Innledning

VC Holding AS Emisjonsprospekt

inviterer til deltakelse i

emisjon pålydende MNOK 55
i tidsrommet 18.10.2022 tom 18.12.2022
Eiersitsen etter fullført emisjon vil være 50/50
fordelt mellom eksisterende aksjonærer og nye investorer.

Utdrag nøkkeltall 2022 og utover
Prod ant kg
Driftsinntekter
DK
DR f skatt
Gj.sn.pris/kg
Prod.kost/kg
DB
Investeringer (MNOK)

2

2022
210 000
19 992 000
15 750 000

2023
250 000
25 500 000
17 100 000

2024
300 000
30 600 000
19 500 000

2025
400 000
40 800 000
26 400 000

2026
1 000 000
102 000 000
70 000 000

4 242 000

8 400 000

11 100 000

14 400 000

32 000 000

95,20
75,00
20,20

102,00
68,40
33,60

102,00
65,00
37,00

102,00
66,00
36,00

102,00
70,00
32,00
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VC Holding AS er morselskap for tre selskaper som driver innen forretningsområdene fiskebruk i Vesterålen i Nordland og
knuseverk og sjøtransport, lokalisert på Bjarkøy i Troms fylke.
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Åpent brev til interessenter

VC Holding AS Emisjonsprospekt

VC Holding AS
Leirvågvegen 121
9426 Bjarkøy

Invitasjon til deltakelse i emisjon i VC Holding AS
VC Holding AS er i en prosess hvor vi gjennomfører et oppkjøp av Sigerfjord Fisk AS. Vår ambisjon er å videreutvikle ishavsrøye-produksjonen i SF. Generalforsamlingen i VC Holding AS vedtok 20. september at det skal utføres
en emisjon hvor tidligere og nåværende eiere har garantert for et minstebeløp på MNOK 9. Den totale emisjonens
pålydende er MNOK 55 i tidsrommet 18.10.2022 - 18.12.2022. I den forbindelse utvides antall aksjer fra 81.000 til
162.000. Nyutstedte aksjer legges ut for salg pålydende NOK 680 per aksje, med en minstetegning på NOK 20.000.
Sigerfjord Fisk AS er i dag den ledende produsenten av ishavsrøye i Norge med sin unike oppdrettsteknologi og
lange fartstid i bransjen.
Investeringsobjektet innbefatter:
•
•
•
•
•

Oppdrettslokasjoner
Smoltanlegg
Produksjonslokaler og lager
Vannrettigheter
To ubenyttede konsesjoner

Der foreligger en utviklingsplan i tre faser med et endelig produksjonsvolum på tolv tusen tonn. Første trinn er å
øke volumet med 1.000 tonn som kan realiseres uten vesentlige kostnader. Det samme gjelder for fase 2.
Vedlagt følger mer utfyllende informasjon.
Selskapets revisor i forbindelse med denne emisjonen er Lyngen Revisjon AS.

Med vennlig hilsen
VC Holding AS

Jostein Rognli
Styrets leder
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Redegjørelse for emisjon

Emisjon i VC Holding AS
i forbindelse med overtakelse av Sigerfjord Fisk AS
Investeringer og produksjonsplanen
er som følger:

Sigerfjord Fisk produserer i dag rundt 210t rund fisk.
Nevnte omfang kan svært enkelt økes til ca 400t (trinn
én) kun ved å tilføre likviditet slik at man øker smoltproduksjonen samt at man fórer maksimalt og man ikke
minst bruker et fetere fór.
For å nå trinn to, som er 1000t, må vi ha to startforingskar (for yngel/smolt), samt to større kar på land i
Fiskefjorden.
Man øker da antallet og vekten på smolten før den flyttes
til landanlegget i Fiskefjorden. Videre så øker man også
«landvekten» på fisken, slik at man flytter 4-500g fisk,
istedet for200g som man gjør i dag.
Trinn tre kan være mer kostnadskrevende da vi
tidlig må avgjøre hvilken vei vi skal gå. Bruker man
gjennomstrømming, slik anlegget er i dag, vil man
komme svært rimelig fra operasjonen, men et
resirk-anlegg vil medføre en vesentlig investeringskostnad.
I trinn tre skal man i utgangspunktet klare å nå 2000t
med investeringer i størrelsesorden 20-25 MNOK ved
bruk av nåværende teknologi.
Trinn fire er den største investeringen for å kunne oppnå
12.000t totalt.
Vi kan altså, med vår kunnskap og anleggets potensiale,
ta SF opp til en svært god business (2.000t) på en svært
rimelig måte.

Avtale med gründer og tidl. hovedaksjonær

Vi har sikret oss gründeren av selskapet i minimum 3 år
fremover som senior rådgiver. Han blir med for å utvikle
og å overføre kompetansen til oss og evt nyansatte.

Anvendelse av emisjonsbeløpet

• Ervervelse av 100% av aksjene i Sigerfjord Fisk
AS (SF) på MNOK 41
• Tilføre SF tilstrekkelig kapital for oppskalering
(10-dobling) av produksjonen fra dagens 210t
rund fisk. *
• Dagens aksjonærer garanterer for et minstebeløp
på MNOK 9
• Benytte landeiendommene til mer
smoltproduksjon
Dersom det er interesse fra investorenes side, vil det
også være vannressurser til å bygge eget smoltanlegg
for laks.

Vannrettigheter

30 000 l/min vann i minuttet de neste 18 årene. Kan økes
til 40 000 l/min.

