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STRATEGISK KONSOLIDERING I DEN EUROPEISKE FISKEMEL- OG FISKEOLJENÆRINGEN 
 
Austevoll Seafood ASA (‘Austevoll’) og Origin Enterprises plc (‘Origin’) kunngjør at de har 
inngått en avtale om sammenslåing av sine respektive aktiviteter innen fiskemel og fiskeolje i 
Norge, Irland og Storbritannia. Sammenslåingen vil styrke virksomhetens stilling i den 
globale sektoren for marine proteiner og oljer.  
 
Austevolls heleide norske datterselskap Welcon Invest AS (‘Welcon’ eller ‘selskapet’) er 
Europas ledende produsent av fiskemel og fiskeolje med virksomhet i Norge. Austevoll driver 
gjennom sine datterselskaper en omfattende proteinvirksomhet i Chile og Peru.  
Origin er gjennom sine aktiviteter innen marint protein (‘United Fish Industries’ eller ‘UFI’) 
en ledende produsent av fiskemel og fiskeolje i Irland og Storbritannia.  
 
Origin har overført sin andel i UFI til Welcon sammen med et kontantinnskudd på 16m euro 
mot en aksjepost på 50 prosent i den sammenslåtte virksomheten. Proforma omsetning for den 
utvidede gruppen er på rundt 175m euro.  
 
Welcon vil bli drevet  av et solid lederteam bestående av ledere fra begge selskapene. Arne 
Stang fortsetter som administrerende direktør (CEO), og administrerende direktør i UFI, Tom 
Tynan, er utpekt som operasjonsdirektør (COO) i selskapet. Styret i Welcon skal ha lik 
representasjon fra begge aksjonærer.  
 
Sammenslåingen av Welcon og UFI gir fordeler som bedre tilgang til råmaterialer og mer 
effektivutnyttelse av disse, et produktutvalg i verdensklasse, samt en uovertruffen 
kundelogistikk i tillegg til optimal utnytting av den nordatlantiske produksjonskapasiteten.  
 
Styreleder i Austevoll, Ole Møgster, sier om sammenslåingen: “Origin har demonstrert at 
selskapet evner å posisjonere seg innenfor sine sektorer, og vi er veldig godt fornøyd med å 
ha Origin som partner. Sammenslåingen er et viktig skritt i retning av å styrke den videre 
utviklingen i den nordatlantiske fiskemel- og fiskeoljenæringen.” 
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Administrerende direktør i Origin, Tom O'Mahony, sier følgende i forbindelse med  
erklæringen: “Denne sammenslåingen styrker Origins strategiske utvikling og utgjør en viktig 
nyposisjonering i den nordatlantiske fiskemel- og fiskeoljenæringen. Austevolls posisjon på 
verdensbasis som et ledende fiskeriselskap med spesialisering innenfor pelagisk fiskeri med et 
solid bransjerenomme er en enorm styrke for den utvidede gruppen. Austevoll er en ideell 
partner som deler vårt syn på betydningen av bransjens videre utvikling i Europa.  
 
Om Austevoll Seafood ASA  
 
Austevoll Seafood ASA er et globalt integrert og spesialisert selskap innen pelagisk fiskeri 
med virksomhet i Chile, Norge og Peru. Austevolls aktiviteter omfatter eierskap og drift av 
fiskefartøy, fiskemelanlegg, hermetikkanlegg, fryseanlegg, fiskeoljeraffinerier, lakseoppdrett, 
markedsføring og salg. Austevoll har vært notert på Oslo Børs siden 2006.  
 
Ticker: AUSS  
Nettside: www.auss.no 
 
 
Om Origin Enterprises plc  
 
Origin Enterprises plc er et ledende selskap innen produksjon av dyrefôr og næringsmidler. 
Selskapet er notert på IEX-børsen i Irland og AIM-børsen i London. Dyrefôrdivisjonen driver 
produksjons- og distribusjonsvirksomhet i Irland, Storbritannia og Polen og har ledende 
posisjoner i markedet for dyrefôringredienser, spesialiserte landbrukstjenester, gjødsling og 
marine proteiner. Gruppens næringsmiddeldivisjon, som driver salg, markedsføring, 
distribusjon og produksjon i Irland, har ledende posisjoner innen mat for lagring i 
romtemperatur, både i detalj-, serverings- og produksjonssektoren.  
 
IEX-ticker: OIZ  
AIM-ticker: OGN 
Nettside: www.originenterprises.com  
 
 
Kontaktperson: 
CEO Arne Møgster:  916 61 049 
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