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OPPKJØP. Cegal-sjef
Svein Torgersen (til
venstre), daglig leder,
gründer og selger Hans
Petter Bjørnsen i Unitron,
Cegals produkt- og forretningsutvikler Poul Erik
Jensen og viseadministrerende direktør Frank
Garneng i Cegal diskuterer
den forestående fusjonen.
Foto: Tomas Alf Larsen.

Kjøper seg styrke
IT

It-selskapet Cegal på
Forus har ambisjoner om å
bli ledende på it-drift i
Norge, spesielt innen olje
og gass. Første skritt på
veien er oppkjøp av den
lokale konkurrenten
Unitron.
ASGAUT NÆSS
SANDNES

I

det åpne kontorlandskapet
hos Cegal på Forus sitter de
80 ansatte side ved side og
betjener kunder med it-tjenester.
Det er trangt og på ingen måte
plass til 31 nye kolleger fra
nyoppkjøpte Unitron.
–Det er bare to og et halvt år
siden vi flyttet inn. Nå har vi
allerede vokst ut av lokalene. Vi
har intensjonsavtale om nybygg
på Forus hvor vi har planer om
samle alle folkene om ett års tid,

CEGAL OG UNITRON
Q

Cegal leverer it-drift og konsulenttjenester til bedriftsmarkedet og omsatte for 110 millioner kroner ifjor. Private equity fondet Norvestor er
hovedaksjonær med cirka 70 prosent.
Øvrige aksjer eies av 50 ansatte.
Q Unitron er eid av ansatte og tilbyr
blant annet drift av lokale løsninger
for kunder i Stavanger-området samt
salg og oppsett av pc/infrastruktur.

Omsetningen ble 54 millioner kroner
i 2011.
Q Begge selskapene er såkalte aspleverandører (application service provider) til kunder over hele landet og
også internasjonalt.
Q «Nye» Cegal blir totalleverandør
innen it-drift og vurderer nå geograﬁsk ekspansjon for å kunne supportere kunder i andre deler av landet.

sier Svein Torgersen, administrerende direktør i Cegal.

Unitron var øverst på ønskelisten
i første omgang, sier Torgersen.
Begge de to it-aktørene har
opplevd vekst de siste årene og
har vært på gasellelisten til
Dagens Næringsliv flere ganger.
Det nye selskapet vil sysselsette over 110 ansatte og
forventes å omsette for over 210
millioner kroner i år. Cegal har
avdelingskontor i Oslo. Nå
vurderes ytterligere ekspansjon
til andre deler av landet.
–I 2015 har vi planer om å
omsette for 600 millioner kroner

30 oppkjøpskandidater
Torgersen sier det er lagt noen mål
for fremtidig vekst etter at private
equity-fondet Norvestor kom inn
på eiersiden i Cegal med cirka 70
prosent i begynnelsen av 2011.
–Vi skal øke markedsposisjonen vår betydelig, blant annet
ved å kjøpe opp en del selskaper.
Derfor har vi arbeidet med å kartlegge oppkjøpskandidater. Vi har
30 selskaper på listen, hvorav

med cirka 15 prosent i driftsmargin. Da vil vi være blant de
største i landet innen det vi
holder på med. Vi har som ambisjon å lage et it-fyrtårn med
hovedsete i Rogaland som skal
bli markedsledende på landsbasis, sier Torgersen.
Torgersen sier it-løsninger for
olje- og gassindustrien blir et
stort område, med cirka 70
prosent av omsetningen.

Kurt Helge Håland (54) med
19,01 prosent samt Rune Kvam
(36) og Svein Heskje (50) med
tilsammen 9,16 prosent. Resten
er eid av øvrige ansatte.
Ingen av partene vil si hvor
mye Cegal har lagt på bordet for
å sikre seg Unitron:
–Beløpet er konfidensielt. Det
er en del av avtalen at vi er blitt
enige om ikke å gå ut med kjøpesummen, sier Torgersen.

Moden for salg
Gründer og daglig leder Hans
Petter Bjørnsen (50) i Unitron
mener de to selskapene passer
som hånd-i-hanske med tanke på
bedriftskultur, tjenestespekter og
verdiskapning for kundene.
–Vi har hatt samtaler tidligere
og nå var jeg litt mer moden for
å gå hele løpet ut, svarer
Bjørnsen på spørsmål om
hvordan han tok imot frieren da
Cegal banket på døren.
Han har eid 67,44 prosent i
Unitron som han etablerte for 20
år siden. De øvrige eierne er

asgaut. nass

Økonom – Norges Bank Pengepolitikk
Likviditetsstyring – Statsgjeld – Markedsanalyse
I Markedsoperasjons- og analyseavdelingen vil du delta i arbeidet med utforming og gjennomføring av likviditetsog statsgjeldspolitikken. Avdelingen opererer i og analyserer norske og internasjonale ﬁnansielle markeder.
Kvalifikasjoner
• Samfunnsøkonom/siviløkonom på mastergradsnivå
• God innsikt i ﬁnansmarkeder, ﬁnansielle instrumenter
og makroøkonomi, samt kjennskap til økonometriske
metoder
• Gode ferdigheter i MS Ofﬁce, Visual Basic og databaser
• Relevant erfaring er en fordel

For mer informasjon om stillingen samt for å søke, se
www.norges-bank.no/ledigstilling
Eventuelle spørsmål kan rettes til assisterende direktør
Anders Svor, 22 31 60 65
Søknadsfrist 29. januar 2012

Norges Bank
k er landets sentralbank. Den har som oppgave å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har
utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikk og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og ﬁnansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland.

www.norges-bank.no

presiserer
I gårsdagens DN er seniorøkonom Ida Wolden Bache i
Handelsbanken intervjuet om
blant annet detaljomsetningstallene fra USA som kom
torsdag. Det står at det var
novembertallene for detaljomsetningen i USA som kom
denne uken. Det riktige er at
det var desembertallene som
forelå torsdag.

