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BIL I ARBEID: Abax-sjef Petter Quinsgaard. 
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Kjøper finsk
flåtestyring
IT: Norvestor-eide Abax

Abax

legger 30 millioner kroner
på dashbordet for Salkatek.

I romjulen har Larvik-selskapet
Abax, som utvikler elektroniske
kjørebøker, signert en avtale om å
kjøpe finske Salkatek.
– Med produktserien fra Salkatek kan vi i enda større grad
dekke alle typer behov for de med
bil i arbeid, uansett størrelse og
type bilflåte. Oppkjøpet er også et
ledd i å styrke selskapet for videre
vekst i Europa, sier Abax-sjef Petter
Quinsgaard,
Abax ble spunnet ut fra Electronic Tracking Systems (ETS) i 2003,
og i 2012 kjøpte Norvestor selskapet for 400 millioner kroner. Ifølge
Østlands-Posten kommer Salkatek
inn for rundt 30 millioner kroner.
Det finske selskapet har produkter for flåtestyring og GPSsporing, med en kundebase på

 Etablert i 2003 som en spin-off

fra Electronic Tracking Systems
(ETS).
 Utvikler elektroniske kjørebøker
for yrkesbiler, samt produkter for
flåte- og utstyrskontroll.
 Har næe 200 ansatte fordelt på
avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.
 Eies av private equity-forvalteren
Norvestor.

over 10.000 kjøretøyer.
– Selskapene har sine styrker
i to ulike produktgrupper. Bransjen vår er i en rivende utvikling
og markedet stiller høye krav til
produktinnovasjon og informasjonssikkerhet, sier Quinsgaard.
Omsetningen vil stige fra 181
millioner kroner i 2013 til 242
millioner kroner i år, og selskapet
vil passere 200 ansatte i januar.
Quinsgard forventer ytterligere
oppkjøp fremover. 
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Glommen Brygge til salgs

Nordea Liv har lagt Glommen
Brygge i Fredrikstad til salgs for
120 millioner kroner, skriver Fredriksstad Blad.
– Det er godkjent å bygge ut
med 12.000 kvadratmeter, sier
Tom Thorvaldsen i DNB Næringsmegling til avisen.
Eiendommen har eieinntekter
på vel 10 millioner kroner i året, og
før dagens butikker, treningssen-

Slår tilbake mot Nasdaq-uttalelser

Vi er stør

KAN BYGGES UT: Nordea forventer 120 millioner for Glommen Brygge.
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ter og kontorer holdt Ankerløkken
Verft Glommen til på området. FA
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Investment Company with Variable Capital (SICAV)
governed by Luxembourg law
14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 45 243 - (the « SICAV »)
ANNUAL GENERAL MEETING
The Board of Directors has the honour to convene the Shareholders of the SICAV to the Annual General Meeting to
be held at the registered office of the Company on 8 January 2015 at 2.00 p.m., to deliberate on the following agenda:
1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 30 September 2014
3. Allocation of Results and Dividends
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Authorised Auditor
6. Statutory Elections
The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority
of the votes cast by the present or the represented shareholders. Proxies are available at the registered office
of the SICAV and via Intervalor AB.
In order to attend the meeting, the holders of bearer shares will have to deposit their shares at least five clear days
before the meeting at BANQUE DE LUXEMBOURG 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG.
Registered Shareholders will be admitted upon providing a proof of their identity, under the condition that
they have informed the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) of their intention to attend the meeting at least five
clear days before the meeting.
The prospectus, including the Articles of Incorporation and the factsheets for each sub-fund, the key
investor information documents and the latest annual and semi-annual report are available free of charge at
the registered office of the SICAV and at Intervalor AB (info@intervalor.com).

FINANS: Børsdirektør Bente Landsnes gratulerer

Stockholm med et godt år, men levner ingen tvil
om at Oslo Børs fortsatt er viktigst i Norden.
Sven Chr. Stenvaag

sven.stenvaag@finansavisen.no

I går gikk Nasdaq-direktør Magnus
Billing ut i Finansavisen og sa at
«målt i antall noteringer er det bare
London som er foran oss i Europa».
– Man må tilbake til 2000 for å
finnet et like godt år når det gjelder
kapitalinnhenting, og da kom TeliaSonera på børs, sa Billing.
27 nye selskaper har kommet til

på Nasdaq-børsene i Stockholm,
København, Helsinki og Reykjavik i 2014, mens 49 selskaper er
tatt opp på den svenske listen First
North.
Børsdirektør Bente Landsnes er
ikke med på at Nasdaq er størst, og
peker på at både Oslo og Stockholm
tiltrakk seg like mange nynoteringer
i år – 19 i tallet.
– Det har vært et godt år på

Stockholmsbørsen med mange noteringer der, noe som er hyggelig for
svensk næringsliv, sier Landsnes.
– Men Oslo er fortsatt viktigst,
selv om svenskene har hatt et godt
år med mange noteringer der.

Større tilsammen
Statistikk fra Oslo Børs de siste ti
årene viser nemlig at man ligger i tet
i Norden med 223 noteringer siden

