Opptaksdokument for handel av selskapets aksjer på
Merkur Market
Merkur Market er en multilateral handelsfasilitet driftet av Oslo Børs. Merkur Market er
underlagt de regler i verdipapirhandelloven med forskrift som gjelder slike markedsplasser. For
selskapene som er tatt opp til handel på Merkur Market gjelder disse reglene og markedsplassens
egne regler, som er mindre omfattende enn regelverket som gjelder for selskaper notert på Oslo
Børs og Oslo Axess. Merkur Market er ikke et regulert marked, og er derfor ikke underlagt
børsloven og børsforskriften. Investorer bør legge dette til grunn i forbindelse med sine
investeringsbeslutninger.
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Viktig informasjon
Dette dokumentet er utarbeidet i forbindelse med opptak av selskapets aksjer til handel på Merkur Market
som driftes av Oslo Børs ASA. Dokumentet er ment som en markedsføring av selskapet til investorer, det
skal dekke innholds krav til opptaksdokument for Merkur Market, og skal gi en klar og dekkende
beskrivelse av selskapet med tilhørende verdipapirer som kan komme for handel på Merkur Market.
Vesentlige karakteristika og risikoforhold ved selskapet og aksjene er etter beste evne beskrevet i
dokumentet.
Ansvarserklæring
Så langt styret i Atlantic Lumpus AS kjenner til, er opplysninger i opptaksdokumentet i samsvar med de
faktiske forhold og det forekommer ikke utelatelse fra opptaksdokumentet som er av en slik art at det kan
endre betydningsinnholdet. Styret i Atlantic Lumpus AS har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

Sleneset, den 12.01.2015
Styret i Atlantic Lumpus AS

___________________
Dan Kristian Larssen
Styremedlem
Atlantic Lumpus AS
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___________________
Tore Larssen
Styrets leder
Atlantic Lumpus AS
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Opplysninger om selskapet
Foretaksnavn
Organisasjonsnummer
Forretningskontor
Stiftelsesdato
Domisil
Telefon
E-post
Lovgivning

Atlantic Lumpus AS
913 712 889
8762 Sleneset
23.02.2014
Norge
466 83 812
larssen@atlanticlumpus.no
Selskapet er underlagt Lov om aksjeselskaper av 13. Juni 1997 nr. 44

Selskapets revisor
KPMG AS
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo
Medlem i Den Norske Revisorforening

Styre og ledelse
Styret består av styreleder Tore Larssen og styremedlem Dan Kristian Larssen, de er ikke nærstående i
henhold til verdipapirhandelloven § 2-5. Selskapet er ikke underlagt hjemstatens regler og anbefalinger for
eierstyring og selskapsledelse. Alle styremedlemmer er valgt inn 09. juli 2015 med periode på 2 år, til 09.
juli 2017.
Styreleder: Tore Larssen
Tore har forretningsadresse Nedre Enggt. 6, 6509 Kristiansund og er i sitt daglige virke eiendomsutvikler.
Tore har fra 1989 til dags dato vært eiendomsforvalter og daglig leder i en rekke selskaper. Han har i dag
en rekke styreverv i norsk næringsliv, hovedsakelig relatert til eiendom. Pr. 12.01.2016 eier Tore via Ziko
Holding AS 60 % av selskapets aksjer.
Styremedlem: Dan Kristian Larssen
Dan Kristian har samme forretningsadresse som Atlantic Lumpus AS, og er i sitt daglige virke daglig leder
for selskapet. Dan Kristian er gründer av selskapet, har erfaring fra oppdrett av laks, og skolegang fra
blant annet havbruksdrift og ledelse ved Universitetet i Nordland. Pr. 12.01.2016 eier Dan Kristian via
Larssen AS 30 % av selskapets aksjer.
Dan Kristian har som daglig leder i selskapet en grunnlønn på 662 400 kr, i tillegg kommer eventuell
bonus i forbindelse med medarbeidersamtale med styreleder etter årsregnskapet er ferdigstilt. Dan Kristian
har fraskrevet seg retten til stillingsvern i arbeidsmiljøloven § 15-16 andre ledd mot en etterlønn på 12
måneder. Gjensidig oppsigelsestid er 3 måneder.
Ingen av styrets medlemmer har vært involvert i økonomisk kriminalitet, konkurser, bobehandlinger eller
avviklinger de siste fem år. De har heller ikke forvaltningsmessige anklager eller sanksjoner mot seg, er
ikke fradømt retten til å delta som medlem av styre, ledelse, tilsynsorganer, eller til å fungere som leder de
siste fem år. Det er ingen interessekonflikter mellom styre, ledelse eller tilsynsorganer og ledende ansattes
private interesser og selskapets interesser.
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Aksjonærer
Alle 3 600 000 aksjer i selskapet er ordinære aksjer og fullt innbetalt. Selskapets styre har ikke fullmakt fra
generalforsamling til å utstede nye aksjer. Pålydende verdi pr. aksjer er NOK 1,-. Selskapets aksjonærer pr.
12.01.16:
Aksjonær

