
 
 
Første noteringsdag på Oslo Børs:  
Nordisk brennevin til verden, og verdens beste vin til Norden  
(Gjelleråsen 1. desember 2016) Aksjer i Arcus ASA kan fra i dag kjøpes og 
selges på Oslo Børs. For selskapet og alle ansatte er dette en viktig milepæl i 
selskapets historie. 

Da Arcus ble skilt ut fra Vinmonopolet i 1996, hadde selskapet fokus på Norge. 20 år 
senere er Arcus den største importøren av vin i Norge, nest størst i Sverige og tredje 
størst i Finland. Arcus er den største brennevinsprodusenten i Norge, og etter 
overtagelsen av Aalborg-akevittene og Gammel Dansk i 2013, er Arcus nest størst 
også i Danmark.  

- Det er gledelig å se at interessen for Arcus-aksjen har vært så stor. Både ansatte, 
privatpersoner og profesjonelle investorer har vist at de har tillit til oss gjennom å bli 
eiere i Arcus. Dette er en viktig milepæl i selskapets historie, sier Kenneth Hamnes, 
konsernsjef i Arcus ASA. 

Da handelen startet på Oslo Børs i dag, hadde Arcus mer enn 2000 nye aksjonærer, 
og selskapet ble priset til 43 kroner per aksje, tilsvarende en markedsverdi på NOK   
2 925 millioner. 

- Vi har hatt omsetningsvekst 17 år på rad, og våre planer ligger fast. Vi har et godt 
utgangspunkt for videre vekst i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland – det 
som er vårt hjemmemarked, sier Hamnes. 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Per Bjørkum, konserndirektør kommunikasjon og IR, tlf.: 922 55 777 | per.bjorkum@arcus.no 

 

Fakta om Arcus ASA 

• Arcus er verdens største produsent av akevitt og er ledende i Norge på vin og brennevin. 
Selskapet er i tillegg nest største importør av vin i Sverige, tredje størst i Finland, og nest størst 
innen brennevin i Danmark.  

• Forretningsområdet vin står for rundt 57 prosent av inntektene (2015), der datterselskaper i 
Sverige, Norge og Finland forvalter til sammen ca 350 vinagenturer fra hele verden. I tillegg 
utvikler Arcus egne merkevarer på vin, blant annet Norges mest-selgende rødvin hittil i år; Falling 
Feather  

• Forretningsområdet brennevin utgjør rundt 33 prosent av inntektene (2015) og inkluderer Arcus' 
portefølje av ikoniske merker som LINIE, Gammel Opland, Gammel Dansk og Aalborg-akevittene. 



• Forretningsområdet distribusjon (Vectura), som står for de resterende 10 prosent av inntektene, 
distribuerer alkoholholdige drikker til hele Norge, både for Arcus og andre importører. Vectura er 
tett integrert med Arcus’ produksjonsanlegg på Gjelleråsen. 

• Arcus har et av Europas mest moderne anlegg for produksjon, 
tapping og lagring av vin- og brennevin, lokalisert på 
Gjelleråsen utenfor Oslo, innviet i 2012. 

• Arcus promoterer ansvarlig alkoholkonsum overfor alle ansatte, 
kunder, leverandører og samarbeidspartnere.  

 


