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Norvestor selger Sortera kjøpte 75 prosent i 2012, selger til summa equity

Tar firegangeren
INDUSTRI: Etter fire år, og tredoblet

lønnsomhet, selger Norvestor avfallshåndtereren Sortera, trolig for fire
ganger mer enn de kjøpte for i 2012.
MADS LANGAARD
MADS.LANGAARD@FINANSAVISEN.NO

KIMMO RISBAKKEN
KIMMO.RISBAKKEN@FINANSAVISEN.NO

– Sortera var i 2012 kun i Stockholm, og konsentrerte seg om innhenting og sortering av byggavfall.
De var tidlig ute med sekkeløsningen, og var en raskt voksende aktør
i Stockholm. Vi utvidet umiddelbart
til Gøteborg og Oslo, sier Norvestorpartner Fredrik Korterud.
I 2012 kjøpte PE-selskapet 75
prosent av avfallsselskapet som
håndterer både innhenting og sortering av byggavfall. Veksten har ført
Sortera til Göteborg og Oslo. Etter
fire år selges selskapet som har doblet inntektene, og inntjeningen har
tatt seg opp enda mer.
– Det selskapet vi kjøpte hadde
et driftsresultat (EBITDA) på omkring 20 millioner svenske kroner
i 2011. Det har vi tredoblet, og veksten inn i 2016 er sterk, sier Korterud.

Unge gründere
I 2006 etablerte den gang 23 år
gamle Henrik Westöö og Conny
Ryk selskapet. De to ble sittende
med 25 prosent av selskapet, da
Norvestor kjøpte seg inn. De forblir aksjonærer også nå når den
nye PE-aktøren Summa Equity blir
med videre.
– Sortera var eid av to unge
gründere. Vi har vært med hele
veien som storeiere, og det er veldig
moro å få være med på oppbygningen av selskapet. Jeg kan ikke si noe
om avkastning og pris, men det har
vært en meget hyggelig investering,
sier Korterud.
Dersom kjøpet skjer på normale
multipler, får Norvestor ut nær 550
millioner kroner når Sortera nå selges. Med en bedring av lønnsomhet
og økt vekstpotensial, er det mye
som tyder på at oppkjøpsfondet kan
ha firedoblet investeringen.

Sortera
 Etablert av Conny Ryk og Henrik

Westöö i 2006.
 Samler inn og sorterer avfall fra

byggeplasser, blant annet gjennom
byggesekker og containere. Hadde
omkring 50 ansatte i 2011, og nærmer seg 100 ansatte.

GRÜNDER: Henrik Westöö.

gründer: Conny Ryk.
For tiden har Norvestor 11 milliarder kroner fordelt på fire fond.
Det er det nest yngste fondet, Norvestor VI, som selger Sortera. Det
Stockholms-baserte selskapet har
i perioden økt inntektene med 140
prosent, fra 80 millioner svenske
kroner i 2011 til nærmere 200 millioner i 2015.
Norvestor har gjennom 25 år
gjort det til en vane å eie mindre
selskaper som bygges opp organisk
og gjennom oppkjøp. Oppkjøpsfondet har kontrollert nær 60 selskaper,
gjort 246 mindre oppkjøp, for så å
kvitte seg med 40.
Norvestor kjøpte eksempelvis
Phonero i fjor, som allerede har
gjort sine investeringer i kjøpet av
Mobitalk i februar.

Hatt avfall før
Da Korterud og resten av forvalterne i Norvestor VI-fondet kjøpte seg
inn i Sortera i 2012, hadde de nylig
gjennomført flere kjente transaksjoner. Elixia var solgt til Altor og
RenoNorden var solgt til britiske
oppkjøpsfondet CapVest Equity
Partners og svenske Accent Equity
Partners.
– RenoNorden eide vi fra 2008 til
2011. Det var en bra investering, og
vi lette derfor etter et nytt nisjeselskap innen avfallsbransjen.
RenoNorden er i dag notert på
Oslo Børs og samler inn avfall fra
husholdninger i Norden.

Gründerne blir med videre Har tredoblet omsetningen
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n på avfall
OPPTUR: Capesizeratene har gått kraftig i været i det siste, men det er
fortsatt langt igjen før rederne tjener penger.



Foto: Dreamstime

Tredobling
i capesize

SHIPPING: Capesizeratene har mer enn tredoblet

seg i løpet av de to siste ukene. Hovedårsaken er
økt jernmalmeksport fra Brasil og Australia.
BJØRN HENNING GRANDAL
BHG@FINANSAVISEN.NO

Tørrlast og da særlig capesize har
vært en trist historie de siste to
årene. Ratene har vært ultralave,
og fra sist årsskifte og ut mars har
krisen vært total. Ratene har kun
unntaksvis vært over 3.000 dollar
dagen og har i lange perioder ligget på rundt 2.000 dollar dagen.
For rederne er dette katastroferater. En moderne capesize trenger
minimum 15.000 dollar dagen for
å dekke inn kostnadene.
De siste to ukene har imidlertid pilene pekt oppover igjen for
de største tørrlastskipene. Ratene
doblet seg fra 2.000 dollar dagen
til i overkant av 4.000 dollar dagen
den første uken i april. Forrige uke
steg inntjeningen med ytterligere
2.000 dollar til 6.200 dollar dagen.

Opptur
– Hovedårsaken til høyere rater
for capesize er økende spotaktivitet i jernmalm-eksporten
fra Brasil og Australia de siste
to ukene. Kinas stålproduksjon
økte betydelig i mars fra lave nivåer i januar og februar. Vi har
også sett oppgang i stålprisene de

siste ukene, og selv om Kina økte
ståleksporten i forrige måned, er
det mye som tyder på at kinesisk
innenlandsk stålbehov også har
utviklet seg i en positiv retning
de siste ukene, sier tørrlastekspert Bjørn Bodding i Clarksons
Platou.
Bodding har også registrert
høyere aktivitet i kull- og korntransportene de siste ukene. Dette
har bidratt til en moderat bedring i
inntjeningen også i andre tørrbulksegmenter.

Spår svingninger
På kort sikt tror ikke Clarksons
Platou-analytikeren at det er
usannsynlig at inntjeningen i tørrlastmarkedet kan går ytterligere
opp, men ser man litt lenger frem
i tid, mener han at tørrlastaktørene
må være forberedt på nye nedturer.
– Sesongmessig kan det fortsatt
være noe mer oppside i det helt
korte bildet, men vi tror man bør
være forberedt på sesongmessige
svingninger utover året. Vi tror
imidlertid det er mindre sannsynlig at ratene skal falle tilbake
til de svært lave ratene vi så i første
kvartal, sier Bodding.

Salget av petroleum er redusert

ERFARNE: Henrik Westöo og Conny Ryk var aktive som
gründere allerede på gymnaset. Nå får de sin andre private
equity-erfaring når Norvestor selger til Summa Equity.  Foto: Sortera

I mars i år ble det solgt 639
milliarder liter petroleumsprodukter. Det er 38 millioner
liter mindre enn samme måned
i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.
Fallet i salget av petroleumsprodukter kan skyldes at
påsken i år falt i mars måned,

dermed var det færre virkedager i mars i år enn i mars i fjor.
Statistikken skal synliggjøre sluttforbruket i Norge av
de ulike raffinerte petroleumsproduktene. Produkter brukt i
energiproduserende næringer
er ikke tatt med i beregningen.
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