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Lerøy Seafood Group
Per tredje kvartal 2006
Finansielle forhold
Lerøy Seafood Group konsernet har per tredje kvartal i år 2006 en omsetning på 3.856 millioner som
er en endring fra 2.622 millioner i samme periode i år 2005. Resultat før skatt per tredje kvartal ble
613,2 millioner mot tilsvarende 260,4 millioner per tredje kvartal i år 2005. Styret er meget godt
fornøyd med at konsernet fortsatt viser en god utvikling i sin produktivitet og er tilfreds med periodens
resultat som til nå er det beste i konsernets historie. Aktiviteten i konsernet er tilfredsstillende og gir
konsernet gode muligheter til å videreutvikle sin posisjon. Konsernets driftsresultat før verdijustering
av biomasse ble per tredje kvartal i år 2006 476,2 millioner mot tilsvarende 169,5 millioner i samme
periode i år 2005. Konsernet oppnådde tilsvarende i årets ni første måneder et driftsresultat på 536,3
millioner mot sammenlignbart 225,8 millioner i samme periode i år 2005. Konsernets driftsmargin ble i
årets ni første måneder 13,91 % mot sammenlignbart 8,61 % i samme periode foregående år. Den
gode resultatutviklingen kommer som følge av gode markedsforhold for atlantisk laks, strategisk
forretningsutvikling samt en god produktivitetsutvikling i konsernet.
Tilknyttede selskaper driver også svært godt og bedrer sine marginer sammenlignet med tilsvarende
periode i år 2005. Konsernets oppkjøp av Hydrotech-Gruppen AS, nå Lerøy Hydrotech AS, i slutten av
august medfører at dette selskapet konsolideres inn i regnskapet fra og med 01.09.06. Resultatandel
fra tilknyttede selskaper i tredje kvartal i år må derfor sees i lys av denne transaksjonen. Resultatandel
fra tilknyttede selskaper utgjør 96,9 millioner per tredje kvartal i år mot tilsvarende 46,7 millioner i
samme periode i år 2005. Konsernets netto finansposter utgjør i årets tre første kvartaler –20,0
millioner mot –12,0 millioner i samme periode i år 2005.
Resultatet i årets første ni måneder tilsvarer et resultat på 10,85 kroner per aksje mot tilsvarende 5,35
kroner per aksje i samme periode i år 2005. Annualisert avkastning på konsernets sysselsatte kapital i
perioden ble 31,70 % mot 27,63 % i samme periode i år 2005. Konsernet er solid med en
regnskapsmessig egenkapital på 2.115,9 millioner som tilsvarer en egenkapitalandel på 39,11 %.
Antall utestående aksjer i selskapet per 30.09.06 er 42.778.368 aksjer.
Konsernets netto
rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal er på 1.537 millioner mot tilsvarende 374,2
millioner per 30.09.05. Konsernets rentebærende gjeld er økt som følge av betydelige og
verdiskapende oppkjøp samt en meget god utvikling i produksjonen av laks og ørret. Konsernets
finansielle stilling er god og skal anvendes til å sikre økt verdiskapning gjennom organisk vekst,
alliansebygging og oppkjøp.
Virksomhetsområdet salg og distribusjon, herunder konsernets videreforedlingsaktiviteter i Norge og
EU, har også gjennom tredje kvartal hatt vanskelige arbeidsforhold. Til nå i år har sjømatmarkedet
vært preget av volatile priser for laks og ørret. Til tross for dette har virksomhetsområdet bidratt med
gode resultater i perioden. Konsernets oppdrettsvirksomheter i Norge og UK opplever betydelig
bedring i resultatene. Resultatet i perioden er godt og underliggende drift i konsernets produksjon er
god. Konsernets langsiktige og industrielle markedsstrategi, herunder videreforedling, vanskeligjorde
også i tredje kvartal selvsagt full uttelling på prisoppnåelse målt mot spotbaserte priser.
De fremtidige rammebetingelser skjerper kravene til finansiell styring, produktivitetsutvikling,
kvalitetskrav, matvaresikkerhet og markedsrettet produksjon. Det er avgjørende viktig at norske
myndigheter tilrettelegger for at norsk oppdrettsnæring kan opprettholde og videreutvikle sin
internasjonale konkurransedyktighet. Dette er særlig viktig ettersom EU påfører norske produsenter av
atlantisk laks og ørret kostnader gjennom handelspolitiske straffetiltak.
Konsernet rapporterer i henhold til de internasjonale regnskapsreglene kjent under betegnelsen IFRS.
Overgangen fra norske regnskapsregler og effektene av dette er omtalt i selskapets årsrapport for år
2005.

Strukturelle forhold
Konsernet skal gjennom sin aktivitet skape varige verdier. Det stilles derfor strenge krav til risikostyring
og evner til langsiktighet i utviklingen av bærekraftige strategiske forretningsprosesser.

