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JORDSKJELV I CHILE. 
Austevoll Seafood konsernet har stor aktivitet og mange ansatte i Chile. Konsernet har sin 
landbaserte virksomhet sør for jordskjelvets epicenter, nærmere bestemt i byen Coronel. 
Jordskjelvets ødeleggelser er som det fremgår av internasjonale og norske medier enorme, 
og de menneskelige lidelsene er store. Våre tanker går i første rekke til det Chilenske folk, 
våre venner og kolleger samt deres familier. Vi har lyktes å etablere kontakt med vår ledelse i 
Chile og etter det de kjenner til på det nåværende tidspunkt er ingen av våre ansatte 
omkommet. Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å gi nøyaktig og detaljert 
informasjon om hvor mange dager en eventuell produksjonsstans vil vare. Selskapet vil 
komme tilbake med ny informasjon etter at teknisk personell har gjennomgått anlegget. 
Selskapet har uavhengig av jordskjelvet begrenset aktivitet på denne årstiden. 
  
Kontaktperson : 
CEO, Arne Møgster : 91 66 10 49 
 
 
EARTHQUAKE IN CHILE. 
The Austevoll Seafood group has many activities and employees in Chile. The group has its 
land based activities in the area south of the epicentre of the earthquake, in the town of 
Coronel. The devastations caused by the earthquake are as evidenced by international and 
Norwegian media enormous, and the human sufferings are great. Our thoughts go to the 
people of Chile, our friends and colleagues and their families. We have succeeded in 
establishing contact with our management in Chile, and as far as they know at this time none 
of our employees have been killed. Presently it is too early to give precise and exact 
information about how many days a possible production stop will last. The company will 
come back with more information after our technical personnel has gone through the 
facilities. The activities in Chile are, independently of the earthquake, limited at this time of 
the year. 
 
Contact person: 
CEO Arne Møgster, tel. +47 91661049  