Antall aksjer

Prosent

Larssen AS

1 080 000 stk

30 %

Ziko Holding AS

2 160 000 stk

60 %

360 000 stk

10 %

3 600 000 stk

100 %

Nistuå II AS
SUM

Aksjekapitalens utvikling
Det har etter selskapets stiftelse 23.02.14 ved tre anledninger blitt utstedt nye aksjer:
-

4. september 2014: 1000 nye aksjer
31. oktober 2014: 1700 nye aksjer
8. januar 2015: 500 nye aksjer

I forbindelse med notering på Merkur Market ble det i generalforsamling 14. desember 2015 foretatt en
aksjesplitt. Aksjene ble splittet i forholdet 1000:1, fra 3 600 aksjer til 3 600 000 aksjer, aksjekapitalen ble
uendret.

Verdipapirer
Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen med verdipapirnummer ISIN NO 001 075505.1.
Verdipapirene er underlagt Lov om aksjeselskaper LOV-1997-06-13-44, og Lov om registrering av
finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) LOV-2002-07-05-06.
Risiko knyttet til aksjene i Atlantic Lumpus AS
Børskursen for aksjene i Atlantic Lumpus AS kan i betydelig grad fluktuere basert på faktorer utenfor
selskapets kontroll, inkludert halvårlige variasjoner i operasjonelle resultat, negative forretningsutviklinger,
endringer i finansielle estimater og investeringsanbefalinger eller graderinger fra analytikere, kunngjøringer
fra konkurrenter om nye produkter og tjenester, betydelige kontrakter, oppkjøp eller strategiske relasjoner,
publisitet rundt selskapet, selskapets produkter og tjenester, søksmål mot selskapet, uforutsette
forpliktelser, endringer i det regulatoriske miljøet selskapet opererer i eller generelle markedsforhold. Det
er mulig selskapet i fremtiden vil utstede ytterligere aksjer eller andre verdipapir for å finansiere nye
kapitalkrevende prosjekter, i forbindelse med uventede forpliktelser eller utgifter eller andre formål.
Ethvert slikt ytterligere tilbud kan redusere aksjonærenes forholdsmessige eierandel og stemmerett, i tillegg
til inntekter per aksje og netto verdi per aksje, og ethvert tilbud fra selskapet kan i betydelig grad ha en
negativ innvirkning på markedsprisen på aksjene.
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Virksomheten
Atlantic Lumpus skal produsere rognkjeks til bruk som rensefisk for lakselus i laksenæringen.
I dag brukes for det meste kjemoterapeutika (kjemisk og medisinsk behandling) for å redusere lusenivået,
dette fører til unødvendig stress av laksen og høyere produksjonskostnad pr. kg laks for oppdretter. I
tillegg er utvikling av resistens mot kjemoterapeutika ett stadig økende problem. Rognkjeks fungerer godt i
dag og vil fungere enda bedre i fremtiden, det ligger stort potensiale i å effektivisere arten gjennom å
selektere den mest effektive rognkjeksen. Det er i dag oppdrettere som unngår kjemisk avlusning ved å
benytte rognkjeks som rensefisk. Selskapets målsetning er å utvikle rognkjeksen til å bli enda mer effektiv,
og å gjøre den tilgjengelig i de tidspunkt og størrelser som er optimalt for en effektiv bekjempelse av
lakselus.
Lakseoppdrett blir stadig større og kravet til miljøvennlige produksjonsmetoder blir stadig viktigere. Bruk
av rognkjeks som biologisk avlusningsmetode vil derfor være til fordel for oppdrettere som ønsker å
dokumentere miljøvennlige og bærekraftige produksjonsrutiner etter krav fra konsumenter.

