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Novela AS investerer i Kvikkas.no AS
Kvikkas.no AS ("Kvikkas") har fått ny hovedeier, Novela Logistikk AS har kjøpt 80 % av selskapet.
Tidligere hovedeier, Erics Budservice AS ved Eric Johansson, vil fortsatt eie 20 % etter transaksjonen.
Kvikkas er et logistikkselskap etablert i 2005 med hovedkontor i Ålesund. Selskapet tilbyr innovative
og kostnadsbesparende logistikkløsninger til både private og offentlige virksomheter. Selskapet har
de siste årene vokst fra å være en lokal transportbedrift til å bli en logistikkpartner med et nasjonalt
nedslagsfelt.
Eric Johansson, grunder og aksjonær i Kvikkas, sier:
"Novela Logistikk AS som ny hovedeier medfører ingen endringer for våre kunder, leverandører eller
ansatte. Hele Kvikkas ledelsen vil jobbe videre i selskapet, og vil etter transaksjonen bli tilført
nødvendige ressurser til å fortsette å utvikle selskapet videre".
Stig Kleive, Daglig Leder i Kvikkas, sier:
"Kvikkas har i flere år hatt god vekst og lønnsomhet, selskapet omsatte i 2015 for ca. NOK 46 millioner.
Selskapet har den siste tiden styrket organisasjonen og inngått flere større kontrakter både regionalt
og nasjonalt. Mulighetene er store og den positive utviklingen er forventet å fortsette".
Lasse Viken Kjønstad, ansvarlig for investeringer i Novela AS, sier:
"Kvikkas er et spennende, selskap med et stort vekstpotensial. Det er flere gode grunner til at Kvikkas
er første investering for Novela AS. Selskapet leverer kvalitet, service og forutsigbarhet til en sterk og
allsidig kundebase i et voksende logistikkmarked. Trender som økt internetthandel, mer hjemleveranser
og flere sentrale landsdekkende avtaler medfører et økende behov for effektive og kostnadsbesparende
logistikkløsninger i årene som kommer.»
Om Kvikkas:
Selskapet tilbyr standard, fleksible og tilpassede logistikkløsninger for sine kunder gjennom et veletablert
transportnett regionalt og nasjonalt. Selskapet eier kontrakter mot bedriftskunder og transporten utføres av biler
eid av underleverandører på kontrakt med Kvikkas. Kvikkas gir merverdi for sine kunder og sine underleverandører
gjennom kvalitet, service, systemer/IT, rutiner og forutsigbarhet .
Om Novela Logistikk AS:
Novela Logistikk AS er et nyetablert selskap eid av Novela AS og medinvestorer. Novela AS er et Ålesund basert
investeringsselskap med en strategi om å investere i et fåtall selskaper på Nordvestlandet. Selskapet er en aktiv
eier som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og synliggjøre verdier. Novela AS sine eiere er
regionale ressurspersoner med bred kompetanse, unik erfaringsbase og et stort nettverk.
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