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Vokste i fjor, vokser videre i år
BRG-konsernet vokser
raskt og tjener penger.

KRISTIANSAND
KVADRATUREN

– Hard konkurranse og tøff prising tatt i betraktning må vi si
oss godt fornøyde med 2011, sier
Frode Reme (35).
Han er administrerende direktør i BRG AS – konsernoverbygningen over BRG Entreprenør AS og BRG Eiendom AS.
Reme treffer Fædrelandsvennen på byggetomta der Aquarama er i ferd med å reise seg i
all sin velde. Han stiller sammen
med Gunnar Thompson (49),
sjef for entreprenørselskapet
og David Reme (31), som leder
BRG Eiendom. Trioen kan by på
fjorårstall som viser 41 prosent
omsetningsvekst, fortsatt pent
inntjeningsnivå og en ordrereserve som har vokst til et nivå
godt over 2011-omsetningen.
Med andre ord ser det riktig
så bra ut for BRG-konsernet,
som nylig skiftet navn fra BR
Gruppen.

fakta

fra regnskapet

BRG AS

BR Gruppen AS (konsern)

ee Selskapet eies med 1/3 hver av
brødrene Helge, Roald og Finn
Arne Reme og deres respektive
familier.
ee I datterselskapet BRG Entreprenør AS eier nøkkelpersonene
Gunnar Thompson, Raymond
Tørressen og Leif Lans henholdsvis ti, ti og fire prosent.

Videre vekst
– For 2012 sikter vi oss inn på
760 millioner kroner i omsetning og 42 millioner i overskudd. For tiden jobber vi med
å fylle ordreboken også for 2013.
Heldigvis er rentene fortsatt
lave, bemerker de tre.
At inntjeningsnivået sank litt
i 2011 forklarer de med kontrakter som ble inngått på våren
samme år. Da var prispresset
uvanlig hardt.
Det er ikke tilfeldig at møtet
med avisen skjer på Aquarama.
Storprosjektet, som BRG bygger
sammen med Kruse Smith på
50/50-basis, og der de to sam-

Enhet

Enhet

arbeidspartnerne også skal eie
næringsarealene, hotellanlegget, treningssenteret og parkeringsanlegget med samme fordeling, beslaglegger anslagsvis
1/3 av BRGs entreprenørkapasitet i 2012. Sammen med utbyggingen på Tangen – også den i
stor grad sammen med Kruse
Smith – skaper det geografisk
konsentrasjon i aktiviteten for
tiden.
   – Samtidig som vi ekspanderer
innen Agder, ikke minst østover.
Vi bygger blant annet Fevik sko-
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le og den nye brannstasjonen i
Arendal. Det er medvirkende til
at de 137 ansatte vi hadde ved
årsskiftet vokste til over 150 i år,
opplyses det.
Har passert 150 ansatte
– De gamle, er de fortsatt aktive? (Det lett respektløse begrepet viser til brødrene Helge
(60), Roald (59) og Finn Arne
Reme (57), som brøt ut av Br.
Reme AS i 2008 og stiftet BR
Gruppen, red.anm.)
– De holder koken og har et
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imponerende kontaktnett, men
opererer mer i bakgrunnen i det
daglige, svarer Frode Reme og
hans fetter David.
Tekst: Rune Øidne Reinertsen
rune.o.reinertsen@fvn.no - 90523820
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GÅR BRA: Ledertrioen i BRG-konsernet på Bystranda med Aquarama som
reiser seg i bakgrunnen. F.v.: Gunnar Thompson, Frode Reme og David Reme.
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G Sjekk dine aksjer og
følg børsen live på e24.no
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Klarte å snakke Røkke-rabatten litt ned
Aker steg etter Kjell Inge
Røkkes pep-talk til aksjonærene. Men verdien av selskapet falt.
Aksjekursen i Kjell Inge Røkkes Aker
ligger langt under verdien av Akers
børsnoterte eiendeler, kontanter, gjeld
og andre eiendeler tilsvarer. I sitt årlige
aksjonærbrev, som ble offentliggjort
torsdag, gjør Røkke et helhjertet forsøk
på å få redusert denne rabatten. Rabatten utgjorde 40 prosent ved utgangen
av 2011, noe som tilsvarer en verdi på
åtte milliarder kroner. Røkke sammenligner det med å kjøpe en bil med 258
hestekrefter til prisen for en med 155
hestekrefter.

M

ed på kjøpet får du mye drivstoff
og ekstrautstyr, legger Røkke
til. Han tenker da trolig på at han selv,
ifølge aksjonærbrevet, mener selskapene Aker har investert i er verdt langt
mer enn børskurs tilsier.
Tradisjonelt har Røkke brukt aksjonærbrevet til å latterliggjøre kritikere,
snakke om eget pengeforbruk og redegjøre for store tanker han har tenkt.
I år handler brevet, med unntak av et
smilende stikk til Dagens Næringsliv, så
godt som bare om argumenter for å få
opp Akers aksjekurs, samt en gjentagelse av målsetningen om å doble
verdiene i Aker fra 2009 til 2013.

A

lle de gode argumentene er
med: Akers utbyttepolitikk gir en
løpende avkastning som man bare kan
drømme om å få i banken; at det er
lagt et godt fundament for å synliggjøre verdier, at det er stort potensial
i selskapene Aker har investert i og at
Aker etter salget av Aker Drilling har
godt med penger på bok igjen. Var det
så noen i aksjemarkedet som så Røkkes
lys?
Noen kan ha gjort det. For torsdag har
faktisk Røkke-rabatten i Aker-aksjen
gått ørlite grann ned. Aker-aksjen sluttet dagen med en oppgang på 50 øre
til 186 kroner. Det skjer til tross for at
aksjekursen i Akers to viktigste investeringer falt. Det norske oljeselskap falt
3,25 kroner til 87 kroner. Aker Solutions
falt med 95 øre til 93,45 kroner.

H

ovedindeksen endte dagen ned
med 1,42 prosent til 420,40 poeng.
Det er tredje dagen med nedgang
for Oslo Børs etter at hovedindeksen
endte opp mandag på 434,50 poeng.
Uro for en lavere vekst i Kina og for
at gjeldsuroen i eurosonen igjen skal
blusse opp, har bidratt til å legge en
demper på markedene både i Europa
og USA. Oljeprisen falt tilbake sammen
med aksjemarkedene. Kort tid før Oslo
Børs stengte ble mai-kontrakten for
Brentolje omsatt for 122,83 dollar fatet
- ned 1,33 dollar. Statoil bidro til å tynge
hovedindeksen da børslokomotivet falt
tilbake med 2,1 prosent. E24
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