
        INGEN SPERREFRIST 
        Kontakt: Gunilla Traberg  

+47 7013 5960 
              gunilla.traberg@epax.com  
 

 
 

EPAX AS MOTTAR FROST & SULLIVAN-PRISEN “EXCELLENCE IN PRODUCT QUALITY 
AWARD” FOR EUROPEISKE OMEGA-3-INGREDIENSER 

   

ÅLESUND (16. oktober 2008) – EPAX AS, leverandør av høykvalitets marine omega-3-oljer, har mottatt 

Frost & Sullivan-prisen “Excellence in Product Quality Award” for 2008 for utmerket produktkvalitet i det 

europeiske omega-3-ingrediensmarkedet. Prisen ble tildelt for selskapets kompromissløse innsats for å 

sikre høy produktkvalitet i markedet og for å møte og oppfylle globale renhets- og trygghetsstandarder.   

 

Med lanseringen av teknologikonseptet “Purity Beyond Expectation” i 2007 satte EPAX en ny 

kvalitetsstandard for bransjen.  

 

Joe Nivas, Director Best Practices hos Frost & Sullivan, sa at EPAX “har opparbeidet seg en ledende 

posisjon i markedet gjennom sin dedikerte innsats for å introdusere nye og forbedrede kontrollparametere 

og -prosedyrer for produktkvalitet.” 

 

I 2007 ble EPAX AS vertikalt integrert da de ble kjøpt opp av Austevoll Seafood ASA, et ledende globalt 

selskap innen pelagisk fiske. Denne vertikale integrasjonen har gjort at EPAX og alle deres kunder verden 

over får dra fordel av Austevolls tilgang til råfiskeoljer, som kommer fra bærekraftige kilder og dermed 

garanterer den høyeste kvalitet – og forsyning på lang sikt – av råvarer til selskapets indikasjonsspesifikke 

produkter. Integrasjonen med Austevoll har også gitt mulighet til fullstendig kvalitetskontroll av oljene 

gjennom EPAX’ integrerte kvalitetssikring gjennom hele forsyningskjeden, slik at kundene kan være sikre på 

at produktene er trygge og av den beste kvalitet. 

 

“EPAX AS har hele tiden vært ledende på renhet og kvalitet i omega-3-markedet, og vi er stolte av at Frost 

& Sullivan anerkjenner dette,” sier Thomas Gulbrandsen, salgs- og markedsdirektør hos EPAX AS. “Vi ser 

fram til å videreføre implementeringen av konseptet “Purity Beyond Expectation” og få full uttelling for vår 

vertikale integrasjon, som gjør at vi kan tilby våre kunder fiskeolje i verdensklasse.”  

 

EPAX er det første selskapet i markedet som har utvidet konseptet for å måle renheten i marine oljer til å 

omfatte oksidasjonsparametere og transfettsyrer i tillegg til de tradisjonelle spesifikasjonene for miljøgifter. 

De nye spesifikasjonene for oksidasjonsprodukter i EPAX’ oljer holdes konsekvent på bransjespesifikke 

minimumsnivåer og er betydelig lavere enn de internasjonale reguleringsstandardene fastsatt av Den 

europeiske farmakopé og Global Organization for EPA and DHA Omega-3 (GOED) Voluntary Monograph. 



Disse forbedringene garanterer en total renhet i fiskeoljeprofilen samt trygt, langsiktig humant konsum. I 

tillegg sikrer de lave oksidasjonsparameterne lengre holdbarhet og hindrer uønsket lukt og smak i omega-3-

tilskuddene.  

 

I tillegg til det strategiske oppkjøpet som garanterer kvaliteten på råmaterialer og introduserer banebrytende 

renhetsteknologi, fikk EPAX anerkjennelse for å ha utvist lederevner innen produktkvalitetskontroll og for å 

ha lykkes med å oppnå en overlegen produktkvalitet og deltatt på bransjetreff for å demonstrere 

produktkvalitetsledelse. 

 

Om Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan er et såkalt Growth Partnership Company som inngår partnerskap med kundene for å sikre 

økt vekst. Selskapets Growth Partnership, Growth Consulting og Career Best Practices hjelper klientene 

med å innføre en vekstfokusert kultur som genererer, evaluerer og implementerer effektive vekststrategier. 

Frost & Sullivan har over 45 års erfaring fra partnerskap med Global 1000-selskaper, nyetablerte 

virksomheter og investeringsbransjen ved over 30 kontorer på seks kontinenter. Du finner mer informasjon 

om Frost & Sullivans Growth Partnerships på http://www.frost.com. 

 

Om EPAX AS 

EPAX AS tilbyr konsentrerte marine omega-3-oljer til industrimarkedet under merkenavnet EPAX®, i en 

rekke høykvalitetsvarianter med forskjellig innhold av EPA/DHA rettet mot ulike helsetilstander, tilgjengelig i 

TG- og EE-versjon. EPAX AS har hovedkontor i Ålesund og salgs- og markedsavdeling på Lysaker. 

Produksjonsanlegget i Ålesund er GMP-sertifisert av Statens legemiddelverk for produksjon av 

farmasøytiske virkestoffer. EPAX er en del av Austevoll Seafood ASA-konsernet, en globalt integrert 

spesialist på pelagisk fiske med virksomhet i Chile, Norge og Peru (www.auss.no). All virksomhet i EPAX 

gjenspeiler selskapets tre kjerneverdier – Purity | Quality | Innovation – som uttrykker en forpliktelse til å 

produsere trygge produkter som er fri for miljøgifter og av konsistent kvalitet. EPAX® spesifikasjonsgrenser 

for miljøgifter og oksidasjonsprodukter er godt under grensene som er fastsatt av globale myndigheter. Alle 

EPAX’ varianter er understøttet av kliniske studier.  

 

For ytterligere informasjon om EPAX AS, deres produkter eller kliniske studier, gå til www.epax.com eller 

kontakt markedssjef Gunilla Traberg: gunilla.traberg@epax.com. 
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