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Momek Group og HitecVision går i kompaniskap for videre vekst
Gjennom salg av aksjer til HitecVision sikrer Momek Group seg grunnlaget for videre vekst.
«Vi har stor tro på at HitecVision blir en god partner for å kunne videreutvikle Momek Group. Det er først
og fremst HitecVisions klare mål om vekst og utvikling gjennom å tilføre kompetanse, nettverk og kapital,
som gjør dette til en god løsning for oss», uttaler konsernsjef og medeier Wiggo Dalmo. «Vi møter stadig
tøffere konkurranse i et internasjonalt marked og kompleksiteten på våre tjenester øker. Dalmo trekker blant
annet Subsea som et av de viktige satsningsområdene fremover. Videre understreker han behovet for å
rekruttere mange dyktige ingeniører i tiden som kommer. At vi er solid finansiert, planlegger investeringer
på mange hundre millioner og konkurrerer i et internasjonalt marked er våre kunders beste garanti for at
Momek Group er et godt valg også i fremtiden. Dette gjelder ikke bare innenfor Olje & Gass, men for hele
vår kundeportefølje», avslutter Dalmo.
Gøran Nerdal, daglig leder og 20 % eier i Momek`s sin bygg entreprenør virksomhet uttaler «dette vil utvikle
vår virksomhet fremover og befeste vår posisjon som leverandør av byggetekniske fag knyttet til oppbygging
av basefunksjoner rettet mot Olje & Gass utviklingen i vår landsdel»
«For HitecVision er dette en spennende satsing hvor vår kapital og ressurser, i kompaniskap med Wiggo
Dalmo, kan støtte oppbyggingen av Momek som en aktør innen bygg, fabrikasjon og MMO (vedlikehold og
modifikasjon). Vi ønsker å videreutvikle Momek Group ut fra det sterke grunnlaget som er lagt av Wiggo,
Helgeland Invest og medarbeiderne i Momek, til en betydelig leverandør innenfor dette segmentet, dette skal
vi bygge videre på. Momek, godt støttet av Helgeland Invest, har gjennom mange år vist vilje og evne til
vekst og utvikling», uttaler Per Hatlem, Partner Industri HitecVision og tidligere konsernsjef i Apply.
«HitecVision sin inntreden i Momek medfører at Helgeland Invest selger seg ut av Momek Group.
Helgeland Invest har vært eier i Momek Group siden mai 2010 og har bidratt med frisk kapital i en viktig
fase for bedriften», uttaler Ståle Indregård, adm. dir i Helgeland Invest.
Fakta om Momek Group
MOMEK Group er et Nordnorsk industrikonsern med hovedkontor i Mo i Rana. Selskapet ble etablert i 1998
av gründer og konsernsjef Wiggo Dalmo og leverer ingeniørtjenester, prefabrikasjon, vedlikeholds- og
installasjonstjenester rettet mot landbasert og offshorebasert industri. Gruppen har 300 ansatte og en
omsetning på ca. NOK 350 millioner i 2012. Gjennom kontinuerlig og kontrollert vekst har Momek Group
allerede etablert seg som ett av Nord-Norges største industriserviceselskaper. Eiere før oppkjøpet har vært
Dalmo Holding med 66 % av aksjene og Helgeland Invest med 34 % av aksjene.
Fakta om HitecVision
HitecVision er et ledende investeringsselskap med fokus på å videreutvikle bedrifter innenfor Olje & Gass
sektoren ved å tilføre kompetanse, nettverk og kapital. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med
avdelingskontorer i Oslo og Houston. HitecVisions team har kjøpt, investert i og etablert til sammen over
100 selskaper. Av andre bedrifter i porteføljen kan nevnes: Apply, Agility Group (tidl. Grenland Offshore),
Aarbakke Group, Troms Offshore m.fl.
For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:
Momek Group, Konsernsjef, Wiggo Dalmo, Mobil 91 56 63 98
HitecVision, Per Hatlem, Partner Industri, Mobil 91 81 18 66
Helgeland Invest, Ståle Indregård, Adm. Dir., Mobil 91 84 27 21

