Pressemelding Bodø 9. september 2014

Bomek – et næringspolitisk eksempel
Bomek Group har etablert seg som verdensledende innen produksjon av avanserte branndører, rettet
mot olje‐ og gass industrien. Med utgangspunkt i Bodø, har bedriften vokst seg til å bli en globalt
ledende aktør, nesten dobbelt så stor som nummer to og desidert mest lønnsom. Nå har Bomek Group
styrket produksjonen med nye og moderne produksjonslokaler som øker produksjonskapasiteten
betydelig.
Rigget for mer vekst
For Bomek Group har utviklingen vært formidabel. Selskapet har hatt en omsetningsvekst de to siste
årene på ca 60%. ‐ Dette har skjedd i et internasjonalt marked og betyr at Bomek Group har lagt
grunnlaget for ytterligere vekst, sier administrerende direktør Lars Munksø. ‐ Vi skal styrke vår posisjon
som verdensledende gjennom etablering av nye eksportmarkeder, produktutvikling og gjennomføring
av globale tiltak i løpet av 2015, sier Munksø. Ambisjonene i Bomek Group er høye og basert på
resultatene gjennom de to siste årene. ‐ Med etableringen av nye produksjonsfasiliteter er grunnlaget til
stede for å innfri ambisjonene, sier Munksø.
Et eksempel for industrien
Næringspolitisk er det interessant at Bomek Group har valgt å investere i nye produksjonslokaler i Bodø.
Mange arbeidsintensive virksomheter flagger ut sine bedrifter til lavkostland, men Bomek Group og
Nord Kapitalforvaltning som eiere, har vært tydelig på at verdiskapingen skal skje i landsdelen.
Næringsminister Monica Mæland sto for den offisielle åpningen av produksjonslokalene i Bodø. ‐ Norsk
industri hevder seg internasjonalt, og Bomek Group er et godt eksempel på det. Vi kan ikke være billigst,
derfor må vi jobbe smartere, sier Mæland. Hun ønsker ansatte og eiere lykke til med den nye fabrikken.
Nødvendig omstrukturering
Rapp Bomek har over mange år bygd opp en unik industritradisjon i Norge og spesielt i Nord‐Norge.
Med base i Bodø har bedriften utviklet sine sterke merkevarer. Rundt 2010 stod selskapet ved et
veiskille. Med slitte produksjonslokaler var det fare for at bedriften ville tape i konkurranse med andre
leverandører. Det var derfor tvingende nødvendig å omstrukturere selskapet og Nord Kapitalforvalting
kom inn som nye eiere i 2012. ‐ Vi har tilført ny kapital og vært aktive i snuoperasjonen, sier daglig leder
i Nord Kapitalforvaltning, Kurt Jan Jensen.
Gjennom sitt hovedkontor i Bodø, styrer Bomek Group sin globale aktivitet som spenner fra Scandinavia
i nord, Afrika i sør, Brasil i vest og til Kina i øst.
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FAKTA:
Bomek Group har utviklet og produsert avanserte branndører til offshore‐ og landbaserte
installasjoner siden 1983. Selskapet er internasjonalt ledende innen sine
forretningsvirksomheter og er etablert i sentrale markeder i USA, Brasil, Europa, Asia og
Australia. Bomek Group har hovedkontor i Bodø.
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