24

Fredag 19. mai 2017

GRÜNDER TILBAKE I LÅSBRANSJEN VIL KONSOLIDERE PÅ NYTT

Har kjøpt tre selskaper for nær 250 mill.

NY RUNDE: Gjennom Låssenteret er
Ståle Raa på ny i ferd med å kjøpe opp
norske låsesmeder.
FOTO: FINANSAVISEN

Låser seg inn igjen
OLJESERVICE: Ståle Raa samlet en rekke låsesmeder i
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Torsdag 6. august 2015

GRÜNDEREN FORLATER SAFEGUARD GROUP ASSA ABLOY MÅ FINNE NY SJEF

ett selskap og solgte det til Assa Abloy for nærmere 250
millioner kroner i 2013. Nå er han i gang med nye oppkjøp.
FRANK HELGE NJØSEN
FRANK.NJOSEN@FINANSAVISEN.NO

– Det er dette jeg kan, og det ville
vært unaturlig for meg å starte annen virksomhet, sier Ståle Raa.
Etter å ha solgt låsekonsernet
sitt for fire år siden til den svenske
kjempen Assa Abloy, stuper Raa inn
igjen i bransjen og gjør nye oppkjøp.
Gjennom Raa Invest overtok han
nylig samtlige aksjer i selskapene
Låssenteret og Låssenteret Montasje, med avdelinger i Arendal, Oslo,
Bergen og Stavanger. I går ettermiddag ble de ansatte i Norsk Låsservice og Mørebeslag informert om
at Raa også kjøper dette selskapet,
som i tillegg har avdelinger i Kristi-

ansund, Molde, Ålesund, Ulsteinvik
og Volda.
Til sammen omsetter de tre selskapene for nærmere 130 millioner
kroner årlig.
– Bransjen er ikke ferdig konsolidert. Samtidig er det en naturlig
vekst i markedet knyttet til elektroniske løsninger. Bare dette alene
vokser med 200–300 millioner kroner i året. Bransjen er i en rivende
utvikling, sier Raa.
– Vinnerne er de som klarer å
sikre seg kompetansen og følge utviklingen på elektroniske produkter.

Har nye oppkjøp klart
Ambisjonen er å ekspandere videre,

både gjennom organisk vekst og
nye oppkjøp, og alt skal samles i
Låssenteret.
Raa ønsker å bygge en langsiktig frittstående industriell aktør,
men han har fått konkurranse om
å samle låsesmeder. Det svenske
private equity-selskapet Valedo er
også i markedet for å kjøpe opp selskaper som en finansiell investering.
Raa har imidlertid fått en god
start på sin andre runde med sammenslåinger, og har flere selskaper
på listen som har henvendt seg til
ham. Han ønsker likevel å være
forsiktig med spådommene på kort
sikt.
– Vi har lagt opp til en omset-

UT ETTER 22 ÅR: Ståle Raa har valgt å gå av som adm. direktør i Safeguard Group.

Låser døren og går
INDUSTRI: For halvannet år siden solgte
Ståle Raa låsvirksomheten sin til Assa
Abloy. Nå forlater han også sjefsstolen.
FRANK HELGE NJØSEN
FRANK.NJOSEN@FINANSAVISEN.NO

– De nye eierne har sin policy å
drive etter, og det må de få lov til å
gjøre, sier Ståle Raa.
Etter 14 år forlater han Safeguard Group, som nå eies av konsernet Assa Abloy etter oppkjøpet ved
juletider i 2013.
Raa hadde opprinnelig planer
om å bli med lenger. I fjor høst uttalte han til Bergens Tidende at «det
er viktig for meg at jeg fortsatt kan
drive selskapet videre og gjøre god
butikk. Det er for mange som selger
og skal begynne med noe annet som
de ikke har peiling på».
Som en del av et større konsern
har han imidlertid innsett at tiden
inne for en ny direktør som kan ta
Safeguard Group og datterselskapene Låsservice og Hydrea videre

sammen med Assa Abloy.
Raa er fornøyd med det han etterlater seg.
– Vi har levert fra oss et selskap med svært gode resultater,
sier han.
Det er noe styreleder Tony Andersson i Assa Abloy skriver under på.
– Safeguard Group er en god og
veldrevet virksomhet, med gode og
kompetente medarbeidere, sier Andersson i en melding til de ansatte.