Målsetning og strategi
Selskapets målsetning er å tilby kunden stabil tilgang av en effektiv rognkjeks i optimale størrelser, med
leveringstidspunkter som er tilpasset laksens produksjonssyklus i sjø og lusepress på lokalitet.
På bakgrunn av denne målsetningen installeres det 3 adskilte stamfiskavdelinger hvor stamfisken lys- og
temperatur reguleres. Man blir da uavhengig av det naturlige gytemønsteret slik at man kan tilby rensefisk
på de tider av året som er optimale i forhold til lusepress og produksjonssyklusen til laksen.
I takt med økt lakseproduksjon, høyere lusepress og resistens lakselus har fokuset mot rognkjeks vært
stort de siste år. Rensefisk har vært benyttet i mange år, da som villfanget leppefisk. Oppdrett av rognkjeks
er derimot en ny næring, og det antas å ligge et stort utviklingspotensial i arten. Det er gjort relativt lite
forskning på rognkjeksens genetikk, ved å starte avlsprogram og helt grunnleggende selektering på arten
anses muligheten til å avle frem en langt mer effektiv lusebeiter som god.

Selskapet
Marked
Selskapets marked er lakseoppdrettere i Norge. Det er under etablering og eksisterer produksjon av
rognkjeks i land som Skottland, Island og Canada, dersom man lykkes i å effektivisere arten gjennom avl
og selektering kan det på et langsiktig plan tenkes en eksport av genetisk materiale også internasjonalt.
Beliggenhet og produksjonslokale
Selskapet er lokalisert på øya Sleneset i Lurøy kommune. Lokaliteten ligger strategisk til på
Helgelandskysten med god tilgang til sjøvann. Det er gode forbindelser til fastland med ferge, og tilgang til
dypvannskai for sjøtransport.
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Det foreligger en langsiktig leieavtale på produksjonslokalet (10 år) med rett til fornyelse av avtalen på 1
periode (10 år) med samme betingelser. I avtalen ligger opsjon på kjøp av bygget og dypvannskai til
fastsatt pris i hele kontraktens periode.
Bygget på 1543 kvm er oppført i 2011 og har tidligere vært brukt som lager til trelast og jernvarebutikk.
Bygget har nå blitt ombygd og innredet tilpasset oppdrett av rognkjeks, det ble i den forbindelse gjort en
utbygging på 350 kvm. Hele bygget er nå godt isolert, alle innvendige vegger og tak er platekledd, det er
lagt ned sluk i gulv og støpt fall til disse. Det er etablert fysisk skille mellom alle avdelinger og sluser til
disse for god biosikkerhet og redusert intern smittefare. Bygget fremstår som svært moderne og tilpasset
oppdrett av rognkjeks. Se vedlegg for bilder fra bygget.
Produksjonsbygget

Anleggsteknologi
Det installeres et nytt anlegg for produksjonen som er tilpasset oppdrett av rognkjeks. Anlegget bygges
etter dagens teknologi, for å gi en høy utnyttelse og stor fleksibilitet for å imøtekomme den utviklingen
som vil komme innen produksjon av rognkjeks. De anlegg til rognkjeks i drift i dag er hovedsakelig bygd
på nedlagte torskeyngelanlegg og ombygde smoltanlegg, disse benytter i stor grad
gjennomstrømmingsteknologi. Atlantic Lumpus tenker fremtidsrettet og kostnadseffektivt og benytter
resirkuleringsteknologi i store deler av anlegget. Atlantic Lumpus blir trolig det første anlegget i verden
designet for rognkjeks basert på resirkuleringsteknologi.
Anlegget består av følgende produksjonsavdelinger:


