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Det har lenge ryktes at Arcus-
Gruppen vil på børs. Det svenske 
private equity-selskapet Ratos har 
eid Arcus-Gruppen i ni år, men 
fjorårets tall var ikke egnet til å 
lokke nye investorer på banen.

Driftsresultatet var null kroner. 
Resultatet etter skatt var minus 47 
millioner kroner i 2012.

Ett år senere er situasjonen 
snudd fullstendig på hodet. 

Tapssluket Vectura er skilt ut, 
og De Danske Spritfabrikker – med 
de danske Aalborg-akevittene og 
Gammel Dansk – er kjøpt opp. Det 
bidrar til at ArcusGruppen leverte 
et driftsresultat på tilnærmet 300 
millioner kroner i 2013.

– Dette er en milepæl for Arcus. 
Vi har gode marginer og fortsetter 
å vokse. I 2013 har vi styrket vår 
nordiske posisjon, og vi har klare 
ambisjoner om ytterligere vekst. Vi 
skal bli best på vin og brennevin i 
Norden, sier konsernsjef Otto Dra-
kenberg.

I et svakt fallende brennevins-
marked har Arcus hatt en organisk 
vekst på fire prosent, og samtidig 
økt lønnsomhe-
ten betydelig.

– Vi tar mar-
kedsandeler, og 
det handler om 
å forstå hva kun-
dene ønsker i dag 
og i fremtiden. 
Vi har rekruttert 
dyktige folk med erfaring fra inter-
nasjonal markedsføring, og våre 
team har gjort en kjempejobb, sier 
Arcus-sjefen.

Høyere priser
Etter utskillelsen av distribusjons-
selskapet Vectura er Arcus blitt en 
rendyrket merkevareselskap med 
to hovedområder – vin og bren-
nevin.

Salget av vin utgjør 57 prosent 

av konsernets omsetning, tilsva-
rende 1,18 milliarder av totalt 2,05 
milliarder kroner i 2013. Veksten i 
vin i fjor var på fire prosent, og best 

utvikling er det 
innenfor hvitvin, 
rosé og italienske 
rødviner.

Men det er 
med brenne-
vinet den tid-
ligere VM- og 
OL-utøveren 

Drakenberg har hatt størst suk-
sess. Nøkkelen til økt lønnsomhet 
har vært økte priser.

– Det er alltid en trade-off mel-
lom økte priser og å forsvare vo-
lumene. Historisk har det vært for 
mye fokus på volum, og for lite på 
verdi. En lavere pris er ikke alltid 
bedre, fordi en høy pris signaliserer 
kvalitet og nytelse, forteller Arcus-
sjefen.

Spesielt for akevittene og Gam-

mel Dansk synes Drakenberg kun-
dene har fått for mye for pengene, 
spesielt i Danmark.

– Vi har jobbet med å flytte 
produktene våre oppover i konsu-
mentens hode. Det har ikke bare 
handlet om prisjusteringer, men 
også merkevareposisjonering, for-
teller han.

Forretningsomrdet Brennevin 
omsatte for 888 millioner kroner 
i fjor, mot 647 millioner kroner 
i 2012. Også her er det organisk 
vekst, selv om størsteparten av øk-
ningen skyldes kjøpet av Aalborg-
akevittene og Gammel Dansk.

– Kjøpet var helt riktig for oss 
som konsern. Vi har samlet nor-

diske merkevarer i en portefølje 
hos en rendyrket nordisk aktør. 
Vi gir disse danske klenodiene 
den oppmerksomheten de fortje-
ner, og sånn sett var oppkjøpet til 
glede også for danske kosumenter, 
sier Drakenberg.

Vectura-bråk
En viktig årsak til gode tall for 
Arcus-Gruppen AS er også at dis-
tribusjonsselskapet Vectura er skilt 
ut. Det skjedde ikke uten bråk, men 
Drakenberg mener avgjørelsen var 
helt riktig.

– Strategisk var det helt riktig 
både for Arcus-Gruppen og Vec-
tura. Vi skal ha fokus på merke-

varer, ikke logistikk. De 
to tingene er vanskelig å 
forene.

I fjor falt Vecturas 
omsetning fra 307 til 
287 millioner kroner, 
og EBITA forverret 
seg ytterligere fra 
69 til 79 millioner 

Full fest 
i «nye» 
Arcus

(Mill. kr.) 2013 2012
Driftsinntekter 2.053,3 1.749,9
Driftsresultat 298,3 140,2
Resultat før skatt 285,2 104,7

Tallene er justert for avvikling av varemerket Brøn-
dums, utseparering av Vectura og fast eiendom

 � Etablert i 1922 gjennom norske Vin-
monopolet. Skilte ut produksjon og 
distribusjon i Arcus i 1996.

 � Driver i dag med produksjon, 
import og salg av vin og brennevin, 
med kjente merkevarer som Linie 
Aquavit, Gammel Dansk, Braastad 
Cognac og Vikingfjord vodka.

 � Arcus-Gruppen er markedsleder på 
brennevin i Norge og Danmark, og 
på vin i Norge og Sverige. Betydelig 
eksport av brennevin til Tyskland 
og USA.

 � Arcus-Gruppen er 100 prosent 
eid av Arcus-Gruppen Holding AS. 
Hovedeiere i Arcus-Gruppen Hol-
ding er det svenske investerings-
selskapet Ratos AB (83,5 %) og 
Hoff SA (9,9 %).

