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Gullavkastning
i mobilselskap
Investoren Christen
Sveaas har hatt en
avkastning på over 65
prosent i året i mobilselskapet Phonero i
Kristiansand. Nå blir
Norvestor ny
majoritetseier.
FINANS

Harald Berglihn
Kristiansand
Christen Sveaas (59) har i mange
år hatt en forkjærlighet for kombinasjonen mobil og Kristiansand.
Allerede på 1990-tallet gjorde han
en kule på 300 millioner i selskapet Netsource som senere skiftet
navn til Ventelo og som ifjor ble
innlemmet i Phonero.
Sveaas-selskapet Kistefos har
siden starten i 2008 vært storaksjonær i Kristiansand-baserte
Phonero, et selskap etablert av
Thore Berthelsen (50), også han

ex-Netsource og Ventelo. I dag har
selskapet 30.000 aktive bedriftskunder med 275.000 brukere, 195
ansatte og venter en omsetning i
2015 på 1,1 milliard.
Mandag ble det klart at Kistefos
selger sine 57 prosent i Phonero til
et nyopprettet selskap kontrollert
av et fond forvaltet av Norvestor
Equity. Kistefos får snaut 760 millioner kroner for aksjene. Gevinsten
er på vel 680 millioner kroner. 152
av millionene bruker så Kistefos på
å kjøpe tilbake 20 prosent av Phonero. Kistefos oppgir en årlig avkastning siden 2008 på over 65 prosent.
«På bakgrunn av interesse fra
flere aktører i markedet, har vi vurdert ulike strategiske alternativer for
selskapet. Sammen med Norvestor
fant vi en god løsning for eksisterende aksjonærer som er med
videre i den nye strukturen», skriver
investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos i en pressemelding.
Etter oppkjøpet vil Norvestor
eie cirka 56 prosent av Phonero,
Kistefos 20 og ledelsen samt andre
nåværende aksjonærer resten.
harald.berglihn@dn.no

Christen Sveaas og Kistefos har
siden starten i 2008 vært
storaksjonær i Phonero.
Foto: Gorm K. Gaare

Selger shippingaktivitet i Sverige
Shipping Christen Sveaas selger
deler av shippingaktiviteten i
Rederi AB Transatlantic, men
beholder eierskapet i 16 fartøyer.
– Vi selger container- og ship
management-virksomheten, sier
administrerende direktør Heléne
Mellquist i det svenske rederiet.
Kjøpere er X-Press Feeders,
som overtar container-delen, og

AtoB@C Shipping, som blir ny eier
av ship management-selskapet.
I containerhandelen inngår
TransFeeder North Line, TransBothnia Container Line og
TransFeeder South Line med 15
landansatte. Oppgjøret er avtalt til
3,1 millioner euro, mens driftsinntektene har ligget i overkant av
400 millioner euro i året.
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ROGALAND 18. NOVEMBER
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AtoB@C Shipping kjøper
Transatlantic Ship Management
med en årsomsetning på rundt
17 millioner euro og 246
ansatte. Her oppgis det ikke hva
kjøperen betaler. Transatlantic
Ship Management forblir i Göteborg, men skal heretter
profileres som GoTa Ship
Management. (DN)

