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Nytt styre 
i Mo Industripark AS

Arnt Krane er valgt til styreleder i 
Mo Industripark AS. 

Valget ble gjort på generalforsamlingen i Mo In-
dustripark AS mandag 16. juni, der det også ble 

valgt to andre nye styremedlemmer. 
Valg av nytt styre var en konsekvens av Fesils salg 
av eierandeler i Mo Industripark AS i slutten av 
mai, og der tre av eierne benyttet seg av sin for-
kjøpsrett til å øke sin eierandel.

Det nye styret som ble valgt er (med angivelse av 
representasjon for eierskap):

styreleder Arnt Krane, 
representant for Helgeland Invest AS
nestleder Eivind B. Hansen, 
representant for Celsa Armeringsstål AS
Ståle Indregård, 
representant for Helgeland Invest AS
Øyvin Trønsdal, 
representant for Øijord & Aanes AS
Eigil Dåbakk, representant for Molab AS
Anette Skog Lillevik, 
representant for de ansatte
Trond Olsen, representant for de ansatte

Konsernet Mo Industripark AS hadde i 2013 en 
omsetning på 285,4 millioner kroner (287,5 i 2012), 
med et årsoverskudd etter skatt på 39,1 mill. kro-
ner (46,7 i 2012). Selskapets egenkapitalandel er på 
41,4 prosent.
Ved utgangen av 2013 var det ansatt 103 personer i 
MIP-konsernet.
Årsberetningen for 2013 er publisert på vår 
hjemmeside: http://www.mip.no/wp-content/
uploads/2013/01/Beretning_MIPas_2013.pdf

Det nye styret i Mo Industripark AS: foran f. v.: Eigil Dåbakk, styreleder Arnt Krane, Øivind Trønsdal. 
Bak, f.v.: Anette Skog Lillevik, Trond Olsen, Ståle Indregård og nestleder Eivind B. Hansen.

MIP as ansetter markedssjef
Jan I. Gabor er ansatt som ny 
markedssjef / Vice President 
Marketing i Mo Industripark AS 
(MIP AS). 

Jan I. Gabor har tidligere jobbet som direktør i Mi-
ras-konsernet og nå sist som prosjektleder i Rana 
Utviklingsselskap AS. Jan Gabor vil innta den nye 
rollen som markedssjef i MIP AS fra 1. mai, i en 
overgangsperiode frem til 31. oktober på deltid som 
utleid fra Rana Utviklingsselskap AS. Etter dette 
vil Gabor jobbe fulltid for MIP AS.
-  Jeg er svært tilfreds med å få på plass en sen-
tral funksjon i Mo Industripark AS. Stillingen som 
markedssjef er nyopprettet, og er et tydelig signal 
på at Mo Industripark skal vises bedre mot omver-
den og mulige nyetableringer, sier adm. dir. Arve 
Ulriksen i Mo Industripark AS.
Stillingen inngår som en del av ledergruppen i MIP 
AS.

Jan I. Gabor har gjennom lengre tid hatt sitt virke 
mot olje- og gass-sektoren, der han har etablert et 
meget godt kontaktnett. Gabor vil derfor tilføre 
MIP AS ny kompetanse innenfor en sektor der det 
er forventninger til videre vekst både i regionen og 
industriparken.
-  Jeg er glad for å få på plass en kompetent ressurs 
som allerede er godt kjent med både virksomheten 
og potensialet i industriparken og viktige markeds-
områder. Det gjør det enklere å sette fart i mar-
kedsarbeidet, sier Ulriksen.
Mo Industripark AS og Rana Utviklingsselskap 
AS (RU) har pågående samarbeidsprosjekter der 
Gabor er involvert, og han vil derfor jobbe med å 
ferdigstille disse. Henrik Johansen, adm. dir. i RU, 
er glad for at Rana Utviklingsselskap AS og Mo 
Industripark AS har sterke intensjoner om å vide-
reføre et utstrakt samarbeid som skal bidra til å 
forsterke en god utvikling for næringslivet i Mo i 
Rana.

Ny markedssjef i Mo Industripark AS; Jan Gabor.


