
FORELØPIG OPPSUMMERING FOR 2020 

VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER 
OG SETTE TYDELIGE SPOR 



NØKKELTALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tall i NOK mrd.      
      
Verdijustert egenkapital      
Verdijustert egenkapital 28,8 32,3 31,4 35,0 41,1 
Avkastning på verdijustert egenkapital 9% 13% -2% 12% 18% 
      
Likviditet      
Kontanter og likvide plasseringer 11,9 11,5 12,1 12,8 13,2 
      
 

 
 
  
 

 
 



KONSERNSJEFEN HAR ORDET 
 

  

2020 har vært et annerledes og krevende år. Coronakrisen 
har rammet tilfeldig, og kontrastene er store. Noen bransjer 
og bedrifter har blitt hardt rammet, mens andre har sett økt 
aktivitet og etterspørsel. For noen selskaper har nye 
muligheter åpnet seg, mens for andre har nedstengninger 
og restriksjoner medført store tap. Mange mennesker har 
blitt permittert eller mistet jobben, samtidig som andre aldri 
har hatt mer å gjøre. Det som er felles, er nok en følelse av 
at pandemien har ført til stor usikkerhet og uforutsigbarhet.  
 
Norske myndigheter har vist stor vilje til å støtte utsatte 
næringer gjennom krisen. Som langsiktig og ansvarlig eier, 
føler vi i Ferd et stort ansvar for å bidra til å sikre trygge 
arbeidsplasser og levedyktige bedrifter i og gjennom krisen. 
 
Aldri har rollen som aktiv og langsiktig eier føltes mer 
meningsfylt enn i 2020. Vi har arbeidet tett med våre 
selskapers ledelser og styrer og sett hvordan mange har 
strukket seg svært langt for å ivareta ansatte og 
virksomhetene.  
 

 
Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til 
fellesskapet og lagånden. Ansatte i porteføljeselskapene og 
i Ferd har ikke bare håndtert utfordringene på beste mulige 
måte, vi har også sammen klart å gripe de mulighetene som 
har oppstått. 

 
 
Til tross for et turbulent år har investeringsaktiviteten i Ferd 
vært historisk høy, og vi har gjennom 2020 gjennomført 
betydelige investeringer både i eiendom, enkeltselskaper og 
i finansmarkedene i Norge og internasjonalt. Samtidig har vi 
lagt ned mye tid for å bistå alle selskapene vi er eier i. Det 
er gledelig å se at den underliggende fundamentale 
utviklingen i selskapene er god, og for fjerde året på rad 
øker det samlede driftsresultatet til våre selskaper. Ferds 
avkastning for 2020 er på hele 18%, en verdiøkning på over 
6 milliarder kroner. Dette er den største verdiøkningen i 
konsernets historie. 
 
Covid 19 er bare en av mange kriser vi i Ferd vil møte. Selv 
om vi har kjent på både nervøsitet og bekymring gjennom 
året som har gått, har vi fått bekreftet at systemverdien som 
er bygget i Ferd over tid, har gjort oss robuste for denne 
krisen og samtidig ytterligere styrket selskapet for 
fremtiden. Også for årene som kommer, vil vi prioritere 

aktivt og langsiktig eierskap i gode selskaper med dyktige 
styrer, ledere og ansatte - kombinert med diversifisering på 
tvers av bransjer og geografier. Vi vil fortsette å jobbe inn 
mot fremtidsrettede sektorer som sjømat, teknologi, helse 
og fornybar energi samt bruke vår posisjon som en av 
Nordens største eiermiljøer, til å bidra til mer bærekraftige 
forretningsmodeller. 
 
Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft har vært på 
agendaen i Ferd lenge, og det blir stadig viktigere både i 
investeringsbeslutninger og i vår eieragenda. Vi gjør nå 
vurderinger av klimapåvirkning som en integrert del av alle 
investeringsbeslutninger på lik linje med finansielle 
resultater og kontantstrøm, og vi evaluerer virksomhetenes 
adferd, arbeid, påvirkning og kultur relatert til sosiale og 
miljømessige forhold. Samtidig er vi åpne for å gjøre 
langsiktige investeringer for å løfte mindre gode selskaper 
til å bli bedre og på den måten bidra til å nå klimamål og økt 
bærekraft. Vi vil fortsette å utfordre oss selv, selskapene vi 
eier og våre samarbeidspartnere ytterligere i årene som 
kommer.  
 
