
KONGSBERG PROPRIETARY: This document contains KONGSBERG information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited if not otherwise explicitly agreed with KONGSBERG in writing. Any authorised reproduction in whole or in part, must include this legend. © 2014 KONGSBERG – All rights reserved.

Erfaringer fra eierskifter
- fra AME Space til Kongsberg Norspace

Sverre Bisgaard

Kongsberg Norspace



.

Kongsberg Norspace i dag

• 30 years experience as world class global supplier 

of analogue and microwave electronic equipment 

and components for satellites and launchers

• On-board 171 satellites launched (148 operational)

– 98 satellittes in geostationary orbit (36 000 km)

– 64 in low earth orbit (500-2 000 km) 

– 9 in “medium”  earth orbit (18 000-22 000 km)

• Applications

– Telecommunication (157 satellites)

– Earth Observation (6)

– Navigation (8)
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: Starten

• 1984: Oppstart av space virksomheten i det daværende AME (“Space division”)

– Forretningside: Utvikling og produksjon av satellitt-elektronikk for det

europeiske/internasjonale rommarkedet

– Utgangspunkt: 

1. Norge var blitt assosiert medlem av ESA (European Space Agency, forventet fullt

medlem fra 1987; åpnet muligheter for kvalifikasjon av norsk industri og industrielle

leveranser til ESA’s romprogrammer

2. AME langt fremme innen mikroteknologi (IC og hybridteknologi)

3. Verdensledende forskningsmiljø ved NTH (NTNU) innen akustiske overflatebølger

(SAW)

4. SAW teknologien var muliggjørende teknologi (“enabling technology”) for nye behov

innen satellitt-markedet
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: Fra AME til Alcatel

• 1984: Oppstart som avdeling i AME AS

• 1986: skilt ut som datterselskap av AME (AME Space 

AS)

– AME: (79,5%)

– Ansatte: (20,5%)

• 1988: Oppsplitting av morselskap signaliserte at AME 

Space var til salgs

– Ansatte/ledelsen kjøpte ut AME’s aksjepost (med sikte på å 

styre fremtidig eierskap)

• 1989: Behov for industriell forankring førte til salg til

Alcatel (valgt av eierne/ledelsen)

– Alcatel-STK 50,1%

– Alcatel Espace (F) 10%

– Opsjon på kjøp av siste 39,9% etter 5 år
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: Alcatel fasen

• 1994: Alcatel blir 100% eier av AME Space AS

– Opsjon på kjøp av siste 39,9% utløst av Alcatel 

Espace

• 1999: Gjennomgripende restrukturering av Alcatel 

konsernets europeiske virksomhet førte til:

– Alcatel Espace (F) overtok Alcatel STK’s 50,1% og

ble 100% eier av AME Space

– Selskapet skiftet navn til Alcatel Space Norway 

(ASN)

WORLD CLASS - through people, technology and dedication Page 502.12.2014

Alcatel-STK AS 

50,1%
Alcatel Espace (F) 

49,9%

AME Space AS

Alcatel Espace (F) 

100%

AME Space AS

Alcatel Space Norway



.

Fra AME Space til Kongsberg Norspace: Nedleggelsen

• 2000-2001: “Dot-com” boblen sprekker; bunnen faller ut av satellittmarkedet

• 2002: Etter flere års svak markedsutvikling forsøkes selskapet solgt.

– Presentasjoner til 4 potensielt interesserte kjøpere gjennomføres (inkl KONGSBERG)

– Due diligence process forberedt med en kjøper, men stanses i siste øyeblikk

• 2003: Salg til ekstern kjøper oppgitt

– Januar: Alcatel inviterer ledelsen til å komme med et MBO tilbud – dekker kostnader for 

konsulenter som hjelper med å utarbeide tilbud; frist 31.3

– April: Alcatel trekker tilbudet om MBO og meddeler beslutning om å avvikle ASN

– Daglig leder fristilt (lønnet) for å forsøke å få etablert en videreføring av virksomheten

– August-November: Daglig leder etablerer “Newco” (Norspace AS) sammen med to andre

nøkkelpersoner i ASN

• Finansiering med AK, lån/garanti (Nordea), NRS prosjektfinansiering for 2004

• Forhandlinger med eier av bygget om overtakelse av leieavtale (herunder bankgaranti)

• Forhandlinger med kunder om overføring av forpliktelser/rettigheter

• Forhandlinger med Alcatel om overtakelse av eiendeler, kundeforpliktelser/rettigheter, 
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: Ny start

• November 2003: Endelig avtale(r) med Alcatel signeres:

– “Asset Sale Agreement”

– “Contract Transfer Agreement”

– “Rent Settlement Agreement”

– “Service Agreement”

– “Transfer of supply agreements (vann og strøm)”

• 2004: Avtaler trår i kraft 1. januar – vi er på egne ben (igjen)!

