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Rapp Bomek AS tar strategiske grep mot nye markeder – kjøper Mil Sec
Norge AS
Rapp Bomek tar steget fra å være en markedsledende leverandør av brann- og sikkerhetsdører primært til
olje- og gassindustrien til å bli en fullintegrert leverandør av high end sikkerhetsløsninger innen større
byggprosjekter, infrastruktur og forsvar. Produktspekteret utvides betydelig, og selskapet ivaretar nå hele
verdikjeden fra design/engineering, via produksjon, til installasjon og service. Oppkjøpet av Mil Sec Norge AS
er et viktig element i realiseringen av denne strategien.
Rapp Bomek har en sterk posisjon i det globale olje- og gassmarkedet og tar nå også strategiske grep mot nye markeder
innen sivile/offentlige bygg med sikkerhetsbehov, infrastruktur og forsvaret, med et komplett utvalg av
sikkerhetsløsninger.
Bomek-konsernet konsoliderer og integrerer sin virksomhet gjennom å fusjonere Rapp Bomek AS, lokalisert i Bodø og
Rapp Pyrotec, lokalisert på Kapp. Rapp Bomek blir videreført som selskapsnavn etter fusjonen. Målet med fusjonen er å
samle begge selskapers organisasjon og produkter i en samlet og slagkraftig enhet som skal jobbe både mot de
eksisterende kjernemarkedene og inn mot de nye markedene.
For å styrke konsernet ytterligere innenfor de nye markedssatsningene; sivile/offentlige bygg med ekstra
sikkerhetsbehov, infrastruktur og forsvar har konsernet inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Mil Sec Norge AS
som er lokalisert i Oslo.
Mil Sec Norge og Rapp Bomek innledet i 2016 et strategisk samarbeid i anledning entreprisen for sikkerhetsdører til det
nye Munchmuseet. Dette samarbeidet ble svært suksessfullt og ledet til at man i september 2016 signerte kontrakt
med Kultur- og idrettsbygg som er byggherre i prosjektet med en kontraktsverdi på rundt 40 mill NOK. Med dette
oppkjøpet vil konsernet oppnå økt konkurransekraft og en sterkere og bredere tilstedeværelse både i det
sivile/offentlige byggmarkedet, offentlig infrastruktur, forsvarsmarkedet og i olje- og gassmarkedet.
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- „Vi ser klare og naturlige synergier mellom selskapene og ved oppkjøpet kan vi utnytte flere muligheter i markedet.
Konsernet blir en stor aktør innen sikkerhetsbransjen og øker tilgjengeligheten gjennom en større salgs- og
serviceorganisasjon. Konsernet har en målsetning om å ta en ledende rolle mot de store offentlige prosjektene i Norge i
dag”, sier adm.dir. Terje Bøe i Rapp Bomek. - „Første steg er Munchmuseet hvor vi i samarbeid med Mil Sec Norge vant
kontrakten om å levere sikkerhetsdører til prosjektet. Bærende for det hele er vår opplevelse av at sikkerhetsløsningene
som her etterspørres i disse byggeprosjektene er teknisk svært krevende, og nært relaterte til spesifikasjonskravene vi
tradisjonelt har håndtert overfor olje- og gassindustrien.”
- „Vi har over lengre tid opplevd et krevende marked innen olje og gass for våre produkter, som følge av nedgangen i
investeringsaktiviteten i sektoren. Vi ser nå svært interessante muligheter i markeder innen offentlige og private
byggeprosjekter, samt infrastrukturmarkedet der Rapp Bomek og Mil Sec Norge sammen vil være svært godt
posisjonert for videre vekst. Vi er svært tilfredse med at samarbeidet som ble innledet med Mil Sec i 2016 nå har ledet
til at vi kan utvikle dette videre under felles eierskap. Vi kommer ikke til å tone ned vårt fokus på våre historiske
kjernemarked innen olje og gass, men vi ønsker å spre vårt fokus inn mot flere markedsområder", sier adm.dir Terje Bøe
i Rapp Bomek.
- „Med dette oppkjøpet forsterker vi Rapp Bomek sin strategi om å bevege seg fra en ledende produktleverandør til
olje- og gassindustrien, til å bli en fullintegrert leverandør av sikkerhetsfunksjonalitet for nye markeder med tilsvarende
krav til kvalitet og trygghet for menneskelige og materielle verdier”, sier selskapets styreleder Bjørn Hesthamar. „Dette
skal skje samtidig som vi skal ivareta den samme sterke markedsposisjonen innen olje- og gassmarkedet. Dette er et
marked som er syklisk, og som vi tror vil komme tilbake, om enn i en annen form enn tidligere.”
- „Mil Sec har de siste årene hatt en klar strategi om å posisjonere seg mot de store sikkerhetsprosjektene som er på
trappene, spesielt i Oslo regionen. Dette har vi gjort i form av å finne egnede gode produkter samt spisse
organisasjonen. Gjennom å bli en del av Rapp Bomeks organisasjon ser vi at dette vil gi oss de økonomiske muskler og
organisatoriske tyngde vi trenger for å nå våre mål.” På bakgrunn av dette ser Mil Secs daglig leder Per Ove Paulsen
svært positivt på fremtiden og mulighetene. „Vi gleder oss til å ta fatt på de oppgavene og utfordringene som ligger i
markedet.”

Om Mil Sec Norge AS
Mil Sec Norge AS er sikkerhetsfirma som leverer totalløsninger for utsatte selskaper og organisasjoner. Mil Sec er markedsledende
innen konseptet "det sikre rom", og har tatt frem en rekke løsninger og tjenester som bistår med å høyne sine kunders sikkerhets- og
trygghetsfølelse. Blant deres kunder finnes blant annet flere departementer, offentlige etater, det kongelige hoff, politi, banker,
forsvar og en rekke private selskaper. Mil Sec Norge tilstreber at alle leveranser skal være skreddersydd og best mulig tilpasset for å
møte kundenes krav og behov, samt at leveransene gjennomføres med riktig sammensatt leveranseorganisasjon. Mil Sec Norge har 7
ansatte med kontor i Oslo.
Om Rapp Bomek
Rapp Bomek leverer et komplett utvalg av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer, samt service, til globale
energi-, sivil- og forsvarsmarkeder. Selskapet har 135 ansatte, hovedkontor i Bodø og moderne produksjonslokaler i Bodø og på Kapp,
og har vært verdensledende i sikkerhetsbransjen i over 30 år. Selskapets største eier er private equity selskapet Nord
Kapitalforvaltning, en aktiv eier med klare ambisjoner om videreutvikling og vekst i det globale markedet.

For mer informasjon kontakt
Bjørn Hesthamar, styreleder Rapp Bomek/managing partner i Nord Kapitalforvaltning, Tlf. +47 950 11 222
Terje Bøe, CEO Rapp Bomek, Tlf. + 47 909 12 218
Per-Ove Paulsen, Administrerende direktør Mil Sec Norge, Tlf. +47 908 44 134
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