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ARENDALS FOSSEKOMPANIS UTVIKLING SISTE 20 ÅR

Sosialhjelpssøkeren hadde ikke råd til å 
betale strømregningen og ba om hjelp fra 
Nav, som rådet ham til å låne en grill og 
drikke vann fra springen. 

Vedtaksbrevet fra Nav har sirkulert i so-
siale medier i helgen, mye på grunn av be-
grunnelsen Nav Indre Østfold oppgir for å 
avslå støtte til strøm i en søknad om øko-

nomisk sosialhjelp: 
«Det er nå sommer, og det er meldt 

varmt og fint vær over en lang periode. Du 
er dermed ikke avhengig av varme i din bo-
lig for å overleve», skriver Nav i vedtaket.

«Kanskje kan du låne deg en grill om du 
ikke har en selv, slik at du kan lage deg 
middager uten å være avhengig av elektri-

sitet i hjemmet. Det ligger per 09.06.21 og-
så flere griller på finn.no som gis bort i 
nærområdet. Videre kan du drikke saft/
vann fra springen hjemme, slik at du ikke 
er i behov for kjøleskap for å få i deg drik-
ke i disse sommermånedene», står det i 
brevet fra Nav Indre Østfold. 

Leder ved Nav Indre Østfold, Rikke Haa-

gensen, beklager vedtaket overfor VG. Hun 
bekrefter samtidig at det er ekte. 

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av vå-
re rutiner for utsendelse av vedtak og fore-
ta en internkontroll for å sikre at det er 
god ivaretakelse av våre innbyggere i det 
som kommuniseres ut, skriver hun i en 
epost. (©NTB)

Nav beklager etter å ha bedt sosialhjelpssøker om å låne grill

Arendals Fosse- 
kompanis even- 
tyrlige utvikling  
har blitt rene gull- 
gruven for mange 
sørlendinger. Få  
selskaper i Europa 
har gitt bedre 
avkastning på  
børsen de siste 
20 årene.

Jon Andreassen
joan@agderposten.no

En oversikt utarbeidet av Dan-
ske Bank viser at aksjeverdien i 
snitt har steget med 27 prosent 
hvert år siste 20 årene. Bare de 
siste 12 månedene er kursen 
tredoblet.

– Hadde du kjøpt aksjer i 
Arendals Fossekompani (AFK) 
for 1 millioner kroner i 2001, og 
re-investert alt utbytte i nye ak-
sjer, ville du hatt over 120 mil-
lioner kroner i dag, sier admi-
nistrerende direktør Ørjan Sva-
nevik til Agderposten. 

Det internasjonale investe-
ringsselskapet med hovedkon-
tor på Langbryggen i Arendal 
sentrum har de siste årene gjort 
det svært godt, truffet bra med 
oppkjøp og børsnotert datter-
selskapene Volue og Tekna. 

Totalt har selskapet en mar-
kedsverdi på rundt 17 milliar-
der kroner.

– Vi har vært og er inne i en 
flytsone, som de sier i fotbal-
len. God systematisk jobbing 
over mange år har gitt oss et 
godt omdømme. Det gjør at 

mange vil samarbeide med oss. 
Det er ærlig og redelig arbeid 
over lang tid som har satt oss i 
denne posisjonen. Vi er blitt en 
sterk merkevare som gjør at 
ting blir mye enklere, sier Sva-
nevik.

Mange millionærer
Aksjonærregisteret viser at 
mange sørlendinger også nyter 
godt av suksessen til det bunn-
solide selskapet. Bare i Arendal 
og Froland var det ved utgan-
gen av 2020 38 privatpersoner 
som satt på millionverdier i 
Arendals Fossekompani. Totalt 
i tidligere Aust-Agder er tallet 
46.

Inkluderer man datterselska-
pet Volue, som ble børsnotert i 
fjor høst, er tallet på lokale 
AFK-millionærer 68. 

Aksjonærregisteret viser ikke 
når privatpersonene kjøpte seg 
inn i selskapet, men på bak-
grunn av den voldsomme opp-
gangen i AFK-aksjen de siste 
årene, er det grunn til å tro at 
mange av disse har hatt en be-
tydelig papirgevinst siden de 
gikk inn. 

