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Nøkkelinformasjon

ERFARING

TEKNOLOGI

INVESTERINGS-
UTGIFTER

▪Majoritetseier og initiativtaker har lang lang erfaring fra hele verdikjeden i norsk havbruksnæring, og besitter mer enn 30 år
med erfaring fra lakseoppdrett.
▪Majoritetseier er medeier i hele verdiskapingskjeden fra stamfisk til eksport, og Gigante Salmon har tilgang til nødvendig
kompetanse.

▪Utformingen av produksjonsenhetene og produksjonen bygger på kjent havbruksteknologi benyttet i sjøanlegg.
▪Konseptet er utformet med tanke på å redusere den teknologiske risikoen. 
▪Oppdrettsanlegget er designet for å legge til rette for god fiskevelferd og økonomisk effektivitet. 

▪Det er lagt ned et stort arbeid i å finne den best egnede lokaliteten for å realisere et slikt prosjekt.
▪Lokaliteten er nøye utvalgt for å møte behovet for en kostnadseffektiv fasilitet med et høyt nivå av fleksibilitet og lave CAPEX-
nivåer.
▪I Rødøy kan Gigante Salmon bygge et landbasert oppdrettsanlegg som er industriledende på produksjonskostnader per kilo 
produsert laks.

LØNNSOMHET

▪Etterspørselen etter laks er ventet å være høy på grunn av et stadig økende fokus på bærekraft og helse. 
▪Ingen lakselus, effektiv fôrutnyttelse, stor kapasitet med biomasseoptimalisert produksjon gir gunstige kostander per produserte
kilo.
▪Det er ventet høye produksjonsmarginer, som skaper god motstandskraft mot svingninger i markedsprisene.

BÆREKRAFTIG 
PRODUKSJON

▪Selskapet vil produsere høykvalitets mat med et bærekraftig miljøvtrykk og skape verdifulle arbeidsplasser i distriktene. 
▪Landbasert produksjon gjør det mulig å kontrollere parametrene for vannkvalitet og utslipp. 
▪Slam fra produksjonen vil samles opp og benyttes til gjødsel eller annen industriell produksjon. 
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FINANSIERING
▪Selskapet er finansiert frem til full produksjon:
▪Finansiering av byggefasen innvilget (investeringsprognose 445 MNOK)
▪Driftsfinansiering innvilget (140 MNOK)
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Om Gigante Salmon



Overordnet oppsummering

• Vellykket emisjon 28. juni på 222 MNOK

• Selskapet tatt opp for handel på Euronext Growth Oslo 05. juli

• Oppstart anleggsarbeid på Lille Indre Rosøya 01. september, i henhold til 
fremdriftsplan

• Optimalisert utforming av produksjonsbassengene på Lille Indre Rosøya



Oppsummering 1. halvår 2021

• Gigante Salmon AS utvikler for tiden sitt første landbaserte oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøya og 
genererer ikke inntekter. Første halvår 2021 var selskapets driftsresultat -1,543 MNOK. 
Driftsresultatet relaterer seg i hovedsak til selskapets emisjonsprosess og søknad om opptak på 
Euronext Growth Oslo. 

• Selskapet annonserte 28. juni en vellykket emisjon på 222 MNOK. Selskapet opplevde sterk interesse 
og emisjonen ble flere ganger overtegnet. I tillegg til emisjonsbeløpet ble det innbetalt 65 MNOK i 
aksjekapital ved årsskiftet, som sikrer selskapets finansiering i henhold til investeringsprognosen på 
445 MNOK, samt driftsfinansiering på 140 MNOK frem til full produksjon.

• Søknaden om børsnotering ble sendt 18.juni 2021, og selskapet ble vellykket tatt opp for handel på 
Euronext Growth Oslo 05.juli 2021, under tickeren GIGA.

• Resultatregnskap, balanse og kontantstrøm kan leses under «finansielle nøkkeltall».



Prosjektstatus

• Gigante Salmon er et landbasert 
lakseoppdrettsselskap med sitt første 
produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre 
Rosøya i Rødøy i Norge. Selskapets 
akvakulturkonsept er basert på et 
gjennomstrømningssystem som kombinerer 
fordelene fra både konvensjonell og landbasert 
akvakultur, og eliminerer utfordringer knyttet til 
konvensjonell sjøbasert oppdrett, dvs. lus og 
rømning, samtidig som dødelighet, utslipp, 
fôrsvinn og belastning på nærmiljøet reduseres.