Fra 4 til 200 mill.
Raa begynte i låsbransjen i 1993, og
åtte år senere overtok han selskapet
Låsservice.Da hadde gruppen tre
ansatte og omsatte for 3,6 millioner
kroner.
I løpet av de neste årene kjøpte
han opp virksomheter i Førde og
Haugesund. I 2012 ønsket Raa å

konsolidere den konservative låsbransjen, og innlemmet selskapene
Låsservice og Hydrea i Safeguard
Group. Da hadde gruppen nådd en
omsetning på 75 millioner kroner,
og investor Hans Petter Eikeland
kom inn på eiersiden. De foretok
en rekke oppkjøp langs hele norskekysten, før de beveget seg inn i
Oslo og gjorde oppkjøp der.
I fjor passerte selskapet selskapene Låsservice og Hydrea 110
ansatte og en omsetning på 211
millioner kroner, med et resultat
på 27,3 millioner.

FOTO: FINANSAVISEN
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Har kjøpt for 50 millioner Sikter mot kvart milliard

Safeguard henger Oslo på nøkkelknippet

HANDEL: Safeguard Group har kjøpt opp en rekke bedrifter langs
norskekysten. nå tar låse- og sikringsselskapet for seg oslo.
FRANK HELGE NJØSEN
FRANK.NJOSEN@FINANSAVISEN.NO

– Da er papirene signert, sier
Ståle Raa i det han kommer ut fra
kontorene hos Låsssystemer AS på
Tveita i Oslo.
Eieren bak Safeguard Group har
nettopp kjøpt en av Oslos eldste låsesmedbedrifter med over 38 års
erfaring, åtte ansatte og en omsetning på rundt 12 millioner kroner.
Det er langt fra det eneste oppkjøpet
bergenseren har gjort på veien for
å bli en landsdekkende leverandør
innen låssystemer, områdesikring
og adgangskontroll.

Tjente penger
Det startet for 12 år siden. Etter noen
år som låsmontør og ansatt i Trioving, kjøpte han bergensbedriften
Låsservice i mars 2001. Selskapet
hadde tre ansatte og en omsetning
på 3,6 millioner kroner. Én av de
ansatte var allerede på oppsigelse, så
Raa måtte ikle seg kjeledressen igjen.
– Da startet jeg å skru selv og
gjøre alle jobbene. Alle pengene

jeg tjente brukte jeg til å investere
i mennesker for å utvikle bedriften
videre, sier han.
Omsetningen doblet seg allerede det første året, og doblet seg
på nytt året etter. Bedriften vokste
med 5-6 nye medarbeidere hvert år.
– Vi tjente penger hele veien, sier
han.

Tok kysten
Det første oppkjøpet han gjorde var
av Sunnfjord Låssystemer i Førde.
Deretter overtok han noen konkursbo og mindre selskaper i Bergen, før
han kjøpte Låsservice i Haugesund.
For to år siden kjøpte han også haugesundsbedriften Hydrea, som primært
driver områdesikring av bygninger
og eiendommer og leverer komplette
sikkerhetsløsninger til en rekke aktører innenfor bygg og anlegg, havner,
flyplasser, fengsler og oljeanlegg.
I dag eier Raa halvparten av Safeguard Group, etter at Hans Petter
Eikeland kom inn på eiersiden i fjor
sommer. Etter flere år med organisk
vekst og oppkjøp omsatte konsernet

for nesten 100 millioner kroner og
satt igjen med 14,5 millioner i 2012.
I november i fjor overtok de
Låsservice Nor i Harstad, og fire
måneder senere ble de eier av Mellon Vest, en av Stavangers største
låsesmeder, med en omsetning på
43 millioner kroner.
– Vi har plassert oss strategisk. I
Harstad samles all oljevirksomhet i
Nord-Norge, og det skal investeres
milliarder av kroner. Det samme
gjelder Stavanger. Denne veksten
skal vi være med på, sier Raa.

