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Kjøper Raufoss Industripark

LNG-PRAT: Øystein Kalleklev
(nummer to fra høyre) leder
John Fredriksens tunge satsing
på transport av flytende naturgass, LNG. Her er han i samtale
med sin tidligere sjef, skipsreder trygve Seglem i Knutsen
oAS Shipping/Knutsen NYK
offshore tankers. Ytterst til
høyre thorolf P. Aurstad i Flex
LNG.
Foto: IváN KvErmE

INDUSTRIPARK:
raufoss Industripark er en av Norges
største industriparker. Parken kan se
tilbake på mer enn
100 års industrihistorie, og i dag
holder over 40 ulike
bedrifter og cirka
3.000 ansatte til
der.

Foto: rAuFoSS INdIStrIPArK

IndustrI: Lokale aktører kjøper Raufoss Industri-

park fra amerikansk fond. Skattum Eiendom blir største aksjonær med 50 prosent. Eiendommene kjøpes
på basis av en eiendomsverdi på 1,8 milliarder.
Det er selskapet Raufoss Næ
ringspark som selger, der den
største aksjonæren er det ameri
kanske fondet H.I.G Capital med
cirka 83 prosent. Øvrige eiere er
blant annet NRP og Arne Blystad.
Kjøpet omfatter hele Raufoss
Industripark, som utgjør cirka
240.000 kvadratmeter eiendom
og omtrent 3.000 mål tomt. Ei
endommene kjøpes på basis av
en eiendomsverdi på rundt 1,8
milliarder kroner. Dette ifølge
en pressemelding.
Majoritetseieren i den nye
eierkonstellasjonen vil være
Skattum Eiendom med 50
prosent eierandel og SKB Eiendom (del av Stiftelsen Kaare
Berg) med 35 prosent eierandel. Johs Olsen Eiendom blir
tredje største aksjonær med
5,5 prosent.

Nammo og Vestre Toten kom
mune viderefører sitt eierskap i
parken.

Lokalt engasjement

– Vi synes det er spennende å
investere i Innlandet og det er
ekstra motiverende å bli del av
et industrielt og høyteknolo
gisk miljø. Bedriftene i Raufoss
Industripark er i fremste rekke
nasjonalt og internasjonalt og
det jobbes kontinuerlig med ut
vikling og effektivisering for å
møte morgendagens krav. Vi ser
også frem til å bidra til ytterligere
samarbeid mellom bedriftene i
Raufoss Industripark og andre
sterke miljøer i regionen, uttaler
Ted Skattum i Skattum Holding
i pressemeldingen.
– Vi er positive til nye eiere
med sterkt lokalt engasjement

– som har mål om et langsiktig
eierskap og ønsker å videreutvi
kle parken, både gjennom å vokse
med dagens leietakere samt å til
trekke nye leietakere til parken,
uttaler daglig leder i Raufoss Næ
ringspark, Øivind Hansebråten i
pressemeldingen.
Kjøpet er tilrettelagt av NRP
Finans, som også vil være med
eier og følge selskapet videre i
utviklingen. NRP Finans er en
uavhengig tilrettelegger av inves
teringer innen eiendom, shipping
og offshore.
Raufoss Industripark er en
av Norges største industripar
ker, beliggende i Vestre Toten
og Gjøvik kommune, cirka 120
kilometer nord for Oslo. Parken
kan se tilbake på mer enn 100
års industrihistorie, og i dag sy
der det av aktivitet med over 40
ulike bedrifter og rundt 3.000
ansatte. Bedriftene produse
rer høyteknologiske produkter
innen mange bransjer til de
mest krevende kundene verden
over.
FA

Nordea øyner Entra-oppgang

mentale bildet er positivt

STERK VEKST: «Flex Enterprise» er det andre i en serie nybygg som John Fredriksens børsnoterte gassrederi Flex LNG får levert fra skipsverft i Sør-Korea. Foto: FLEx LNG

Frem til og med 2021 skal sel
skapet overta ni nybygg, alle med
en lastekapasitet på vel 174.000
kubikkmeter flytende naturgass.
Denne veksten gjør Flex LNG
til den ledende eieren og operatø
ren av moderne femtegenerasjons
gasstankere i verden.
På de neste plassene følger Teek

ay, GasLog, Maran Gas, Cardff, BP,
NYK, Knutsen OAS og BW Group.
Flere analytikere støtter Flex
sjefens vurdering av utsiktene
for LNGrederiene. Blant dem er
Fearnley Securities, som hadde
Flex LNG som «top pick» på sin
shipping og offshorekonferanse
i forrige uke.

Nordea Markets har startet dek
ning av Entraaksjen med en
kjøpsanbefaling og et kursmål
på 130 kroner, opplyser TDN
Direkt.
«Vi forventer høyere renter og dermed høyere avkastningskrav, men at dette vil
veies opp av høyere markedsleie,» skriver meglerhuset i
tirsdagens morgenrapport.

Videre skriver Nordea Mar
kets at de synes eiendomssel
skapets vekstpotensial er at
traktivt. Meglerhuset estimerer
at Entras nåværende prosjekt
portefølje kan tilføye mer enn
14 kroner pr. aksje til selskapets
netto eiendelsverdi (NAV).
Entraaksjen kostet tirsdag
ettermiddag rundt 117 kroner på
Oslo Børs.
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ATTRAKTIVT VEKSTPOTENSIAL:
Hos Entra og konsernsjef Arve regland,
ifølge Nordea markets.
Foto: AdrIAN NIELSEN

Danske Bank søker
advokater/advokatfullmektiger
Danske Bank vokser og vi skal nå styrke vårt advokatkontor i banken. Vi har
allerede et av de sterkeste fagmiljøene i bransjen og søker nå etter flere
advokater/advokatfullmektiger til juridisk avdeling. Vil du være med på å
styrke og videreutvikle laget vårt?
Danske Bank er en nordisk bank med sterke regionale røtter. Konsernet har hovedkontor i
København. Vi er en utfordrer i Norge, og er i dag Norges tredje største bank.

Sjekk ut
fullstendig
utlysning på
danskebank.no/
jobb

