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Kraftig vekst
IT

It--selskapet Cegal i
Sttavanger kan vise til
krraftig vekst i 2013. I år er
målsetningen å eksportere teknologi innen olje
og gass gjennom etablering i utlandet og mulige
oppkjøp av selskaper.
ASGAUT NÆSS
STAVANGER
Cegal passerte 300 millioner
kroner i omsetning ifjor, en
vekst på over 60 prosent. Driftsmarginen var 12 prosent,
omtrent samme margin som
året før.
It-selskapet på Forus har
nylig signert en stor driftsavtale
med Bayerngas for deres
it-løsninger i Norge. Den har en
varighet på fem år pluss opsjon
på inntil to år forlengelse med
totalverdi 100 millioner kroner
pluss.
– Avtalen var ute på full
anbudsrunde. Cegal var best,
spesielt siden det er spesialisert
innen olje og gass, sier finansdirektør Hilde Boysen i Bayerngas
som har eierandeler i
tilsammen 51 lisenser på norsk
sokkel.
– Avtalen med Bayerngas vil
bidra til videre vekst i år, og så
ser vi for oss ytterligere vekst
både på eksisterende og nye
kunder. I 2014 har vi lagt opp til
et budsjett med 400 millioner
kroner i omsetning, sier administrerende direktør Svein
Torgersen i Cegal.
Torgersen sier veksten ifjor

Cegal as
Årsresultat
Millioner kroner
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt

2013
316
38
35

2012 Endring
191 65,4%
22,6
68,1%
22,3 57,0%

var organisk, i form av nye
kontrakter.
– Samtidig har vi ansatt 75
personer og passerer 200
ansatte i disse dager, sier han.
Torgersen sier de har som
mål å etablere seg i utlandet i
2014. De ser også på oppkjøp av
selskaper med kompetanse
innen olje og gass, enten utenlandske eller norske med
kontorer i utlandet.
– Hittil har vi satset mye på
det norske markedet hvor det
fortsatt er gode vekstmuligheter. Men vi mener de løsningene vi har laget innenfor
leting og produksjon er av en
kvalitet som vi også skal klare å
lykkes med internasjonalt, sier
Torgersen.
Om videre vekst sier
Torgersen de har planer som
viser at Cegal alene kan
omsette for 600 millioner i
2015.
– Lykkes vi med oppkjøp, ser
vi gjerne for oss at vi kan
strekke oss opp mot én milliard
kroner i omsetning innen 2016.
Men da har vi etablert oss i
utlandet og fått suksess der og
vi har lykkes med oppkjøpsstrategien, sier Torgersen.
Private equity-selskapet
Norvestor har siden 2011 vært
majoritetseier i Cegal med 63
prosent.
asgaut.nass@dn.no

laksefangster
Totalfangst av villaks

Wiersholm er allerede ledende. Men vi må utvikle oss videre.
Vi skal være våre klienters førstevalg. Hver gang.

Totalt rapportert avlivet antall laks i sjø- og elvefisket i
perioden 1983 til 2013. Fangstene ikke er korrigert for innslag av rømt
oppdrettslaks. Figuren omfatter heller ikke fisk som er gjenutsatt. Millioner
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Vi søker derfor engasjerte, positive og dyktige advokater/
advokatfullmektiger med 2-4 års relevant erfaring fra fagområdene:

ARBEIDSRETT
1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
20©14

standenes produktivitet og
overlevelsen til fisken. Dette
kan være forsuring av vassdrag,
vannkraftreguleringer og
påvirkning fra oppdrettsvirksomhet», skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.
I mai kommer rapporten fra
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning som vil vise hvorvidt
gytebestandsmålet i de enkelte
elvene ble nådd.
harald.berglihn@dn.no

For spørsmål om stillingene:
Næringseiendom
Tom Rune Lian
Partner, Wiersholm
T: +47 92 08 19 20

Immaterialrett/Teknologi
Hans Erik Johnsen
Partner, Wiersholm
T: + 47 90 89 28 82

Arbeidsrett
Eli Aasheim
Partner, Wiersholm
T: +47 91 57 42 85

Alternativt kan HR-Direktør Hilde Simenstad (tlf 90 54 27 06) kontaktes for alle stillingene.
For fullstendig stillingsutlysning og for å søke, se wiersholm.no

Wiersholm er et internasjonalt orientert advokatﬁrma, konsentrert om å dekke næringslivets behov
for strategisk forretningsjuridisk rådgivning, juridisk bistand ogprosedyre. Fundamentet er juridisk
spisskompetanse kombinert med handlekraft og forretningsforståelse. 150 advokater og 50 andre
medarbeidere arbeider teambasert og løsningsorientert, med vilje til å yte mer enn klientene forventer.
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(49 prosent), Hordaland (31
prosent) og i Finnmark (23
prosent).
«Årsakene bak det sviktende
fisket kan være mange. Generelt vet vi at sjøoverlevelse
styrer de store svingningene i
innsig av laks. Variasjoner i
sjøoverlevelse kan være
naturlig, men er trolig også
relatert til klimaendringene.
Regionalt og lokalt er det
andre menneskeskapte påvirkninger som reduserer laksebe-
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