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Servicefartøy og sjøtjenester 
- tid for konsolidering og store penger? 
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- fra Siv. Ing. til fiskehandler… 

 John Binde 
 Operating Director i Paine & Partners, LLC (fra 2014) 
 Konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA (fra 2004) 
 Adm. Dir. Erling Haug (fra 2001) 
 Adm. Dir. og eier av Lade Metall AS (fra 1994) 
 Viseadmin. Dir. Setsaas Industri Offshore AS (fra 1989) 
 Kvalitetssikringssjef Golar-Nor Offshore AS (fra 1986) 
 Programvareutvikler Kongsberg Våpenfabrikk (fra 1984) 

 
 Sivilingeniør NTNU, Maskinlinjen 
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 Paine & Partners, LLC er et amerikansk PE-fond som 
investerer globalt i selskaper innen mat, landbruks- 
og havbrukssektoren.  

http://www.painepartners.com/ 

http://www.painepartners.com/
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Paine & Partners, LLC 

Hvorfor investere i «Food & Agribusiness» 
 Grunnleggende økt protein- og matbehov fremover 
 Verdens befolkning vil øke fra 7,0 til 9,5 milliarder frem til 2050 (+ 35 %) 
 Behovet for mat vil øke med min 80 % pga demografiske endringer (jfr FAO) 
 Matproduksjonen med mindre «miljømessig fotavtrykk» 

 
Ønsker kontrollerende eierskap 
 Mer enn 50 % eierskap 
 5 – 8 års tidshorisont 
 P+P har kapital og kompetanse til å bidra med verdiutvikling 

 

Typisk investering er 10 – 150 mill USD 
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Nytt vekstregime i Norge ? 

Rødt => Biologiske utfordringer 
 Reduksjon i eksisterende kapasitet 

 

Gult => Akseptabel biologisk status 
 Ingen endring 

 

Grønt => Svært god biologisk  status 
 Økning i eksisterende kapasitet 

http://www.regjeringen.no/en/dep/nfd.html?id=709
http://www.regjeringen.no/en.html?id=4
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Hva vil dette føre til? 
God biologisk status blir enda mer verdifullt! 
 Ikke bare marginpåvirkning, men også kapasitetsvekst 

 
Vi tror det vil bli enda større fokus og enda mer ressurser som skal brukes 
for å unngå biologiske problemer. 
 
Mer behov for profesjonelle tjenester. 
 
Matfiskprodusenetene ønsker å fokusere på effektiv produksjon. 

Foto: AKVAGroup 

Vi tror det vil bli økt outsourcing 
fra matfiskprodusentene 
 Brønnbåt, serviceoppdrag, 

installasjon, inspeksjon, vask, 
desinfeksjon, avlusing 

http://www.akvagroup.com/Products/Cage farrming aquaculture products/Net Cleaning Systems/ringvasker-p%C3%A5-b%C3%A5t.jpg?w=1280&upscale=false
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Foto: Frøy Akvaservice AS 

Havbruk vs Olje- og Gass 

Sammenlign med «Oil Service» 
 Oljeselskapene startet med å gjøre nesten alt 
 Supply-båter 
 Shuttle tankere 
 Undervannsteknologi 
 Ankerhåndtering 
 Dykking, ROV 
 Inspeksjon 

 

Havbruksnæringen er yngre 
 

Foto: skipsmagasinet.no 

Foto: Farstad 

http://www.skipsmagasinet.no/uploads/pics/0001_solvtrans_618121286.jpg
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Lønnsomheten er ulikt fordelt 
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… det er også veksten i de ulike sectorene 
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En ung sektor i en ung næringen 
 
Fragmentert sektor med mange og  
små selskaper 
 
Forventes økte krav til servicetjenestene 
 Utstyr og kompetanse 

 
Tror vi vil se en positiv utvikling 
 kraftig vekst 
 flere totalleveranser 
 nye aktører 
 og konsolidering 

Status for Service tjenester innen havbruk 

Foto: Oceaneering 
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Takk for oppmerksomheten ! 

http://www.skipsmagasinet.no/uploads/pics/0001_solvtrans_618121286.jpg
http://www.akvagroup.com/Products/Cage farrming aquaculture products/Net Cleaning Systems/ringvasker-p%C3%A5-b%C3%A5t.jpg?w=1280&upscale=false
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