PRESSEMELDING – 12 NOVEMBER 2010
RØROS FLYSERVICE GÅR SAMMEN MED NORPORT OG SVENSKE NORDIC AERO OG SKAPER
DET MARKEDSLEDENDE NORDISK FLYSERVICEKONSERNET AVIATOR AIRPORT ALLIANCE
Investeringsfondet Accent Equity 2008 blir deleier i en ny konstellasjon av nordiske foretak
i flyservicebransjen. I det nye konsernet som får navnet Aviator Airport Alliance inngår
Røros Flyservice og Norport Handling samt svenske Nordic Aero. Accent Equity 2008 blir
eier av 50% av selskapet, mens gründerne av de tre selskapene, og ledelsen i det nye
selskapet eier de resterende 50%.
De tre selskapene som initialt inngår i konsernet er basert i Norge og Sverige, men har også virksomhet i Danmark
og Finland. Selskapene kommer i fortsettelsen til å opptre under sine nåværende varemerker, men med noen
fellesfunksjoner under det felles varemerket Aviator Airport Alliance. Accent Equity har som mål å bygge opp en
sterk uavhengig europeisk aktør innen flyhandling.
«Dette er en voksende bransje hvor flyselskapene i økende grad vil leie inn tjenestene», sier Bernt Lindberg i
Accent Equity Partners, som er rådgiver i Accent Equity 2008. «Gründerne i de tre selskapene som nå går inn i
det nye konsernet har alle skapt sterke enheter som nå kan vokse ytterlige på felles grunn. Vi planlegger for en
sterk vekst både gjennom organisk tilvekst i nye markeder og gjennom utøkning av tjenesteinnholdet», tilføyer
han.
Det nye konsernet forventer å få en omsetning på knapt en milliard kroner og har flere europeiske flyselskap
som kunder. Virksomheten bedrives på et 20-talls flyplasser i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Blant kundene
finnes Norwegian Air Shuttle, KLM, Air France, Finnair, Malmø Aviation, Skyways, Thomas Cook, DAT / DOT og
Air Baltic.
«Norwegian er svært positiv til denne styrkingen av våre uavhengige samarbeidspartnere på bakken. Røros
Flyservice og Norport ble etablert i forbindelse med Norwegians oppstart, og det er hyggelig å se at vi har bidratt
til å skape mange nye arbeidsplasser. Dette betyr også at de involverte selskapene er styrket i forhold til å være
med på vår videre vekst», uttaler direktør for Norwegian Bakkeoperasjoner, Bjørn Erik Barman-Jenssen.
«Denne avtalen er en fantastisk plattform for samarbeid og vil dermed sikre våre kunder høy kvalitet og et
ensartet produkt i hele Norden. Avtalen vil styrke oss betydelig og gi oss nye muligheter som vil bidra til utvikling
og vekst til beste også for våre mange dyktige medarbeidere», sier administrerende direktør Harald Horn i
Norport Handling.
«I tillegg til at vi blir finansielt styrket vil denne avtalen bidra sterkt til å sikre arbeidsplassene og gi våre
eksisterende og nye kunder et geografisk utvidet og bredere tjenestetilbud», sier konsernsjef Arve Engen i Røros
Flyservice.
For ytterligere informasjon kontakt:
Ivan Alver
Partner, Saga Corporate Finance
+47 9084 0456
ia@sagacorporate.no

Saga Corporate Finance er spesialisert innen gjennomføring av transaksjoner med privateide selskaper med
selskapsverdi mellom NOK 100 millioner og NOK 2 000 millioner. Vi tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester i
forbindelse med salg av selskap og strategiske oppkjøp i Norden og internasjonalt, og har særskilt kompetanse
innen skreddersydde strukturerte transaksjonsprosesser. Gjennom lang og omfattende erfaring fra et stort antall
gjennomførte transaksjoner, et tydelig fokus på våre kundegruppe, et stort internasjonalt nettverk og hardt
arbeid er vi i stand til å maksimere verdier for våre oppdragsgivere. www.sagacorporate.no

