Wema solgt for 700 millioner
Bergensbedriften Wema System er solgt til et amerikansk selskap. - Dette er veldig
spennende, sier toppsjefen.
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Det amerikanske selskapet Measurement Specialities Inc. (MEAS) kjøper bergensbedriften
Wema System AS for 114,5 millioner dollar – eller om lag 680 millioner kroner.
- Dette er veldig spennende. MEAS tilfører oss ny teknologi som vi kan bruke i vår
sensorvirksomhet. Vi tilfører dem en stor kundebase og får også mange muligheter til å vokse
videre, sier administrerende direktør Bjørn Frivik i Wema System AS.
Kjøperen MEAS driver med sensorteknologi innen både kjøretøy, romfart og forbrukervarer.

Gründerfamilie tjente godt
Salgssummen på nærmere 700 millioner kroner vil bli fordelt mellom oppkjøpsfondet Norvestor
og Wema-gründer Øystein Gismervik med familie.
- Vi er et private equity-fond med en tidshorisont på våre investeringer. Nå følte vi at timingen var
rett. Selskapet har vist en fantastisk utvikling over tid og det kom en industriell kjøper med gode
motiver, sier partner Øyvind Aasbø i Norvestor. Han har også vært styreleder i Wema.
I 2008 kjøpte Norvestor mesteparten av Wema fra gründerne. Gismervik-familien fikk da omkring
300 millioner, men reinvesterte rundt 100 millioner for en eierpost på 28 prosent. Ettersom det
også er en del gjeld i selskapet, er det foreløpig uklart hvor mye eierne vil få tilbake.

Aasbø i Norvestor vil ikke gå inn på detaljer om hvilken avkastning de har hatt siden de kjøpte
Wema i 2008.
- Men den er ikke på linje med det vi normalt har som målsetting for våre investeringer. Tatt i
betraktning av at vi ble rammet av finanskrisen en måned eller to etter at vi kjøpte selskapet – og
omsetningen ble halvert – synes jeg likevel vi skal være fornøyde, sier Aasbø.

Miljøteknologi
- Norvestor har vært en utmerket partner for oss og har gitt oss muligheten til å globalisere
selskapet og utvikle vår produktportfolio, forteller Bjørn Frivik.
Wema System er verdensledende i salg av sensorer for adblue-tankene i lastebiler. Adblue er en
kjemisk løsning basert på stoffet urea som automatisk sprøytes inn i en katalysator i
eksossystemet og spalter miljøskadelig nitrogenoksid (NOx) til nitrogen og vanndamp.
Kvalitetsmålerne (Q-sensor) til Wema gjør det mulig å kontrollere at lastebilsjåførene ikke ofrer
miljøet for egen lommebok ved å bruke vann i adblue-tankene.

Voldsom vekst
De siste årene har omsetningen økt kraftig. Mens bedriften i 2009 hadde 60 ansatte og en
omsetning på 135 millioner kroner, omsatte selskapet i fjor for ca. 590 millioner kroner. Wema
sysselsetter i dag om lag 350 personer i Bergen, Kina, India, Thailand, Sveits og Nord-Amerika.
- Vi har kunnet følge kundene våre rundt i verden, sier Frivik.
Ifølge en børsmelding sendt til den amerikanske NASDAQ-børsen, venter MEAS at Wema i år vil
få en omsetning på over 720 millioner kroner og et driftsresultat på rundt 65 millioner kroner.

