
 
 

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG 

Ikornnes 4. August  2014. 

 Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG 
(International Mobel Group). 

Denne meldingen er utarbeidet og offentligjort i henhold til punkt 3.4.1 og 3.4.2 i 
Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper.  

Det vises til børsmelding datert 13. desember 2013 der Ekornes ASA meldte om 
inngåelsen av en intensjonsavtale om overtagelse av møbelprodusenten Internasjonal 
Møbel Gruppe («IMG»).  Partene har den 1. august 2014 lykkes i å komme frem til en 
omforent avtale med overtakelse av virksomhet og eiendeler i IMG. Endelig 
gjennomføring av avtalen er forventet å skje rundt 31. oktober 2014. 

«Vi er glad for å kunne melde at vi har lykkes i å fremforhandle en avtale med IMG og 
hovedaksjonær Nils Gunnar Hjellegjerde som nå er godkjent av styret i begge selskaper. 
IMG styrker Ekornes sin posisjon i det internasjonale møbelmarkedet med prisgunstige 
møbler, samtidig som begge parter har mye å tilføre hverandre.  Både når det gjelder 
produkter og markeder utfyller Ekornes og IMG hverandre godt. Selv om kjøpet står på 
egne bein, ser en i tillegg muligheten for både inntekts- og kostnadssynergier, sier 
administrerende direktør i Ekornes, Nils-Fredrik Drabløs.  

 

1. Partene i avtalen og den avtalte transaksjonen 
Ekornes ASA («Ekornes») har den 1. august 2014 inngått en avtale («SPA») om kjøp av 
IMG. Virksomhetsoverdragelsen skjer ved aksjekjøp og innmatskjøp. Avtalen er inngått 
mellom Ekornes’ heleide datterselskaper IMG Group AS  og IMG Norway AS på 
kjøpersiden, og Nils Gunnar Hellergjerde («selger»), IMG AS, International Mobel Group 
Limited, IMG of Norway Limited, Furniture Traders Limited og Kaiser Limited AS på 
selgersiden.  

 

 

 
 



 
 

2. Vederlag og tidsplan 
I henhold til SPA vil Ekornes overta IMG til en avtalt vederlag på nær 400 MNOK, med et 
tilleggsvederlag på inntil 150 MNOK betalbart etter tre år og knyttet til bestemte 
betingelser.  Kjøpesummen knytter seg til en kombinasjon av aksjekjøp og netto 
egenkapital-verdi i de selskap hvor det er avtalt kjøp av innmat.  

Avtalen er basert på at Ekornes overtar IMG’s egenkapital med økonomisk virkning fra 1. 
januar 2014. Den endelige kjøpesummen fremkommer ved en justering ved 
gjennomføringen av SPA, ved at det avtalte vederlaget fratrekkes gjenværende 
egenkapital i de selskap hvor Ekornes kjøper innmat.  Likeledes vil endelig kjøpesum 
justeres i forhold til at overtakelse av gjeld begrenses til NOK 66 mill og at netto 
arbeidskapital minimum skal være NOK 124 mill. 

Forventet gjennomføring av kjøpet er forventet å skje rundt 31. oktober 2014, og driften 
i IMG vil fra og med 4. kvartal 2014 konsolideres inn i Ekornes ASA, gjeldende fra 
overtakelses dato. 

Kjøpet av IMG finansieres i sin helhet av egenkapital og gjeld.   

 

3. Beskrivelse av IMG 
IMG produserer prisgunstige sittemøbler med høy komfort, tuftet på norsk design og 
kvalitet. IMG har vært drevet av hovedaksjonær Nils Gunnar Hjellegjerde siden 2006 og 
har sin produksjon i Asia, med vertikalt integrerte produksjonsfasiliteter i Vietnam og 
Thailand. Hovedmarkedene er Skandinavia (34 %), Nord Amerika (25 %), Oceania (29 %), 
Asia (8%) og øvrige Europa (4%), basert på fordeling av omsetningen for 2013. Design 
og produktutvikling, samt markedsføring, skjer fra Sykkylven i Norge. IMG har ca 750 
ansatte, hvorav de fleste ved produksjonsanleggene i Vietnam og Thailand. Anleggene 
holder en standard som imøtekommer UN Global Compact prinsippene når det gjelder 
respekt for ansattes rettigheter, produksjonslokaler og sosiale ordninger. 

