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LYSENDE FREMTID: Energiselskapet Eneas i Drammen ble fredag nesten dobbelt så store
etter storoppkjøp i Finland. Fra venstre Ole Magnus Raknes, ﬁnansdirektør, Thomas
Hakavik, adm.dir. og Kjell Martin Grimeland, operativ direktør. Foto: Tore Sandberg

Av Lars Johnsen
09. november 2017, kl. 11:22



Eneas AS, med hovedkontor på Aass Bryggeri i
Drammen, gjorde fredag et stort oppkjøp i Finland, og
dobler sin aktivitet.
https://www.dt.no/naringsliv/drammen/nyheter/kjempeoppkjop-i-finland-skal-bli-store-i-europa/s/5-57-762371
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DRAMMEN: For 23 år siden startet Thomas Hakavik opp Eneas sammen med to
kolleger. Den første tiden holdt de til i Romika-bygget i Lier, nå er de 250 ansatte i
Norden, hvorav ca. 50 jobber fra hovedkontoret i Drammen – i lokaler på toppen
av Aass Bryggeri.
– Fredag gjennomførte vi vårt største oppkjøp noensinne, og er blitt nesten
dobbelt så store, sier Thomas Hakavik, administrerende direktør i Eneas AS.
Han sitter sammen med operativ direktør Kjell Martin Grimeland og ﬁnansdirektør
Ole Magnus Raknes i kontoret i tredje etasje på Aass Bryggeri. Det er en stolt
gruppe menn, som nettopp har avsluttet samtaler med lederne for det ﬁnske
selskapet de kjøpte opp på fredag.
– Det er et helt riktig steg å satse i Finland. Vi har mye den samme kulturen,
og vi har gode løsninger som vi nå kan tilby dem, sier Hakavik.
LES NÆRINGSLIVJOURNALIST LARS JOHNSEN SIN KOMMENTAR: Analyse:
Bedriftene i fylket har klart seg gjennom oljekrisen
LES OGSÅ: Nytt navn kan gi lavere pris

Sju ganger Drammen på strøm
Hovedvirksomheten til Eneas består i samkjøp av strøm. Med oppkjøpet i Finland
kjøper de nå inn strøm til mer enn 30.000 kunder, hovedsakelig små og
mellomstore bedrifter. Ved hjelp av slike samkjøp kan de redusere
strømkostnadene for den enkelte bedrift.
Årlig kjøper Eneas inn sju milliarder kWh med strøm, eller 7 TWh. For å sette det i
perspektiv, så er 1 TWh omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet
av ett år. Og Glitre Energi Produksjon produserer årlig 2,5 TWh gjennom sine helog deleide kraftverk.
– Vi har også to andre forretningsområder, det ene er energirevisjon, der vi
hjelper bedriftene med å beregne og effektivisere energiforbruket, det andre
https://www.dt.no/naringsliv/drammen/nyheter/kjempeoppkjop-i-finland-skal-bli-store-i-europa/s/5-57-762371
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er fellesmåling av strøm med smartmetere, for eksempel for kjøpesentre og
kontorbygg med mange leietakere, forklarer Grimeland.
LES OGSÅ: AMS: Alt du må vite om strømmåleren du snart får hjemme hos deg

Startet i det små
Planene om satsing i Finland startet i det små, med ansettelse av en ﬁnsk kvinne
som snakket norsk ﬂytende. Etter hvert ansatte de to ﬁnner til, og kjøpte opp
mindre, ﬁnsk selskap som heter Yrittäjäin Sähkönhankinta OY. Dette gikk så bra at
det ga mersmak, men fart på sakene ble det først i januar i år.
– I januar var vi i møte med et selskap som var store på energimarkedet i
Finland. Grimeland foreslo da for dem å splitte selskapet i tre, og selge unna
deler, forteller Thomas Hakavik.
Grimeland smiler samtykkende.
Etter noen måneder skjedde nettopp det, og Eneas ﬁkk forespørsel om de var
interesserte i den delen som kjøpte inn strøm for kundene. Det sa de ja til, og
fredag var oppkjøpet av Enegia Market Services OY og Enegia Sweden AB (Enegia
Market Services) i boks.
LES OGSÅ: Risikerer mest i Drammen
Saken fortsetter under bildet

https://www.dt.no/naringsliv/drammen/nyheter/kjempeoppkjop-i-finland-skal-bli-store-i-europa/s/5-57-762371

3/10

9.11.2017

Drammens Tidende - Kjempeoppkjøp i Finland – skal bli store i Europa

23 ÅR MED VEKST: Med unntak av en periode i 2012 hvor Thomas Hakavik var ute av
selskapet, så har Eneas hatt veskt helt siden starten i 1995. Og aldri har de vært så store
som nå. Foto: Tore Sandberg

Fikk nye eiere selv
Men dette oppkjøpet hadde ikke gått i orden hvis ikke Eneas selv hadde fått nye
eiere i fjor. I september 2010 kjøpte det britiske selskapet Palamon Capital
Partners 80 prosent av aksjene i Eneas for 385 millioner kroner. Dette er et PEselskap, et investeringsfond.
I fjor ble Eneas solgt på nytt, denne gang til det norske PE-selskapet Norvestor
(tidligere Norsk Vekst), for ca. én milliard kroner. Norvestor eier nå 81 prosent av
aksjene, de ansatte 19 prosent.
– Det hjelper å ha kapital i ryggen når vi foretar oppkjøp. Hvor mye vi kjøpte
det ﬁnske selskapet for ønsker vi ikke å opplyse om, sier Hakavik.
– Men dere stanser vel ikke med oppkjøp i Finland?
– Nå jobber vi med å få orden på dette oppkjøpet, og vi ser mange fordeler
både for oss og for ﬁnnene der vi kan utnytte hverandres sterke sider. Vi har
ikke konkrete planer, men utelukker ikke nye oppkjøp, sier Hakavik.
LES OGSÅ: Styrer mot én milliard

