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Leknes 18.08.2015 

Stokvold tilbake til Lofoten Fisk AS 
  
Rune S. Stokvold forlater stillingen som Innkjøpssjef i Lofotprodukt AS for å fokusere 
på eksport av tørrfisk gjennom selskapet Lofoten Fisk AS. 
 
Lofotprodukt AS kjøpte i mai 2014 firmaet Lofoten Fisk AS som driver med 
eksportsalg av tørrfisk. På samme tid tiltrådte daglig leder og eier av Lofoten Fisk, 
Rune S. Stokvold, stillingen som Innkjøpssjef i Lofotprodukt AS. 
  
Etter en tids overveielse, har Stokvold kommet frem til at det er vanskelig å forene 
jobben som Innkjøpssjef i Lofotprodukt, med ansvaret med å videreføre tørrfisksalget 
som tidligere lå i selskapet Lofoten Fisk AS. Han har derfor konkludert med at han 
ønsker å avslutte sitt ansettelsesforhold i Lofotprodukt. 
 
Som følge av dette er det forhandlet frem en avtale som innebærer at Stokvold 
kjøper tilbake firmaet Lofoten Fisk AS fra Lofotprodukt AS. Tilbakeføringen av firmaet 
effektureres fra september 2015, og inneværende års tørrfiskproduksjon vil dermed 
bli solgt uavhengig av Lofotprodukt AS.  
 
 
 
Kontaktpersoner: 

 Rune S. Stokvold, Lofoten Fisk AS, telefon 952 36 366. 

 Sigvald Rist, Lofotprodukt AS, telefon 957 81 300. 
  
 
Fakta om Lofoten Fisk AS:  

 Forretningsvirksomheten er i hovedsak trading av tørrfisk og sukkersaltet rogn 
fra fiskemottak i Nord-Norge.  

 Etablert på Leknes i Lofoten i 2002.  
 Omsetning 2013 (før oppkjøp av Lofotprodukt AS): ca 95 millioner kroner  

 
 
Fakta om Lofotprodukt AS:  

 Forretningsvirksomhet er videreforedling og salg av sjømat, hovedsakelig til 
det nordiske markedet  

 Merkevarer: Lofoten og Madam Bergen  
 Hovedkontor og fabrikk på Leknes i Vestvågøy kommune i Lofoten.  
 Har også produksjonsanlegg i Bergen, samt salgs- og markedskontor i Oslo.  
 Etablert i 1994  
 170 ansatte  
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 Omsetning 2014: 352 millioner kroner.  
 Eid av Insula AS som har en forventet konsernomsetning 2015 på NOK 1,2 

mrd. 
 Internett: www.lofoten.no   
 Facebook: www.facebook.com/lofotprodukt   
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