Klekkeri



Startfôring



Påvekst



Tre separate stamfiskavdelinger
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Resirkulering av sjøvann sikrer stabile produksjonsforhold, lavt vannforbruk (1-3 %) og lavt
energiforbruk. For klekkeri og startfôringsavdeling er det valgt gjennomstrømning. Disse avdelingene
trenger renest mulig vann av høy kvalitet, og planlegges med tilstrekkelig vannbehandling for å oppnå
dette.
Forbedret renseteknologi og økt erfaring med drift av slike anlegg har gjort resirkulering foretrukket,
spesielt i intensive produksjoner med høyt krav til forutsigbarhet i anleggsutnyttelse og
leveransetidspunkter. Nyttevanns forbruk i slike anlegg er lavt, noe som gir tilsvarende lavt utslipp av
avløpsvann og betydelig lavere driftskostnader.
Fordeler med bruk av resirkuleringsteknologi:








Lavt vannforbruk, 1-3 % nytt vann tilføres det totale vannvolumet i avdelingen.
Betydelig lavere driftskostnader.
Optimal og kontrollerbar temperatur på produksjonsvannet gir forutsigbare betingelser.
Høye tettheter og rask vekst reduserer produksjonsvolum og bygningsmasse sammenlignet med
tradisjonelle gjennomstrømnings anlegg.
Enklere og mer effektiv vannbehandling og desinfeksjon av inntaksvannet reduserer faren for
smitteagens inn i anlegget.
Bedre rømningssikkerhet.
Enklere å rense avløpsvannet både i forhold til organisk innhold og patogener.

Risikofaktorer
Sykdom
Biologisk produksjon medfører risiko for sykdom på fisken, rognkjeks er en ny art det er gjort lite
forskning på og man vet lite om sykdomsbildet til arten. Det store fokuset de siste år på rognkjeks som en
bærekraftig bekjempelse av lakselus har medført offentlige forskningsprosjekter og det foregår
kontinuerlig kartlegging av artens mottakelighet for sykdom. Selskapet har etablert fysisk skille med
tilhørende slusesystem mellom alle avdelinger for å redusere dødelighet i tilfelle sykdomsutbrudd. Ved å
benytte resirkuleringsteknologi har man bedre kontroll med rensing og desinfisering av produksjonsvannet
samt inntaksvannet. Tiltakene er derimot ikke en garanti for å unngå sykdom, men skal begrense omfanget
ved eventuelle sykdomsutbrudd. Anlegget vil ha besøk av fiskehelseveterinær minimum 1 gang månedlig.
Teknisk svikt
Fisken krever kontinuerlig tilgang på sjøvann av god kvalitet. Alle viktige vannkvalitetsparametere som
pH, salinitet, oksygen, karbondioksid og temperatur overvåkes i et avansert styre og alarmsystem.
Systemet alarmerer ved overskridelser og setter automatisk i gang tiltak for å opprettholde vannkvaliteten.
Det er til enhver tid ansatte på vakt som rykker ut til anlegget innen 20 minutter ved alarm. Svikt i
produksjonsutstyr kan resulterer i mangel på, eller for dårlig kvalitet, på sjøvannet som igjen kan medføre
dødelighet. Som et tiltak for å begrense omfanget av dødelighet ved svikt i teknisk utstyr etableres det
egne uavhengige vannbehandlingsenheter til alle avdelinger. Dersom svikt i den ene avdelingen skal det i
teorien ikke påvirke anleggets andre avdelinger. Anlegget krever tilstrekkelig strømkapasitet for å
opprettholde god nok vannkvalitet, det legges derfor ny hovedstrømlinje inn til anlegget, og det installeres
nødstrøms generator i tilfelle strømbrudd.
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Tilgang på stamfisk
Produksjonen er de 2 første årene avhengig av gyteklar villfanget stamfisk eller tilgang på befruktet rogn
fra andre produsenter. Det er svært få av dagens produsenter som har egne stamfiskavdelinger, selskapet
skal derfor i hovedsak ta inn egen villfanget stamfisk fra lokalområdet disse årene. Gytesessongen er i
hovedsak i perioden mai – september i lokalområdet og selskapet planlegger innlegg av rogn i
februar/mars, det er derfor en risiko for at produksjonen og tilhørende salgsinntekter første
produksjonsår (2016) blir forskjøvet tilsvarende. Med bakgrunn i gytesessongen og selskapets
produksjonsplan antas en maksimal forskyvning på inntil 4 måneder dersom man ikke lykkes å fa tak i
gyteklar stamfisk fra lokal stamme. For å gjøre produksjonen uavhengig av gytesessongen til villfanget
stamfisk settes det opp egne stamfiskavdelinger hvor 2 av disse skal foto- og temperatur manipuleres for å
få bedre spredning og tilgang på genetisk materiale. Man oppnår også mindre smitterisiko ved at man
unngår eventuelle smitteagens inn i anlegget fra villfanget stamfisk. Rogn og melke fra egne
stamfiskavdelinger ventes først i 2017, og selskapet har da kontroll på hele verdikjeden.

