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Arcus 2014 Økte omsetningen for 16. år på rad

Styrker
seg på vei
mot børs
INDUSTRI: Arcus økte inntektene med 100 millioner

kroner i fjor, selv om markedet ikke opplever vekst.
Men den sterke euroen gikk utover bunnlinjen.
Sven Chr. Stenvaag
sven.stenvaag@finansavisen.no

At nordmenn og svensker drikker
stadig mer vin og mindre brunt
brennevin, gjenspeiler seg også i
tallene til Arcus Gruppen.
59 prosent av selskapets inntekter kommer nå fra vinsalget, mens
brennevinets andel faller og er nå
på nivå med alkoholinnholdet i en
flaske Lysholm Linie akevitt, 41
prosent.
Det er imidlertid særlig innen
konjakk nedgangen merkes for Arcus, som eier Braastad Cognac.
– Også vi merker det når konTIL NORGE: I våres flytter Arcus produksjonen av Gammel Dansk og Aalborg
jakkmarkedet faller med 10 proAkevitt fra Danmark til Gjelleråsen, etter oppkjøpet i 2012. 
FOTO: IVÁN KVERME
sent. Heldigvis er Arcus langt mer
enn brennevin, og vi er glad for at Finansavisen i desember:
Arcus Gruppen
salget vårt økte i 2014, sier konsern– Selskapet kan passe veldig
sjef Otto Drakenberg.
godt på børsen, men vi kommen(Mill. kr.)
2014
2013
I fjor steg Arcus’ omsetning med terer aldri eventuelle exit-planer.
Driftsinntekter
2.150,0 2.053,3
100 millioner kroner til 2,15 milliarDriftsresultat
277,9
298,3
der norske kroner. Men driftsresul- Mer Masi
Resultat før skatt 259,5
285,2
tatet svekket seg likevel med 20 mil- At Arcus satser på vin, gjenspeiles
lioner kroner til 278 millioner totalt. også i at man fra januar i år har tatt egne merkevarer. Det er et resultat
– Det skyldes en svak norsk og over Masi-agenturet i Sverige, en vin av egen produktutvikling i fabrikksvensk krone. Vi kjøper inn vin i som solgte 1,3 millioner liter i hos söta anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo.
euro, og det ble relativt dyrere i fjor. bror i 2014. Faktisk var Masi Campo– Dette er viner som blir foredlet
Valutaeffekten er
fiorin den mest- sammen med produsentene. Én av tre
Konkurransebildet selgende vinen kvinner, og noen færre menn, klager
større enn nedgangen i driftsrepå akevitt i Norden over hundrelap- over vondt i hodet etter et par glass
sultatet, forteller
pen på slutten av med rødvin, og det er et problem vi
har økt i vesentlig grad
Arcus-sjefen.
fjoråret i Sverige. har bidratt til å løse, forteller komOtto Drakenberg, Arcus
Han vil ikke
E n a n nen munikasjonsdirektør Per Bjørkum i
kommentere eventuelle planer om vinsuksess for Arcus er det økende Arcus.
en børsnotering, men Ratos-sjef salget av viner med lavt innhold av
I fjor ble «Lav på»-konseptet ekSusanna Campbell sa følgende til garvestoff og histaminer, Arcus’ sportert til Sverige, og ble en suksess
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Solgte vin og brennevin fo
med et salg på over 270.000 liter første året.

Ny gammel dansk
Ikke bare innenfor vin har Arcus
drevet innovasjon og produktutvikling de siste årene. Fornyelse av
Gammel Dansk i Danmark og en
mer offensiv prisstrategi ga resultater, spesielt på slutten av året.
– Fjerde kvartal ga skikkelig vind
i seilene. Brennevin har jobbet målrettet med premiumisering av merkevarene gjennom bedre design, nye
premium-varianter og i noen grad
prisjusteringer, forteller Bjørkum.
Samlet sett for konsernet ble det
likevel noe reduserte volumer.
– Konkurransebildet på akevitt i
Norden har økt i vesentlig grad. Det
handler både om mer konkurranse
og flere aktører, men også vi øker
antallet merkevarer, sier konsernsjef

Drakenberg til Finansavisen.
Som kjent kjøpte Arcus De
Danske Spritfabriker i 2012, med
merker som Aalborg Akevitt og
Gammel Dansk. Nylig fikk man
også innpass i Sveriges akevittmarked med en egen svensk akevitt,
gjennom oppkjøpet av Snälleröds.
– I et langtidsperspektiv har man
sett en svak til moderat nedgang i
brennevinssalget, men det er nå i
ferd med å flate ut. Vi har snudd
trenden med fallende akevittkonsum i Norge og Danmark, og det
håper vi å bidra til i Sverige også, sier
den svenske konsernsjefen.
– Alt i alt er vi godt fornøyd
med 2014. Omsetningen stiger i
et flatt marked, og det klarer bare
de beste aktørene. At valutautviklingen gikk i vår disfavør, kan
vi gjøre lite med på kort sikt, sier
Drakenberg.
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vin for 2,15 milliarder kroner

EURO, SKATT OG BRENNEVIN: En sterkere euro og høyere alkoholskatter slo negativt ut for Arcus i fjor, men Arcus-sjef Otto Drakenberg nøt godt
av større vinsalg da brennevinssalget falt. 
FOTO: IVÁN KVERME

rett til topps
og best i test

I Desember i fjor gikk Isuzu rett til topps som Norges mest kjøpte Pick Up! Vi feirer med å
holde fjorårets priser til tross for avgiftsøkning og kraftig kronesvekkelse. Nye Isuzu Pick Up
har suverene spesifikasjoner og er best i test på pris og utstyr*! Velg mellom Manuell eller
Automatgir på alle modeller. Nå har vi kampanje på både Exclusivepakke og Mediapakke du
sparer 30.000,- Velg mellom isuzu Pick up - nyheten isuzu magnum eller isuzu Trooper Edition.

Vi feirer med et begrenset antall biler til 2014 priser

mEdiAPAkkE
Verdi 19.900,- NÅ kuN 9.900,Navigasjon • Ryggekamera • Bluetooth
DAB+ • Rattbetjening radio/cd

ExCLusiVEPAkkE
Verdi 30.000,- NÅ kuN 10.000,Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm
Skinnseter • El. justerbart førersete

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie
Velg mellom Pick up eller Trooper varebil - Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl
Opptil 1 tonn nyttelast - Biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet

Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

*Priser eks mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l *Stor sammenligningstest mot VW Amarok og Toyota Hilux Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014
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