
	

 
PRESSEMELDING – 12. september 2017 

 
 
Recore feirer 5 år med lønnsom vekst 
 
Spesialistselskapet innen restruktureringsledelse – Recore – ble etablert for fem år 
siden av to av Norges mest erfarne ledere innen dette fagfeltet – Leif Christian 
Salomonsen og Runar Nilsen, og passerte i fjor 22 millioner i omsetning.   
 
Etter å ha lansert Recore 12. September 2012, har Recore bistått en rekke selskaper, 
både i Norge og utlandet, i krevende situasjoner. 
 
Etter en forsiktig start med de to gründerne i 2012, ble fjoråret en milepæl hvor 
omsetning på 20 millioner ble passert for første gang. 
 
Recores filosofi om ”Resultater, ikke rapporter” har vist seg vellykket, og selskapets 
aktive promotering av den internasjonalt kjente rollen CRO – Chief Restructuring 
Officer, har blitt godt mottatt i markedet. 
 
”De fem årene har gått veldig fort, og vært veldig interessante”, sier en av 
grunnleggerne Runar Nilsen, som i 2017 også har tatt stafett-pinnen og fungerer som 
Managing partner for selskapet. 
 
Vår kombinasjon av finansiell og operasjonell erfaring, hvor alle partnerne har 
innehatt operative lederroller i utfordrende situasjoner, gjør at vi raskt kommer i gang 
og får ting til å skje.  
 
”Ofte ser vi ledere og styrer som blir usikre når problemene tårner seg opp og vil 
analysere alt i detalj før en beslutning fattes, og at ledelsen dermed blir en flaskehals 
i snuoperasjonen. Med vår erfaring og angrepsmåte, bidrar vi til rask og effektiv 
implementering av endringer”, sier Nilsen. 
 
Recore ser for seg videre vekst de neste fem årene, både i Norge og andre nordiske 
land. ”Vår største utfordring er å finne de riktige partnerne som har både 
kompetanse og vilje til å jobbe på den måten vi gjør, og vi søker derfor alltid etter de 
riktige menneskene som kan styrke vårt team”. 
 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Runar Nilsen, Managing partner i Recore: +47 906 97 912, runar.nilsen@recore.eu 
 



	
 
 
Om Recore: 
• Nordisk spesialistselskap som bistår med restruktureringsledelse til virksomheter som 

underpresterer, er under tidspress og der store verdier står på spill (turnaround 
and restructuring management) 

• Recore sine partnere, enten som enkeltpersoner eller team: 
o bistår eiere, styrer, konsernledelser og långivere med operasjonell og 

finansiell restrukturering av enkeltselskaper og konsern 
o avlaster eierne og ledelsen ved å ta totalansvar for restruktureringen  

• Åtte partnere med omfattende, internasjonal toppleder- og styreerfaring 
• Partnerne i selskapet har vært involvert i en rekke større restruktureringer av 

private og børsnoterte selskaper i operative lederroller (CEO, CFO, CRO, 
styreleder) 

• Kontorer i Oslo og Stockholm. 
 
www.recore.eu 