– Det er helt fantastisk at folk 
tjener penger på oss og på job-
ben vi gjør. Det er gøy. Det om-
vendte hadde jo vært tragisk, 
sier Svanevik og ler.

– Vi får folk på godt humør. 
Det kan ikke bli bedre enn det, 
legger direktøren til. 

Knuser store selskaper
Danske Banks oversikt viser at 
Arendals Fossekompani har 
gått desidert best av sammen-
lignbare selskaper i Norge, Eu-
ropa og USA. 

Til sammenligning har Aker 
ASA en avkastning siste 12 må-
neder på 177 prosent. Siste ti år 
er snittet på 10 prosents økning 

mot AFKs 24 prosent. 
Internasjonalt er Arendal-

selskapet sammenlignet med 
Blackstone, KKR & Co og 
Berkshire Hathaway. Ingen er i 
nærheten av selskapet som le-
des av Ørjan Svanevik fra Sogn-
dal. 

– Det er få, om noen selska-
per, som har gått bedre enn 
AFK siste 20 år, sier Svanevik. 

Agderposten har vært i kon-
takt med en arendalitt som ved 
årsskiftet sto oppført med ak-
sjer til en verdi av seks millio-
ner kroner i Arendals Fosse-
kompani. Personen ønsker ikke 
å utdype når han kjøpte seg 
inn. 

– Jeg har fått omplassert pen-
gene ok. Resten holder jeg for 
meg selv enn så lenge. Ha en 
fin dag, skriver aksjonæren til 
avisen. 

– Støvkorn på lasset
En annen arendalitt som står 
oppført med aksjer for et par 
millioner har følgende kom-
mentar til Agderposten om sin 
aksjepost:

– Det er nesten 55 millioner 
aksjer i dette solide selskapet. 
Snakk med noen som har tjent 
milliarder og betalt 31,68 pro-
sent i skatt. De har vel betalt 
store deler av landets pandemi-
utgifter. Jeg er bare et fornøyd 
støvkorn på lasset. Ellers har 
jeg ingen annen kommentar 
enn at fremtiden ser spennen-
de ut for selskapet. 

Så sent som i mai mottok ak-
sjonærene rekordhøye 1,7 mil-
liarder kroner i utbytte, noe 
som tilsvarer 30 kroner per ak-
sje. 

– Folk ringte meg og lurte på 
om det hadde skjedd en feil. De 
hadde plutselig fått så mye ut-
betalt. De fikk sjokk, sier direk-

Har blitt en gullgruve for sørlendinger 

KAN GLISE: Administrerende direktør Ørjan                Svanevik styrer Arendals Fossekompani. Han gleder seg over at mange lokale har tjent gode penger på selskapets utvikling.  

ANALYSE: Denne oversikten fra Danske Bank viser Arendals Fossekompanis utvikling siste 20 år sammenliknet 
med andre store norske, nordiske og internasjonale selskaper. 

FAKTA

• Arendals Fossekompani 
ble stiftet 30. januar 1896. 
Selskapets opprinnelige 
formål var nyttiggjøre 
vannkraften i Arendals-
vassdraget, og selskapet 
kjøpte flere vannfall, her-
under Bøylefossen i Fro-
land og Flatenfossen på 
grensen mellom Froland 
og Åmli.
• Administrerende  
direktør: Ørjan Svanevik.
• Ansatte: 2.100.
• Hovedkontor: Arendal
• Om: AFK er i dag majori-
tetseier i selskaper med 
mer enn 2.200 ansatte i 27 
land. AFK har stolte tradi-
sjoner innen kraftproduk-
sjon, og eier og drifter to 
vannkraftverk.
• Omsetter for rundt 4 mil-
liarder årlig. Gikk i 2019 
(siste tilgjengelige regn-
skapsår) med et over-
skudd på 185 millioner 
kroner før skatt. 

ARENDALS  
FOSSEKOMPANI

tør Svanevik. 
– Er det sånn at Arendals 

Fossekompani fremdeles er en 
smart investering eller er toget 
gått?

