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Familieselskapet H-Tre AS
• Etablert av Sveinung Skaathun i 1983 med vindusproduksjon i NordTrøndelag.
• H-vinduet Magnor ble kjøpt opp av dette 1994
• Turbulente tider i 1997 og vi 4 søsknene kjøpte opp 8% hver i H-tre
AS.
• Solgte store deler av fabrikkene (3 stk) til Natre i 2002
• Jeg startet som markedssjef i H-vinduet Magnor i 2003
• Jeg kjøpte 100% av aksjene i november 2007

Foranledningen
• Vi solgte mer og mer av dette høykvalitetsvinduet som er bygget opp i
aluminium som konstruksjon med tre kledning på innsiden.
• Prisene var gode men inntjeningen stod ikke i stil med dette.
• Strengere energikrav ifra august 2009 gjorde innovativ tenkning helt
nødvendig med tanke på konstruksjonenes materialvalg. Samtidig
som det unike med vedlikeholdsfrie vinduer ifra Magnor skulle
ivaretas.
• Etter gjentatte innspill til styret i bedriften om hvordan disse
utfordringene kunne løses og hva vi kunne gjøre for å bedre
inntjeningen, følte jeg at daglig leder og styret ignorerte dette og jeg
måtte ta et valg.

Beslutningen
• I denne perioden var jeg mye frustrert, vurderte å si opp min stilling
men valgte til slutt å snakke med min far om det var mulig å kjøpe
51% av aksjene i selskapet.
• Etter en diskusjon med mine søsken kom min far tilbake og sa jeg
burde kjøpe 100% av aksjene. Mine søsken fikk tilbud ifra meg om å
være med men avslo dette.
• Da formaliserte jeg etter avtale mellom meg og min kone budet,
solgte ut min aksjepost på 8% i H-Tre AS til mine søsken og startet
prosessen med bankene.

Prosessen
• Fikk finansiering i orden 6 mnd. senere
• Møtte stor skepsis blant de ansatte. Siden det var lenge siden det
hadde skjedd noe som helst i produksjonen og de hadde følt seg
tilsidesatt i lengre tid. Så hva skulle endre seg med sønnen i huset?
• Januar 2008 gikk jeg selv inn som daglig leder og styreformann, samt
byttet resten av styret.
• Ansatte innkjøps og logistikksjef som i lag med produksjonssjef fikk
ansvaret for måloppnåelse for de mål vi satte oss i produksjon.

Utvikling
• Fikk ferdig nytt vindu tilpasset nye energikrav innen juni 2009
• Tjent penger hvert år siden 2007
• Investert ca 20 mill i produksjonsutstyr og 7 mill i opprustning av
bygning.
• Produserer i Norge og har et spesielt fokus på høyest mulig omsetning
pr. ansatt.
• Omsetning 2010 88mill, 2011 102,7 mill og 2012 115,4 mill
• Fikk inn ekstern styreleder i november 2011

Fremtid som familieselskap?