Produksjon
Selskapet innehar konsesjon for en årlig produksjon på 60 tonn rognkjeks, samt stamfiskhold av 1000 fisk.
Dette er en del mer enn hva anlegget er dimensjonert til å produsere slik at mulighetene for en utvidelse er
tilstede.
Tatt i betraktning at anlegget er under etablering og kompetanse om industriell produksjon av arten skal
bygges opp i en fortsatt "umoden" rognkjeksnæring er det derfor valgt en opptrapping fra 1 mill. stk
rognkjeks produsert første år, til 2 mill. stk produsert tredje driftsår. Det er lagt inn relativt høyt svinn
første år som så avtar på andre og tredje år. Tabell 1.1 viser produksjonsstrategi.

Tabell 1.1
Produsert antall
2016
1 000 000
2017
1 500 000
2018
2 000 000

%- Svinn 10 - 20 gram 20 - 35 gram
30 %
30 %
70 %
20 %
20 %
80 %
15 %
20 %
80 %

Første stamfiskavdeling og klekkeri er planlagt ferdigstilt februar 2016 slik at man kan ta inn stamfisk /
legge inn befruktet rogn februar/mars 2016. Første leveranse blir da i tredje kvartal 2016. Hele anlegget
planlegges ferdigstilt tredje kvartal 2016.
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Administrativt og personal
Virksomheten har en administrasjon bestående av daglig leder og teknisk leder. Daglig leder har ansvaret
for den daglige driften, herunder administrasjon, økonomi og personal. Driftslederstillingen bemannes pr.
05.01.16 av daglig leder, stillingen har ansvar for produksjonen og produksjonsutvikling og vil utlyses i
løpet av første kvartal 2016. Teknisk leder har ansvar for tekniske installasjoner og utstyr samt vedlikehold
av disse. Det er i 2016 budsjettert med ansettelse av prosjektleder for selskapets fremtidige forsknings og
utviklingsprosjekter.

