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Vi skal gjennom vårt arbeide, våre holdninger 
og vår evne til innovativ tenking fremstå som 
en bedrift kundene ønsker å knytte seg til.

Visjon
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Sluttkunder

Offshore, Oil&Gas, Defence , Health Care
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Vår hverdag

Markedsledende kunder

• Avanserte og kostbare produkter.

• Produkter som er kritiske i operasjon.

• Kunder som krever kvalitet.

• Kunder som krever service og 
samarbeid.

• Kunder som krever forutsigbarhet.

• Kundene har vist stor tillit til våre 
leveranser siden starten i 1967.
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Eks: Design og konstruksjon

Fra ide og behov til ferdig produkt

Konstruksjon, visualisering, prototyp, test, produksjon

• Synliggjøre krav og behov

• Visualisere design

• Industrialisering  (smarte prod. løsning)

• Ta hensyn til alle disipliner

• Verifisere

• Produksjon, kvalitetssikring
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Vi leverer

Komplett leveranse er vår styrke

En leverandør, en leveranse, kvalitet og kontroll

• Design og konstruksjon –
Industrialisering / Produksjons tilpass

• Mekanisk produksjon - stansing -
knekking - maskinering - sveising

• Overflatebehandling (våt, pulver, teflon 
og silketrykk)

• Elektro innkjøp, montasje og test

• Logistikk og innkjøp (Globalt marked)
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Litt om Oswo AS

Addresse : Moloveien 3   

3192 Horten

Bygning : 8000 m2

Alle tjenester samlet i Moloveien 3.

År Omsetning Ansatte

11 114 mill 75

12 125 mill 77

13 150 mill 77

14 150 mill 75

Meget stabile medarbeidere 

Korttids sykefravær 1.8%
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Generasjonsskifte

Historikk:

1967: Etablert  av gründer Kjell Oswold (min svigerfar) 

• basert på platemekanikk.

1983: Utvidet med Elektro og Elektromekanisk.

Bedriften har hatt flere lokasjoner i Horten.

1998: ble alle avdelinger ble lokalisert i Moloveien 3  (Oswo kjøpte 

hele den «gamle batterifabrikken»)

Kjell Oswold har selv drevet bedriften fram til 2006 (Daglig leder og 

de senere årene som styreformann).

Jeg hadde ikke jobbet i Oswo før jeg overtok som daglig leder i 

2006 (etter nesten 20 år i Sjøforsvaret – Marineingeniør/Siv.ing).
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Generasjonsskifte

2006: Kjell Oswold hadde et ønske om at bedriften skulle 

videreføres i familien og startet en prosess for å gjennomføre dette.

Sammen med revisor (E&Y) og advokat, ble det utarbeidet en plan 

som ble fulgt. Planen bestod av flere trinn, som har tatt flere år å 

gjennomføre ( - 2012).

Det er mange hensyn som skal tilfredsstilles (lover, regler, 

dokumenter, aksjer, skatt, verdier, formue, endring av lover….). 

Dette hadde vært vanskelig å gjennomføre uten E&Y.

Tillit til hverandre - svært viktig.

Kjennskap til bedriften / personer / kultur

Ingen fasitløsning – må tilpasses hvert tilfelle
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Generasjonsskifte

Generasjon Aksjer %

1 10 

2 50

3 40

Dette medfører en praktisk løsning for alle generasjoner.

Selv om det er en Familiebedrift - driver vi en 

kommersiell virksomhet. 

Dagens aksjefordeling
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Styre

Styreleder : Torfinn Kildal

Styremedlem: Kjell Oswold

Sjalg Mortvedt

Torfinn Kildal var konserndirektør 

i Kongsberg Maritime fram til 2010.

Gir oss/meg en meget god støtte

Rollen blir noe «annerledes».

Men, gode avklaringer i forkant har 

medført et godt samarbeid jeg 

setter stor pris på!

Kjell Oswold - «Grynder og 

svigerfar»

• Stolte på at jeg ville klare 

dette.

• Lite innblanding i daglig drift 

(ingen)

• God sparringspartner – har 

mye erfaring fra næringslivet.

• God støttespiller.

• Ærlig på godt og vondt 

(ingen kjære mor).

• Styrket familieforhold

• Samarbeid som fungerer 

meget godt.



www.oswo.no 12

Forutsigbar leverandør til 

krevende operasjoner

Takk for 

oppmerksomheten!


