PRESSEMELDING
Insula AS kjøper sjømatbedriften AS Keco
Det nylig etablerte holdingselskapet Insula AS, har inngått avtale om kjøp av
sjømatselskapet AS Keco i Oslo. Selskapet styrker med det sin posisjon som
leverandør av fisk og sjømat.
AS Keco, som blant annet eier Fiskcentralen, Keco Logistics og Gourmetsentralen
(50 %), ble etablert i 1970 av ekteparet Berit og Bjarne Erlandsen. Selskapet har
spesialisert seg på å levere fersk fisk og sjømat til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet.
- Etterspørselen etter fersk sjømat er i vekst, og Keco og Fiskcentralen har bygget
opp en tydelig og god posisjon i dette markedet. Eierskap i denne virksomheten vil
styrke oss som nasjonal leverandør av fersk fisk og sjømat, uttaler Adm Dir i Insula
AS, Sigvald Rist.
Det er hovedaksjonær Bjarne Erlandsen som selger seg ut av AS Keco som følge av
overgang til pensjon. Minioritetsaksjonærene Roar Bergseng og Magne Paulsen vil
fortsatt være medeiere i selskapet, samt lede henholdsvis Keco og Fiskcentralen.
- Vi overtar en bedrift med godt omdømme og lange tradisjoner. Det er med stor
ydmykhet og respekt at vi nå skal ta over ansvaret for det Erlandsen har bygget opp
gjennom 45 år. Vår ambisjon er derfor å videreutvikle selskapet i samarbeid med
ledelsen og deres mange dyktige ansatte, uttaler Rist.
Insula AS har fra før selskapene Lofotprodukt AS og Domstein Foods AB i sin
selskapsportefølje.
Handelen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.
Kontaktperson:
Sigvald Rist (Adm direktør Insula AS), telefon 957 81 300.
Roar Bergseng (Daglig leder AS Keco), telefon 404 04 110.
Om AS Keco:
 Sjømatbedrift med fokus på leveranse av fersk fisk og skalldyr til
konsummarkedet på Østlandet. Utfører også en del eksport og import av
sjømat.
 Etablert i 1970
 Omsatte i 2014 for kr 337 mill.
 120 ansatte
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Eier følgende underselskaper:
o Fiskcentralen AS (100 %): Etablert i 1934 med fokus på pakking og
distribusjon av fersk fisk og sjømat. Er i dag største grossist i Oslo
Fiskehall med 40 % av arealet, og eier fiskebutikkene Fiskeriet
Youngstorget og Fiskeriet Sandvika.
o Keco Logistics (100 %): Tilbyr lagring av kjølte og frosne sjømatprodukter.
o Gourmetsentralen (50 %): Produserer sushi til det norske
konsummarkedet.

Om Insula AS:
 Holdingselskap etablert i 2015 med mål om å bli et nordisk sjømatkonsern
med fokus på foredling til konsummarkedet.
 Hovedkontor på Leknes i Lofoten.
 Administrerende Direktør er Sigvald Rist.
 Eies av Kverva AS og ansatte/styremedlemmer.
 Har følgende bedriftsportefølje: Lofotprodukt AS og AS Keco i Norge, samt
Domstein Foods AB i Sverige.
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