Sjømatnæringen har et stort potensiale for varig verdiskapning, men slik verdiskapning vil kreve en
betydelig større grad av markedsorientering enn det en har sett historisk. Konsernet har gjennom
inneværende år befestet sin stilling som en sentral aktør innenfor distribusjon av sjømat i Norge.
Konsernet har i en kombinasjon av oppkjøp og alliansebygging gjort det mulig å tilby sine sentrale
nasjonale kunder en kostnadseffektiv landsdekkende distribusjon av fersk sjømat. Konsernets fokus
på salg, distribusjon og videreforedling vil styrkes ytterligere de kommende årene. Oppkjøpet av Lerøy
Hydrotech AS underbygger konsernets industrielle strategi som innebærer regional oppbygging av
kostnadseffektive enheter innen produksjon. Konsernets strategiske og finansielle handlefrihet
sammenholdt med løpende inntjening gjør etter styrets oppfatning at konsernet også i tiden som
kommer vil være en aktiv deltager i sjømatnæringens globale og nasjonale verdiskapende
strukturendringer. Lerøy Seafood Group vil følgelig i tiden som kommer fortsatt selektivt vurdere
mulige investerings- og fusjonsalternativer samt allianser som kan styrke grunnlaget for videre
lønnsom vekst og varig verdiskapning. Lerøy Seafood Group skal videreutvikles og vokse gjennom
regional utvikling i et globalt perspektiv.
Styret ser på bakgrunn av konsernets mangeårige satsing på alliansebygging, utvikling av
kvalitetsprodukter, markedsutvikling, kvalitetssikring og merkevarebygging, fortsatt gode muligheter for
økt verdiskapning for selskapets aksjonærer og konsernets viktige samarbeidspartnere. Konsernet vil i
tiden som kommer videreføre sitt arbeid for varig verdiskapning gjennom fokus på strategisk
forretningsutvikling og effektivisering av drift. Dette arbeidet skal med utgangspunkt i kundens ønsker
sikre kontinuitet i leveranser, kvalitet og kostnadseffektivitet og derigjennom økt lønnsomhet.
Effektivisering av drift er løpende prosesser som skal videreutvikle og effektivisere konsernets
internasjonale markedsapparat og produksjonsinteresser.

Markedsforhold/utsiktene fremover
Konsernet har et godt aktivitetsnivå og styret ser gode fremtidsmuligheter for konsernet. Med
bakgrunn i konsernets internasjonale karakter vil utviklingen i verdensøkonomien alltid ha betydning
for konsernets utvikling. Prisnivået for atlantisk laks så langt i fjerde kvartal er lavere enn i tredje
kvartal i år, men høyere enn hva en tilsvarende så i fjerde kvartal i år 2005. Dette sammenholdt med
en svært tilfredsstillende produktivitet i konsernets produksjon gir grunnlag for fortsatt god
resultatutvikling. Norsk oppdrettsnæring, videreforedlingsindustrien i Norge og i EU er særlig
eksponert for den risiko som vedvarende trusler om langsiktige politiske handelshindringer fra EUkommisjonen representerer. EU-kommisjonens tiltak med en såkalt minstepris for norsk laks er ikke et
problem så lenge markedsprisen er høyere enn den politisk bestemte minsteprisen. Selskapet
beklager EU sine pågående prosesser mot lakseprodusenter i Norge. Selskapet mener at prosessene
igangsatt av EU er urimelige og beslutningene om å innføre straffetiltak åpenbart er fattet på feilaktig
grunnlag.
Konsernet eksporterte i årets første ni måneder et bredt spekter av sjømatprodukter fra Norge til et
betydelig antall land der de største markedene var Frankrike, Japan og Sverige. Det er god
etterspørsel etter de produkter konsernet arbeider med. Konkurransen i de internasjonale
matvaremarkeder krever at konsernet stadig søker mer kostnadseffektive og markedsrettede
løsninger i sitt arbeid for å tilfredsstille kundene og derigjennom lønnsom vekst. Styret har tro på at
konsernets strategiske forretningsutvikling gjennom de senere årene, sammenholdt med
underliggende produktivitetsutvikling og markedsrettede struktur, har sikret konsernet en robust
inntjeningsplattform for årene som kommer. Styret forventer i dag et sterkt resultat også i fjerde
kvartal.
Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til selskapets konsernleder
Ole-Eirik Lerøy eller visekonsernleder Helge Singelstad.

Bergen, 31.10.2006
Styret i Lerøy Seafood Group ASA.

