
SUNNMØRSPOSTEN Onsdag 24. april 2013 nyheter 11

Herøy

– 2013 har startet veldig sterkt.
Til sammen i år har Havila Ship-
ping hentet kontrakter for over
2,2 milliarder kroner, skriver
selskapet i en pressemelding.

Men resultatmessig ser det
ikke så pent ut. Til tross for et
godt driftsresultat ble totalre-
sultatet for kvartalet negativt
med 19,6 millioner kroner.

– Nedgangen er hovedsakelig
knyttet oppi mot lavere netto
valutagevinst, skriver selskapet
i en børsmelding.

Omsetningen gikk litt ned og
ble 330 millioner.

Driftsresultat gikk rett vei, og
ble på 136 millioner kroner. Det
er en driftsmargin på 43 pro-
sent. Tilsvarende tall for 2012
var et driftsresultat på 117 mil-
lioner og en margin på 33 pro-
sent.

I går ble nye kontrakter kunn-
gjort. Subsea-skipet «Havila
Harmony» har forlenget sin
kontrakt med Fugro TSM i

Perth, Australia med fire år og
«Havila Phoenix» har forlenget
sin kontrakt med fem måneder.
Totalt dreier det seg om kon-
trakter for 425 millioner kroner.

– Vi er inne i en positiv strøm
av nye og lønnsomme kontrak-
ter. Vår topp moderne flåte viser
seg å være akkurat så konkur-
ransedyktig i markedet som vi
hele tiden har sagt at den ville
være. I tillegg til å jobbe med
nye kontrakter, pågår det et sys-
tematisk arbeid for å få enda
bedre driftsmarginer på ski-
pene, uttaler administrerende
direktør Njål Sævik.

Svein AAm
svein.aam@smp.no

Havila i minus

Ålesund

– Bedrifter som går interna-
sjonalt, må ikke glemme
betydningen av kulturfor-
skjeller, sier Christian Prit-
chard i mobitalk.

Tidligere i april deltok han på
entreprenørskapsprogrammet
GET i Boston, USA. Der fikk 25
norske bedrifter anledning til å
lære mer om globalt entrepre-
nørskap av suksessrike ameri-
kanske gründere og
foredragsholdere.

– Forstår man ikke kulturfor-
skjellene, vil man mest sannsyn-
lig ikke lykkes. Jeg har fått et
endret syn på hvor viktig dette
er når en norsk bedrift skal gå
internasjonalt, sier han.

Innovasjon norge. Det er fjerde
året Innovasjon Norge gjen-
nomfører programmet.

– Det er hard kamp om plas-
sene, og det er bare de beste
søkerne som får plass, sier seni-
orrådgiver Steinar Johnsen i
Innovasjon Norge i Møre og
Romsdal.

De beste søkerne er gründer-
bedriftene som har størst inter-
nasjonale ambisjoner og
vekstmuligheter.

– Det vi erfarer, er at det er
viktig å tenke globalt allerede på
et tidlig tidspunkt. Man må
tenke større enn vi ofte gjør i
Norge, og det lærer man i rikt
monn under dette programopp-
holdet i USA, sier Johnsen.

Konkrete case. I tillegg til å lære
å unngå blemmene, lærer man
hvordan investorer tenker.

– Investorer ser mer på men-
neskene bak en gründerbedrift
enn fine regneark og planer. Det
handler om people, people, peo-
ple og team, team, team.

Før og under programmet, må
deltakerne gå gjennom en rekke

bedriftscase fra virkeligheten
for å se og lære av suksesser og
blemmer.

– Mindre bedrifter kan også
lære hvordan de kan utnytte de
store, etablerte bedriftenes
svakheter. Blant annet kan store
bedrifter være sene å snu seg
rundt, påpeker Johnsen.

Ålesund-tilbud. For dem som
ikke får mulighet til å reise til
USA for å lære om globalt entre-
prenørskap, arrangerer Innova-
sjon Norge og Ålesund
Kunnskapspark en «lightver-
sjon» i Ålesund i august.

– Her vil blant annet serie-
gründeren Mark Robinson fra
Silicon Valley fortelle hvordan
man bør tenke for å lykkes som
gründer.
KriStin vidhAmmer
kristin.vidhammer@smp.no

Ålesund: Gründer og daglig leder i telecomselskapet Mobitalk, Christian Pritchard, mener man ikke må være
blind for kulturforskjeller. Han anbefaler gjerne andre Sunnmørs-bedrifter å delta på GET-programmet for å
lære hvordan man bør tenke dersom man skal gå internasjonalt. Arkivfoto

Innovasjon norge: Seniorråd-
giver Steinar Johnsen. Arkivfoto

Kom hjem til Norge
med nytt kultursyn

– Det vi erfarer,
er at det er viktig
å tenke globalt
allerede på et
tidlig tidspunkt
SteinAr johnSen

1. og 17. mai nærmer seg, og Frivilligsentralen i Ålesund trenger
natteravner.

Nå har de sendt brev til lag, organisasjoner, politiske partier og
andre som kan tenke seg å være med på en samfunnsnyttig
aktivitet for å trygge ungdom som oppholder seg i byen i helgene.

Det er ikke like lett å skaffe folk som kan fylle vaktlistene, og nå

Ålesund

trenger natteravner til mai-netter
BIldeteKst:

• GET-programmet hjelper
teknologigründere å bli gode
på forretningsutvikling.

• Målet er å gjøre lovende
oppstartsbedrifter med
internasjonalt vekstpoten-
sial til vinnere i det globale
markedet.

• Det er Innovasjon Norge
som i hovedsak finansierer
programmet.

• Under USA-oppholdet får
man blant annet lære av
suksessrike amerikanske
gründere.

USA-ProgrAm
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Markiser

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

Garasjeporter

Screen

Frittstående markise

MARKISER PERSIENNER
GARASJEPORTER SPABAD

Alt innen solskjerming, garasjeporter og spa
Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av både
solskjerming, garasjeporter og spa.
Vi kommer gratis hjem til deg med
gode råd og løsningsforslag.
Ring GRATIS: 800 80 488

VÅRkupp!

–30%
Inntil