Høye mål
Med ytterligere to oppkjøp i år
har Raa kjøpt bedrifter for rundt
50 millioner kroner siden starten.
Halvparten er finansiert av eierne
og selskapet, mens resten er lånefinansiert hos Danske Bank.
Konsernet har nå 110 ansatte,
og i år er målet en omsetning på
160 millioner kroner.
På tre års sikt håper han på 250
millioner kroner, og tror de skal
klare å holde noenlunde samme

marginer som nå.
– Vi har som målsetting både
å vokse organisk og å konsolidere
bransjen. Vi skal være landsdekkende og få grep om de store rammeavtalene, sier Raa, som merker at
stadig flere selskaper setter terrorsikring, områdesikring og adgangskontroll høyere på dagsordenen.

Har mer i kikkerten
Derfor er inntredenen i Oslo svært
viktig for Safeguard, for her sitter mange av de største kundene. Det er også
i hovedstaden at konsentrasjonen av
låse- og sikringsselskaper er størst, og
Raa røper at han kan være på tilbake
til Oslo fra hovedkontoret på Midtun
i Bergen om ikke veldig lenge.
Som del av Safeguard Group får
Låssystemer AS nå tilgang til unik
kompetanse på områdesikring
gjennom Hydrea, som har levert
komplette sikkerhetsløsninger til
en rekke aktører innenfor bygg og
anlegg, havner, flyplasser, fengsler
og oljeanlegg i hele Norge. Raa erfarer at langt flere selskaper har satt

Safeguard
 Bergen-basert sikringsselskap

som eies 50/50 av Ståle Raa og
Hans Petter Eikeland.

Åpner opp
SmartWatch

 Leverer systemer og løsninger for

områdesikring, adgangskontroll og
låssystemer.
 Har 110 ansatte fordelt på avdelin-

Japanske Sony vil nå la profesjonelle utviklere få se nærmere på selskapets SmartWatch,
som ble lansert i fjor, før konkurrentene Apple og Samsung er klare med sine såkalte
smartklokker.
Selskapet vil dele tekniske detaljer ved klokken
og la utviklere komme med
forslag til ny firmware for
apparatet.
«Vi ønsker å se enda mer
innovasjon», skriver Sony på
sine hjemmesider, der de også
har lagt ut en guide til hvordan
hacke en SmartWatch.
I år vil salget av smartklokker bli på rundt 1,2 millioner,
mens det innen 2015 kan være
20 ganger så stort, anslår analyseselskapet ABI Research.

ger i Harstad, Førde, Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo.
 Hadde en omsetning på rundt 100

millioner kroner i 2012, og venter en
omsetning på 160 millioner i 2013.

terrorsikring, områdesikring og adgangskontroll høyere på dagsorden
i den senere tid.
– Vi ser helt klart på flere muligheter i Oslo-området, og vi har
allerede fire selskaper på blokken
som er attraktive for oss.
– Er salg av hele selskapet noe som
kan være aktuelt i fremtiden?
– Det er ikke noe vi tenker
på, selv om det har vært noen og
snust på oss. Vi jobber videre med
strategien vår.

EKSPANDERER: Eier og adm. direktør Ståle Raa i Safeguard Group skal nå
også slipe nøkler i Oslo etter oppkjøpet
av Låssystemer AS på Tveita.
FOTO: FA

FA/BloomBerg

Alt som gjelder nye Volvo XC60 2014 modell.

