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Foredraget er foredragsholders personlige 

oppfatninger. Andre tidligere eiere, rådgivere og 

nye eiere kan ha avvikende oppfatninger om deler 

av dette innholdet. 



 

 

M7 Offshore M7 AS:     selger 

Synergos AS (repr. For Translink):  M&A rådgiver 

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS: juridisk rådgiver 

Citec Oy Ab:     kjøper 

(Citec hadde sine egne rådgivere) 

3 



 

M7 Offshore M7 (“M seven”) utfører tjenester innenfor prosjektledelse og 
engineering til olje- og gassindustrien, inkl. LNG. Våre hovedområder er 
prosessanlegg (”Topsides”), moduler og utstyrspakker, og vi jobber i hele 
verdikjeden fra tidligfase-studier til detalj-engineering og ferdigstillelse.  

 

Kundegruppen er skipsredere, oljeselskaper, engineering-selskaper og 
utstyrsleverandører. 
 
M7 er lokalisert i Norge, Asker (og fra denne uken – også i Stavanger), har 
et datterselskap i Singapore og er medeier i Viafin-M7 AS. 

 

Vi har i gjennomsnitt hatt omtrent 20 + 10 ansatte + 10 konsulenter. 

 

13. September 2013 solgte vi bedriften til Citec Oy Ab. 
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 8 personer startet opp 1. august 2006 fordi vi «gikk lei» der vi 

jobbet. Likt eierskap 12,5%.  

 Ordremengden var god, vi hadde en rask vekst innenfor flytende 

oljeproduksjon (med skipsredere som kunder). 

 Finanskrisen satt en midlertidig bråstopp for dette markedet, og vi 

fant andre områder som gikk noe bedre (oljeselskaper, andre 

kontraktorer, LNG). 

 Fra 2011 begynte veksten igjen, og hadde dermed flere ben å stå 

på. 

 Vi har gjennom alle M7’s 7 år hatt en resultatmargin på over 10%. 

Likevel; i 2012 begynte noe å mangle...  
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M7 hadde «beilere» hele tiden.  

Det var viktig for meg at vi ikke var til salgs  

før vi var til salgs 



 

 Finanskrisen hadde endret «mind set» hos kundene; vi ble ansett 

som for små for de «interessante» oppgavene. 

 Januar og Mars 2012:  utvidet ledersamling ang. strategi, dvs en 

grundig vurdering av vår virksomhet. 

 Basert på dette ble følgende lagt frem for eierne og styret (April 

2012): 
1. Akseptere «dagens nivå» og fortsette i det små (fullt mulig) 

2. Gjøre endringer i bedriften på egenhånd 

A) Endre bedriften mot mer utleie-virksomhet 

B) Satse på organisk vekst 

3. Slå oss sammen med noen eller selge oss 
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 Vi anså pkt 1 «Dagens nivå» for å bli kjedelig (manglende visjoner 

og mål), pkt 2 «gjøre organiske endringer» var det uenighet om 

blant eierne (risiko, interesse), og dermed vanskelig å gjennomføre 

uten splid. 

 Vi sto igjen med pkt 3, som etter hvert fremsto mer og mer 

interessant – og salg fremsto etter hvert som et mer naturlig valg 

enn «merger» (slå seg sammen med noen). 

 Forslaget ble enstemmig vedtatt, og vi lagde følgende plan: 

 

1. Forberedende fase («rydde, «pynte brura», definere hva vi ville 

oppnå) – 6 mnd. 

2. Velge rådgiver (M&A-selskap) – 2 mnd. Kontrakt 01.01.13 

3. Prospekt-fase 

4. «Due dilligence» fase 

 Vi etablerte mulige stopper ved hvert punkt («Decision gates») 
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 Bruk rådgiver – de fleste selger bare en gang i livet.  

 Men – de kan dette, du kan det ikke. Vær dette bevisst på godt og 

vondt.  

 Vi hadde en «long list» med 6, sendte forespørsel til 3, og hadde 

møter med 2  M&A selskaper. 

 Hver bevisst på forhånd hva som er viktig for deg: 
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Completeness of bid 

Execution models/metodes 

Personal CV's 

Company systems 

Reputation in Norway 

Reputation internationally 

Financial competence 

Juridical competence 

Participation in international M&A networks 

Competence in Norwegian oil & gas industry 

Competence in International oil & gas industry 

Price before options 

Price including options 

Total price 

Price uncertainty 

Schedule 



 

 Pris-struktur er forskjellig: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bransje-kunnskap er viktig. 

 Hva annet er viktig for deg? 

 For oss var internasjonalt nettverk viktig, fordi vi hadde tro på at 
beste partner kjente vi ikke navnet på. 