• 01. september markerte starten på 
anleggsarbeidene på Lille Indre Rosøya. Avtalen på 
uttak av steinmasse er med Gabbro Nor, og 
sammen med dem er prosjektet i rute i henhold til 
tid og kostnad.

Hendelser etter balansedato

F.v. Rune Johansen (CFO), Stian Fuglstad (Gabbro Nor), Tomas 
Nyrud (Gabbro Nor), Igor Martinesic (Gabbro Nor) og Helge 
Albertsen (CEO).



Designoptimalisering

• Bassengenes lengderetning er snudd, og inntak- og utløp av 
vann er nå plassert i området mellom basseng 1 og 2/3. 

• Løsningen minsker naturinngrepene samtidig som vi 
opprettholder det planlagte produksjonsvolumet.

• Endringene er godkjent av Rødøy kommune.

Hendelser etter balansedato



Finansielle nøkkeltall 
1H 2021



Uttalelse fra styret og adm. dir.

Styret og administrerende direktør bekrefter at det konsoliderte regnskapet for perioden 01.01.21-
30.06.21 er utarbeidet i henhold til god norsk regnskapsskikk, og gir et korrekt bilde på selskapets 
eiendeler, forpliktelser, finansielle status og inntekter og kostnader som helhet. Vi bekrefter også at 
halvårsrapporten inkluderer en rettvisende oppsummering av selskapets viktigste hendelser frem til 
resultatfremleggelsen.

Bodø, 28.09.2021

_____________________
Eirik Sørgård

Styreleder

_____________________
Kjell Lorentsen
Styremedlem

_____________________
Kristin Ingebrigtsen

Styremedlem

_____________________
Helge W. Albertsen

Adm. dir.



Resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 1H 2021

Resultatregnskap
YTD 2021 

1.1 - 30.06

Driftsinntekter -

Andre inntekter -

Sum inntekter -

Personalkostnad 432 888 

Avskrivninger -

Andre driftskostnader 1 110 364 

Sum driftskostnader 1 543 252 

Finans

Finansinntekter 44 279 

Finanskostnader 73 

Netto finans 44 206 

Resultat før skatt -1 499 046 

Kontantstrømoppstilling (urevidert) YTD 2021

1.1 - 30.06

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad - 1 499 046 

Endring i kundefordringer - 539 

Endring i leverandørgjeld 453 405 

Endring i andre tidsavgrensningsposter - 2 735 918 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - 3 782 099 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - 2 333 613 

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 2 333 613 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 2 051 930 

Innbetalinger av egenkapital 200 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 052 130 

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter - 4 063 582 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved start av perioden 65 566 375 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter på slutten av perioden 61 502 793 



Balanse 30.06.2021 (konsern)

30.06.2021

Eiendeler

Anleggsmidler

Immatrielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter 53 588

Utsatt skattefordel 143 087

Sum Immatrielle eiendeler 196 675

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 592 263

Sum Varige driftsmidler 3 592 263

Sum Anleggsmidler 3 788 938

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 539

Fordring kapitalforhøyelse 222 000 004

Andre fordringer 2 983 140

Sum Fordringer 224 983 683

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 61 502 793

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 61 502 793

Sum Omløpsmidler 286 486 476

Sum Eiendeler 290 275 414

30.06.2021

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 65 192 400

Overkurs 0

Ikke registrert kapitalforhøyelse 222 000 004

Sum Innskutt egenkapital 287 192 404

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 90 289

Udisponert overskudd/underskudd 2021 -1 499 046

Sum Opptjent egenkapital -1 408 757

Sum Egenkapital 285 783 647

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 463 677

Skyldige offentlige avgifter 56 408

Annen kortsiktig gjeld 3 971 681

Sum Kortsiktig gjeld 4 491 767

Sum Gjeld 4 491 767

Sum Egenkapital og gjeld 290 275 414



Kontakt oss:

post@gigantesalmon.no
www.gigantesalmon.no


