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SKAPERNE

Her er en
oversikt
over nystartede
bedrifter i
vårt område
fra og med
juni 2010.

Aukra
■ Jim Thomas Gundersen og Kenneth Gundersen på
Sporsem i Aukra har stiftet Brødrene Gundersen ANS.
Selskapet skal drive «Salg av egenprodusert ved og
material, samt biprodukter som flis og sagma».
(20.07.2010)
■ Romsdalsfisk 2 AS har sett dagens lys. Aukra-selskapet skal være et «Investeringsselskap, herunder eie
andeler i andre selskaper, og ellers tjene som instrument for eiers plasseringer. Selskapet skal også kunne fungere som holdningsselskap i eventuelle selskapsstrukturer». Aksjekapitalen er på 100.000 kroner og Molde-mannen Per Olav Mevold biler styreleder. (27.09.2010)
■ Solbø AS er stiftet med forretningsadresse Aukra. Selskapet skal drive «Tømmerhogst og landskapspleie,
samt rådgiving og deltakelse i andre virksomheter».

Jan Helge Beøy er daglig leder og styremedlem, Bjarne Raknes er styreleder mens Trond Anders Halle er
styremedlem. Aksjekapitalen er på 300.000 kroner.
(19.08.2010)

Eide
■ Erling Bjørn Halås (daglig leder og styreleder) har
stiftet aksjeselskapet EB Betongservice AS i Eide. Selskapet skal drive betong- og byggevirksomhet. Aksjekapitalen er 100.000 kroner. (09.09.2010)
■ Gunvor Anita Tangrand på Vevang i Eide satser med
enkeltpersonforetaket Norwegian Rock Design. Selskapet skal «Produsere og selge kunsthåndverk og
design, samt undervisning og veiledning i faget. Drive kiosk med suvenirer, kunsthåndverk og kioskvarer». (14.08.2010)

Fræna
■ Fræna Blomster AS i Elnesvågen er stiftet. Anne Kine
Opstad Pettersson er daglig leder og styremedlem og
Eyvind Pettersson styreleder. Aksjekapitalen er
100.000 kroner. (24.8.2010)
■ Truls Tornes er både daglig leder og styreleder i det
nystiftete Grønn Energi Norge AS i Elnesvågen. Selskapet skal drive med «Handel, produksjon og servicetjenester». Aksjekapitalen er 100.000 kroner.
Øvrige styremedlemmer er Morten Hovdahl og Satko
Sose. (05.07.2010)
■ Inge Urdshals fra Elnesvågen har startet enkeltpersonforetak. Formålet er «Utleie av arbeidskraft som
mekaniker, lastebilsjåfør og montør. Kjøp, reparasjon og salg av kjøretøy. Import av kjøretøy fra EUland». (18.09.2010)

Klar for verdens

SatPos-lederne: Salgs- og markedssjef Eva Helen Edvardsen og daglig leder John-Harry Edvardsen i SatPos AS.

Gründerbedriften SatPos AS
på Gossen har utviklet
verdens mest presise
posisjoneringsutstyr, med
betegnelsen Citius, for
seismikk- og
offshorevirksomhet.

MOLDE: Salgs-ogmarkedssjef EvaHelen Ed-

vardseniSatPos anslårmarkedspotensialet
forutstyrettilåværepåmange hundremillionerkroner.
–Detteer kjempespennende.Ingenandre
hartil dagsdatoutvikletnoetilsvarende,
sierEvaHelen Edvardsen.
HennesbrorJohn-HarryEdvardsener
dagliglederi selskapet.

Fupe. SatPos erutskiltfrateknologibedrifEGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

tenFupeAS,somblegrunnlagt avderesfar
WiggoEdvardsen i1997 –og ligger påFalk-

GRÜNDERBEDRIFTEN SATPOS
PÅ GOSSEN MED UNIKT
POSISJONERINGSSYSTEM
hytten.Fupeer forkortelsefor «Forskning,
utviklingogproduksjonav elektronikk».
Selskapetutviklersporingsløsninger til
brukinnenforseismikkoghavbruk,Påkun-

delistastårverdensstørste seismikkselskaper innenforoljevirksomheten.

Fem millioner. –Altoverskuddetfra
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■ JRR Bygg AS er stiftet med forretningsadresse
Skarset i Fræna. Selskapet skal drive «Eiendomsutvikling, oppføring, rehabilitering av
bygg og import, salg av byggemateriell og
verktøy». Ranja Jorunn Endresen (daglig leder
og styremedlem), Jozef Suplewski (styreleder)
og Robert Flønes står bak etableringen.
(14.07.2010)
■ Knut Magnar Vestbø har stiftet KV Betongpartner i Elnesvågen, et norskregistrert utenlandsk
foretak. Formålet er betongarbeid, tømrerarbeid og utleie av arbeidskraft. (18.09.2010)
■ Cemil Sahin starter Palermo Restaurant og bar
Shahin i Vikingfjord kro og motellokalene i Elnesvågen. Formålet er «Drift av restaurant og
bar». (14.08.2010)
■ Siegfried Mögele i Elnesvågen har etablert en-

