PRESSEMELDING
Lofotprodukt AS overtar Domstein Foods AB
Den norske sjømatprodusenten Lofotprodukt AS har inngått avtale om overtagelse av det
svenske sjømatselskapet Domstein Foods AB.
Etter over 20 år med produksjon og salg av sjømat i det svenske markedet, har hovedeier i
børsnoterte Domstein ASA, familieselskapet R. Domstein & Co AS, kommet frem til at de
ønsker å fokusere på sin aktivitet i Norge. Som det fremgår av vedlagte børsmelding
(vedlegg), er det i dag inngått avtale mellom Kverva AS, hovedeier i Lofotprodukt AS og R.
Domstein & Co AS som, etter gjennomføring av de transaksjoner som der er avtalt, medfører
at Domstein ASA vil bli restrukturert, blant annet med det resultat at virksomhetene til
Domstein Foods og Lofotprodukt blir integrert, med Lofotprodukt som eier av Domstein
Foods’ virksomhet.
Lofotprodukt AS har utviklet, produsert, solgt og bygget merkevare innen sjømat i Norge
gjennom 20 år. Selskapet har hatt sterk vekst i det norske markedet hvert år siden
etableringen i 1994. Som følge av den positive utviklingen, har selskapet som strategi å
utvide sin virksomhet til å omfatte større deler av det nordiske markedet.
- Da vi fikk mulighet til overtagelse av den svenske virksomheten, passet dette godt inn i vår
strategi. Eierskap i Domstein Foods AB gir oss mulighet til å ta en ønsket posisjon utenfor
Norge, uttaler Sigvald Rist, adm. dir. i Lofotprodukt AS.
Lofotprodukt har lagt vekt på å bli kjent med det svenske selskapets virksomhet og ledelse.
Sigvald Rist beskriver Domstein Foods AB som en solid virksomhet bestående av dyktige
ansatte med betydelig kompetanse innen utvikling og produksjon av sjømat.
- Lofotprodukt AS og Domstein Foods AB har produkter og kompetanse som utfyller og
kompletterer hverandre. Vår strategi med overtakelsen av Domstein Foods AB er derfor å
spille på hverandres beste sider og videreføre eksisterende aktivitet, forteller Rist.
Ledelsen i begge selskap har vært involvert i prosessen frem mot eierskiftet, og Domstein
Foods ABs svenske ledergruppe stiller seg meget positive til selskapets nye eiere;
- Lofotprodukt har en spennende strategi med overtakelsen av Domstein Foods AB. Vi ser
frem til å ta tak i de nye utviklingsmulighetene eierskiftet gir oss, uttaler Benjamin Ajo, som
etter eierskiftet fortsetter som adm. dir. av Domstein Foods AB.
- Lofotprodukt AS og Domstein Foods AB har i mange år arbeidet dedikert med utvikling og
produksjon av sjømat i hver vår del av det nordiske markedet. Når vi nå forener innsatsen, er
jeg sikker på at vi kommer til å se mange spennende effekter, avslutter Sigvald Rist.
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PRESSEMELDING
Det presiseres at eksisterende eierforhold i Lofotprodukt forblir uendret som følge av
transaksjonen. Den delen av Domstein ASAs virksomhet som utøves gjennom Domstein
Sjømat AS vil blir videreført av R. Domstein & Co AS, uten deltakelse fra Lofotprodukt.
Transaksjonen ventes gjennomført i slutten av oktober inneværende år.
Kontakt:
Sigvald Rist, adm. dir. Lofotprodukt AS: +47 957 81 300 / sigvald@lofoten.no
Benjamin Ajo, adm. dir. Domstein Foods AB: +46 70-292 24 92 / benjamin.ajo@domstein.se
Fakta om Lofotprodukt AS:
Forretningsvirksomhet er videreforedling og salg av sjømat.
Eies av Kverva (81,9 %), Sigvald Rist (9,5 %), Øystein Rist (4,0 %) og øvrige
ansatte/styremedlemmer (4,5 %).
Egenproduserte produktgrupper: Fiskefarseprodukter (som fiskekaker, -grateng og boller), røkt og gravet laks/ørret, samt tilbehørsprodukter (som fiskesaus, og fiskekraft).
Merkevarer: Lofoten og Madam Bergen.
Selskapet selger til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet.
Har produksjonsanlegg på Leknes i Vestvågøy kommune, Lofoten.
Har også produksjonsanlegg i Bergen, samt salgs- og markedskontor i Oslo.
Etablert i 1994.
150 ansatte.
Omsetning 2013: 312 mill NOK.
Ble i 2013 kåret til «Årets mat- og drikkeprodusent» og «Årets sjømatbedrift». Har også
mottatt hederspriser for sin merkevarekampanje for merkevaren Lofoten.
Internett: www.lofoten.no
Fakta om Domstein Foods AB:
Forretningsvirksomhet er videreforedling og salg av sjømat.
Egenproduserte produktgrupper: Kaviar, caviar, panerte og stekte produkter, sild,
ferdigretter, lutefisk.
85 % av selskapets produkter selges som privat label/dagligvarekjedenes egne
merkevarer (EMV).
Egne merker: Isbjörnens, Lysekils, Domstein, Arctic caviar, Royal Sweden.
Selskapet selger hovedsakelig i Sverige (70 %), men også i Norge og i Finland.
Har produksjonsanlegg i Kungshamn og to fabrikker i Lysekil.
Etablert i 1991.
165 ansatte.
Omsetning 2013: 438 mill NOK.
Internett: www.domstein.se
Fakta om R. Domstein & Co AS:
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Forretningsvirksomhet er investering og eierskap i selskaper.
Eies av Rolf Domstein, Gunnar Domstein og Knut Magne Domstein (33,3 % hver).
Har aktivitet tilknyttet fiskeri, eiendom, produksjon og distribusjon i Norge.
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