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Vellykket emisjon i Fermtech AS
Fermtech AS har gjennomført en rettet emisjon mot Kverva AS. Etter emisjonen vil Fermtech
AS være eid med 25,5% av Alvi AS, 25,5% av Kaspian AS og 49,0% av Kverva AS.
Selskapene Alvi AS og Kaspian AS er eid av grunderne i ProBio ASA, henholdsvis Per
Benjaminsen og Stein Ulve. Fermtech AS sin investeringsvirksomhet er knyttet til eierskapet i
ProBio ASA.
Emisjonsprovenyet er benyttet til deltakelse i emisjon og kjøp av aksjer i Probio ASA.
Fermtech AS sin eierandel i Probio ASA har som følge av ovennevnte transaksjoner gått fra
22,0% til 36,9%.

Kontaktperson Fermtech AS: Stein Ulve, daglig leder, tlf: +358 400 22 5967, e-post: stein@probio.no
Kontaktperson Kverva AS: Helge Moen, daglig leder, tlf +47 95 77 68 26, e-post: hm@kverva.no

Om Kverva AS
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 betydelig
potensial for verdiskapning. Kverva forvalter en betydelig kapitalbase og har en aktiv
investeringsstrategi.
Internett: www.kverva.no

Om ProBio ASA
ProBio ble etablert i 2000 og har med base fra hovedkontoret i Tromsø utviklet seg til å bli ledende i
Europa innen produksjon av høykvalitets omega-3 produkter. ProBio tilbyr innovative omega-3
formuleringer og proprietære produktkonsepter innen "business to business" segmentet for
konsumferdige kosttilskudd og legemidler. Selskapet har i løpet av de siste 3 år utviklet mer enn 2000
unike produktformuleringer for sine kunder. Selskapets kundeportefølje består av over 250 ledende
merkevareeiere innen kosttilskudd og legemidler i et internasjonalt marked. Produktporteføljen blir
produsert ved selskapets fabrikker i Andenes og Båtsfjord (Norge), Seinäjoki (Finland) og
Falkenhagen (Tyskland).
Internett: www.probio.no
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