
Komplett ASA (KOM) har overtatt 40 % av aksjene i Norsk Bildelsenter AS 

 

Komplett ASA (KOM) har i dag overtatt 40 % av aksjene i Norsk Bildelsenter AS (NBS) fra Aladdin Oil 

AS og Geir Arthur Aasland. KOM har på gitte vilkår opsjon på kjøp av ytterligere 30 % av aksjene i 

selskapet i 2013 samt de resterende 30 % av aksjene i 2016.  

 

Aladdin Oil AS er kontrollert av Arne Harry Aasland som er daglig leder av NBS. Geir Arthur Aasland 

er ansatt i NBS.  

 

NBS er importør og landsdekkende leverandør av et stort antall bildeler og rekvisita til Audi, 

Volkswagen og Skoda. Selskapet selger sine produkter hovedsakelig via internett. 

 

Transaksjonen er basert på at NBS har en omforent virksomhetsverdi (enterprise value), på 100 % 

basis, på NOK 28 500 000, hvorved 40 % av aksjene i NBS utgjør NOK 11 400 000 av selskapets 

virksomhetsverdi. Det er i dag foretatt kontantoppgjør til selgerne med en foreløpig kjøpesum på NOK 

9 000 000. Den endelige kjøpesummen for aksjene fastsettes etter at det er foretatt justering for NBS’ 

netto rentebærende gjeld og avvik fra normalisert arbeidskapital per 31. mai 2011.  

 

Samtidig med overtagelsen av aksjene er det inngått aksjonæravtale mellom KOM og selgerne som 

blant annet regulerer den videre utvikling av selskapet og KOM’s rettigheter til kjøp av ytterligere 

aksjer i selskapet. 

 

Ved KOMs kjøp av ytterligere aksjer i NBS (opsjonen) vil kjøpesummen fastsettes i henhold til 

tilsvarende prinsipp og justering som ved kjøpet av 40 % av aksjene.  

 

Kjøpet av aksjene er finansiert med egne midler.  

 

Følgende opplysninger kan gis om NBS; 

 

Styret:  Styret vil bestå av Ole Vinje og Frank Wirum, begge utpekt av KOM, og Geir Arthur 

Aasland og Haakon Gellein utpekt av selgerne med Haakon Gellein som styrets 

leder. 

Daglig leder:  Arne Harry Aasland 

Antall ansatte:  21 

 

Følgende opplysninger er hentet fra årsregnskapene for NBS (alle tall i NOK):  

 

 2010 2009 2008 

Driftsinntekter: 41 056 785 40 241 304 41 485 698 

Driftsresultat:  6 640 622 4 532 737 4 092 850 

Resultat før skatt: 6 626 736 4 538 063 4 150 862 

Resultat etter skatt: 4 767 603 3 259 793 2 995 884 

Anleggsmidler: 1 738 699 1 165 741 536 279 

Omløpsmidler: 16 949 760 14 883 723 13 963 765 

Egenkapital: 7 616 650 6 849 047 5 589 254 

Langsiktig gjeld: 726 531 993 402 1 236 690 

Kortsiktig gjeld: 10 345 279 8 207 015 7 674 100 

Sum egenkapital og gjeld: 18 688 460 16 049 464 14 500 044 

 

NBS har ikke vesentlige eiendeler eller forpliktelser som ikke fremgår av balansen.  

 

Kjøpet av aksjene i NBS medfører en utvidelse av KOM’s produktspekter og ytterligere styrking av 

KOMs satsing på internettbasert salg. KOM vil ved transaksjonen tilføre NBS ytterligere kompetanse 

og erfaring ved internettbasert salg og ved ytterligere kjøp av aksjer i NBS (opsjonen) vil 

synergieffekter kunne realiseres.  



 

Bortsett fra aksjonæravtalen som regulerer KOMs eventuelle kjøp av ytterligere aksjer i NBS fra 

selgerne er det verken inngått eller forventet at det vil bli inngått avtaler til fordel for ledende ansatte 

eller styremedlemmer i KOM eller NBS.  

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef Ole Vinje på +47 900 89421 eller 

ole.vinje@komplett.com. 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og Løpende 

Forpliktelser punkt 3.4. 

 


