PRESSEMELDING – 23 FEBRUAR 2015
SAGA CORPORATE FINANCE BISTÅR EIERNE AV MONGSTADBASE
I SALGET TIL COAST CENTER BASE AS
Coast Center Base kjøper Mongstadbase AS. Selskapene har inngått en intensjonsavtale som
er basert på at CCB tar over 100 prosent av aksjene i løpet av våren 2015. NorSea Group,
som eier 50 prosent av CCB, ble tidligere i år tildelt kontrakt for base- og terminaldrift på
Mongstad for Statoil fra og med 1. Juli 2015. Coast Center Base vil stå som utførende for
kontrakten på Mongstad.
«Etter Statoil-tildelingen var det naturlig å gå inn i en dialog med Mongstadbase med tanke på å få til en løsning
der ute. I utgangspunktet var det snakk om å få til et samarbeid, men ledelsen i Mongstadbase var av samme
oppfatning som oss; at det ville tjene saken om vi hadde forent kreftene våre med en felles løsning på eiersiden»,
sier administrerende direktør Kurt R. Andreassen i Coast Center Base
"Gjennom de siste ukers samtaler har det blitt klart at det er et godt grunnlag for å samarbeide med CCB framover
og derigjennom dra veksler på kompetansen og erfaringer i begge organisasjoner. Vi er veldig godt fornøyd med
at vi nå har blitt enige om en overtakelse av Mongstadbase AS. Behovet for å se på tilpasninger av organisasjon
og bemanning bortfaller naturlig nok ikke, men dette gir oss et bedre grunnlag til å ta gode valg i denne
prosessen", sier Daglig leder i Mongstadbase, Ragnhild T. Langøy
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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

