PRESSEMELDING

+
Midthaug AS overtar Hamre AS
Kleive, 1. juli 2019

PRESSEMELDING

Midthaug AS overtar Hamre AS
Kleive, 10. juli 2019

Midthaug AS, eier av Brødrene Midthaug AS, overtar 100% av aksjene i Hamre
AS og i Hamre Romania S.R.L. – Vi er svært fornøyd med at vi når har kommet
frem til en slik avtale, sier administrerende direktør i Brødrene Midthaug AS,
Karsten Midthaug. Oppkjøpet styrker vår posisjon på Vestlandet, styrker vår
konkurransekraft og øker vår produksjonskapasitet.
OM BRØDRENE MIDTHAUG AS
Brødrene Midthaug AS er Norges største produsent av trapper, rekkverk og balkonger,
med en omsetning i 2018 på ca 220 MNOK. Selskapet har sitt hovedkontor og sin
produksjonsvirksomhet på Kleive i Molde kommune. Brødrene Midthaug AS har regionskontorer
for salg, prosjektledelse og montasje følgende steder: Kleive, Trondheim, Nærbø, Ålesund,
Skreia og Skedsmokorset. Det er 114 ansatte i selskapet, hvorav 85 har sitt arbeidssted på
Kleive. Brødrene Midthaug ble etablert i 1947 av brødrene Karsten og Olav Midthaug.
OM HAMRE AS
Hamre AS, er et tradisjonsrikt selskap med hovedkontor i Etne, etablert i 1920.
Det startet med mestersmeder i familien Hamre, som har produsert og solgt et bredt
spekter smijerns produkter opp igjennom årenes løp. Det siste 15 årene har selskapet
i stadig større grad dreid sine produkter og leveranser over på trapper, rekkverk og
balkonger. Selskapet tilbyr også ulike produkter innenfor interiør og utemiljø. Hamre AS
hadde i 2018 en omsetning på ca. 18 MNOK. Selskapet har 4 ansatte.
OM HAMRE ROMAIA SRL
Hamre Romania SRL er et produksjonsselskap lokalisert i Cluj Napoka i Romania, etablert
i 2001. Selskapet har ca. 25 egne ansatte, som frem til nå levert ulike produkter til
Hamre AS.
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FREMTIDIGE MULIGHETER
Eierskapet i Hamre AS og Hamre Romania SRL skaper nye muligheter for Midthaug-konsernet.
Gjennom Hamre AS er målet å styrke markedsposisjon i regionen mellom Bergen og Stavanger.
Produksjonsvirksomheten i Romania gir mulighet for økt konkurransekraft og leveringskapasitet i
samspill med fabrikk og regionskontorene i Brødrene Midthaug AS.
– Midthaug har hatt en positiv utvikling de senere år, med økt fokus på interne forbedrings
prosesser. Brødrene Midthaug AS fikk så sent som i 2016 tildelt IA prisen av IA rådet for Møre
og Romsdal for godt helhetlig IA arbeide. Brødrene Midthaug AS ble tildelt «European Steel
design Award og Merit 2017» for sine leveranser til Kimen Kulturhus.
Daglig leder i Hamre AS, Åsmund Hamre, ser frem til å bli en del av Midthaug-konsernet.
Vi i Brødrene Midthaug AS ønsker de ansatte i Hamre selskapene velkomne inn i Midthaug
«familien» og ser frem til å utvikle selskapene videre sammen med våre ansatte og våre kunder.

FOR MER INFORMASJON
Karsten Midthaug
Daglig leder

Åsmund Hamre
Daglig leder

karsten@midthaug.no
www.midthaug.no • Org. nr: 987 604 018
Mob: +47 915 44 510 • Dir: + 47 71 20 15 00

aasmund.hamre@hamre-as.no
www.hamre-as.no
Mob: +47 958 87 527
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