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PRODUSERER I NORGE.
– Vi har tidligere brent oss på
å produsere i Litauen, Polen
og Vietnam, sier administrerende direktør Roy Norum (til
venstre). Til høyre
Norvestors Per-Ola
Baalerud. Foto: Elin Høyland

Fra to sportsbiler
til en halv mrd.
INDUSTRI

Investeringsfondet
Norvestor skal hjelpe
industribedriften Ing.
Per Gjerdrum med å
vokse internasjonalt.
Pumpeprodusenten prises
til nesten en halv milliard
kroner.
BJØRN SEGROV
SANDE/HVALSTAD/OSLO
et begynte med to
MG-sportsbiler som gründeren Per Chr. Gjerdrum
hadde restaurert. De ble solgt for
240.000 kroner i 1982 og
pengene satt inn som aksjekapital i den nystartede
bedriften Ing. Per Gjerdrum as.
I 2000 kom Gjerdrums partner
Roy Norum inn i bedriften.
– Da det første året jeg jobbet
i selskapet var omme hadde vi 22
ansatte og nådd en omsetning på
79,5 millioner kroner. Nå sysselsetter vi rundt 180 mennesker og
driftsinntektene i år passerer
700 millioner kroner med god
margin, sier administrerende
direktør Norum (59).
Aksjekapitalen er den samme
i dag som for 32 år siden og en
original MG 1933 modell står
parkert i resepsjonen i hovedkontoret på Hvalstad. Men
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Ing. Per Gjerdrum as

NORVESTOR

Årsresultat
Norvestor Equity er et ledende
private equity-selskap i Norge og er
rådgiver for ﬂere internasjonale fond
med en samlet kapitalbase på over
seks milliarder kroner.
Q Fondene investerer i mellomstore
bedrifter i Norden med potensial for å
oppnå en ledende posisjon gjennom
organisk vekst og oppkjøp.
Q Nåværende porteføljeselskaper
inkluderer blant andre Abax,
Advantec, Cegal, Crayon, Future
Production, Life, Nomor og Sortera.
Q

verdiene er mangedoblet.
Firmaets logo, PG, ligner til
forveksling på MG. Det er ingen
tilsnikelse:
– Per avklarte dette med den
britiske bilprodusenten, som ba
om at vi la en dobbeltlinje rundt
bokstavene. Sånn ser logoen vår
ut fortsatt, sier Norum.
Generasjonsskifte
Ing. Per Gjerdrum er blitt
markedsleder på leveranser av
pumpesystemer til offshore serviceskip og opplever sterk vekst i
salget av pumper og komplette
moduler til oljeindustrien.
I produksjonslokalene i Sande
i Vestfold står store moduler
som skal benyttes til injeksjon av
kjemikalier på Mariner-feltet i
britisk sektor og på Aasta
Hansteen-feltet utenfor Bodø.

Millioner kroner
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt

2013
552,6
23,3
18,9

2012 Endring
545,6
1,3 %
21,7
7,4 %
20,6 -8,3 %

Fra ifjor til i år øker omsetningen med vel 30 prosent. Det
skyldes betydelige leveranser til
olje- og gassindustrien, der Ing.
Per Gjerdrum selger komplette
kjemikalie- og vanninjeksjonsmoduler til produksjonsplattformer. På dette området ser
bedriften at det fortsatt er vekstmuligheter.
Det, kombinert med et generasjonsskifte ved at Per Gjerdrum,
som har passert 70 år, selger seg
ut, er bakgrunnen for Norvestors
inntreden som ny hovedaksjonær med en eierandel på 63
prosent.
Norum og Per Gjerdrums sønn
Mads Christian (40), som er
leder for olje- og gassvirksomheten, skal eie de resterende 37
prosentene.
Tenker oppkjøp
– Vi vokser fort, men har et
potensial som kan realiseres
raskere enn hva en familieeid
bedrift vil klare gjennom å vokse
organisk, sier Norum.
I klartekst betyr dette at Ing.
Per Gjerdrum tenker på oppkjøp

av beslektede bedrifter i
utlandet.
– På plattformsiden har vi
klart å bygge opp en posisjon i
Norge, men ser at det er store
muligheter ute. Da kan strategiske oppkjøp være en fornuftig
vei å gå, sier Norum.
Partner Per-Ola Baalerud i
Norvestor overtar som ny styreleder etter Per Gjerdrum. Han ser
store muligheter for bedriften
fremover:
– Vi kjøper oss inn i et flott
selskap som har hatt en imponerende utvikling de siste årene.
Nå skal vi være med på veien
videre og legge forholdene til
rette for vekst i offshoresegmentet, der mulighetene for
selskapet er størst.
Konﬁdensielt
Hverken Baalerud eller Norum

vil si hva bedriften verdsettes til.
De viser til at partene har
inngått en konfidensialitetsavtale.
DNs regnestykke er basert på
at selskapet oppnår et driftsresultat på mellom 55 og 60
millioner kroner i år og at de
tilsvarende resultatene i 2012 og
ifjor var henholdsvis 21,7 og 23,3
millioner kroner.
Med et snitt for de tre årene
på cirka 34 millioner kroner og
en antagelse om at Norvestor
betaler 15 ganger driftsresultatet ender kjøpesummen i
overkant av en halv milliard
kroner.
– Dette har vi ingen kommentarer til, det regnestykket får stå
for DNs regning og risiko, sier
Baalerud.
bjorn.segrov@dn.no

Litt som Frank Mohn

SANDE/HVALSTAD/OSLO: – Vi
har klart å bygge opp en internasjonal virksomhet med base i
Norge og produksjon her i
landet. I dag går 80 prosent av
det vi selger til eksport, mot
tre-fire prosent da vi startet,
sier Roy Norum, som har vært
partner med Per Gjerdrum de
siste 14 årene.
Ing. Per Gjerdrum, eller PG
Marine Group som selskapene
profilerer seg som, har mye av

den samme filosofien som
Trond Mohn baserte driften av
pumpeprodusenten Frank
Mohn på:
– Vi sammenligner oss gjerne
med Frank Mohn. Bergensbedriften er verdensledende på
leveranser avanserte pumper til
kjemikalietankskip og selger
sine pumpeløsninger over hele
verden. Vi har en tilsvarende
posisjon på pumpesystemer til
offshore serviceskip.

Så du mener du kan gjøre Norges
ledende bank enda bedre? Bra.
Nå søker vi nye konserntraineer. Søknadsfrist 12. oktober. Les mer og søk på dnb.no/trainee