Vi er forberedt på at 2021 også kan få mange utfall, men 
med et solid år bak oss går vi inn i 2021 med styrke og 
betydelig investeringskapasitet. Uavhengig av hvilken 
retning pilene peker, vil vi være godt rustet til å kunne gripe 
gode muligheter som oppstår, og håndtere de utfordringene 
som måtte komme.  
 

 
I Ferd ser vi alltid etter gode selskaper, eiendommer, fond 
og mennesker som kan bidra til vår visjon om å skape 
varige verdier og sette tydelige spor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORELØPIG OPPSUMMERING AV FERDS 2020 
RESULTAT 
 
 

  

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert 
egenkapital på 41,1 milliarder kroner (35,0 milliarder kroner 
per 31.12.2019). For Ferd samlet ble avkastningen på den 
verdijusterte egenkapitalen 17,8 prosent. Et meget bra 
resultat for Ferd i et spesielt år som ble preget av korona-
pandemien. Konsekvensene for porteføljeselskapene av 
myndighetenes tiltak for å begrense pandemien, varierte 
betydelig fra oppsigelser og nedstengning til økt salg. I 
tillegg opplevde vi store svingninger i finansmarkedene 
gjennom året. I 2020 oppnådde alle forretningsområdene 
en positiv avkastning på 15 prosent eller høyere. 
Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, ble 6,2 
milliarder kroner noe som er den største verdiøkningen i 
Ferds historie. 
 
Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble  
24,0 prosent. Alle Ferd Capitals mandater hadde meget 
god verdiutvikling i fjor. Mandatene hadde følgende 
avkastning i norske kroner: 

• Privateide selskaper,19,2 prosent 
• Børsnoterte selskaper, 41,8 prosent  
• Spesial Investments, 43,5 prosent 

 
Ferd oppnådde en avkastning på 15,7 prosent på 
eiendomsporteføljen. Ferd Eiendom hadde god 
verdiutvikling for de fleste boligprosjektene og 
kontoreiendommene. Ferd Ekstern Forvaltning hadde en 
samlet avkastning på 22,4 prosent (målt i USD) for deres 
fire mandater, alle mandatenes resultater var gode både i 
absolutt og relativ forstand. For Ferd Invests nordiske 
børsportefølje ble avkastningen 14,9 prosent, et resultat 
som er lavere enn indeksen porteføljen måles mot. 
 
I sum ble det investert 7,7 milliarder kroner i 2020. Fra 
midten av mars og i løpet av den neste måneden økte 
Ferd eksponeringen mot verdens aksjemarkeder i tråd 
med konsernets ambisjon om å øke det samlede 
risikonivået ved et markant markedsfall. Ferd investerte 
nesten 2 milliarder kroner fordelt på aksjefond, børsnoterte 
enkeltselskaper, et globalt indeksfond og high yield 
obligasjoner. Disse allokeringene bidro til en positiv 
verdiutvikling for konsernet i 2020. 
De største investeringene for året ble gjort i Ferd Eiendom 
gjennom kjøpet av Marienlysttomten på starten av året og 
Trekanttomten. Trekanttomten er en sentral kontortomt 
plassert mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge, 
tomten ble kjøpt for 1,5 milliarder kroner. Marienlyst-
prosjektet er Ferds hittil største enkeltinvestering. Avtalen   
mellom NRK og Ferd Eiendom gir en minimumspris på 
3,75 milliarder kroner. Den endelige prisen er avhengig av 
hvilken regulering som blir vedtatt for området. I 2020 fikk 
Ferd innbetalt 5,2 milliarder kroner i realisasjoner og 
utbytter. De største realisasjonene var fra Ferd Ekstern 
Forvaltnings og Ferd Invests porteføljer. 
 
Ved årsskiftet hadde Ferd en bankbeholdning på 2,2 
milliarder kroner som utgjorde 5 prosent av den 
verdijusterte egenkapitalen. Verdien av de børsnoterte 
aksjene, aksjefond og likvide hedgefond var 11,0 milliarder 
kroner. Totalt var Ferds likviditet og likvide investeringer 
13,2 milliarder kroner per 31.12.2020. I tillegg hadde vi 
utrukkede lånerammer på til sammen 6,8 milliarder kroner. 

