Iceland Seafood – -árfes1r í framleiðsluhúsnæði og frys1geymslu í Grimsby
og sameinar rekstur tveggja félaga í Bradford og Grimsby í eiD öﬂugt félag.
Hið nýja félag mun þjónusta bæði smásölu og vei1ngahúsa og
þjónustugeirann í Bretlandi. Heildar-árfes1ng er um 1,3-1,4 milljarðar
Í morgun undirritaði Iceland Seafood samning um kaup á fram9ðar vinnsluhúsnæði og frys?geymslu í
Grimsby. Vinnsluhúsnæðið er um 10 þúsund fermetrar og frys?geymslurými er um 2000 tonn
Þá kaupir Iceland seafood út minnihlutaeigandur í Havelok og á nú bæði félögin sem sameinast síðar
á árinu 100%. Fjárfes?ng í aukinni vinnslugetu og fram9ðarhúsnæði mun nema um 800-900
milljónum. Með kaupunum á minnihluta í Havelok er heildarVárfes?ng um 1,3-1,4 milljarðar króna.
Félögin tvö sem um ræðir eru Havelok í Grimsby og Iceland Seafood Barraclough sem munu
sameinast undir nafninu Iceland Seafood UK Ltd. Samanlögð velta félaganna á síðasta ári nam um
60 milljónum evra og hjá félögunum vinna samtals 130 starfsmenn. Með þessari Várfes?ngu sér
félagið fram á umtalsverða aukningu í veltu og Völda starfsfólks á komandi árum.
Fjárhagsleg áhrif af kaupunum, sameiningunni og Várfes?ngunni munu byrja að koma fram á næsta
ári og velta á viðtökum viðskiptavina okkar í Bretlandi.
Bjarni Ármannsson forstjóri Iceland Seafood: “Að okkar ma? er núna ré` 9minn ?l að Várfesta í
Bretlandi. Við eigum sögulega mjög sterkar tengingar við Bretland sem einn allra mikilvægasta
ﬁskmarkað fyrir okkur Íslendinga. Iceland Seafood hefur verið með tvö öﬂug vinnslufyrirtæki í
Bretlandi og Várfes?r nú í stóru vinnsluhúsnæði ?l að þjónusta vaxandi þarﬁr okkar viðskiptavina fyrir
sjávarafurðir. Við erum með öﬂugt stjórnendateymi og sjáum jafnframt hagræðingar og
sóknartækifæri í þessari sameiningu og Várfes?ngu ?l vaxtar. Við erum því spennt fyrir þessari
Várfes?ngu og fram9ðarmöguleikunum á þessum markaði.”
Um Iceland Seafood
Iceland Seafood Interna?onal er skráð félag á NASDAQ aðallistann á Íslandi. Heildarvelta á síðasta ári
nam um €450m. Markaðsvirði félagsins nemur um €166m. Félagið selur sjávarfang ?l 45 landa og er
með starfsemi í 8 löndum. Meiri hlu? þess sjávarfangs sem félagið selur kemur frá Íslandi.
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