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Haniel kjøper Optimar, en ledende leverandør av 
automatiserte fiskehåndteringssystemer 
Raskt voksende førsteklasses leverandør fra Norge diversifiserer Haniel-
porteføljen ytterligere  
 

Duisburg 21. desember 2017. Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) har 20. desember 

2017 kjøpt Optimar helt og fullt fra de norske investorene Credo Partners og 

selskapets ledelse. Optimar er en global leder innen automatiserte 

fiskehåndteringssystemer. Selskapet utvikler, produserer og installerer løsninger for 

bruk på skip, på land og for akvakultur. Selskapet har hovedkontor i Ålesund, har vokst 

sterkt i løpet av de to siste årene og forventes å generere en omsetning på rundt 1100 

millioner NOK i 2017. Optimar betjener sine kunder verden rundt med skreddersydde 

systemer og tjenester fra seks steder i Europa og USA. Det nåværende ledelsesteamet 

ledes av adm. dir. Håvard Sætre og vil lede selskapet fremover som en del av Haniel 

Group. 

 

"Optimar tilbyr sine kunder fra fiskeri- og akvakulturindustrien sofistikerte løsninger som 

dekker nesten hele den relevante verdikjeden. Både selskapet og markedet har stort 

potensial for videre vekst. Takket være den brede internasjonale posisjoneringen og 

innovasjonen ser vi gode muligheter til å raskt forbedre markedsposisjonen enda mer", 

sier adm. dir. i Haniel, Stephan Gemkow. "Vi er glade for å kunne utvide porteføljen vår 

med enda en attraktiv bedrift så snart etter oppkjøpet av ROVEMA."  

Vekst som drives av megatrendene i automasjon og ernæring. 

Den innovative selskapet med rundt 350 ansatte er en ledende produsent av 

automatiserte fiskehåndteringssystemer av høy kvalitet på skip ("ombord"), på land 

("onshore") og på fiskeoppdrettsanlegg ("akvakultur"). De nøkkelferdige systemene 

installeres enten på frittstående grunnlag eller sammen med tredjepartsløsninger. Som 
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full-service-leverandør tilbyr Optimar også ekstra produkter og tjenester samt generell 

overhaling av brukte maskiner for håndtering av sjømat. 

Markedet har stort potensial: Den økende protein-etterspørselen fra verdens voksende 

befolkning, den økte levestandarden og tiltagende automasjonen av industrielle 

verdikjeder er megatrender som bidrar til selskapets langsiktige og dynamiske vekst. I 

tillegg til hovedkontoret og produksjonslokalene omkring Ålesund, har selskapet i dag 

produksjonsanlegg i Norge, USA, Spania og Romania. Selskapet har betjent 

internasjonale kunder i fiskeri- og oppdrettsindustrien i mer enn 30 land.  

Den sterke ledelsen er henrykt over vekstmulighetene 

Ledelsesteamet, som ledes av adm. dir. Håvard Sætre, ser frem til å bli en del av Haniel 

Group. Håvard Sætre: "Dette er en milepæl for oss. Haniels mange år med erfaring i 

utvikling av selskaper vil støtte og akselerere veksten vår. Våre verdier er en viktig del av 

vår bedriftskultur: innovasjon og driv, tradisjon og ansvarlighet. Vi ser dette også hos 

Haniel. Vi er svært fornøyde med at hovedkontoret vårt forblir i Ålesund. Vi vil fortsette 

å ha samme fokus på både små og store prosjekter rundt omkring i verden." 

Pål Brynsrud, seniorpartner i Credo Partners, er også overbevist om at man har funnet 

den beste kjøperen: "Optimar har nådd langt på kort tid, og er en virkelig suksesshistorie 

med grunnleggere fra tre selskaper og Credo Partners som har arbeidet sammen med 

ledelsen som ett team. Den avgjørende faktoren i vår beslutning var at Haniel utvikler 

sin selskapsportefølje med suksess, basert på en langsiktig tilnærming til bærekraftig 

verdiforbedring."  

Man har blitt enige om ikke å oppgi kjøpsprisen og ytterligere detaljer om de 

kontraktsmessige arrangementene.  

Se det vedlagte faktaarket for flere opplysninger om Optimar. 

Selgerne ble rådgitt av Arctic Securities og advokatfirma Thommessen. 

Haniel ble rådgitt av PwC Norway, Simonsen Vogt Wiig og Heuking Kühn Lüer Wojtek.  
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Kontakter for presse  

Haniel 

Dietmar Bochert, Senior Vice President Communications,  

Tlf.: +49 203 806-578, faks: +49 203 806-80578, e-post: dbochert@haniel.de 

 

Kontakter for finans 

Haniel 

Dr Axel Gros, Senior Vice President Finance,  

Tlf.: +49 203 806-355, faks: +49 203 806-80355, E-post: agros@haniel.de 

Kontakt for Credo Partners 

Pål Brynsrud, Senior Partner, 
Tlf.: +47 9226 5656, E-post: brynsrud@credopartners.no  

Kontakt for Arctic Securities 

Bjørn Løvenskiold, Head of Corporate Finance, 
Tlf.: +47 2101 3107, E-post: bl@arctic.com   
 
 
Haniel 
Franz Haniel & Cie. GmbH er et tysk familieeid selskap som har hatt hovedkontor i Duisburg-Ruhrort siden det ble 
grunnlagt i 1756. Det 100 prosent familieeide holdingselskapet administrerer sin allsidige portefølje derfra, basert på en 
langsiktig investeringsstrategi som verdiutvikler. Haniels portefølje består på nåværende tidspunkt av seks avdelinger som 
har selvstendig ansvar for driften og som har markedsledende posisjoner innen sine sektorer: BekaertDeslee, CWS-boco, 
ELG, Optimar, ROVEMA og TAKKT. I tillegg er det finansielle investeringer i CECONOMY og METRO. 
 
For mer informasjon om Haniel kan du gå til www.haniel.de og www.enkelfaehig.de. 
 
Denne pressemeldingen er også tilgjengelig på www.haniel.de. 
 
Optimar 
Optimar er en ledende leverandør og systemintegrator av automatiserte fabrikkløsninger til den maritime og 
sjømatsektoren i hele verden. Selskapet har hatt betydelig vekst i de siste årene og har nå avdelinger i Norge, Spania, USA 
og Romania. Optimar har hovedkontor i Giske kommune, noen få kilometer utenfor Ålesund. Selskapet har rundt 350 
ansatte og forventes å generere en omsetning på rundt 1100 millioner NOK (115 millioner EUR) i 2017.  
 
For mer informasjon om Optimar kan du gå til www.Optimar.no. 
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Credo Partners 
Credo Partners har siden 2003 utviklet bedrifter i krevende situasjoner, og er etablert som det ledende 

investeringsfirmaet i Norge for verdiskaping i små og mellomstore selskaper. Vi fokuserer på bedrifter med betydelig 

vekstpotensial og EBITDA mellom 15 millioner NOK og 60 millioner NOK. Vår investeringsfilosofi og tilnærming til 

verdiskaping er skreddersydd i henhold til mulighetene og utfordringene som små og mellomstore selskaper vanligvis står 

ovenfor.  

 

For mer informasjon om Credo Partners kan du går til www.credopartners.no/en/. 
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