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OGLAEND SYSTEM GROUP: GJØR ENDRINGER I LEDELSEN / 

INVESTERINGER PÅ HOVEDKVARTALER OG FABRIKK I NORGE 

BLIR FORTSATT 

 
Schaan (FL) / Kleppe (NO), March 30, 2020 – I 2017 kjøpte det Liechtensteinbaserte 

selskapet Hilti Group norske Øglænd System Gruppen. Øglænd System Gruppen er en 

ledende produsent av multidisipline supportsystemer innenfor olje og gass, fornybar energi 

og globale maritime industrier. 

 

Etter snart tre års innsats med omstrukturering, integrasjon mellom de to selskapene og 

utarbeidelse av ny visjon og strategi, har Geir Austigard sagt opp sin stilling som CEO i 

Øglænd System Gruppen. Geir fratrer 30. Juni, og vil videreføre sitt engasjement i selskapet 

som medlem i selskapets rådgivende styre. Han representerer dermed kontinuiteten i 

Austigard familiens fortsatt sterke engasjement og investering i selskapet.  

 

De siste årene har Øglænd System Gruppen forsterket sin posisjon som en integrert partner 

for globale energiselskaper, ingeniørselskaper og verft. «I dag leverer vi både industrielt 

ledende produkter- og softwareløsninger, rådgivning og konstruksjonseffektivisering til vår 

kundebase», sier Geir Austigard. Sammen med Hilti Gruppen har vi bygd et kompetent 

forretningsutviklings- og teknologiteam, som bidrar med konkuransekraft og verdiskapende 

løsninger til våre kunder globalt¨. 

 

Som følge av at Geir nå forlater selskapet, vil konsernets toppledelse bli omorganisert. 

Ledelsen av Øglænd System Gruppen vil nå bli delt i to: Head of offshore og Head of 

Oglaend System business division, der den ene vil få ansvar for foretningsutvikling, salgs- og 

markedsføring, mens den andre fokuserer på innovasjon, produksjon og konkurransedyktige 

fremtidige løsninger. «Med dette vil vi styrke vår globale forretningsutvikling i Hilti og samtidig 

befester vi våre investeringer i ledende teknologiutvikling og produksjonsautomatisering ved 

vårt hovedkontor på Kleppe», sier Reinhard Schindler, Executive Vice President, Hilti Energy 

and Industry. 

 

 «Vi har gleden av å informere om at Geir Seland vil lede vår globale offshoresatsning og 

Herman Holzer overtar som leder for Oglaend System business divisjon, begge med start 1. 

Juli, 2020», forteller Schindler. 

 

Geir Seland er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger. Han 

har hatt rollen som COO i Øglænd System Gruppen siden 2007, og har hatt stor suksess 

med sin presise forståelse av markedet og kundeorienterte strategi. Herman Holzer har en 

doktorgrad i kjemi fra Vienna University of Technology og har vært postdoktor ved MIT og 

Stanford. Han har bred erfaring fra forskjellige stillinger i Hilti siden 2000.  



Press Release 

2 of 2 

Hilti Corporation 

Corporate Communications 

Feldkircherstrasse 100 | P.O. Box 333 

9494 Schaan | Liechtenstein 

P +423-234 4949 | F +423-234 8949   

media@hilti.com | www.hilti.group 

 

De siste tre årene har vist at kulturen og kompetansen i Øglænd System Gruppen kombinert 

med Hilti Group sitt globale nedslagsfelt er en vinnende formel. Hilti Group vil derfor gå 

videre med å styrke sin investering i Øglænd System Gruppen. Siden 2017 har antall ansatte 

i Norge økt med 15% og 12 millioner NOK er investert i fabrikken. Et nytt kontorbygg med 

innflytting i mars 2021 er under bygging på Kleppe. Det nye bygget vil huse 120 ansatte 

innenfor forretningsutvikling, salg, markedsføring, R&D, fabrikk, logistikk, finans, HR, IT og 

administrasjon i et levende og moderne arbeidsmiljø. 

 

På vegne av selskapet vil vi takke Geir Austigard for hans dedikasjon og bidrag for å styre 

selskapet mot en suksessfull framtid. Vi ønsker ham det aller beste for framtiden både 

personlig og profesjonelt, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet. Med sine solide og 

allsidige bakgrunner er vi sikre på at både Geir Seland og Herman Holzer er godt forberedt 

for sine nye roller. «Den nye organisasjonsmodellen legger til rette videreutvikling av 

gruppen» sier Matthias Gillner, medlem av Hilti Group’s Executive Board og styreleder i 

Øglænd System Gruppen’s Advisory Board. 

 

 

 

 
Hilti Group 
The Hilti Group supplies the worldwide construction and energy industries with technologically leading products, 
systems, software and services. With 30,000 team members in over 120 countries the company stands for direct 
customer relationships, quality and innovation. Hilti generated annual sales of CHF 5.9 billion in 2019. The 
headquarters of the Hilti Group have been located in Schaan, Liechtenstein, since its founding in 1941. The 
company is privately owned by the Martin Hilti Family Trust, which ensures its long-term continuity. The Hilti 
Group’s strategic orientation is based on a caring and performance-oriented culture and the goals of creating 
enthusiastic customers and building a better future. 
 
Oglaend System Group 
Oglaend System was founded in 1977 in Sandnes, Norway. From day one the company's goal was to become 
the market's leading supplier of multidiscipline support systems, cable trays and cable ladders. Today, the 
Oglaend System Group is a leading global solution provider within the offshore industry. Oglaend System was 
acquired by Hilti in 2017 and employs more than 400 people globally. 


