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16. september 2020 
 
Kjære kunde,  
 
Vi forenkler konsernstrukturen i BMI Norge og samler virksomhetene i tre selskap for 
produksjon, takentrepriser og handel.  
 
Hensikten er å skape et konsern som er enklere å forholde seg til for ansatte, leverandører, 
partnere og kunder.  
 
Dette er endringene:  

 BMI Norge AS (Tidligere Icopal AS) er handelsvirksomsomheten og får 
organisasjonsnummeret 911 671 549. Dette er da leverandøren av produkter som 
Icopal, AeroDek, Zanda og Monier 

 IcopalTak AS beholder opprinnelig drift med organisasjonsnummeret 984 843 683 

 All produksjon (gruven i Rogne og fabrikken i Årdal) samles i BMI Produksjon Norge AS 
(Tidligere Monier AS) med organisasjonsnummeret 927 746 859. Gruven i Rogne vil 
ikke flyttes over til BMI Produksjon Norge AS før Q2 2021. 

 
Vi ønsker også å informere om bankbytte med følgende kontonummer i den danske bank:  

 BMI Norge AS:     81015527839 

 IcopalTak AS:    81015522046 

 BMI Produksjon Norge AS:   81015522097 
 
For spørsmål kontakt: noar@bmigroup.com  
 
Konsernet vil fortsatt ledes av Andreas Fritzsønn. Endringene tredde i kraft 12. september.’ 

 

Vært gjennom store endringer  
De siste årene har vært preget av store endringer: Vi har endret navn på enkelte av de mest 
kjente merkevarene i vår bransje, vi har satt inn en ny ledergruppe, og jobber iherdig med å 
sikre at BMI Norge tar en lederposisjon i markeder som er preget av store og fundamentale 
endringer.  
 
Forenklingen i driften skal gjøre det enklere å forholde seg til våre ulike enheter, og vi håper 
dette oppfattes positivt internt og eksternt. Endringen er kun organisatorisk og vil ikke påvirke 
vårt samarbeidsforhold, eller eksisterende avtaler.   
 
Hør gjerne av deg med spørsmål ved ønske og behov. 
 
 
Mvh 
 
Markus Svenberg 
Markedsdirektør i BMI Norge AS 
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