Konsesjoner

• Pr i dag er det 2 konsesjoner på 780t og en på
325t - altså 3 konsesjoner på totalt tillatt MTB
på 1.885t
• 1.885 tonn vi til enhver tid ha lov til å ha i
sjøen, så lenge vi samler opp fecis (avfall)
• I tillegg har selskapet tre sjølokaliteter; To i
Fiskefjorden, samt en i Blokken
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Marked - Utvikling av ishavsrøye som
en viktig spiller i konsumentmarkedet
Utvikling av Røye til et volumprodukt på linje med laks og
ørret har aldri vært noe uttalt mål i næringen. Den relativt lave
produksjonen - også i overskuelig fremtid - gir en relativt høy
utsalgspris i forhold til laks og ørret. At Røyen har egenartede
produktegenskaper gjør at den allerede i dag er et produkt for
spesielle nisjer og segmenter.
EFF/ Norsk Sjømatråd har til hensikt å rendyrke en nisjestrategi som et spennende og og anvendelig kvalitetsprodukt. Røye
oppfattes i dag i stor grad som et sesongprodukt (sommer/
høst) som man fanger selv og serveres helstekt.
• Muligheter til å knytte produktet til grillsesongen, røye
som grillmat-alternativ.
• Helårlig anvendelse bør vektlegges i kommunikasjonen

Ny og Spennende

EFF/ Norges Sjømatråd har siden 2017/ 18 gjennomført flere
markedsundersøkelser for Nye Arter i det norske markedet. Kokker, detaljister og konsumenter har redegjort for sin
kjennskap og kunnskap til bla røye.
Norsk Gallup gjennomførte forbrukerundersøkelser, mens
serveringsbedrifter og detaljister ble intervjuet av Eivind
Farstad Ved Handelshøyskolen i Bergen.

Hovedprodukt (volum)

• Hel røye, sløyd med hode ( hovedprodukt )
• 300 - 800 g
• Snitt 400 - 600 g

Bearbeidet sortiment (nisje)
•
•
•
•
•

Filet
Raket
Gravet
Røkt
Speket
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Prisbilde, hel fersk røye
• Prisvariasjon fra 80 ,- til 120,- avhengig av geografi og
detaljistens profil
Priselastisitet
• Størst volumsalg støttet av kampanjer med pris rundt 70,for hel fisk
• Synkende etterspørsel med priser som nærmer seg 100,• Det viser seg at en pris til forbruker på rundt 80,- bør ligge i
mente når man går for å bygge opp et volummarked
• Prisen gjelder hel fisk på et snitt av ca 600gr

Resultatene viser at:

• Blant norske restauranter er de de i topp og mellomsjiktet
som tilbyr røye oftest

• Fisken er ikke spesielt vanlig på menyen
• Kun 7 % av serveringsbedriftene nevner røye som en vanlig
fiskeart på menyen
• Hos etniske restauranter er arten ukjent
• Billig restauranter serverer sjelden eller aldri røye

Volum

• For de restauranter som har røye på menyen er gjennom

snittlig forbruk 18 kg villfanget røye i uken, mot 11 kg
oppdrettet.
• Blant detaljister som fører røye er volumet i gjennomsnitt
23 kg oppdrettet fisk pr. uke

Tro på produktet (Norske kokker og
detaljister mener)

• Årsaken til lavt forbruk relateres i hovedsak til logistikk og
markedsføring - profesjonelt innsalg fra tilbyder.

• Ujevn tilgang
• Lav kjennskap som skaper lav etterspørsel
• Produktet anbefales sjeldent aktivt av leverandør
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Assosiasjoner

• Navnet Ishavsrøye har høyest kjennskap blant forbrukere
med 25% kjennskap
• Assosiasjonene til røye er meget positive
• Den oppfattes som en norsk spesialitet, delikat og mild,
men rik på smak
• Oppfattes meget anvendelig
• Ideel størrelse til porsjoinsfileeter
• Gjør seg flott på tallerkenen mht størrelse og utseende
• Ser på røye som en rød fisk
• Kommer spesielt positivt ut i smaksopplevelse
sammenlignet med annen rødfisk

Assosiasjoner / utfordringer
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Tradisjonelle oppfatninger

• Over halvparten av oppdrettet røye konsumeres i norske
•
•
•
•
•

husholdninger ( altså kjøpt hos detaljist )
30 % av total produksjon konsumeres i de største byene
Kun 9 % har spist røye på restaurant
Seks av ti forbrukere kan tenke seg å spise røye
17 % konsumerer røye 2 - 3 gg i året.
43 % av forbrukerne har aldri spist røye

Konkurranse

• Konkurrerer i første rekke med atlantisk laks og ørret
Porsjonsfisk som feks Abbor er konkurrenter, men i
mindre grad

• Kjennskapen til at det finnes oppdrettet røye på markedet
er så lav som 20 %

• Et stort flertall av de spurte mener at det er vesentlig
forskjell på villfanget og oppdrettet røye.

• Røya assosieres med norsk naturopplevelse og selvfiske
• Forbindes med egenfangst og vill fjellrøye, hovedsakelig
i sommerhalvåret

• Oppdrettsrøya sliter litt med oppfatningen av høyt

fettinnhold og generelt om oppdrett som unaturlig mat.

• Generelt meget lav kjennskap til oppdrettsrøya, at den
finnes og hvor den kan kjøpes

• Oppleves som vanskelig å finne i butikk
• Røye og ørret forveksles ofte
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