Fordeling av Ferds verdijusterte egenkapital per 
31.12.2020: 
 

 
FERD CAPITAL 
Ferd Capital er en langsiktig, fleksibel og 
verdiskapende partner for nordiske selskaper. 
Forretningsområdet har tre mandater: Privateide 
selskaper, Børsnoterte selskaper og Special 
Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor 
grad av fleksibilitet i type investeringer som kan gjøres. 
Ferd Capitals privateide selskaper per 31.12.2020 var 
Elopak, Aibel, Interwell, Mestergruppen, Brav, Fjord 
Line, Mnemonic, Fürst, Servi og Simployer. De største 
børsnoterte investeringene var Benchmark Holdings, 
Nilfisk og Boozt.  
 
Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje av 
privateide og børsnoterte investeringer ble 24,0 prosent 
i fjor. De fleste privateide selskapene hadde en god 
verdiutvikling i 2020, unntaket var Fjord Line som ble 
hardt rammet av koronanedstengningen. For fjerde år 
på rad økte det samlede driftsresultatet til de privateide 
selskapene. Avkastningen var svært god på Capitals 
børsnoterte selskaper i fjor. På Boozt-investeringen 
hadde Ferd en avkastning på over 300 prosent, mens 
Benchmark Holdings investeringen var opp 48 prosent. 
Samlet var avkastningen på Capitals børsnoterte 
investeringer 42 prosent i fjor. Ferd Capitals tre 
porteføljer ble per 31.12.2020 verdsatt til 24,3 milliarder 
kroner. 
 
Ferd Capitals investeringer var fordelt som følger mellom 
de tre mandatene per 31.12.2020: 
 
 

 



 
 

  

FERD EIENDOM 
Ferd Eiendom er en ledende byutvikler. Gjennom aktiv 
utvikling, gjennomføring og forvaltning av miljøvennlige 
prosjekter skaper de verdi utover finansiell avkastning.  
 
Avkastningen på porteføljen ble 15,7 prosent i 2020. 
Boligprisene i Oslo steg med 12,0 prosent i fjor, mens 
yielden for næringseiendom hadde en nedgang. Ferd 
Eiendom hadde god avkastning og utvikling i både 
boligprosjektene, kontoreiendommene og logistikk-
investeringene. I Ferd Eiendoms største boligprosjekt på 
Ensjø, Tiedemannsbyen, ble det solgt 164 boliger i 2020 
mot 107 året før. I perioden 2010-2020 er drøyt 1 000 
nye boliger ferdigstilt. Ved utgangen av 2020 har 
porteføljen til Ferd Eiendom en eiendomsverdi på 14,3 
milliarder kroner og en egenkapitalverdi på 5,4 milliarder 
kroner. 
 
Eiendomsporteføljen var per 31.12.2020 fordelt mellom 
segmentene: 
  
 

 
 
 
 
FERD INVEST 
Ferd Invest investerer i store nordiske børsnoterte 
selskaper med sterke markedsposisjoner og gode 
fremtidsutsikter. De har en portefølje på inntil 25 
investeringer, hvor de fleste av selskapene har en 
markedsverdi på over 15 milliarder kroner. Mål-
setningen er å oppnå en avkastning som er høyere 
enn en nordisk aksjeindeks.  
 
Ferd benyttet seg av markedsfallet i mars og økte 
eksponeringen med 750 millioner kroner mot det nordiske 
aksjemarkedet. For hele 2020 var markedsutviklingen 
meget god på de nordiske børsene. Ferd Invest fikk i 2020 
en avkastning på 14,9 prosent.  
  
De største investeringene i porteføljen ved årsskiftet var 
Novo Nordisk, Lerøy, Vestas og Hexagon. Per 
31.12.2020 var Invest-porteføljen på 3,7 milliarder kroner. 
 
 
 

Porteføljen hadde per 31.12.2020 følgende fordeling 
mellom de nordiske børsene: 
 

 
      
 
 
 
 
FERD EKSTERN FORVALTNING 
Ferd Ekstern Forvaltning har ansvar for konsernets 
investeringer hos eksterne forvaltere. Forretningsområdet 
fokuserer på markeder som utfyller de områdene hvor Ferd 
investerer direkte og investerer i fond som skal gi attraktiv 
avkastning over tid. 
Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer hadde en samlet 
avkastning på 22,4 prosent, porteføljene måles og følges 
opp i amerikanske dollar. Global Equity mandatet hadde et 
svært godt år med en oppgang på 31,4 prosent. De to 
hedgefondene i mandatet (equity long/short fond) hadde 
svært gode resultater både under markedsfallet i mars og 
under den gode utviklingen i aksjemarkedene på høsten. 
Global Fund Opportunity mandatet hadde en oppgang på 
20,1 prosent i 2020, og mandatets største investering 
hadde et meget sterkt år.  
Markedsverdien på Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer 
per 31.12.2020 var 4,8 milliarder kroner.   
 