Daglig leder
Dan Kristian Larssen
Teknisk leder

Prosjektleder
Utlyses 2016

Kjell P. Jakobsen
Driftsleder
Utlyses Q1 2016

Produksjonsmedarbeider

Produksjonsmedarbeider

Lars P. Slotterøy

Eskild Berg

Produksjonsmedarbeider
Anja Olsen

Produksjon av levende fisk er en produksjon som krever faglig kompetanse. Grunnlegger og daglig leder
Dan Kristian Larssen har erfaring fra oppdrett av laks (Larssen Seafood AS), fagbrev i akvakultur,
utdanning fra Universitetet i Nordland (havbruksdrift og ledelse), teknisk utdannelse fra videregående
skole, og økonomi fra fagskole. Han har i tillegg en del relevante kurs innen FoU- strategi og ledelse,
rensefisk, og fiskevelferd samt et godt nettverk i oppdrettsnæringen. Denne kompetansen gjør Dan
Kristian til en nøkkelressurs, han er via sitt holdingselskap Larssen AS deleier, har forestått prosjektledelse
av anlegget, og står for den daglige ledelsen av selskapet.
Kjell Pedersen Jakobsen har utdannelse innen elektrofag, sjøfartsfag og mekaniske fag. Han har bakgrunn
fra bl.a. montering og igangkjøring av produksjonslinjer hos Stabburet AS og Moflag Fisk AS. Han har
siden 2005 jobbet hos Jakobsen mekaniske verksted AS på Sleneset. Stillingen som driftsleder skal utlyses i
begynnelsen av 2016 og være besatt innen første kvartal 2016.
Alle produksjonsmedarbeidere har erfaring fra oppdrettsnæringen og har tilhørighet til Sleneset.
Selskapet har ingen ordninger for ansattes erverv av aksjer eller opsjoner i selskapet.
Selskapet hadde pr. 30.12.14 2 ansatte, 3 stk pr. 30.06.15, og det er pr. 12.01.16 totalt 5 stk faste ansatte.
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Økonomi
Det foreligger ingen forvaltningssaker, rettstvister eller voldgiftssaker siste 12 måneder (herunder saker
som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt
vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets økonomiske stilling eller lønnsomhet.
Investeringer
Det er innhentet konkrete tilbud på anleggsmidler slik at dette stemmer meget godt med virkeligheten.
Det er lagt til uspesifisert kostnad (5 - 25 %) på alle investeringene for å ta høyde for uforutsette kostnader
og investeringer underveis. Det er planlagte investeringer på 37 MNOK, 40 - 50 % av investeringene er pr.
12.01.16 foretatt.
Det ble sendt ut anbud til flere leverandører av vannteknologi, tilbudene ble grundig gjennomgått og
valget ble Billund Aquacultursevice. Billund har levert resirkuleringsteknologi til en lang rekke av
fiskearter, de har lang fartstid som leverandør av resirkuleringsanlegg, og er kjent for å være pålitelige. Det
er inngått avtale mellom selskapet og Billund Aquacultursevice på levering, montering, og testkjøring av
komplett vannbehandlingssystem til anlegget.
Salgspriser
Det er stor etterspørsel etter rognkjeks, årlig behov for rensefisk er beregnet til ca. 40 mill. stk og behovet
øker i takt med den ventede økning i lakseproduksjonen som er ventet de kommende år dersom
utfordringene med lakselus løses. Det ble i 2014 produsert ca. 5 mill. stk rognkjeks og det er ventet en 3dobling til ca. 15 mill. stk i 2015.
Leveringavtaler
Selskapet har leveringsavtaler for store deler budsjettert produksjon frem til og med 2018. Salgspris i
kontraktene reguleres av årlig markedspris, det er satt minstepris i kontrakter som sikrer positivt resultat
ved stor nedgang i markedspris. Med minstepriser satt i avtaler har selskapets leveringsavtaler en verdi på
41.000.000 NOK.
Arbeidskapital
Etter selskapets vurdering er arbeidskapitalen tilstrekkelig til å dekke selskapets nåværende behov.
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Finansiering
Selskapet planlegger investeringer på 37 MNOK, ca. 50 % av investeringene er utført pr. 12.01.16.
Investeringene og selskapet er fullfinansiert inklusive driftslikviditet frem til de første salgsinntekter er
ventet 3. kvartal 2016, driftslikviditet dekkes deretter av salgsinntekter. 65 % av selskapets finansiering
består av egenkapital, tilskudd og ansvarlig lånekapital, øvrig finansiering er i hovedsak langsiktig banklån.
Med selskapets satsning på energieffektiv produksjon, kom selskapet inn under miljøteknologiordningen
til Innovasjon Norge og utløste det største tilskuddet gitt i 2015 for Nordland, totalt inntil 12 MNOK.
Selskapet er innvilget kassekreditt 1.5 MNOK fra bank, samt 4 MNOK betalingsgaranti fra kunde. Dette
skal sikre driftslikviditet dersom uforutsette hendelser i produksjonen oppstår som medfører forsinkelser i
salgsinntekter.

Ansvarlige lån
Selskapet har to ansvarlige lån som begge kan konverteres til aksjer dersom selskapet ikke har gjort disse
opp i sin helhet 2 år etter avtaleinngåelse. Billund Aquakulturservice har første prioritet ved betjening av
lån. Låntaker kan til enhver tid betale ned på lån. Ved konvertering til aksjer skal tegningskursen være
pålydende NOK 1 pr. aksje. Dersom aksjekapitalen er forøket ved fondsemisjon eller satt ned ved
overføring til annen egenkapital, korrigeres tegningskursen tilsvarende.

