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Kistefos selger i Phonero Norvestor blir største aksjonær

Sveaas har halve formuen i banken

1 milliard på ko
FINANS: På syv år har Christen Sveaas gjort 77 millioner til 847 i Phonero. Sammen

med Ya Bank-salget i sommer har investoren hentet ut over 1 milliard i gevinst.

MADS LANGAARD
mads.langaard@finansavisen.no

– Vi har mange hull å fylle, svarer
Christen Sveaas, på spørsmål om
hva han skal gjøre med gevinstene
fra blant annet Ya Bank og nå mobiloperatøren Phonero.
Gjennom sitt heleide investeringsselskap Kistefos, har Sveaas
kontrollert 57 prosent av Phonero.
Når han nå selger majoritetsposten
til Norvestor Equity, et fond forvaltet av PE-selskapet Norvestor, har

han gjort 77 millioner til 847 på
syv år, inkludert utbytter.
For eierandelen på 57 prosent
får Kistefos 758 millioner kroner,
noe som gir en prising av egenkapitalen i mobiloperatøren til mer
enn 1,3 milliarder kroner.
Hva er årsaken til at du selger?
– Vi har hatt store tap i Western Bulk, det er vel nesten blitt
1,5 milliarder nå, og et sted må jo
vi også hente penger, sier Sveaas,
som ikke selger seg helt ut.

Med en reinvestering på 152
millioner kroner, blir Kistefos
største minoritetsaksjonær med 20
prosent av aksjene i det 2008-etablerte selskapet.

«Game changer»
I juli i fjor kjøpte Phonero den dobbelt så store konkurrenten Ventelo
fra EQT for en ukjent sum. I forbindelse med den tilhørende emisjonen, økte Kistefos eierandelen
fra 50 til 60 prosent.

Med 30.000 bedriftskunder
forventer Phoneros 195 ansatte å
omsette for rundt 1,1 milliard i år.
Norvestor-partner Christian
Melby roser Phonero-ledelsen og
Kistefos for Ventelo-kjøpet, og peker på den rendyrkede satsningen
på bedriftsmarkedet som essensiell
for investeringsbeslutningen.
– Vi har ingen tanker om å gjøre
noe vesentlig annerledes, og ønsker
å utvikle selskapet fra dagens plattform. Kjøpet av Ventelo har vært

ekstremt viktig og godt gjennomført av Kistefos, sier Melby, som viser til god kjemi med både Kistefos
og Phonero-ledelsen.
Melby lovpriser Phoneros
teknologiske løsninger, som han
beskriver som innovative og konkurransedyktige. Han er imidlertid
mindre snakkesalig på spørsmål
om pris og oppgjørsform.
Med utgangspunkt i Kistefosoppgjøret og Phoneros langsiktige
gjeld på 271 millioner kroner, kan
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SMOG: Kullkraft er den
vesentligste bidragsyteren til den
elendige luften mange steder i
Kina. 
FOTO: DREAMSTIME

Forurensning
50 ganger
over anbefalt
nivå
MILJØ: Konsentra-

sjonen av svevestøv
nordøst i Kina er nå så
høy at den overstiger
50 ganger maksnivået
som Verdens helseorganisasjon (WHO)
anbefaler.

Liten bulk: Investor Christen Sveaas har
innkassert over én milliard kroner i gevinst på Ya
Bank og Phonero. Foto: Finansavisen

ontantkortet
det se ut som Norvestor lånefinansierer en halv milliard av kjøpet –
et beløp Melby ikke kan bekrefte.

1.mrd i gevinst
I juli ble Ya Bank solgt til Resurs
Bank or nær 1,6 milliarder kroner.
For eierandelen på 30 prosent kunne Kistefos innkassere en gevinst på
400 millioner kroner. Til sammen
har investoren tatt gevinst på over 1
milliard det seneste halve året. Men
det betyr ikke at Sveaas har mindre
tro på fremtiden.
– Vi har ingen spesiell tro når
det gjelder tidene fremover. Vi driver med vårt og gjør så godt vi kan,
sier investoren.

Kistefos’ investeringsdirektør
Gunnar Jacobsen mener salgstidspunktet er riktig:
– Vi hadde en veldig sterk vekst
før oppkjøpet. Prosentmessig klarer
vi ikke vokse like mye som vi har
gjort, men vi tror absolutt på videre
vekst.
I likhet med Sveaas gir Jacobsen
inntrykk av at pengesekken ikke er
stengt.
– Vi har ikke tenkt å gi oss. Det
blir spennende fremover, og det kan
hende det er riktig å være i investeringsmodus.

2,5 mrd. i banken
Kistefos økte kontantbeholdnin-

Phonero
 Landets nest største teleoperatør

på bedriftsmarkedet med telefonløsninger til små og mellomstore
bedrifter som spesialitet.
 Etablert i 2008. Hovedkontor i Kristiansand og regionkontorer i Oslo,
Stavanger Bergen og Trondheim.
 Har vokst kraftig, både organisk og
gjennom oppkjøp. Har nå 30.000
bedriftskunder og 195 ansatte.
 I 2014, før Ventelo ble kjøpt, omsatte

selskapet for 367 millioner kroner,
og satt igjen med 36 millioner etter
skatt. Ambisjonen er å omsette for
rundt 1,1 milliard i 2015.
 Norvestor blir nå største aksjonær
med rundt 56 prosent av aksjene,
mens Kistefos blir største minoritetsaksjonær med 20 prosent.
De resterende aksjene vil eies av
ledelsen og andre nåværende aksjonærer.

gen gjennom fjoråret, og satt med
bankinnskudd og kontanter for 1,52
milliarder kroner ved inngangen til
2015 – 130 millioner mer enn året

før. Med salget av Ya Bank og Phonero har investoren nå rundt halve
formuen, som Kapital estimerer til
5 milliarder, i banken.

WHO anbefaler et maksimalt
gjennomsnitt på 25 mikrogram i døgnet av de ørsmå
partiklene. Men mandag ble
det registrert 860 mikrogram
pr. kubikkmeter luft i Changchun, en millionby som ligger
helt nordøst i Kina mellom
Nord-Korea og Russland.
Søndag ble det målt 1.157
mikrogram pr. kubikkmeter luft i Shenyang nordøst
i landet, og i noen deler av
byen ble det meldt om 1.400
mikrogram.
Luften var så tykk av
smog at man kunne se mindre enn 100 meter rundt
seg, ifølge den statlige TVkanalen CCTV.

Ved, piggdekk og fyring
Svevestøv regnes for å være
den farligste typen luftforurensningen for menneskers
helse. Konsentrasjonen av
svevestøv øker i vintermånedene i Kina som følge av mer
energibruk til oppvarming.
Svevestøv består av partikler
som ligger i luften og som
kan inneholde partikler fra
forbrenning og mineraler.
Kullkraft er en av bidragsyterne til svevestøv i Kina.
Også i Oslo pleier konsentrasjonen av svevestøv å overstige lovlige nivåer vinterstid.
Her hjemme er det vedfyring som utgjør mesteparten av årsaken, i tillegg til
piggdekkbruk og oljefyring.
NTB

