Credo Partners inngår partnerskap med flere leverandører av bygginnredning og danner
med det en ledende gruppering i Norge
Credo Partners investerer sammen med gründerne av Innomhus, Næringshus, CreoNordic,
Tøftum Innredning og Oslo Bygginnredning i det som vil bli en landsdekkende gruppering
innenfor planlegging og levering av bygningsmessig innredning, systeminredning, samt
komplette innredningsløsninger i næringsbygg med høy grad av fokus på
rehabiliteringssegmentet (ROT).
Gruppen vil være en klar topp 3-spiller i Norge med ambisjon om videre vekst og utvikling.
Fra start vil gruppen bestå av fire byggentreprenører og montasjeenheter rundt om i Norge,
og vil dermed kunne tilby sine kunder god oppfølging der de måtte bygge og renovere. I
tillegg vil gruppen inkludere en glass- og profil-linje for fleksible og hurtige leveranser av
spesialvarer og som legger til rette for gjenvinning og ombruk.
Sammen med Gründerne skal Credo Partners utvikle Gruppen til en solid plattform med
enda større fokus på kvalitet, bærekraft og gode kundeopplevelser. Gruppen skal realisere
skala-fordeler og gi montørene og kundene bedre betingelser, samt fremstå som et
attraktivt hjem for andre bransjeaktører som ønsker å være del av en større gruppering.
Samtlige gründere er svært motiverte og vil fortsette som både operative ledere og eiere.
«Som eiere og ledere av bedrifter i denne del av byggebransjen har vi i lengre tid søkt etter
muligheter for et fellesskap i en større landsdekkende enhet hvor vi fortsatt kunne utvikle
vårt lokale kundenettverk, men samtidig kunne få tilgang til et større nettverk av
landsdekkende kunder, felles innkjøp og utviklingsmuligheter på flere områder. Vi mener å ha
funnet svar på våre ønsker i denne grupperingen sammen med Credo Partners,» sier Gunnar
Hovland Størksen i Innomhus/Næringshus
«Etter å ha fulgt innredningsmarkedet i mange år mener vi at tiden er inne for en større
gruppe. Vi har stor tro på modellen for samarbeidet, hvor dagens eiere fortsetter på
eiersiden og selskapet videreutvikler sin kultur og sitt varemerke lokalt, samtidig som de får
utnytte gruppens styrker sentralt der vi tar sikte på å styrke vår kompetanse og utveksle
erfaringer ved samarbeid. Vi er svært fornøyde med å gå sammen med Credo Partners for å
utvikle den ledende aktøren innen bygginnredningstjenester i Norge,» sier Ørjan Bertelsen i
Tøftum Innredning
“Vårt mål er å bli den ledende og mest innovative innredningsspesialisten i Norge. Jeg ser
frem til å styrke vårt team og bli en enda bedre samarbeidspartner sammen med dere,» sier
Åge Almås i Credo Nordic
«Vi ser frem til å bli en del av en større enhet og de muligheter dette gir oss for et større
vekstpotensiale og samarbeidsmuligheter med fokus på videreutvikling,» sier Atle Solli i Oslo
Bygginnredning
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Credo Partners er entusiastiske rundt muligheten til å profesjonalisere en fragmentert
bransje sammen med dyktige og motiverte gründere
“Med etableringen av dette partnerskapet er vi med på å skape en topp 3 aktør innenfor
bygginnredning i Norge, bestående av noen av markedets mest erfarne og seriøse fagfolk, og
med en tydelig vekstambisjon over de neste årene. Credo ser frem til å kunne medvirke til å
bygge videre på dette solide fundamentet, og til å utvikle en attraktiv kunde, leverandør og
arbeidsplass i en spennende bransje,“ sier Victor Evensen i Credo Partners

Om Gruppen
• Gruppen består av følgende selskaper: Innomhus AS og Næringshus AS, CreoNordic
Gruppen med datterselskaper, Tøftum Innredning AS, Oslo Bygginnredning AS
• I 2021 omsatte gruppen for ca. NOK 500 millioner fordelt på om lag om lag 150
dyktige medarbeidere

Om Credo Partners
• Credo Partners har siden 2003 utviklet små og mellomstore bedrifter i partnerskap
med gründere
• Credo Partners har gjennom sine 10 selskaper over 1 900 ansatte i hovedsakelig
norske og danske selskaper. Les mer på www.credopartners.no
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