– (flere “beilere” som ønsket å komme inn på eiersiden i løpet av 2003 var blitt avvist; ingen

hadde noe vesentlig å tilføre som vi mente var nødvendig for å sikre en vellykket oppstart)

– Rettet emisjon mot tre nøkkelpersoner; eierskapet utvides fra 3 til 6
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2004-2013: 

Selskapet utvikler seg

• fra under 50 ansatte

til ca 90

• omsetning vokser

fra 50 til >150 mill

• Akkumulert resultat

etter skatt:

– >130 mill kr

Fra AME Space til Kongsberg Norspace: 

- Fra Norspace til Kongsberg Norspace
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: 

- Fra Norspace til Kongsberg Norspace

Norspace Eiendom AS* Norspace AS

Forbis AS Famøsa AS Tessbo AS Omholt Invest AS

Norspace Holding AS

Stiro AS Sibako AS

Sverre Bisgaard Øyvind S. Andreassen Tom Erik Rønning Christian Omholt Stig Rooth Sigmund Bardal

100% 100%

30,9% 23,0% 23,0% 7,7% 7,7% 7,7%

* Real estate company with an arms length office lease agreement with Norspace AS
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: 

- Fra Norspace til Kongsberg Norspace

• 2010: 

– Etter flere års overveielse blir eierne enige om å finne ny(e) eier(e) til driftsselskapet

(Norspace). 

• Hovedmotivasjon: Eiernes livsfaser vil etterhvert bli ulike, og vil skape

interessemotsetninger i forhold til eierskapet (aktive/passive eiere)

• Enighet om å styre det fremtidige eierskapet gjennom selv å velge en langsiktig, 

industriell eier (utelukker “finansiell” investor)

– Det besluttes å engasjere et profesjonelt selskap til å gjennomføre eierskifteprosessen

(eierne skal konsentrere seg om driften av selskapet)

– Etter markedssøk, innhenting av tilbud og diskusjon med 3-4 utvalgte firmaer falt valget på

Steinvender AS

– “Bestillingen” til Steinvender er å finne en langsiktig, industriell eier som kjenner

rombransjen og som kan bidra til å styrke virksomheten i Horten

– Salgsprosessen starter i august 2010
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: 

- Fra Norspace til Kongsberg Norspace

Norspace Eiendom AS* Norspace AS

Forbis AS Famøsa AS Tessbo AS Omholt Invest AS

Norspace Holding AS

Stiro AS Sibako AS

Sverre Bisgaard Øyvind S. Andreassen Tom Erik Rønning Christian Omholt Stig Rooth Sigmund Bardal

100% 100%

30,9% 23,0% 23,0% 7,7% 7,7% 7,7%

* Real estate company with an arms length office lease agreement with Norspace AS

= included in the transaction. 100% of the shares in Norspace AS. Cash and/or cash equivalent consideration
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: 

- Fra Norspace til Kongsberg Norspace

• 2010-2011: 

– Utarbeidelse av salgsprospekt

– Liste over aktuelle kandidater (Norge, Europa, USA, Canada); >20 

– Redusert liste på 8-10 aktuelle interessenter kontaktes

– “Short-list” etableres; salgspresentasjoner avholdes for 4 (5) interessenter

– Kun ett tilbud kommer; due diligence forberedes med den aktuelle kjøper

– “Lekkasjer”: De mange involverte hos de potensielle kjøperne fører til at det blir kjent at 

Norspace er til salgs; ryktespredning fører til at også KONGSBERG kommer med et tilbud

– Februar: Eierne velger å gå inn i eksklusiv forhandling med KONGSBERG

– Et komplette avtaleverk utarbeides med tung advokatbistand på begge sider; nær kollaps i

august på grunn av uenighet om fremtidig struktur på virksomheten og oppgjørsform

– Oktober: Avtaler signeres
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Fra AME Space til Kongsberg Norspace: 

- Fra Norspace til Kongsberg Norspace

• Avtalens hovedelementer: 

– Den avtalte kjøpesum deles i to:

• Hovedoppgjør for aksjene skjer i forbindelse med overdragelsen

• En andel av kjøpesummen gjøres resultatavhengig for perioden 2011-2014 (“Calculation 

period”) og utbetales etter at årsregnskapet for 2014 er avsluttet (“deferred payment”)

– Alle selgende aksjonærer forplikter seg til å stå i sine stillinger i denne perioden

– “Deferred payment” blir skattemessig å betrakte som lønn til de selgende aksjonærene

– Selskapet endrer navn til Kongsberg Norspace og består som eget AS i perioden; 

• adm dir blir stående i stillingen i perioden
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October 2014
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Division Space & Surveillance 

KONGSBERG 
Satellite Services*

KONGSBERG 
Spacetec

KONGSBERG 
Space

KONGSBERG 
Norspace

• Ground stations 
and satellite data 
collection systems

• Operator of 
worldwide 
network of 
ground stations 
including on 
Svalbard and 
Antarctica 

KONGSBERG 
Norcontrol

*50% ownership

• Satellite operation 
and data reception 
services

• Satellite solar 
wing control 
mechanisms

• Electro-optical 
systems for 
environmental 
monitoring/earth 
observation 
satellites

On-board electronic
equipments and 
components
• Analogue signal 

processing 
(payload) 
equipment

• TT&C/TCR Units

• Turn-key supplier of 
maritime domain 
awareness and 
surveillance solutions 
including satellite 
and terrestrial 
sensors and 
information sources

• Surveillance systems 
in-service at the 
world’s leading 
maritime 
organizations, most 
successful port 
authorities, and 
safest offshore 
operators

http://www.kongsberg.com/
http://www.kongsberg.com/