keltpersonforetaket 2luresin1. Formålet er
«Produksjon av fiskesluker, brukskunst».
(14.08.2010)
■ Sjarm AS i Elnesvågen er stiftet. Formålet er
«Salg av barneklær og interiør til privatmarkedet». Aksjekapitalen er 100.000 kroner. Selskapet ledes av Tone Andberg Malme (daglig
leder og nestleder i styret), Elisabeth Henden
Harnes (daglig leder og styremedlem), Nils
Christian Harnes (styreleder) og Rune Morten
Malme (styremedlem). (02.09.2010)
■ Gule i Fræna har fått et nytt selskap; Skogsverket AS, som skal drive «Skogrydding og andre
tjenester, samt salg av relaterte produkter.
Webutvikling. Salg av metallsøkere og relaterte produkter». Aksjekapitalen er 100.000 kroner. Reidar Johan Harøy Skotheim Rytter-Fjø-
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ren fra Tresfjord er daglig leder og styreleder.
(28.06.2010)
■ Tømrer Rolf Kristian Staurset fra Malmefjorden
har etablert enkeltpersonforetak. Formålet er
«Tømrer, oppføring av eneboliger, reparasjoner osv.» (14.09.2010)
■ Anne Sina Vaagen på Nedre Gule i Fræna har
etablert enkeltpersonforetaket Vaagen melk
og kjøtt. Selskapet skal drive melk- og kjøttproduksjon. (16.09.2010)

Gjemnes
■ Torill Silset fra Flemma har etablert enkeltpersonforetaket Bake kake søte i Angvik Næringspark. Hun skal drive bakeri og catering.
(07.06.2010)
■ Hansgarden Økomelk DA er etablert med
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adresse Osmarka i Gjemnes. Deltakerne er
Kenneth Høyning (49,75 %), Anne Katrine
Jensen (49,75 %), Miriam Fostervoll Flemmen
(0,25 %) og Anders Magne Flemmen (0,25 %).
Formålet er «Drive felles melke- og kjøttproduksjon på en mest mulig rasjonell ressursutnyttelse. I tillegg kan samdrifta etablere annen virksomhet som direkte knytter seg til
landbruksnæringa». Kenneth Høyning er
daglig leder. (31.08.2010)
■ Det norskregistrerte utenlandske foretaket
Daia Shipping Limited med forretningsadresse
Sjøvik, Midsund, er etablert med Aleksandr
Kaspin som daglig leder og styreleder. Det skal
drive «Shipping og marin transport og logistikk, herunder naturlig tilhørende virksomhet». (18.08.2010)

smarkedet
Utstyret: Bildet viser noe av posisjoneringsutstyret SatPos har utviklet.

ALLE FOTO: ERIK BIRKELAND

Fupehargått tilbake til selskapet.Fupehar
investert femmillionerkroneriutvikling
av SatPos sineprodukter. SatPos bleskiltut
fra FupeSystemsi2009for årettehovedfokus innmotsporingsløsninger, fortellerEva
Helen Edvardsen.
Utstyret tilSatPos brukesvedskyting av
seismikk foråposisjonerekildenogstrengene somblirsleptetteretseismikkfartøy.
–For åbest utnytte ogovervåkeethydrokarbonreservoar, trengsdetrepeterbarseismikk– såkalt4D-seismikk.Detbetyratdet
må skytes seismikkpåsammeområdeflere

Tror på framtida: Søsknene Edvardsen anslår et markedspotensial på flere hundre millioner kroner.
gangerforåkunneseforandringer i reservoaretovertid.Foratdisseforandringene skal
bli muligåse,er detbehovforveldignøyaktigposisjonpåkilden. Dagensposisjoneringsutstyrharen presisjonpå1–3meter.
noesomgjøratdetervanskeligåfået nøyaktigbildeoverreservoaret.SatPos Citius
har enpresisjonpåticentimeter, someliminererdennefeilkildenog giretmye bedre
resultat,sierEvaHelen Edvardsen.

Sikter. SatPos sikterseginnmotseismikkog oljevirksomheten.

–Det erfordideterdervi har kundemarkedetvårt. Vi harennå ikkeressursertilå
satsepånyemarkeder. Vi mååpne ettmarked, og lykkesi det,førvi kangåinnpå andre,sierEvaHelen Edvardsen.

duseres.Produksjonenav dissemåsettesut
ogskjeandre steder. Men sammenstillingen
vilskje ved Fupeher, sierEvaHelen Edvardsen.

Lokal produksjon. Hun fortellerat pro-

!

duksjonen av utstyretvilskjevedFupepå
Gossen,somharalleproduksjonsrettighetertilsystemet.
–Det betyratverdiskaping–ogetableringav nyearbeidsplasser –vilskje påGossen. Noeav komponentenemåmassepro-

SATPOS AS
■ Etablert: 2009 (utskilt fra Fupe AS).
■ Produserer: Utstyr for sporing
med satellitt-og RFID kommunikasjonsløsninger.
■ Hovedmarked: Seismikkskip
innenfor olje- og gassvirksomheten.

