PRESSEMELDING

EIERSKIFTE I PATOGEN
Kverva kjøper 50 % av holdingselskapet PatoGen AS. Samtidig gjennomfører PatoGen AS kjøp av 40
% av aksjene i PatoGen Analyse AS fra ALSCO AS og ÅKP AS, og blir med dette eneeier i PatoGen
Analyse AS. Gründerne Vidar Aspehaug og Magnus Devold eier etter transaksjonen til sammen
50% av PatoGen AS.
- Eierskiftet er et viktig steg for å videreutvikle PatoGen AS. I tillegg til å fortsette å utvikle
PatoGen Analyse AS, vil PatoGen AS jobbe med nye konsepter som vil komme næringen til gode,
sier gründer Vidar Aspehaug. PatoGen Analyse AS fortsetter driften som før, med fokus på god
service og kvalitet overfor kundene.
Kverva er en finansiell investor som kjenner oppdrettsnæringen godt, og som også tidligere har
lykkes med utviklingen av lignende selskaper som PatoGen. Kvervas bidrag vil gi et godt fundament
til å fortsette utviklingen av verktøy og kompetanse i det forebyggende fiskehelsearbeidet i Norge.
- Vi har stor tro på den måten PatoGen jobber på for å bidra til å løse fiskehelseutfordringene i
oppdrettsnæringen, og Kverva vil gjøre det vi kan for å legge til rette for en videre utvikling av
PatoGen til det beste for oppdrettsnæringen, sier Helge Moen i Kverva.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Vidar Aspehaug, CBDO, PatoGen Analyse AS

tlf 913 05 017

PatoGen Analyse AS er et analyse-, rådgivnings- og forskingsselskap som bistår akvakulturnæringen i fiskehelserelaterte utfordringer.
PatoGen bidrar til økt lønnsomhet og forutsigbarhet i akvakulturnæringen ved å redusere sykdomsrelaterte tap. Selskapets virksomhet
bygger på over 15 års målrettet utviklingsarbeid innen bioteknologi og kommersialisering av dette. PatoGen samarbeider med verdens
ledende selskaper innen oppdrett og sjømat, og de fleste av oppdrettsselskapene i Norge har valgt å jobbe med PatoGen som en del av
sitt forebyggende fiskehelsearbeid. Med utgangspunkt i dette samarbeidet og en offensiv innsats innen forsking og produktutvikling, har
PatoGen opplevd en sterk vekst i omsetning de siste årene. For mer informasjon, se gjerne vår nettside www.patogen.no.
Kverva AS er et investeringsselskap med marin sektor som fokusområde. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. Kverva har i dag
en portefølje bestående av eierposter i ledende selskaper innen sektoren. Marin sektor representerer en fremtidsrettet vekstnæring, hvor
Kverva ser et stort potensial for verdiskapning. Kverva forvalter en betydelig kapitalbase og har en aktiv investeringsstrategi.
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