Basert på proforma sammenstilling av regnskapstall for virksomhetene oppnådde 
selskapet i 2013 en omsetning på 293 MNOK med en normalisert EBITDA på 86 MNOK, 
fratrukket 6 MNOK i ekstraordinære inntekter. Ekornes ser betydelig vekstpotensial for 
IMG i markeder der Ekornes allerede har en sterk posisjon, og der IMG ikke er 

 
 



 
 

representert i dag. Grunnet organiseringen av virksomhetene som utgjør IMG er 
oppkjøpet strukturert som et kombinert kjøp av innmat og aksjer i ulike IMG selskaper. 
Det er utarbeidet proforma regnskapstall basert på innsamlede tall fra virksomhetene 
som omfattes av transaksjonen. 

IMG 2013P (MNOK) 
Driftsinntekter 293  
EBITDA 92 
EBITDA (før e.o. poster) 86 
Likvider 25  
Langsiktige eiendeler 42  
Bokført egenkapital 101  
Totalbalanse 208  
Rentebærende gjeld 81  
 

Ekornes overtar ingen vesentlige forpliktelser utover det som fremkommer i regnskapet.  

 
4. Betydningen av transaksjonen  
Transaksjonen gir Ekornes en ny platform for ekspansjon i internasjonale møbel 
markeder. IMG har i løpet av få år fått et solid fotfeste i flere internasjonale 
møbelmarkeder med  attraktive produkter. Både når det gjelder produkter og markeder 
utfyller Ekornes og IMG hverandre godt. I tillegg til at IMG som prosjekt står godt på 
egne ben, ser Ekornes også muligheten for gode inntekts- og kostnads synergier som 
følge av transaksjonen. 

IMG vil inngå som et eget forretningsområde i Ekornes og skal fortsette som et heleid 
selvstendig underkonsern med egen ledelse, produkter og merker, produksjonsapparat, 
produktutvikling og markedsføring. Transaksjonen vil ikke medføre noen endringer for 
den øvrige virksomheten i Ekornes. Produksjonen av Stressless® produktene er basert 
på et høyteknologi-miljø, og det er uaktuelt å flytte denne produksjonen ut av Norge. 
Satsingen på teknologiutvikling og produktivitetsøkning i Sykkylven forblir like sterk 
som tidligere. 
 

 
 



 
 

5. Avtaler i forbindelse med transaksjonen  
Gjennom en konsulentavtale vil Nils Gunnar Hjellegjerde i minimum tre år fortsatt bistå i 
produktutvikling og forretningsutvikling. Konsulentavtalen kan forlenges om partene er enige 
om det. IMG`s øvrige ledelse har inngått nye avtaler med de konsernselskap de framover skal 
være ansatt i. Nils Gunnar Hjellegjerde vil fortsatt arbeide med base i Thailand, der han har vært 
basert i over 10 år og fortsatt vil ha sin bopel.  

 

For ytterligere informasjon, kontakt:  

Nils-Fredrik Drabløs, adm. dir. Ekornes ASA, tlf. +47 900 17 892 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

  

 
 



 
 

Consolidated Proforma Balance Sheet for the 
IMG Group 31.12.2013   

 
(NOK million) 

 
Buildings, sites etc. 

                          
23,6  11 % 

Machinery and equipment 13,7  7 % 
   

Total property, plant, equipment 
                          

37,3  18 % 

   
Software and licenses 

                            
0,1  0 % 

Land lease 4,5  2 % 
Other long term receivables and investments 0,4  0 % 

 
 

 Inventory 78,5  38 % 
Trade receivables 50,1  24 % 
Other short term receivables 12,4  6 % 
   
Cash, bank deposits and short term financial 
investments 24,7  12 % 
Total 208,1  100 % 

Share capital 
                          

37,5  18 % 
Retained earnings 63,0  30 % 

Total Equity 
                        

100,5  48 % 

   Long term pension liabilities 0,2  0 % 

   Trade payables 15,0  7 % 
Public charges payable 1,1  1 % 
Tax payable 2,2  1 % 
Bank loans - interest bearing 17,0  8 % 
Loans from directors/owners 63,9  31 % 
Other current liabilities 8,1  4 % 
Total Equity and Liabilities 208,1  100 % 

 
 



 
 

 

 
 