– Nå skal ikke jeg anbefale 
folk verken det ene eller andre. 
Vi føler vi har mye ugjort i mar-
kedet og har mye spennende på 
gang, blant annet når det gjel-
der vindkraft og innenfor 
grønn teknologi. Det finnes 
store mulighet for å tjene pen-
ger, sier Svanevik. 

– Dessuten er aksjer i Aren-
dals Fossekompani en flott 
motpol mot strømprisen. Den 
vil øke hvis strømprisen øker, 
så man garderer seg på mange 
måter mot høy strømpris, leg-
ger han til med et smil. 

Tror på videre utvikling
Christian Kallevig Arnesen, 
arendalitt og partner og senior 
formuesforvalter i Finansco AS, 
forklarer kursutviklingen til 
Arendals Fossekompani på føl-
gende måte:

– Det er intet mindre enn im-
ponerende det de har fått til. 
Spesielt de siste par årene har 
det skjedd veldig mye spennen-
de. Kjempegøy for Arendals 
Fossekompani og aksjonærene, 
sier han. 

– Tror du oppturen fortset-
ter?

– Det er selvsagt vanskelig å 
spå veien videre for aksjekursen 

til Arendals Fossekompani, men på 
generelt grunnlag kan jeg jo si at Fi-
nansco ikke anbefaler å putte alle 
eggene i én kurv. Kanskje kjedelig, 
men fornuftig. En god investerings-
plan ser nemlig helst på både av-
kastningspotensial, investerings-
mål og risikohåndtering. Selv om en 
aksjekurs er på topp betyr det ikke 
nødvendigvis at neste sted er side-
lengs eller ned, men man blir sjel-
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ARENDAL: Føreren ble tatt 
med videre for utvidet blod-
prøve etter kontrollen i 
Arendal. 

Det var en betjent fra ut-
rykningspolitiet som vinket 
inn bilen i Fjellveien i Aren-
dal omkring klokken 11 i 

går.
Politiet fikk raskt misten-

ke til at bilisten var ruspå-
virket. 

– Vedkommende frem-
stilles legevakt for utvidet 
blodprøve. Politiet oppret-
ter sak på forholdet, skriver 

operasjonsleder på Twitter. 
Og legger til: 
– Vedkommende blir og-

så anmeldt for kjøring uten 
gyldig førerkort samt føring 
av bil med påsatte falske 
kjennetegn.

«Alt» var galt da UP stoppet bil
ARENDAL: En kvinne ble tatt med til 
fastlege med smerter i et bein etter 
uhellet på Torvet. 

Politiet fikk melding om hendel-
sen kort før klokken 9.30 mandag 
morgen. 

En syklist og en fotgjenger hadde 
støtt sammen på Torvet i Arendal. 

Politi og ambulanse dro til stedet. 
Det viste seg at en kvinnen hadde 

smerter et bein. Hun ble tatt med til 
fastlege. 

– Politiet oppretter ikke sak på 
forholdet, opplyser operasjonsleder. 

Syklist og fotgjenger kolliderte i sentrum

Har blitt en gullgruve for sørlendinger 
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dent fattig av å 
sikre seg gevin-
ster underveis. 
Aksjekurser er 
generelt et bilde 
på markedets 
forventning om 
et selskaps 
fremtidige ut-
viklingen, og 
denne forvent-

ningen vil jo normalt endres 
over tid, sier han. 

Som utflyttet arendalitt med 
tilholdssted i Oslo gleder han 
seg over alt det spennende som 
skjer i hjembyen, der iblant ut-
viklingen i AFK. Han tror sel-
skapet blir å regne med også 
fremover. 

– For Arendal, som en slags 
«krafttrader-by», er det gøy å se 

den posisjonen Arendals Fos-
sekompani har tatt opp gjen-
nom årene. Det er også interes-
sant å se på hvilken måte, og 
innen hvilke bransjer, de har 
ekspandert inn i de seneste 
årene. Det er et av byens selska-
per som klarer å tiltrekke seg 
svært kloke hoder og de virker å 
være godt rustet for fremtiden, 
sier han. 

CHRISTIAN K. 
ARNESEN.  FOTO: 
VIZPRO / PEDER KLINGWALL


