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Global Sjømat – Et hav av muligheter
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Vi spiser jo nesten ikke fisk

Vegetables and Cereals

Animal Products

Fishery and Aquaculture

6.5 mrd. tonn  

(85.1%) 

1 mrd. tonn  

(13.1%)

140 mill. 

tonn 

(1.8%)

Kilde: Mare Life
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Sjømatkonsum…
i verdens største økonomi

Source: Norwegian Seafood Council

Amerikanernes konsum er 

kjent for å være høyt. Likevel 

består matfatet deres av kun  

1 % sjømat. Her er det rom for 

forbedringer.
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Fisk er løsningen på flere av verdens helseutfordringer

Ernæringsforsker UIB

Oddrun Gudbrandsen, PhD

 Vi ville finne ut hva som skjer om overvektige tar tabletter med 

fiskeproteiner i  8 uker. Vi gav 3 eller 6 gram protein, 

tilsvarende 15 og 30 gram fisk

 Vi så at de som spiste fiskeprotein, økte sukkertoleransen, de 

fikk redusert kolesterolverdiene, de reduserte fettmengden i 

kroppen og de økte muskelmassen. Og dette skjedde uten at de 

endret sitt vanlige matinntak.
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Fòrfaktor
Antall kg fòr som kreves for å øke kroppsvekten med 1 kg

Kjempefòrdel for fisk

Kilde: Rabobank 2014
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Villfangst

Oppdrett

Fisk er den mest vekstkraftige ressurs i verden
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Klimaavtrykk per Kilokalorier

Klimafordel for fisk

Kilde: Framtiden i våre hender, 

http://www.framtiden.no/faktaark/147-klimagassutslipp-fra-forbruk/file.html 
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Marine ressurser - Et hav av muligheter...

Andre investeringsmuligheter:

• Mineraler

• vitaminer

• DHC

• Landbasert oppdrett

• videreforedling

• Nye regioner

• Offshore oppdrett

• skipsteknologi

Biotech – Nye medisiner

Oppdrett - BærekraftKvotesystem - Bærekraft

Oppdrett – uutnyttede ressurser
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Bergen – Den blå byen

Forskningsklynge Sjømatselskaper Bioteknologiselskaper

Samlingsplasser og kompetansesentre

Lokale ressurser Nasjonale og internasjonale ressurser
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Triton

Havguden som 

stilner havene
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35.000 

børsnoterte 

selskaper

Globale Børsnoterte
14000 selskaper

HOLBERG Triton

Konsentrert portefølje bestående av våre

~30 beste ideer

Selskaper i alle sektorer og bransjer fra olje og gruve til teknologi og oppdrett 

av storfe og gris.

…optimalisering basert på relativ attraktivitet og 

verdsettelse…

Holberg Triton 

… Fokusert, dedikert og med de beste sjømatselskapene i verden

…sikrer en portefølje bestående av selskaper med 

gode utsikter

Selskaper som tilfredsstiller våre investeringskriterier og følges opp over tid i form av jevnlige 

selskapsmøter.

UTFORDRERPORTEFØLJE
50 selskaper

Selskaper som driver med villfangst av ulike arter fra Tunfisk til tang og tare. Oppdrett av laks, Tilapia, 

Pangasus eller andre arter. Videreforedling av sjømat. Leverandører av fôr til oppdrett av sjømat

Globale Sjømatselskaper
220 selskaper
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Markedsverdi for børsnoterte sjømatselskaper i ulike regioner

USD 58 mrd. 

USD 23 mrd.

USD 

1,2 mrd.

USD 

1,6 mrd.

USD 

16 mrd.

USD 

1,2 mrd.
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Høy kapitalavkastning

Overbevisende vekstutsikter

Ledelsestillit

Bærekraft

Eierfokus

Regnværsbeskyttelse

Grådig billig

Jakten på det gode selskap

Fangstregler
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Havbruk Laks/Ørret
24 %

Tare
4 %

Skalldyr - villfangst
6 %

Videreforedling
15 %Fôr

7 %

Integrert fiskeri
19 %

Surimi
3 %

Marint utstyr
2 %

Rekeoppdrett
2 %

Pangasius
7 %

Integrert Tunfisk
6 %

Kontanter
5 %

Porteføljesammensetning (segment)

Holberg

Triton



15

Porteføljesammensetning (geografi)

Nord-Amerika (8 %) Europa (30 %)

Oseania (8 %)

Asia (44%)

Afrika (4 %)
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Historisk avkastning – Holberg Triton

*  Omregnet til årlig geometrisk avkastning

** Oppstart: 27.02.15

Holberg Triton September 2018 Siste 3 år * Siden oppstart * **

Avkastning 1,8 % 13,7 % 14,0 % 11,9 %

Volatilitet 10,0 % 10,1 %

Sharpe ratio 1,3 1,1
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Aktiv Forvaltning
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Ledestjerner



19

Høy kapitalavkastning

Overbevisende vekstutsikter

Ledelsestillit

Bærekraftig

Eierfokus

Regnværsbeskyttelse

Grådig billig

36% siste 5 år 19% siste 5 år 28% siste 5 år

8% neste 5 år? 15% neste 5 år? 8% neste 5 år?

Ms. Vi TamRegin Jacobsen Francois Kuttel

Kost Kost Lisenser

P/E 11,7 P/E 6,7 P/E 12,4

Gründer 20% Gründer 45% Tiger Brands 42%

Hva vi ser etter

ASC i 2020 ASC Sertifisert MSC Sertifisert
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Risikoforhold i næringen

•Biologisk risiko

•Klima og forurensing

•Handelspolitikk/markedsadgang

•Kvoter/konsesjoner

•Kvalitet/pris/kostnader

•Skatter og avgifter
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Du blir hva du spiser…
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Lene Refvik, AksjeNorge:

«Hvis det er en eneste rapport du 

bør følge med på for å holde deg 

oppdatert på det som preger 

børsbildet og verden akkurat nå, 

anbefaler jeg at du leser 

Holberggrafene.»

Ola H. Grytten, NHH: 

«Holberggrafene er et godt og enkelt 

hjelpemiddel for dem som ønsker å 

holde seg orientert om det 

makroøkonomiske og finansielle bildet i 

Norge og i verden.»

Øystein Dørum, NHO:

«Ikke bare er dette en av de mest

pedagogiske makrorapportene, den er

også en av de morsomste. Anbefaler

den til alle som ønsker å forstå litt mer

av det som rører seg.»

Øystein Thøgersen, NHH: 

«Holberggrafene kombinerer faglig 

substans, god humor og effektiv 

kommunikasjon av viktige hendelser. 

Et «must» for alle som er interessert 

i finansielle og makroøkonomiske 

utviklingstrekk»

Agnes Bergo, Pengedoktoren: 

«Holberggrafene er pedagogiske og innsikts-

fulle illustrasjoner på økonomiske sammen-

henger. I tillegg er de morsomme. Det er en 

kunst å kunne formidle komplisert fagkunnskap 

med humor og snert. 

Den kunsten mestrer Holberggrafene» 

Pål Ringholm, Swedbank: 

«En uke uten Holberggrafene

er som en helg uten Leeds-

kamp. Grått.»

Holberggrafen – Send Holberg til 2065
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Tusen takk for oppmerksomheten


