
BEWI Invest styrker sin satsning på sjømat gjennom kjøp av 44 prosent av 
SinkabergHansen 

BEWI Invest, et industrielt eierselskap og majoritetseier av det noterte selskapet BEWI ASA, styrker 
sin satsning på sjømat og går inn som eier av 44 prosent av oppdrettsselskapet SinkabergHansen 
gjennom en avtale om kjøp av eierposten til søsknene Berg-Hansen. Berg-Hansen-familien får mer 
enn halvparten av oppgjøret BEWI Invest aksjer, og fortsetter dermed å være en betydelig aktør i 
oppdrettsnæringen. 

BEWI Invest er stolt eier av mer enn 10 selskaper, primært innen industri, eiendom og sjømat. 
Selskapets to største investeringer er majoritetsposten (51 prosent) i det noterte industriselskapet 
BEWI ASA og eierandelen i det noterte eiendomsselskapet KMC Properties ASA (43 prosent). BEWI 
Invest har lenge ønsket å styrke sin posisjon innen sjømat. 

 – Da vi fikk mulighet til å slå oss sammen med Berg-Hansen-familien, og komme inn på eiersiden i 
SinkabergHansen, passet det perfekt i vår vekststrategi, sier daglig leder Bjørnar André Ulstein. Vi har 
stor respekt for verdiene som er skapt i SinkabergHansen og er ydmyke i forhold til ansvaret vi nå har 
fått for å bidra til å videreutvikle dette, i samarbeid med Berg-Hansen- og Sinkaberg-familiene.  

SinkabergHansen er en integrert lakseoppdretter, med attraktive lokaliteter i Midt-Norge og drift i 
Nærøysund, Bindal, Brønnøy og Herøy, med hovedkontor og et nytt og moderne slakteri på Marøy. 
Selskapet har en levert solide resultater, både finansielt og operasjonelt, med inntekter på cirka 3,5 
milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på opp mot cirka 800 
millioner kroner i 2022 (proforma). 

Ved den siste statlige auksjonen etter akvakulturtillatelser høsten 2022 kjøpte BEWI Invest totalt 918 
tonn matfisktillatelser for cirka 144 millioner kroner. Siden det har selskapet inngått et samarbeid 
med Frøy Kapital og Måsøval om drift av tillatelser. Fra tidligere er BEWI Invest eksponert mot andre 
deler av verdikjeden innen sjømat, blant annet gjennom produktsortimentet til BEWI ASA og 
gjennom sin eierandel i selskapet FiiZK. 

- Eierposten i SinkabergHansen er svært attraktiv for oss, og en viktig milepæl i etableringen av en 
sterk og lønnsom posisjon innen sjømat. Den komplementerer andre eierposter vi har i den bransjen, 
og vi ser gode muligheter for synergier på tvers av porteføljen vår, fortsetter Ulstein. 

Familien Berg-Hansen har tidligere varslet at de kunne være villige til å vurdere sitt eierskap i 
SinkabergHansen. Familien har vært tydelig på at riktig eierskap er viktig for en videre utvikling av 
selskapet, men også for å legge til rette for generasjonsskifte i familien.  

- Da vi møtte menneskene bak BEWI Invest, opplevde vi et selskap som har de verdiene, og 
engasjementet som vi er opptatt av, sier Hallbjørn Berg-Hansen, talsperson i Berg-Hansen familien. 
BEWI Invest står bak industriselskapet BEWI, og de har siden de startet med produksjon av 
fiskekasser i 1980, lagt ned mye jobb og tatt noen strategiske valg for fremtiden som vi likte. Dette, 
og at de samtidig er det vi opplever som «fremoverlente», gjør at vi anser de som en god 
samarbeidspartner for oss videre. Gjennom vårt eierskap i BEWI Invest vil vi fortsatt være en 
betydelig eier i SinkabergHansen, og få være med å utvikle bedriften videre, fortsetter Berg-Hansen. 

-Det er ingen hemmelighet at vi opplever de regulatoriske rammevilkårene for næringsvirksomhet 
som vår, stadig mer utfordrende. Vi legger heller ikke skjul på at en betydelig skjerpet skattlegging av 
verdiskapning som den vår bedrift står for, har vært utløsende for vår beslutning om å selge. Når vi i 
tillegg kom til enighet med BEWI, ble dette en god løsning både for oss og for bedriften. Nå får vi 



videreført vårt engasjement i og for næringen, samtidig som vi også legger til rette for et 
generasjonsskifte, avslutter Berg-Hansen. 

Kjøpesummen for 44,4 prosent av aksjene i SinkabergHansen er avtalt til 2,2 milliarder kroner, hvilket 
gir en implisitt selskapsverdi på hele SinkalbergHansen på 5 milliarder kroner. Berg-Hansen får 
oppgjør i 900 millioner kroner i aksjer i BEWI Invest, hvilket vil utgjøre en eierandel på 15 til 16 
prosent av aksjene i BEWI Invest, avhengig av størrelsen på emisjonen, 600 millioner kroner i en 
notert hybrid obligasjon, mens resterende betales i kontanter. 

BEWI Invest planlegger å gjennomføre en emisjon på 500 til 700 millioner kroner for å finansiere 
kontantoppgjøret. Selskapet har allerede fått bindende forpliktelser fra nye og eksisterende eiere på 
over 500 millioner kroner. Transaksjonen og emisjonen setter fart på BEWI Invest’s planer om å 
notere selskapets aksjer på Oslo Børs, alternativt Euronext Growth. Styret i selskapet har en 
intensjon om å søke notering innen 12 måneder fra gjennomføring av transaksjonen. 

 

Kontakter: 

Bjørnar André Ulstein, CEO BEWI Invest, +47 402 30 785 

Hallbjørn Berg-Hansen, +47 951 38 046 

Om BEWI Invest 

BEWI Invest AS er et industrielt eierselskap som har som strategi å være en langsiktig eier i utvalgte 
aksjeselskaper. Selskapet investerer i bransjer hvor det besitter erfaring og kompetanse, samt hvor 
det ser markedsmuligheter, primært Nordiske selskaper innen industri, eiendom, og sjømat.  

BEWI Invest er største eier i de børsnoterte selskapene BEWI ASA og KMC Properties ASA. I tillegg har 
selskapet eierandeler i et utvalg mindre og unoterte selskaper. 

Selskapet har sitt utspring fra Frøya hvor det ble grunnlagt av familien Bekken, som er største eier og 
aktive i selskapet. 


