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Momek Group vil bygge opp eget engineeringsmiljø.
Momek Group AS kjøper 100 % av aksjene i Techteam AS og har med dette skaffet seg en
plattform for videre oppbyggingen av et eget engineeringmiljø. Gjennom kjøpet får Momek tilgang
på 7 dyktige og erfarne ingeniører hvor alle har relevant bakgrunn som passer rett inn i Momeks
satsning mot blant annet olje & gass, landbasert prosess og bergverk fremover.
Anton Fjellheim, daglig leder i Techteam uttaler «at Momeks klare mål om vekst og utvikling
gjennom å tilføre nettverk og kapital gjør dette til en god løsning for de ansatte og selskapet»
Wiggo Dalmo, konsernsjef i Momek er fornøyd med kjøpet og sier «vi møter stadig tøffere
konkurranse i et internasjonalt marked og kompleksiteten på våre tjenester øker. Han understreker
behovet for å rekruttere mange dyktige ingeniører i tiden som kommer»
Wiggo Dalmo sier videre «gjennom dette oppkjøpet er vi nå i underkant av 25 ingeniører når vi tar
med de ingeniører vi har i Harstad og i Mo i Rana. Dette er starten på en suksessiv og
markedsrettet oppbygging av engineeringskapasitet i selskapet»
Fakta om Momek Group
MOMEK Group er et Nordnorsk industrikonsern med hovedkontor i Mo i Rana. Selskapet ble
etablert i 1998 av gründer og konsernsjef Wiggo Dalmo og leverer ingeniørtjenester, prefabrikasjon,
vedlikeholds- og installasjonstjenester rettet mot landbasert og offshorebasert industri. Gruppen har
300 ansatte og en omsetning på ca. NOK 400 millioner i 2012. Gjennom kontinuerlig og kontrollert
vekst har Momek Group allerede etablert seg som ett av Nord-Norges største
industriserviceselskaper. Eiere er Dalmo Holding og HitecVision som eier 50 % hver.

Fakta om Techteam
TechTeam er et ingeniørselskap med spisskompetanse innen mekanisk konstruksjon. TechTeam
skal være en proaktiv leverandør av engineeringstjenester og ”turnkey” leveranser til landbasert
industri, olje/gass og kraft/energisektoren med løsninger som styrker kundens konkurransekraft.
Selskapet var eid av de ansatte før oppkjøpet.
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