 Hvem kjente egentlig best til pris-nivået på selskapet vårt, vi eller 
rådgiverne? 
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 M&A (Merge & Acquisition) advisors: 
betegnelse på rådgivere som hjelper deg å finne (noen) nye eiere. 

 NWC (Net working Capital) = arbeidskapital 
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld i balansen 

 EV (Enterprise value) = selskapsverdi 
Enterprise value = Market value + dept + preferred equity + 
unfunded pension liabilities – cash – extra assets – investments in 
associated companies 
 Selskapsverdien: Markedsverdien på selskapet  
     pluss det som behøves for kortsiktig drift.  

 Due Dilligence: 
Kjøper undersøkelser. Detaljert gjennomgang (normalt i et datarom) 
for å finne ut om opprinnelige/ foreløpige opplysninger stemmer eller 
om det ligger «noen lik begravet». 

 Earn-out: 
Selger må «tjene» deler av salgs-/ kjøpsprisen en tid etter inngått 
avtale. 
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 Med rådgiver planla vi følgende faser: 
1. Analyse og strategi (10 uker) 

- rådgivers undersøkelser og råd 
- utarbeidelse av prospekt  
   («Teaser» 2 sider og  
    «Information Memorandum- IM» 50 sider) 
 

2. Markedsføring/ salg (10 uker) 
- teaser 
- NDA 
- IM 
- Møter 
- Indikative bud 
 

3. Kjøpers undersøkelser («Due dill») (5 uker) 
 

4. Forhandlinger (5 uker) 
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 Slik gikk det: 
1. Analyse og strategi 

- rådgiver gjorde vårt prospekt betydelig bedre  
  enn vi hadde klart selv (men vi gjorde 90% av  
  jobben selv…) 
 

2. Markedsføring/ salg 
- «Teaser» gikk ut til 360 selskaper 
- NDA signert med 50 
- Fysiske møter med 20 selskaper (massiv jobb!) 
- Seleksjonskriterier før bud kom inn: 
 

Done on “industrial business fit”: 
 

 Ability to grow M7’s business 

 Interest for daughter companies 

 «1+1=3» 

 Cultural fit/ locations 

 Brand name recognized by M7’s Clients 

 Employees development possibilities 

 Locations 

 Potential threats 
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 Slik gikk det: 

 

3.  Kjøpers undersøkelser («Due dill») 

 - Vi fikk 11 indikative bud 

 - Lagde datarom selv (mye penger spart) 

 - Gjorde valg basert på «industrial fit» (og pris) 

 - Valgte juridisk rådgiver (viktig) 

 

 

4.  Forhandlinger 

 - Av forskjellige årsaker havnet vi fort med en  

     foretrukket kjøper. 

 - Forhandlingene gikk bra og  

   ganske smertefritt 

 - Vi hadde en kort «Earn-out» periode  
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 M&A rådgiver var på ballen: 
- var aktiv 
- holdt tidsskjema: 37 uker mot planlagt 30 uker, 
  men responsen var også langt større enn antatt  

 LIKEVEL – du må være i kontroll. 
 Juridisk rådgiver:  

- viktigere enn jeg hadde tenkt 
- dyrere enn indikert 
- alltid godt forberedt  
 «value for money» prismessig, men også risiko-messig 

 Egen innsats: 
Vi var alltid 2 faste personer gjennom hele prosessen. Ved mange 
eiere var det viktig for tillit og back up. Hvis forhindret – brukte vi en 
3. person. Alltid minst 2 personer på møter. 

 Vi i M7 jobber med kontrakter og prosesser, men dette var nytt og 
ikke nødvendigvis lett.  

 Det er viktig å være i forkant for å oppnå best mulig partner og pris. 
 Utfordring: «business as usual» mens dette pågår.  
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 Vi valgte CITEC Oy Ab. 

 Ironisk og typisk nok: første gang jeg hørte navnet sa jeg: «aldri hørt 

om – kanseller møtet» 

 Godt forberedt på møtene. God kjemi. 

 Ryddige og raske tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. 

 Citec jobber bredt innenfor energi- 

sektoren i 9 land. 

 Hadde en profil som viste at vi ville passe inn og at vi ville ha 

sjansen til å lykkes i et nytt eierskap.  

 Dette har vist seg – et halvt år etter – 

å holde stikk, og vi er veldig godt 

fornøyd med utviklingen så langt. 
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Contact details: 
M7 Offshore AS,  
Olav Brunborgsvei 4,  
1396 Billingstad (outside 
Oslo) 
Norway  
Org.no. : 990 019 851 
 

 

E-mail: m7@m7offshore.com 
Website: 
www.m7offshore.com 
www.citec.com 
Phone: +47 90 88 77 48 

Contact details: 
M7 Offshore Pte Ltd 
No. 21 Toh Guan Road East,  
#08-27, Toh Guan Centre 
Singapore 608609 

Org. no: 201004009G 

 