Arcus-GruppenSVEN CHR. STENVAAG
SVEN.STENVAAG@FINANSAVISEN.NO
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INDUSTRI: Lønnsomheten i Arcus-
Gruppen er kraftig forbedret etter 
kjøpet av De danske spritfabrikker og 
utskillelsen av tapssluket Vectura. I 
tillegg er prisene økt.

Det er alltid 
en trade-off 

mellom økte priser og 
å forsvare volumene
OTTO DRAKENBERG, ARCUS-
GRUPPEN

 �Arcus-Gruppen fra 0 til 300 mill. i     driftsresultat

DANSKE 
KLENODIER: 
Arcus kjøpte 
Aalborg Akvavit 
og Gammel Dansk 
i fjor.  FOTO: ARCUS
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Prosjektering av næringstomt / næringsbygg for utleie vil starte i Trondheim
Bli med og tilpass lokaler og utforming av helt nytt bygg til din virksomhet
Sjeldent bra beliggenhet - helt inntil ny firefelts motorvei (E6)

Les mer og meld din interesse på
www.ostrerosten.no- Siden 1889 -

Ser på Aibel-
kostnadene

Etter at Aibel leverte Gudrun-platt-
formen til Statoil i juli, har selska-
pet tapt alle de store kontraktene 
for bygging av understell og platt-
former til asiatiske konkurrenter 
som Samsung og Hyundai.

Ifølge Ratos, som eier 32 prosent 
av oljeserviceselskapet, omsatte Ai-
bel for 14 milliarder svenske kroner 
i fjor. Justert EBITA landet på 691 
millioner svenske kroner, ned fra 
892 millioner i 2012.

Ratos-sjef Susanna Campbell 
skriver i sin kvartalsrapport at 
inntjeningen i Aibel var svakere 
enn året før, men legger skylden 
på tidligere annonsert lavere kon-
traktaktivitet i det norske offsho-
remarkedet.

«2014 blir et år hvor Aibel fo-
kuserer på kostnadseffektivitet, 
blant annet på grunn av kost-
nadskutt hos Statoil. Likevel er 
vårt langsiktige positive syn på 
markedet og mulighetene for 
dette selskapet uendret,» skriver 
hun.

Mister oppdrag for 2 mrd.
Tidlig i februar kunne Offshore.

no melde at Statoils viktigste le-
verandører har fått beskjed om 
at utgiftene til vedlikehold og 
modifikasjonsarbeid (MMO), 
skal kuttes med 20–30 prosent 
i år. 

Kostnaden ligger på rundt 7 
milliarder kroner i året, slik at 
norske oljeserviceselskaper lig-
ger an til å miste oppdrag for 2 
milliarder kroner.

I november innfridde imidlertid 
Statoil en opsjon som forlenger en 
kontrakt for vedlikeholds- og mo-
difikasjonsarbeid med to år, noe 
som sørger for 5 milliarder kroner 
i inntekter i perioden.

Ratos venter at aktivitetsnivået 
vil ta seg opp igjen mot slutten 
av 2014 og i 2015. Aibel hadde en 
ordrebok på 17 milliarder kroner 
ved utgangen av fjoråret, i tillegg 
til opsjoner for ytterligere 14 mil-
liarder. 

POSITIV PÅ SIKT: Adm. direktør Susanna Campbell i Ratos.   FOTO: RATOS

THOMAS C. HØIE
THOMAS.HOIE@FINANSAVISEN.NO

OLJESERVICE: Ratos varsler fokus på kostnads-
reduksjoner i Aibel, før eieren igjen venter økt 
aktivitet mot slutten av året.

(Mill. SEK) 2013 2012
Driftsinntekter 14.029 12.709
EBITA 839 892
Justert EBITA 691 892

 Kilde: Ratos’ kvartalsrapport

Aibel

15 ÅR MED OMSETNINGSVEKST – OG NÅ KOMMER LØNNSOMHETEN

VERDT Å FEIRE: Brennevinsseg-
mentet vokser i Arcus, men fortsatt 
utgjør vin 57 prosent av omsetningen. 
Her Thomas Patay i Arcus Wine Brands. 
 FOTO: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX 

 �Arcus-Gruppen fra 0 til 300 mill. i     driftsresultat
kroner i minus. Ratos håper på 
lønnsomhet fra slutten av 2015.

– At resultatet fortsatt er dårlig 
viser nettopp at Vectura trenger 
fullt fokus på sin virksomhet. Det 
er veldig få selskaper i vår bransje 
som også driver med logistikk. Det 
er ikke Arcus’ kjernevirksomhet, 
sier Drakenberg.

Dermed er det også klart at et 
fremtidig børsnotert Arcus ikke 
vil ha et tyngende Vectura med 
på lasset. Når det eventuelt blir en 
børsnotering, vil han ikke kom-
mentere.

– Det er en avgjørelse som mine 
eiere skal ta stilling til, sier Draken-
berg.

VIL HA MER: – Fantastisk, sier konsernsjef Otto Drakenberg om 
Arcus-Gruppens resultater for 2013. Men han vil ha mer vekst i 2014, 
og lover fullt trykk på innovasjon og nylanseringer i år.   FOTO: IVÁN KVERME
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