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Positiv utvikling i Q2 – både for eiendom og industri 
Borgestadkonsernets hadde en omsetningsvekst på ca. 15 prosent i andre kvartal 2016, 
sammenlignet med andre kvartal i 2015. Økningen i EBITDA i samme periode ble 24 %  
og begge segmentene hadde fremgang i EBITDA.  
   

Borgestadkonsernets satsningsområder er eiendom og ildfast industri. Eiendom er det største 
segmentet målt etter balansen, mens Ildfast Industri er størst målt etter omsetning. 
 
EBITDA for konsernet ble for andre kvartal positivt med 11,3 millioner kroner, mot 9,1 millioner 
kroner i samme periode for 2015. EBIT for tilsvarende periode ble hhv 4,9 millioner kroner og  
3,6 millioner kroner.  
 
Ny massefabrikk 
For å sikre verdikjeden og redusere avhengigheten av innkjøpte produkter, har Borgestad Industries 
datterselskap i Sverige, Höganäs Bjuf, bygget en ny produksjonsenhet for produksjon av ildfaste 
masser. Dette vil bli en av verdens mest modere produksjonslinje i bransjen. Egenproduksjon vil 
bedre lønnsomheten og sikre langsiktig og positiv utvikling for Borgestad Industries. Den nye 
massefabrikken vil bli offisielt åpnet 1. september 2016. 
 

- Den nye massefabrikken vil bidra til at Borgestad får større kontroll over verdikjeden, og 
vil bidra til positiv resultat- og marginvekst, sier administrerende direktør Christen Knudsen  
i Borgestad ASA.   

 
Etter oppkjøpene av installasjonsselskapene Macon, GL Contracting og AG-Port har Borgestad også 
en betydelig markedsposisjon i installasjonsmarkedet i Norden.  
 
Agora Bytom 
Kjøpesenteret Agora Bytom i Polen er konsernets viktigste investering og utgjør over halvparten av balansen. 

Kjøpesenteret har 108 butikker og har et bruttoareal på 52.000 m2, og et utleieareal i overkant av 30.000 
m2. I tillegg kommer et parkeringshus på ca. 30.000 m2 med 820 parkeringsplasser. 

 
Resultatfremgangen i segment Eiendom i andre kvartal, må i stor grad sees i sammenheng med et 
bredere vare- og tjenesteutvalg. 
 

- Det arbeides kontinuerlig med butikksammensettingen for å få en økt omsetning i senteret. 

Etterspørselen etter fritids - og underholdningstjenester vokser klart raskere enn moteartikler,  
sier Pål Feen Larsen, CFO i Borgestad ASA. 

 
Kontantstrømmen er i stadig bedring, med en positiv endring på 9,2 millioner kroner første halvår 
2016, sammenlignet med første halvår i 2015.  
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Ny ledelse i Borgestad Industries AS 
I forbindelse med den offisielle åpningen av den nye produksjonsenheten for ildfaste masser 
1. september, vil Egil Friestad,  CEO i Borgestad Industries i 16 år, fratre. Han vil fra samme tidspunkt 
overta som styreleder i Borgestad Industries, dette for å sikre kontinuitet i en viktig periode for 
konsernet. Fra samme tidspunkt overtar Niclas Sjöberg som CEO i Borgestad Industries. Sjöberg er 
en av gründerne av Macon, et installasjonsselskap der Borgestad Industries har 58 prosent 
eierandel. Niclas Sjöberg er i dag medlem av ledergruppen i segment Ildfast. 
 
 
 

 

Ny produksjonsenhet i Bjuv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt; 
Christen Knudsen, administrerende direktør, Tlf 35 54 24 00 eller 91 19 05 34 

 


