PRESSEMELDING
Endringer i eiersammensetningen i Lofotprodukt AS
Etter en evaluering blant eierne i Lofotprodukt AS, har man kommet til enighet om at TINE
BA selger sine aksjer (41 %) i selskapet.
Nye eiere vil etter dette være de marine investeringsselskapene Kverva AS og Jawendel AS,
samt Stiftelsen Fritt Ord. De øvrige aksjene i Lofotprodukt AS eies fortsatt av selskapets
ansatte og de nordnorske selskapene Invest Neptun AS og Bernhard Wedding AS, som begge
har vært med siden etableringen i 1994.
I forbindelse med denne transaksjonen, er det også foretatt en kapitalutvidelse på 16 mill, noe
som styrker selskapets egenkapital betydelig.
Guardian Corporate AS er selskapets finansielle rådgiver, og har bistått i forbindelse med
gjennomføringen av transaksjonene.
Lofotprodukt AS vil etter dette være godt rustet for en fortsatt positiv utvikling og vekst.
Sentralt i satsningen står ferdigstilling av den nye fabrikken i hjemkommunen Vestvågøy,
samt utvikling av nye produkter og markeder.
Endringene på eiersiden medfører ingen endringer i selskapets organisering, ledelse eller
øvrig drift.
"Den nye eierstrukturen styrker vår forankring innenfor marin sektor og
næringsmiddelindustri. I tillegg til tilførsel av kapital, gir dette tilgang til nettverk og
kompetanse i disse næringene" uttaler en fornøyd daglig leder i Lofotprodukt AS, Sigvald
Rist.

Kontaktpersoner:
Lofotprodukt AS:
Sverre Christoffersen (styreleder) 926 04 393, sverre@okonor.no
Sigvald Rist (daglig leder) 957 81 300, sigvald@lofotprodukt.no
TINE:
Hege Holter Brekke, konserndirektør: 932 01 782
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Fakta:
Lofotprodukt AS:
 Driver med produksjon og salg av fisk og sjømat.
 Merkevare: Lofoten
 Hovedkontor og fabrikk på Leknes i Vestvågøy Kommune i Lofoten. Har også
produksjonsanlegg i Bergen, samt salgskontor i Oslo.
 Etablert i 1994
 85 ansatte
 Omsetning 2009: 155 mill
 Lofotprodukt AS eier 40 % av eksportselskapet Lofoten Sea Products AS
 Ny eiersammensetning:
Andel Navn
34 % Kverva AS
Invest Neptun AS (Sverre Christoffersen
26 %
styreleder, Sigvald Rist daglig leder og Jack Rist)
17 % Stiftelsen Fritt Ord
12 % Bernh. Wedding AS
6 % Jawendel AS
5 % Ansatte



Internett: www.lofotprodukt.no
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Nye aksjonærer:
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
Kontaktperson: Thomas Jessen (Investeringsdirektør), Tlf 402 87 832, e-post: tj@kverva.no

Stiftelsen Fritt Ord:
Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i
Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. For å
ivareta Fritt Ords formål, investeres en del av stiftelsens midler i aksjer og lignende
verdipapirer. Målsettingen med den samlede forvaltningen vil være å oppnå god avkastning
innenfor de rammer som er fastlagt
Internett: www.fritt-ord.no
Kontaktperson: Erik Rudeng (Direktør), Tlf 995 36 525, erik.rudeng@fritt-ord.no

Jawendel AS:
Selskap eid av Jan-Emil Johannessen med familie. Johannessen har tidligere jobbet med
markedsføring og internasjonalisering hos Toro/Rieber & Søn AS, samt drevet
familieselskapet Fossen AS frem til dette ble solgt til Lerøy i 2006. Fossen driver med
produksjon og salg av laks og ørret fra settefisk til konsumferdig produkt. Johannessen er nå
ansatt som daglig leder i Lofoten Sea Products AS, et selskap som driver med salg av
Lofotprodukt AS sine produkter i eksportmarkedet.
Kontaktperson: Jan-Emil Johannessen, Tlf 900 71 585, jan-emil@jawendel.no
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