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Riverside kjøper Mintra 
Norsk opplæringsselskap blir del av internasjonal portefølje 

 
The Riverside Company har investert i det norskbaserte selskapet Mintra Trainingportal 
AS (Mintra). Med sin egenutviklede e-læringsplattform leverer Mintra løsninger for 
opplæring og trening til olje- og gasselskaper i Nordsjøen, og i øktende grad også i resten 
av verden. 
 
Mintras Trainingportal er et egenutviklet styringssystem for kompetanseheving med 
funksjonalitet skreddersydd for selskapets kunder i olje- og gassbransjen. Det er dessuten 
tilrettelagt for å gjøre overgangen til e-læring enkel for brukerne. Gjennom sitt britiske 
datterselskap i Aberdeen, tilbyr selskapet også et bredt spekter av kurs der e-læring 
kombineres med klasseromsundervisning. Mange av kursene Mintra tilbyr er regulert 
og/eller pålagt ved lov og skal sikre at medarbeidere og miljø trygges. 
 
– Mintra har det beste kurstilbudet og den mest fleksible leveransemodellen i markedet. 
De har omfattende kurs som er lett tilgjengelige gjennom nettløsninger og har derfor et 
bredt spekter av kunder, sier Thomas Blomqvist, partner i Riverside. 
 
Opplæring på nett har mange fordeler for olje- og gassindustrien. Kursene kan 
gjennomføres hvor som helst; hjemme, fra et kontor eller til og med offshore. Det sparer tid 
og reduserer behovet for reising og overtid. 
 
Riverside vil bidra til økt utbredelse av Mintras ledende løsninger for kompetanseheving 
både i nåværende markeder og internasjonalt. Mintra vil gjennom Riverside også dra 
fordel av bedre oversikt over internasjonale bestemmelser innen olje og gassindustrien og 
behovet for de solide og kostnadseffektive løsningene som følger av disse. 
 
– Vi gleder oss over partnerskapet med Riverside og ser fram til at Mintra skal fortsette å 
vokse og styrke sin posisjon. Riverside er en internasjonal aktør og har omfattende 
erfaring med kompetanseheving og trening, og er derfor en perfekt partner for Mintra, sier 
Ivar Viktil, administrerende direktør i selskapet. 
 
Riverside har inngående erfaring med og et eget team som spesialiserer seg på 
investeringer innen utdanning og kompetanseheving. Selskapet har gjennomført mer enn 
45 transaksjoner i dette segmentet siden 1988. 
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Riverside Acquires Mintra 

 
 
I tillegg til Thomas Blomqvist har Vice President Jeroen Lenssen og Associate Martin 
Gustavsson vært med på Riverside-teamet i denne transaksjonen. Muligheten ble 
identifisert av Lars Eriksson som leder Riversides virksomhet i Europa. 
 
BA-HR og Pinsent Masons (juridisk), EY (finans og skatt) og Arkwright (kommersielt) har 
vært Riversides rådgivere i transaksjonen. Nordea har sørget for finansiering. 
 
 
The Riverside Company (www.riversidecompany.com eller www.riversideeurope.com) 
The Riverside Company er et globalt oppkjøpsfond som konsentrerer seg om investeringer 
i og oppkjøp av virksomheter med en verdi opptil USD 250 millioner (EUR 200 millioner i 
Europa). Fra etableringen i 1988 har Riverside investert i mer enn 360 transaksjoner. 
Selskapets internasjonale portefølje inneholder mer enn 75 selskaper. 
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