Tyskland neste
– Vi har som mål å bli store i Europa, og da er det ett marked som teller:
Tyskland, sier Grimeland.
Noen konkrete tyske selskaper har de ikke kikkerten, i hvert fall ikke noe de vil si
offentlig. Tyskland er et stort strømmarked. Mens det norske strømmarkedet er på
rundt 120 TWh, så er det tyske på 440 TWh. Dessuten har tyskerne også en rekke
andre energikilder.

https://www.dt.no/naringsliv/drammen/nyheter/kjempeoppkjop-i-finland-skal-bli-store-i-europa/s/5-57-762371
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– Vi jobber kun med ren, miljøvennlig kraft, noe som blir positivt mottatt i
Tyskland, sier ﬁnansdirektør Ole Magnus Raknes.
Skulle det dukke opp noe interessant, så vil Eneas vurdere det. Og med en eier som
Norvestor i ryggen så har de også ﬁnansielle krefter til et oppkjøp.
LES OGSÅ: Telefonsalgﬁrma måtte legge på røret

Ansatte ble med
– Det er typisk for et PE-selskap å eie en bedrift i tre til sju år, utvikle
bedriften for så å selge videre. Om noen år blir nok også vi solgt videre,
kanskje til et enda større og internasjonalt PE-selskap, sier Thomas Hakavik.
Selv sitter han med en eierandel på ti prosent i Eneas. Han er meget fornøyd med
at alle de ansatte som hadde aksjer i selskapet reinvesterte hele eller deler av sine
verdier da selskapet ble solgt i fjor, og at nye ansatte tegnet seg som aksjonærer.
– Det viser at de ansatte har tro på det vi gjør.
LES OGSÅ: I dag er det «Strømmens dag» – hva med et lite eksperiment?
BUSKERUDS TI STØRSTE BEDRIFTER

https://www.dt.no/naringsliv/drammen/nyheter/kjempeoppkjop-i-finland-skal-bli-store-i-europa/s/5-57-762371
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Energy services Holding AS (/informasjon-om-energyservices-holding-as-103271497S0?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_mediu
Org nr 995 688 913
Se kontaktinformasjon fra 1881.no (https://www.1881.no/konsulenter-tekniskkonsulentvirksomhet/konsulenter-teknisk-konsulentvirksomhet-buskerud/konsulenter-tekniskkonsulentvirksomhet-drammen/energy-services-holding-as_103271497S0/?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=Contac
Last ned ﬁrmarapport for Energy services Holding AS (/vis-ﬁrmarapport-for-energy-services-holdingas-103271497S0?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=)

Resultatregnskap
Sum driftsinntekter

19

Driftsresultat

-2

Resultat før skatt

-87

Årsresultat

-68

Se ﬂere regnskapstall for Energy services Holding AS (/regnskapstall-for-energy-services-holding-as103271497S0?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=Regns
Aksjonærer

Eier

Eneasweco Holding AB
Se alle aksjonærer i Energy services Holding AS (/roller-og-eiere-av-energy-services-holding-as-10327149
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=Aksjo

https://www.dt.no/naringsliv/drammen/nyheter/kjempeoppkjop-i-finland-skal-bli-store-i-europa/s/5-57-762371
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Eneas Energy AS (/informasjon-om-eneas-energy-as100673555S1?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_mediu
Org nr 980 405 540
Se kontaktinformasjon fra 1881.no (https://www.1881.no/stroemleverandoer/stroemleverandoerbuskerud/stroemleverandoer-drammen/eneas-energy-as_100673555S1/?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=Contac
Last ned ﬁrmarapport for Eneas Energy AS (/vis-ﬁrmarapport-for-eneas-energy-as-100673555S1?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=)
Resultatregnskap
Sum driftsinntekter

330

Driftsresultat

15

Resultat før skatt

10

Årsresultat

7

Se ﬂere regnskapstall for Eneas Energy AS (/regnskapstall-for-eneas-energy-as-100673555S1?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=Regns
Aksjonærer

Eier

Energy services Holding AS
Se alle aksjonærer i Eneas Energy AS (/roller-og-eiere-av-eneas-energy-as-100673555S1?
utm_source=www.dt.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Firmainformasjon&utm_content=Aksjo

Styreverv/Roller
Thomas Hakavik (1971)

Styrets leder

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Vil du bli oppdatert hver morgen? Få de viktigste sakene fra DT rett i innboksen.

Lik Drammens Tidende på Facebook
Liker

Espen Eriksen og 44 k andre liker dette.

Les mer om: næringsliv Drammen Nyheter
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Se kommentarer

Flere saker

Rammet av bygging i sentrum – måtte gi opp klesbutikk
ANNONSE

Spør helsesministeren om
sykehus-vei
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Overlege: Kreftprøver blir liggende

Agouda forlenger ikke med Godset

Syv lokale boksere helt i hundre

Vis ﬂere saker

Kommentarer til denne saken
0 kommentarer

E-POSTVARSLING

Henning Hansen
Din kommentar…

A

KOMMENTER

Debattregler

Til toppen
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