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Informasjon til aksjonærer i Polarfisk 
 

Statusoppdatering 
Vi jobber med målsetningen om å starte prøveproduksjonen i løpet av Q1-

2022. Covid 19 pandemien har, som nevnt tidligere, dessverre ført til 

forsinkelser i produksjonen på grunn av både lang leveransetid på utstyr samt 

mangel på arbeidskraft. Vi venter enda på utstyr som ble bestilt så tidlig som i 

desember 2020. Utstyret er forventet levert i løpet av et par uker og vi kan 

dermed fullføre jobben med å oppgradere hall 2. 

 

Emisjon august 21 
I emisjonen i august 2021 ble det solgt nærmere 850 000 aksjer à 7 NOK/stk. Vi 

jobber fortsatt aktivt med å fremskaffe ytterligere finansiering for å fullføre 

planlagte prosjekt. Vi arbeider med flere mulige finansieringsmuligheter. Flere 

detaljer vil bli videreformidlet så snart avtaler kommer i boks. 

 

Nye ansatte 
Hittil har vi bare vært tre ansatte i bedriften noe som har gjort oss veldig 

sårbare og utsatte i forhold til fravær, spesielt med tanke på Corona-

pandemien. Dette har vi merket godt i høst da vi har slitt med sykefravær.  

Derfor er vi veldig fornøyde med å ha fått to nye ansatte i bedriften, Lasse og 

Tore. Lasse har tidligere jobbet for Polarfisk og er nå begynt i 50 % stilling som 

prosjektleder. Tore er ansatt 100 % som driftsoperatør og mekaniker. Vi er også 

på utkikk etter enda en driftsoperatør for å komplettere teamet vårt.  

 

Aksjonærportalen 
Aksjonærportalen på vår nye hjemmeside er nesten ferdigstilt. Vi mangler 

fortsatt noen registreringer, men for de fleste av aksjonærene er portalen 

tilgjengelig allerede nå. Det kreves bankID (eller bankID på mobil) for å logge 

seg inn, samt at riktig epostadresse er registrert.  
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Fiskehelse 
Temperaturen i anlegget har sunket en del og fisken er ikke like aktiv som den 

var i sommer da temperaturen var på det høyeste. Fisken er i godt hold og vi 

har ingen sykdommer i anlegget. Fiskehelsetjensten kommer fortsatt med gode 

tilbakemeldinger som bekrefter våre observasjoner.  

Vi har fått opp temperaturen på en karenhet der vi holder den største fisken. 

Her har vi installert et mini-RAS anlegg. Temperaturen ligger på rundt 20°C og 

fisken er veldig aktiv og viser god appetitt. 

Produksjon av caviar  
Nå som vi nærmer oss produksjon av caviar 

trenger vi kunnskap og ferdigheter for å få et 

produkt med høyest mulig kvalitet. I uke 42 

reiste 3 av våre ansatte til Tyskland for å 

gjennomføre et fullspekket 

profesjonaliseringsprogram for praktisk 

produksjon av størfisk caviar hos en av våre 

samarbeidspartnere, Peter Gross. Peter er 

daglig leder og eier av fiskefarmen Fischtucht 

Rhönforelle i Tyskland som leverte befruktet 

rogn til oss i 2016 og 2017. Han har et team 

bestående av blant annet av en 

caviarekspert fra Russland og en professor i 

stør-reproduksjon fra Tsjekkia. Teamet 

hans gav oss god opplæring i både 

produksjon av caviar, inkludert uttak og 

foredling, samt hele prosessen med å 

produsere befruktet rogn for 

reproduksjon.  

Det øverste bildet viser daglig leder 

Anker Bergli som tester nyprodusert 

caviar. Det nederste bildet viser teknisk 

leder Jose som måler krefter med en stor 

Beluga stør. Bildene er tatt i uke 42 hos 

vår samarbeidspartner i Tyskland. 
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Kaviarmester Victor Chipinov viser oss prosessen med pakking og 

klargjøring av caviar for salg. Vi ser Henriette, vår kvalitetsleder, sammen 

med Peter Gross (anleggseier), og vår tekniske leder Jose Leon. 

 

 
Med vennlig hilsen fra alle oss i Polarfisk AS 

Anker Bergli, 

Daglig leder i Polarfisk AS    Tlf: (+47) 476 14 000 

 

Epost: post@polarfisk.com 
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