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FO S IGER REN ORDEN KRAFTIG VEKST MED PRIVATE EQUITY

I
INDUST : Siden Ifjor sommer har Norvestor

tatt gevlnsterfor 1,5 milliarder kroner. Sist ut
er RenoNorden, hvor også Christian Ringnes
og Svein
Serensen er på seigersiden.
THOMAS 0. KØIE

I1IOMAS.IIOIE@FINANSAVISENJ(O

På tre år har private equity-föndet
Norvestor, småfiaskesamler Chris
tian Ringnes og gründer Svein
Morten Sørensen tredoblet omset
n ingen i RenoNorden ved å erobre
Danmark og Sverige.
Nå selger trioen selskapet,
som samler inn og transporterer
husholdningsavfafl, videre til det
britiske oppkjøpsfondet Accent
Equity Partners og svenske Cap
Vest Equity Partners.
Vi nådde målene kr investe
ringen tidligere enn planlagt, både
de finansielle og de strategiske. Der
for var det naturlig å gi stafettpin
nen videre når det i først halvdel av
året også var et godt markedssen
timent for salg, sier RenoNorden
styreleder Lars Grinde.

SEWER christian Ængnes.
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37 år med avfall
11974 begynte Svein Morten Soren
sen som søppeltømmer i sin onkels
renovasjonsselskap. Sørensen sto
bak på søppelbilen og lempet søp
pelsekker om morgenen. Om kvel SELGER: Sven Morten Serensen.
FOrn AEUOI~D9I
den tok han økonomiutdannelse. 26
år senere, i 2000, ble RenoNorden managementet bygget opp selska
etablert i Frogner i Sørum kom pet til en nordisk markedsieder med
mune.
en markedslederposisjon i Norge og
Christian Ringnes rykket inn Danmark og en sterk nummer tremed en eierandel på 60 prosent i posisjon Sverige. I løpet av tre år er
2005, i forbindelse med at Glitnir omsetningen tredoblet som følge av
bisto med å fà inn en finansiell part organisk vekst og oppkjøp i Sverige
ner. Ifølge DN ble selskapet priset og Danmarlç sier Grinde.
den gangen til rundt 200 millioner
I ~or hadde selskapet en om
kroner.
setning på én milliard, mens
Sommeren 2008 kjøpte Nor EBITDA lå rundt 130 millioner
vestor 70 prosent av selskapet, mens kroner uten Nord-Ren og kun
Ringnes og ledelsen
med Resta for
beholdt resten.
deler av året.
Den gangen had
Vi kan dess
de selskapet 300 an
verre ikke kom
satte, vel 200 biler og
mentere noe rundt
en omsetning på 257
pris eller nokkeltall
millioner kroner.
for selskapet, etter
I dag teller ar
en avtale med kjø
heidsstolcken 1.000
perne, sier Grinde. rundt 2 milliarder kroner for vår
menn og kvinner,
del. I snitt har disse investeringene
og RenoNorden LARS GRINDE. NORVESTOR
Salgfor2 mrd. gitt en avkastning på over 4,5 galt
samler inn husholdningsavfall fra Norvestor har gjennomført flere ger det opprinnelige beløpet. Det er
over 3,5 millioner personer.
salg iløpet av 2010 og 2011.
vi godt fbrnøyd med, sier Grinde.
I fjor sommer sàlgte private
Det femte Norvestor-føndet ble
Hamstret I riabolandene
equity-forvalteren reisebyrået Nor lukket i 2008 med til sammen 1,9
I løpet av Ooråret og denne vinteren vestor European Travel Interactive miffiarder kroner under lbrvaltning.
har RenoNorden kjøpt de to danske til Segulah for anslagsvis 750 mil
Vi kommer til å gjøre ytterli
konkurrentene Renoflex og Nord- lioner bonei mens treningskjeden gere én eller to investeringer i fond
Ren, slik at den samlede markeds Elixia i mai ble solgt for vel fem fem. Når det er fullinvestert vil vi
andelen i landet er 18 prosent. I ~or ganger mer enn Norvestor betalte etablere et sjette fond, sier Grinde.
ble også Resta Sverige kjøpt, et sel i 2006
skap som omsetter for rundt 200
Norvestor har solgt bedrifter Forvaltere på fylllngen
millioner svenske kroner i året.
med en selskapsverdi på nær 4,4 Det har skjedd en konsolidering i
RenoNorden var allerede mar milliarder kroner det siste året
av~llsbransjen de siste årene.
kedsleder i Norge da vi investerte,
På litt over ett år har vi solgt
I midten av februar sikret opp
men Norvestor har sammen med selskaper med et samlet proveny på kjøpsfondet Altor seg Veolia Miljø,

‘ ettPå littår harovervi
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solgt selskaper med
et samlet proveny
på rundt 2 milliarder
kroner for vår del
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og i mars kom også Veidekke Gjen
vinning inn i porteføljen. I fjor
sommer overtok EQT det danske
selskapet Kommunekemi, mens
amerikanske HIG Capital kjøpte
opp Duales System Deutschland
(DSD) i vinter.
Ifølge bransjeforeningen Norsk
Industri er det 5.400 ansatte som
arbeidet med gjenvinning i Norges
og den samlede omsetningen lig
ger på rundt 13 milliarder kroner

I

Etablert 12088 av Sven Morten
Serensen I Frogner I Serum.
Rana er en spesialisert operater 1mw
kedet for innsamlirw og transport av
hushoIdnIn~avfa~ og har kommuner

og Interkommunale aflhlssetskaper
som hovedkunder.
• Har aktiviteter I Norge, Danmark og
Svfle.

kli~

• Selskapetomsetterfornindtgnwqfr
ard kroner I året og.harl.OWansalte,’$

DnB NOR og Nordea bi
står med gjeldsfinansiering når
Accent og CapVest sikrer seg Re
noNorden, mens SEB Enskilda var
flnansiell rådgiver for kjøpersiden

i forbindelse med transaksjonen.
Handelsbanken Capital Markets
har vært Norvestors våpendragere
i prosessen.
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