Forretningsområdet hadde per 31.12.2020 følgende 
fordeling mellom mandatene: 
 

 
 
 

 

 

  



FERD SOSIALE ENTREPRENØRER 
Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale 
entreprenører som skaper gode sosiale og økonomiske 
resultater. Gjennom en kombinasjon av kapital, 
kompetanse og nettverk styrker de selskapenes 
muligheter for suksess. FSE samarbeider også med det 
offentlige for å skape gode verktøy og rammebetingelser 
for samhandling med disse nyskapende selskapene.  
 
Koronapandemien har preget flere av FSEs portefølje-
selskaper og de har måttet permittere ansatte helt eller 
delvis som en konsekvens av nedstengingen av samfunnet. 
På tross av de vanskelige rammevilkårene har FSE sett en 
positiv utvikling det siste året. De sosiale entreprenørene 
har vist seg sterke og løsningsorienterte, og mange har 
lykkes godt i å utvikle nye tjenester eller digitale 
leveranseformer.  
 
Årets SosEnt-konferanse ble avholdt digitalt med 
statsminister Erna Solberg som innleder og rundt 800 
deltakere. Konferansen bidro til å løfte frem hvor viktig 
arbeidsinkludering er.  
 
Ved utgangen av 2020 hadde FSE 11 selskaper i 
porteføljen og en fondsinvestering.  
FSE har i 2020 økt eierandelen i Unicus, og er nå 
majoritetseier i selskapet. Unicus jobber med testing av IT-
systemer, men ansetter  

bare konsulenter med Autisme Spekter Diagnose, mer kjent 
som Asperger.    
 
FERD IMPACT INVESTING 
Ferd Impact Investing skal investere i tidlig fase selskaper 
som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs 
bærekraftmål, samt en solid risikojustert avkastning. Ferd 
Impact investerer primært gjennom fond og andre former for 
komplementære og ressurseffektive partnerskap. De 
konsentrerer seg om de tre sektorene fornybar energi, 
proptech og akvakultur. 
 
Ved utgangen av områdets første hele driftsår, besto 
porteføljen til Ferd Impact Investering av seks investeringer. 
 
ØVRIG VIRKSOMHET 
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av en 
bankbeholdning samt investeringer i fond kjøpt i 
annenhåndsmarkedet og eksternt forvaltede private 
equity fond. Ferd fikk utbetalt i underkant av 300 
millioner kroner fra disse to porteføljene i 2020.  
 
I øvrig virksomhet inngår resultatet av de finansielle 
instrumentene som benyttes for å håndtere Ferds 
valutaeksponering. Ferd hadde i 2020 samlet sett en 
valutagevinst på under én prosent.  

 

  



FERD AS – SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1. - 31.12.2020  1.1. - 31.12.2019 
    
Beløp i NOK 1000    
    
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER    
    
Inntekter fra investeringer 7 218 800  4 193 600 
Andre inntekter 50 500  34 000 
    
Driftsinntekter 7 269 300  4 227 600 
    
Lønnskostnader -237 700  -158 100 
Andre driftskostnader -172 700  -101 700 
    
Driftskostnader -410 300  -259 800 
    
Driftsresultat 6 859 000  3 967 800 
    
Netto finansresultat -398 000  -5 900 
    
Resultat før skattekostnad 6 460 900  3 961 900 
    
Skattekostnad *)    
    
Resultat etter skatt 6 460 900  3 961 900 
*) Det er ikke beregnet skattekostnad for årsresultatene.    