Långiver

Lånets størrelse

Avtaleinngåelse

Dato innfrielse

Larssen AS

3 730 000 NOK

10.04.2015

10.04.2017

Billund Aquakulturservice A/S

1 245 258 NOK

30.11.2015

30.11.2017

Utbyttepolitikk
Verdiskapningen selskapet genererer skal fremkomme som utbytte til aksjonærer og kursutvikling på
aksjen. Aksjonærenes avkastning med utbytte skal reflektere den risikoen aksjen representerer, de første
driftsår vil et utbytte på 70 - 80 % av resultatet etter skatt reflektere aksjens risiko. Ved disponering av
selskapets resultat skal det tas hensyn til at selskapet har tilfredsstillende risikokapital og arbeidskapital for
videre vekst. Risikoen vil over tid avta, og den økonomiske verdiskapningen skal skje mer gjennom
kursutviklingen på aksjen enn gjennom utdelt utbytte.
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Vedlegg til opptaksdokumentet

1. Selskapets vedtekter pr. 28.12.2015
2. Revidert regnskap pr. 30.06.2015
3. Revisors beretning regnskap pr. 30.06.2015
4. Årsregnskap 2014 (ikke revidert)
5. Plantegning av anlegget
6. Bilder av anlegget
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Vedlegg 1: Selskapets vedtekter pr. 13.01.2016

§1
Foretaksnavn
Selskapets navn er Atlantic Lumpus AS.
§2
Forretningsadresse
Selskapets forretningskontor er på Sleneset i Lurøy kommune.
§3
Formål og virksomhet
Selskapets formål er produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert kystkultur og andre
produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende
virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
§4
Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på NOK 3 600 000,-, fordelt på 3 600 000 aksjer, hver pålydende kr 1,-.
§5
Tegning og daglig leder
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller daglig leder alene. Styret kan meddele prokura.
Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige
ledelsen av selskapet og har møterett i styret med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett med mindre daglig
leder velges inn i styret.
§6
Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære
generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
2. Valg av styre. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
3. Vedtektsendringer
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle
§7
Innkalling til generalforsamling
Innkalling med dagsorden sendes aksjonærene med èn ukes skriftlig varsel.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.
§8
Øvrige vedtektsbestemmelser
For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.
§9
Fritt omsettelige aksjer
Samtykkekrav og forkjøpsrett etter aksjelovens § 4-15 annet og tredje ledd kan ikke komme til anvendelse for
selskapet.
Selskapets aksjer skal være registrert i verdipapirsentralen ASA.
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Vedlegg 2: Regnskap pr. 30.06.2015

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 15

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 16

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 17

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 18

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 19

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 20

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 21

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 22

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 23

COPYRIGHT © 2016 BY ATLANTIC LUMPUS AS

SIDE | 24

Vedlegg 3: Revisors beretning pr. 30.06.2015
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Vedlegg 4: Årsregnskap 2014 (ikke revidert)
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Vedlegg 5: Plantegning av anlegget
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Vedlegg 6: Bilder av anlegget
Fra inngangsparti. Sluse til hver
avdeling, garderobe, og trapp
opp til administrasjon og
personalrom.

2. etasje.
Personalrom, kontorer, toalett,
kjøkken, treningsrom og
møterom.

2. etasje
Møterom
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Påvekstavdeling. Vegger og tak
isolert og platekledd, sluk i gulv
og støpt fall til denne. Satt inn
port for enkel fremkommelighet.

Behandling av inntaksvann. UVfiltrering og 2 x sandfiltre. Ved
rengjøring av filter går alt vann
via den ene, på den måten
hindrer man ufiltrert vann å
komme inn i anlegget.

Port til hver stamfiskavdeling.
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1 av 3 stamfiskavdelinger nesten
ferdig montert. Alle avdelingene
er fysisk adskilte med egne
vannbehandlingssystem.
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Klekkeri & startfôringsavdeling

Stamfiskavdeling
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(Blank side)
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Henvendelser til opptaksdokumentet

Dan Kristian Larssen
Tlf. 466 83 812
larssen@atlanticlumpus.no
8762 Sleneset
www.atlanticlumpus.no
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