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■ Kjeper amerikansk rr-setskap

ARCUS2012 FRA NORSK POTETSPRIT TIL NORDISK ME

FALT PÅ TALL: Opera-aksJen falt rundt fem prosent etter at konsem
sJef Lars Bollesen la frem kvartalstall og presenterte et nytt oppkJep som
FU11J: BVIND VOOESE1H
potenslett kan kosta selskapet 860 mlllloner kroner.

Magrere bunnlinje

IT: Opera er foran guldingen
pitopplnJen, men resultat

margltN:11 falt.

Opera Software leverte en om
setning på 61 millioner dollar
i fjerde kvartal i fjor, 39,S
prosent over samme periode i
2011 og nesten 3 prosent h0y
ere enn konsensus.
Inkludert restrukture
ringskostnader ble driftsre
sultatet 5,3 millioner dollar
i kvartalet.

Svakere margln

Dermed havnet resultatmar
ginen i fjerde kvartal på 4,6
prosent mot 15,9 prosent i
samme periode i 20ll. Aksje
markedet svarte med å sende
Opera-aksjen ned rundt fem
prosent i går ettermiddag til
34,70 kroner.
IT-selskapet sier n å at
driftsresultat b0r ligge et sted
mellom 13 og 15 millioner
dollar i forste kvartal 2013 ,
mens driftsinntektene ventes
å havne i intervallet 60-63
millioner. Fremover vil Ope
ra konsentrere seg om vekst i
mobilmarkedet, hvorde skal
utvikle og drifte egne tjenes
ter og vise annonser til de 230
millioner brukerne av Operas
mobilnettlesere.

Opp mot 860 mllHoner
��

.• ii
, i ,1
'( -��'
J,.

Ved siden av kvartalstallene
kunne Opera presentere et

(Mill.USD)
Omsetnlng
Driftsresultat
Res. f. skatt
Res. e. skatt

4.kv.2012
60,7
5,3
2.2
2.8

Opera Software
46
44
42
40
38
36
34
32
30
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mal
2012
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oppkj0p fredag.
Skyfire er et selskap som
leverer tjenester innen mo
bilvideo optimalisering og
skyl0sninger for mobil. Kj0pesummen er på 50 millioner
dollar, pluss eventuelle bo
nusutbetalinger dersom ame
rikanerne innfrir visse resul
tatmål.
Alt i alt, inkludert 26 mil
lioner dollar som ligger pi\
depotkonto (si\kalt escrow),
kan den totale ltj0pesummen
komme opp i 155 millioner
dollar, eller 860 millioner
kroner.
- Opera og Skyfire er en
naturlig match. Begge selska
pene har utviklet seg langt
utover sin nettleserr0tter.
Skyfire legger til funksjoner
til vår portefolje rundt video,
applikasjonsoptimalisering,
smarttelefoner og nettbrett,
og styrker satsingen i Nord
Amerika, kommenterte kon
FA
sernsjeflars Boilesen.
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4.kv.2011
43,5
10,6

-

10.9
6,9

2012
216,0
37.4

25,6
17,0

2011
159,8
36.4
37,1
25J

INDUSTRI: 12001 ble produksjonen og distribusjonen til

Vinmonopolet privatisen. Tolv år senere bygges et nordisk kon
sem med ambisjoner i USA og Kina- som kan havne på Oslo Bars.
SVEN CHR. STENVAAG
vin. Når du skal kj0pe en flaske
SV8tS'.TENVAAG@flfWISAV1SEII.NO
vin vet du kanskje at du vil ha en
-Dere skal til Pernod Ricard?
Chablis, men neppe hvilket merke,
Den danske taxisjåforen som sier Drakenberg og fortsetter:
plukker opp Arcus-sjef Otto Dra
- Når du kj0per brennevin vet
kenberg på flyplassen i Aalborg du godt om du skal ha Gammel
er litt uheldig med passasjeren. Opland eller Gammel Dansk, sier
Lite vet han at mannen ved siden han.
av har kj0pt fabrikken og akevit
tene sjåforen fortsatt anvender et Vi er forskjellige
St0rre merkevarelojalitet - og
fransk navn på.
b�dre marginer enn på
770 millioner kroner
la Otto Drakenberg på
vm - var hovedargubordet for å sikre klas
mentet for Arcus-sjefen
sikere som Gammel
for å ekspandere innenDansk, Aalborg Akva
for brennevin. Og hva
vit og Malteserkreuzer. OTTO DRAKENBERG kunne da vrere mer i
Franskmennene ville
tråd med hans nordiske
forst ikke lytte da den tidligere strategi enn å kj0pe de danske tra
OL-deltageren i fekting, nyansatt disjonsmerkene_?
i jobben som Arcus-sjef, tok kon
For store internasjonale selska
takt i 2011 for å kj0pe De Danske per som Pernod Ricard er Norden
Spritfabrikker.
ett segment, som om finner, sven�
To år og et toppsjefbytte i Per sker, nordmenn og dansker skulle
nod Ricard senere er Drakenberg vrere like.
Otto Drakenberg vet bedre.
på vei ti1 fabrikken sin i Aalborg
Svensker drikker whiskey, fin
- eller Arcus, som taxisjåforen
får lrere at det nå heter.
nene vodka og konjakk, danskene
-Brennevin er annerledes enn akevitt og bitter - mens nord-
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AKEVITTEN UT AV FRYSEREN:

Fagdirekt0r Halvor Heuch i Arcus har
utviklet over 36 nye matakevltter. Målet!
er å få den smaksrike norske akevitten ;
FOTO: NTB soom:
ut av fryseren.
menn er de mest diversifiserte,,
dog med vodkaen som en favorit!:
foran konjakk og akevitt.
-Vi er en regional akt0r i Nor
den, som fokuserer på forskjellige
egenskaper lokalt. I konkurranse
mot globale akt0rer er vi gode, sier
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