FERD AS – SAMMENDRATT BALANSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Beløp i NOK 1000    
    
Investeringer i datterselskaper 23 421 900  17 869 000 
Øvrige anleggsmidler 385 000  400 700 
    
Sum anleggsmidler 23 806 800  18 269 600 
    
Finansielle instrumenter 15 682 400  16 177 300 
Øvrige omløpsmidler 117 500  217 800 
Bankinnskudd 2 433 900  1 225 100 
    
Sum omløpsmidler 18 233 800  17 620 200 
    
Sum eiendeler 42 040 600  35 889 800 
    
    
Egenkapital 40 659 400  34 370 200 
    
Øvrig langsiktig gjeld 703 000  626 900 
    
Sum langsiktig gjeld 703 000  626 900 
    
Kortsiktig rentebærende gjeld 258 300  537 000 
Øvrig kortsiktig gjeld 419 900  355 700 
    
Sum kortsiktig gjeld 678 200  892 700 
    
Sum gjeld 1 381 200  1 519 600 
    
Sum egenkapital og gjeld 42 040 600  35 889 800 



FERD AS – VIRKSOMHETSOMRÅDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRKSOMHETSOMRÅDER 2020       
        
   FERD FERD FERD EKSTERN FERD ØVRIG 
 FERD AS  CAPITAL INVEST FORVALTNING EIENDOM VIRKSOMHET 
        
Beløp i NOK 1000        
        
RESULTAT        
        
Inntekter fra investeringer 7 218 800  4 651 900 632 700 783 300 1 077 100 73 900 
Andre inntekter 50 500  0 0 0 27 600 22 800 
        
Driftsinntekter 7 269 300  4 651 900 632 700 783 300 1 104 700 96 700 
        
Driftskostnader -410 300  -160 600 -12 700 -30 000 -33 800 -173 200 
        
Driftsresultat 6 859 000  4 491 300 620 000 753 200 1 070 900 -76 500 
        
BALANSE        
        
Investeringer i datterselskaper 23 421 900  18 342 100 0 0 4 934 200 145 500 
Finansielle instrumenter 15 682 400  6 046 200 3 710 700 4 734 300 100 1 191 100 
Bankinnskudd 2 433 900  0 0 0 0 2 433 900 
Øvrige eiendeler 502 500  187 800 4 900 40 200 3 400 266 200 
Sum eiendeler 42 040 600  24 576 100 3 715 600 4 774 500 4 937 700 4 036 600 
        
        
        
VIRKSOMHETSOMRÅDER 2019       
        
   FERD FERD FERD EKSTERN FERD ØVRIG 
 FERD AS  CAPITAL INVEST FORVALTNING EIENDOM VIRKSOMHET 
        
Beløp i NOK 1000        
        
RESULTAT        
        
Inntekter fra investeringer 4 193 600  2 369 100 716 800 678 200 433 500 -4 200 
Andre inntekter 34 000  400 0 0 22 200 11 400 
        
Driftsinntekter 4 227 600  2 369 500 716 800 678 200 455 800 7 200 
        
Driftskostnader -259 800  -110 700 -9 800 -19 500 -32 600 -87 100 
        
Driftsresultat 3 967 800  2 258 800 707 000 658 700 423 200 -79 900 
        
BALANSE        
        
Investeringer i datterselskaper 17 869 000  13 918 700 0 0 3 857 200 93 100 
Finansielle instrumenter 16 177 300  4 509 000 3 413 800 4 786 400 100 3 468 000 
Bankinnskudd 1 225 100  0 0 0 0 1 225 100 
Øvrige eiendeler 618 400  255 700 10 200 32 000 3 100 317 400 
Sum eiendeler 35 889 800  18 683 300 3 424 000 4 818 400 3 860 400 5 103 600 



GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV FORELØPIG 
OPPSUMMERING FOR 2020 
 
RAMMEVERK OG VESENTLIGE 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Ferd AS avlegger årsregnskap i samsvar med 
Regnskapslovens §3-9 og Forskrift om forenklet 
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. 
Ferd konsern avlegger årsregnskap i samsvar med 
”International Financial Reporting Standards (IFRS)” som er 
godkjent av EU.  
 
Anvendte regnskapsprinsipper for resultat- og 
balanseoppstilling i den foreløpige oppsummeringen for 
2020, avsluttet 31.desember 2020, er de samme som ble 
lagt til grunn ved årsregnskapet for 2019.  
 
Den foreløpige oppsummeringen er ikke revidert.  
 
Alle Ferds investeringer er i selskapsregnskapet til Ferd AS 
bokført til antatt markedsverdi. 
 
SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER, ESTIMATER OG 
FORUTSETNINGER 
I forbindelse med utarbeidelsen av den foreløpige 
oppsummeringen og anvendelsen av Ferds 
regnskapsprinsipper har ledelsen utøvd skjønn og benyttet 
estimater og 

forutsetninger som påvirker beløp innregnet i resultat og 
balanse. De viktigste antagelser vedrørende fremtidige 
hendelser og andre viktige kilder til usikkerhet i estimater 
og som kan ha betydelig risiko for vesentlige endringer i 
regnskapsførte beløp i fremtidige regnskapsperioder, er 
omtalt i årsregnskapet for 2019. Ved utarbeidelsen av den 
foreløpige oppsummeringen for 2020, er det benyttet 
skjønn på de samme områdene. 
 
SEGMENTRAPPORTERING 
Ferd rapporterer driftssegmenter i tråd med hvordan 
konsernledelsen fatter, følger opp og evaluerer sine 
beslutninger. Virksomhetsområdene identifiseres på 
bakgrunn av den interne styringsinformasjonen som 
periodisk gjennomgås av ledelsen, og er 
beslutningsgrunnlag for ressursallokering og måloppnåelse. 

  



FERD AS 
 
Dronning Mauds gate 10,  
Postboks 1413 Vika, 0115 Oslo 
 
Telefon: 22 75 47 00 
Telefaks: 22 75 47 01  
E-post: post@ferd.no 
 
www.ferd.no 
 
 
BRAV NORWAY AS 
 
Postboks 814 
2626 Lillehammer 
 
Oslo kontor: Frysjaveien 40 
Postboks 113, 0411 Oslo 
 
Telefon: 02626 
E-post: firmapost@swixsport.no  
 
www.swixsport.no 
 
 
MESTERGRUPPEN AS 
 
Nils Hansens vei 2  
Postboks 6197, 0602 Oslo 
 
Telefon: 23 37 75 00 
E-post: firmapost@mestergruppen.no  
 
www.mestergruppen.no 
 
 
ELOPAK AS 
 
Elopak Group Headquarters  
Postboks 418 Skøyen, 0213 Oslo 
 
Besøksadresse:  
Karenslyst Allè, 0279 Oslo 
 
Telefon: 31 27 10 00 
Telefaks: 31 27 15 00 
E-post: elopak.hq@elopak.no  
 
www.elopak.com 
 
 
ELOPAK CORPORATE OFFICES & 
MARKET UNIT NORWAY 
 
Industriveien 30 
Postboks 24, 3431 Spikkestad 
 
Telefon: 31 27 10 00 
Telefaks: 31 27 10 10 
E-post: elopak.co@elopak.no 
 
 
MNEMONIC AS 
 
Besøksadresse: Wergelandsveien 25 0167 Oslo 
 
Telefon: 23 20 47 00 
E-post: kontakt@mnemonic.no  
 
www.mnemonic.no   
    
    
    
 

 
SERVI GROUP AS 
 
Rasmus Solbergs vei 1 
Postboks 3230, 1402 Ski 
 
Telefon: 64 97 39 97 
E-post: post@servi.no 
 
www.servi.no 
 
 
 
 
AIBEL AS 
 
Postboks 300 Forus 
4066 Stavanger 
 
Telefon: 85 27 00 00 
E-post: contactus@aibel.com 
 
www.aibel.com 
 
 
INTERWELL NORWAY AS 
 
Kvernevik Ring 177 
Postboks 916, 4048 Hafrsfjord 
 
Telefon: 40 00 43 99 
Telefaks: 90 84 36 20 
E-post: info@interwell.com 
 
www.interwell.com 
 
 
FJORD LINE AS 
 
Postboks 513 
4379 Egersund 
 
Besøksadresse: 
Torget 6 (bankbygget 3.etg) 
4370 Egersund 
 
Sentralbord: 55 54 87 00 
Telefon: 815 33 500 
Telefax: 51 49 24 30 
 
www.fjordline.no 
 
 
FÛRST MEDISINSK  
LABORATORIUM AS 
 
Postboks 158 Alnabru 
1051 Oslo 
 
Besøksadresse: 
Søren Bulls vei 25 
1051 Oslo 
 
Telefon: 22 90 95 00 
Telefax: 22 90 96 06 
 
www.furst.no 
 
 
SIMPLOYER AS 
 
Kalnesveien 5  
1712 Grålum 
 
Besøksadresse: 
Kalnesveien 5 
1712 Grålum 
 
Telefon: 69 97 17 00 
 
www.simployer.no 
 

mailto:elopak.co@elopak.no
http://www.mnemonic.no/
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