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Husk vårt gode JULELUNSJ
mandag – fredag

Høyere renter. Bankene fortsatte med renteøkninger i tredje kvartal selv om pengemarkedsrenten falt (NIBOR). I denne perioden økte også bankene sin utlånsmargin, mens innskuddsmarginene falt,
slik at bankenes rentemargin var tilnærmet uendret fra forrige kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå
(SSB).

Tlf. 38 10 07 88 – Gravane (Fiskebrygga)

Satser på rigg igjen
Bjarne Skeie investerer nå
i et helt nytt riggselskap.
Han mener operatørene
er ute etter bedre rigger
etter ulykken i Mexicogolfen.
KRISTIANSAND
Markedet for nye rigger er i ferd
med å ta seg opp, og gründeren
fra Eiken planlegger derfor å gå
inn som investor i det nye selskapet Prospector Offshore
Drilling.
– Etter ulykken i Mexicogolfen vil det bli bygd nye rigger.
Dette selskapet har vært tidlig
ute med å bestille rigger, og har
derfor fått dem til en god pris,
sier Bjarne Skeie til Fædrelandsvennen.
Ifølge Skeie er dette en ren investering fra hans side. Han regner med at de vil ha en eierandel
på mellom 10 – 15 prosent i det
nye selskapet.

VINMONOPOL: Knut Helge Thompsen får lov til å skjenke gjestene på Kvelland vingård både egenprodusert og importert vin, men regelverket hindrer
ham å selge uåpnede flasker til andre enn restauranter med skjenkebevilling.
FOTO: TORBJØRN WITZØE

IDENTITET. Leder Birte Usland
i Vest-Agder Bondelag mener
alt som kan bygge opp om lokal
matvareproduksjon og identitet
i utgangspunktet er positiv, men
at hun ikke har satt seg godt nok
inn i denne saken til å ha sterke
meninger.
– Vi har støttet Kvelland vingård økonomisk, og er klar over
at satsingen ikke er uten risiko.
Uten å blande meg inn i norsk
alkoholpolitikk, så kan jeg si at
en mulighet til å selge vin fra
gården ville ha styrket inntektsgrunnlaget, sier seniorrådgiver
Håvard Næss Thomassen i Innovasjon Norge avdeling Agder.
På Østerhus i Grimstad driver
Ole Puntervold Agder Brenneri.
Han hadde prinsipielt sett at
Stortinget hadde åpnet for utsalg fra lokale alkoholprodusenter, men tviler likevel på at de
hadde benyttet seg av det.
– Vi har gode distribusjonsavtaler for vårt brennevin gjennom grossister, men skulle gjerne ønsket oss mer hylleplass for
norsk brennevin og fruktbren-
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nevin i Vinmonopolets hyller,
sier Ole Puntervold.
Tekst: Torbjørn Witzøe
torbjorn.witzoe@fvn.no – 90870718

GAMLE VENNER. Ifølge Dagens
Næringsliv har Prospector bestilt to oppjekkbare rigger fra et
verft i Kina. Dette er rigger som
skal kunne operere under vanskelige forhold. I tillegg har de
opsjon på ytterligere tre rigger.
Hver av riggene vil ifølge avisen
koste 185 millioner dollar. Den
ene riggen vil bli levert i slutten
av 2012, mens den andre blir levert tidlig i 2013.
Bak det nye selskap står folk
som har jobbet for gamle Bjarne
Skeie-selskaper. Overfor Fædrelandsvennen
presiserer
Skeie at han ikke vil delta i styringen av det nye selskapet.
– Men vi mener de har fått til
et godt prosjekt og har derfor
gått inn med en liten investering, sier Bjarne Skeie.
Ifølge Dagens Næringsliv vil
Prospector Offshore Drilling bli
notert på Oslo Axess i februar.
Dette er en markedsplass på Oslo Børs.

EIENDOM OG RIGG: Bjarne Skeie har investert i to næringsbygg i Kristiansand sentrum. Nå investerer han også i nye oppjekkbare rigger. ARKIVFOTO

jekkbare drillene selskapet eide,
hadde ikke kontrakter og de
hadde kostet mer enn Skeie
hadde regnet med. En stund var
det også fare for konkurs i Skeie
Drilling & Productions.
Men nå satser altså Skeie igjen. Også innen eiendom har
Skeie investert. Nylig kjøpte han
Handelens Hus og det gamle
Agder Energi-bygget i Dronningens gate i Kristiansand sentrum.
– Vi gjør ikke annet enn å
være med der vi ser at vi kan tjene noen penger, sier Bjarne
Skeie.

FAKTA
쑺 Gründer Bjarne Skeie (65) er opprinnelig fra Eiken. Han startet med
selskapet Hydralift og har senere
grunnlagt en rekke bedrifter.
쑺 Ifølge Kapitals liste over Norges rikeste, hadde Bjarne Skeie en formue i 2008 på 3,9 milliarder. I
årets oversikt var denne redusert
til 2,1 milliarder.
쑺 Bjarne Skeie gjør sine investeringer
gjennom tre forskjellige selskaper:
Skeie Technology (offshore), Skeie
Real Estate (eiendom) og Capital
Invest.

Tekst: Kjetil Reite
kjetil.reite@fvn.no – 90 68 12 05

EIENDOM. Bjarne Skeie solgte
tidligere i år sitt gamle riggselskap Skeie Drilling & Production til amerikanske Rowan for
1,2 milliarder dollar. De tre opp-

KJØP JULETORSKEN NÅ!

Vi gjør den gryteklar
og hurtigfryser.
Du får et kvalitetsprodukt!
Mer info på www.fiskeeksperten.no
eller ring oss på tlf. 926 60 370

Vi har julegaven til «deg som har alt»!

oversik t...
Har du god nok
...over bedriftens økonom
i?
La oss hjelpe deg med å få det. Vi kan regnskap, og vi kan gjerne overta ditt. Vi holder til nær deg og
leverer regnskapstjenester, lønnstjenester og økonomisk rådgivning. I tillegg til å ta hånd om rutineoppgavene kan vi også gå dypere inn i tallene dine, utføre regnskapsanalyser og foreslå forbedringer

Deilige snitter
Vi lager tradisjonelle snitter av
spiralloff/spelt-brød. Vi setter
smak på anledningen din.

Dampbageriet
«Bageren i byen»

Tlf. 38 02 70 70

i driften av selskapet ditt. Hvorfor velge enten eller når du kan få både nærheten fra en lokal aktør
, teamleder,
Li v Greibesland
nsand
Visma i Kr is tia

Vi er der du er

og tryggheten fra et stort fagmiljø?
Besøk oss i Dronningensgate 3 eller ring meg på 48 11 76 88