Og bestill nå om du skal ha bil til ferien.
Designet for å imponere – Nye Volvo XC60

MED BANG & OLUFSEN
INN I FREMTIDEN

Med nye Volvo XC60 reiser du med stil enten det er til operaen eller på
utfordrende hytteveier. Utsøkt utvendig og innvendig design koblet med
smarte løsninger og kanskje markedets beste seter, sørger for komforten.
All Wheel Drive, Hill Descent Control, Instant Traction og et oppgradert City
Safety autobremssystem som standard, sørger for fremkommelighet og
en sikkerhet du ikke trenger å bruke energi på. Vi kaller det

I et rolig og historisk miljø viser vi deg nyheter og
smarte integrerte løsninger fra Bang & Olufsen.
Med internett, Apple, SmartHouse og andre
3. parts produkter, vil du oppleve helt nye muligheter.
Alle produktløsninger er integrert med Bang & Olufsens
velkjente brukerkomfort og kvalitet.
Full kontroll av huset med Beo6, iPhone, eller iPad
– du bestemmer.

Bang & Olufsen Oslo Vest
Drammensveien 130, Bygg C12, 0277 Oslo
Tlf: 22 43 07 06

Finansavisen 15. juni 2013 .

Nå panoramasoltak til halv pris!
Kampanjepris 6 450,-

VOLVO XC60 D3 136 HK 2WD

FRA KR

VOLVO XC60 D4 163 HK AWD

FRA KR

464 800,537 800,-

Gj.sn. forbruk 5,3–10,7 l/100 km, CO2-utslipp 139–249 g/km
Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Illustrasjonsfoto. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr.

Solgte
For halvannet år siden valgte de to
partnerne å selge virksomheten til
det svenske konsernet Assa Abloy,
som har over 40.000 ansatte i mer
enn 70 land og omsatte for 17 milliarder svenske kroner i andre kvartal
i år.
Etter det Finansavisen erfarer lå
salgssummen på mellom 220 og 250
millioner kroner.
Raa fulgte med over og har frem

iPod, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

til nå fortsatt som adm. direktør for
Safeguard Group.
– Hva skal du gjøre nå?
– Det har vært veldig mye jobbing, så jeg skal nok unne meg
bang-olufsen.com

sjef i TrioVing
Finansavisen 6. august Ny2015.
Pål Mathisen er ansatt som ny
adm. direktør i TrioVing, som
eies av svenske Assa Abloy. Han
overtar etter Leif Lippestad, som

Bilia

08555

Oslo/Akershus: Buskerud:
Follo
Drammen
Fornebu
Gol
Jessheim
Hønefoss
Lillestrøm
Økern

Hedmark/Oppland: Rogaland:
Gjøvik
Forus
Hamar
Kongsvinger
Lillehammer

litt ferie, som jeg ikke har hatt de
seneste årene. Foruten noen små
eiendomsprosjekter, har jeg noen
planer som jeg foreløpig ønsker å
holde for meg selv.
Følg oss på facebook.com/bilianorge
bilia.no – betjent med eDialog24

fratrer i slutten av august. Mathisen er i dag adm. direktør for Elko,
og har tidligere vært viseadm. direktør i Jernia.
FA

ning i konsernet på minst 150 millioner kroner i 2018.
I løpet av en femårsperiode ser
han for seg en dobling av dette –
både ved organisk vekst og oppkjøp.

Solgte til låskjempe
Gjennom Safeguard Group kjøpte

Raa opp en rekke norske låse- og
sikringsselskaper i 2012 og 2013 – i
en konservativ bransje hvor det ikke
hadde vært særlig konsolidering.
Rundt juletider i 2013 solgte
han hele konsernet til Assa Abloy,
som har 47.000 ansatte og en årlig
omsetning på over 70 milliarder
svenske kroner. Etter det Finansavisen erfarer lå prisen på 230–250
millioner kroner.
Raa forble i sjefsstolen også etter
salget, men sa i 2015 takk for seg og
konsentrerte seg om investeringsog eiendomsporteføljene i sitt eget
selskap Raa Invest. Med seg ut døren fra Assa Abloy fikk han tre års
karantene, som nå er «sonet».
– Både kunder og bransjen for
øvrig har tatt kontakt og ønsket meg
tilbake, og jeg er blitt vist stor tillit. Jeg har foreløpig gjort dette selv,
men det blir kanskje plass til noen
investorer etter hvert, sier Raa, som
gir seg selv 10–12 år til i bransjen.

