mnd/30.000km. Startleie: kr. 70.000,- ink.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Totalpris 169.635,-  
I tillegg kommer frakt, årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. 

Vitara SUV 4x4 fra 344.900,- / Automatgir + 15.000,-

Leasing: 2.981,- inkl mva pr mnd*

*Vitara SUV 4x4 140HK m/automat, Norgespakke, vinterhjul og met. lakk
36mnd/30.000km. Startleie: kr. 70.000,- inkl.mva Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva
Totalpris 172.587,- I tillegg kommer frakt, årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. 

Swift 4x4 Hybrid fra 234.900,-
Leasing: 1.927,- inkl mva pr mnd*

*Swift 4x4 Hybrid med SafeTech+, vinterhjul og met. lakk. 
36mnd/30.000km. Startleie: 40.000,- Etabl.geb.5.363,-.  3 års bindingstid. 
Totaltpris 109.388,- I tillegg kommer frakt, årsavgift og forsikring.

Ignis 4x4 Hybrid fra 224.900,-
Leasing: 1.906,- inkl mva pr mnd*

*Ignis 4x4 Hybrid med SafeTech+, vinterhjul og met. lakk
36mnd/30.000km. Startleie: 40.000,- Etabl.geb.5.363,-. 3 års bindingstid.

Totalpris 108.887,- I tillegg kommer frakt, årsavgift og forsikring.
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64.000,-

*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake Support som standard. Nye 
Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip 

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara 

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.
Vitara 4x4 fra 299.900,-  Automatgir + 15.000,-

��Olav Gram DeGnes
olav.degnes@finansavisen.no

PE-for va lteren Broodstock 
Capital har en forvaltningska-
pital på rundt 1 milliard kroner 
og har flere kjente milliardærer 
på eiersiden. I forrige uke gjorde 
Broodstock sin femte investe-
ring, og det ble da også kjent at 
kun halvparten av forvaltnings-
kapitalen var sysselsatt.

Kun dager etter er Broodstock 
aktive igjen, når selskapet kjøper 
80 prosent av aksjene i Therma 
Industri, som er Norges ledende 
leverandør av kjøle- og energi-
systemer til industrielle formål, 
inkludert til sjømatnæringen.

– Mer sjømat gir mer kjøling. 
Det var utgangspunktet vårt for 
å lete etter det beste selskapet 
innen denne nisjen, sier part-
ner Håkon Aglen Fredriksen i 

Broodstock Capital.

Ferd blir største aksjonær
Ved nye investeringer setter 
Broodstock opp egne investe-
ringsselskaper, ved bruk av så-
kalte SPV-er, eller spesialforetak.

Oppkjøpet av Therma Indus-
tri gjøres med to slike SPV-er, 
bestående av et fond med Johan 
Odvar Odfjell, Stokke-familien 
og Klaveness Marine som kjø-
per 25 prosent, mens de reste-
rende 75 prosentene blir tatt av 
Ferd og Brekke-familien.

– Ferd blir den desidert største 
eieren, sier Fredriksen.

PE-forvalteren kjøper aksjene 
fra det privateide investeringssel-
skapet Eagle, som har kontrollert 
selskapet siden 1997. Pål Mykle-
bust er hovedeier i Eagle, og vil 
fremdeles eie en betydelig aksje-

post i Therma Industri.

Trolig over 110 millioner
Selv om partene er enige om å ikke 
oppgi de finansielle detaljene i trans-
aksjonen, er det en bransjestandard 
å regne verdsettelsen mellom seks- 
og tigangeren av driftsresultatet.

Med et samlet driftsresultat i 
2018 på snaue 12 millioner kroner 
er det derfor å anta at transaksjonen 
er større enn 110 millioner kroner.

– Vi ønsker ikke å være spe-
sifikke på beløpet, men multi-
plene du henviser til er riktige, 
sier partner Simen Landmark 
i Broodstock.

Inkludert ansatte i dattersel-
skaper har Therma-konsernet 
omtrent 70 medarbeidere, og det 
omsatte for i overkant av 200 
millioner kroner i 2018, med et 
konsolidert resultat før skatt på 

12 millioner kroner.
– Tallene for 2019 forventes å 

være noe bedre enn fjorårets, sier 
Landmark.

naturlig kuldemedium
Therma Industri spesialiserer seg 
på kjøleløsninger med naturlige 
kuldemedier, som er foretrukken 
teknologi for industriaktører som 
er opptatt av miljøvennlig kjøling.

Årsaken er at ammoniakk og 
CO2 er naturlige kuldemedier 
uten global oppvarmingseffekt 
eller negativ effekt på klodens 
ozonlag, og med betydelig lavere 
energiforbruk – og dermed la-
vere driftskostnader – enn kon-
kurrerende kjøleteknologier.

– I tillegg påvirkes etterspør-
selen av CO2- og ammoniakkba-
serte anlegg av en internasjonal 
samarbeidsavtale som har som 

mål å fase ut bruk av syntetiske 
kuldemedier, sier Landmark.

satser på landbasert
De seneste syv årene har selska-
pet vokst kraftig mot sjømatin-
dustrien, og har deltatt i oppbyg-
ging av mange pelagiske anlegg.

– 40 til 50 prosent av ordrebo-
ken er nå mot fisk, sier Landmark.

Og med et større fokus på 
landbaserte anlegg, et område 
Broodstock satser tungt på, 
tror de også at markedet er gi-
gantisk, og i tillegg skalerbart 
internasjonalt.

NYTT OPPKJØP FRA BROODSTOCK CAPITAL

Kjølig investering i hundremillionersklassen
FINANS: For kun få dager siden varslet sjømatinvestoren Broodstock Capital 
flere oppkjøp. Nå har PE-forvalteren kjøpt 80 prosent av Therma Industri.

sTØrsT: Ferd-eier Johan Andresen. 
 Foto: NtB ScANpix

Etter seks oppkjøp har forvalteren fremdeles hundrevis av millioner til nye oppkjøp
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NYTT OPPKJØP FRA BROODSTOCK CAPITAL

Kjølig investering i hundremillionersklassen
�� Forvalter to fond.
�� Rendyrket sjømatinvestor.
�� Investerer i små og mellomstore 
virksomheter innen sjømatnæringen 
generelt og i leverandørindustrien 
spesifikt.
�� Strategien er å eie og utvikle  
virksomheter i partnerskap med 
grunnleggere, ledelsen i selskapet  
og nåværende eiere.
�� Eier Therma Industri, Maritech,  
Åkerblå, NP Innovation, Billund  
Aquaculture og MPI.

Aksjonærer:
�� Ferd (Johan Andresen).
�� Johan Odvar Odfjell.
�� Kristine og Karianne Klaveness.
�� Knut Olav Stokke, Geir Kåre  
Stokke med familie.
�� Kjell Brodal.
�� Per-Arnfinn Brekke med familie.

Broodstock capital

oppkJØp NUMMEr sEks: Med en forvaltningskapital på 1 milliard kroner er det fremdeles tørt krutt hos Broodstock Capital etter nok et oppkjøp. Partnerne Håkon Aglen 
Fredriksen (t.v.) og Simen Landmark har fremdeles trolig over 400 millioner tilgjengelig til nye investeringer for Broodstock. Foto: oLAv GrAM DeGneS

– I «laks på land»-prosjekter vil 
oppdrettere ha foredlingsanlegg 
i samme bygg. Da åpner det seg 
flere muligheter for smart bruk av 
energi, sier Landmark, og legger til:

– Selv om vi vil se ut av landet, 
er det fremdeles mye å ta tak i her 
til lands.