Lerøy Seafood Group
Third Quarter 2006
Financial summary
As per third quarter 2006, Lerøy Seafood Group had consolidated operating revenues of NOK 3,856
million, which is an increase from NOK 2,622 million for the same period in 2005. Profit before tax for
the period was NOK 613.2 million against a corresponding figure of NOK 260.4 million as per third
quarter 2005. The Board is very pleased that the Group continues to show a positive productivity
development and is satisfied with the period’s results, which as of now is the best in the history of the
company. The activity level is satisfactory and provides good opportunities for the Group to further
develop its position. The Group’s operating profit before adjusting for biomass was NOK 476.2 million
as per third quarter 2006 against a corresponding figure of NOK 169.5 million for the same period in
2005. In the first nine months of 2006 the Group achieved an operating profit of NOK 536.3 million
against a comparable NOK 225.8 million for the same period in 2005. The Group’s operating margin
for the first nine months of 2006 was 13.91% compared with 8.61% for the same period in 2005. The
positive earnings development is a result of good market conditions for Atlantic salmon, strategic
business development, and positive productivity development in the Group.
The Group’s affiliated companies also have very satisfactory activity levels and improved their margins
compared with the same period in 2005. The Group’s acquisition of Hydrotech Gruppen AS, now
Lerøy Hydrotech AS, at the end of August implies that this company is included in consolidated
accounts from 01.09.2006. Income from affiliated companies for the third quarter this year must thus
be analysed based on this transaction. Income from affiliated companies amounted to NOK 96.9
million as per third quarter this year against a corresponding figure of NOK 46.7 million for the same
period in 2005. The Group’s net financial items in the first three quarters this year amounted to NOK –
20.0 million against NOK –12.0 million in the corresponding period in the preceding year.
Net earnings in the first nine months of 2006 correspond to a profit of NOK 10.85 per share, against a
corresponding figure of NOK 5.35 per share for the same period in 2005. Annualising the Group’s
employed capital for the period gives a figure 31.70% against 27.63% for the same period in 2005.
The Group’s financial position is solid with an accounting equity of NOK 2,115.9 million, corresponding
to an equity ratio of 39.11%. The number of shares outstanding at 30.09.06 was 42,778,368 shares.
The Group’s net interest-bearing debt at the end of the 3rd quarter was NOK 1,537 million against a
corresponding figure of NOK 374.2 million per 30.09.05. The Group’s net interest-bearing debt has
increased as a result of considerable and value added acquisitions, together with a very good
development in the production of Atlantic salmon and salmontrout. The Group’s financial position is
good, and will be utilized to create increased value through organic growth, alliance building and
acquisitions.
The activity area sales and distribution, including the Group’s processing activities in Norway and the
EU, experienced difficult working conditions during the third quarter of 2006. During the first period of
the year the seafood market was characterized by volatile pricing for salmon and salmontrout. In spite
of this, the operational area generated satisfactory earnings in the period. The Group’s fish farming
operations in Norway and the UK experienced significantly improved results. Results for the period are
satisfactory and the underlying operation in the Group’s production units is good. However, the
Group’s long-term and industrial market strategy, including the processing activity, of course made it
difficult also in the third quarter to achieve complete disbursement regarding prices due to the price
development in the spot-market.
The future operating conditions will impose ever more stringent requirements to financial
management, productivity development, quality management, food safety and market-oriented
production. It is imperative that Norwegian authorities adopt policies that help the Norwegian seafood
farming industry maintain and develop its international competitiveness. This is all the more crucial as
the EU is imposing increased costs on Norwegian producers of Atlantic salmon and salmontrout
through punitive trade restrictions.

The Group is reporting in accordance with the international reporting standard known as IFRS. The
transition from Norwegian reporting standards and the corresponding effects are described in the
Group’s annual report for 2005.

Structural conditions
The Group aims to generate sustainable values through its activities. For this reason there are
stringent requirements to risk management and long-term thinking in the development of sustainable
strategic business processes. The seafood industry has considerable potential to create sustainable
values, but in order to exploit this potential fully; the industry needs to become significantly more
market oriented than it has historically been. The Group has during the year confirmed its position as a
major part of the seafood distribution in Norway. The Group has in a combination of takeovers and
building alliances made it possible to offer its key national customers a cost efficient national
distribution of fresh seafood. The Group’s focus on sale, distribution, and processing will be further
strengthened the coming years. The acquisition of Lerøy Hydrotech AS supports the Group’s industrial
strategy, which implies building up regional cost efficient production units. It is the Board’s belief that
the Group’s strategic and financial freedom of action in conjunction with current earnings also in the
future will enable the Group to be an active participant in the seafood industry’s value-generating
structural changes regionally and globally. Lerøy Seafood Group will therefore continue to consider
possible investment and merger alternatives as well as alliances which can strengthen the basis for
further profitable growth and creation of sustainable values. Lerøy Seafood Group shall develop
further and grow through regional development in a global perspective.
The Board believes that the Group, through its many years of building networks, development of
quality products, market development, quality assurance and brand development, is well positioned to
create increased value for its shareholders and important strategic partners. In the time ahead, the
Group will continue its long-term work on sustainable values through strategic business development
and operational improvements. Based on our customers’ demands, this work will result in increased
profitability by ensuring continuity of deliveries, quality, and cost efficiencies. Improving operational
efficiency is an on-going process aimed at further developing and streamlining the Group’s
international sales, marketing and industrial interests.

The market situation/outlook
The Group’s level of activity is good, and the Board believes future prospects for the company to be
favourable. Considering the international nature of the Group’s activities, developments in the world
economy will always have an impact on the Group’s activities. The price level of Atlantic salmon so far
in the fourth quarter of 2006 is lower than in the third quarter this year, but higher than what we saw in
the fourth quarter in 2005. This together with a very satisfactory productivity development in the
Group’s production gives a basis for a continued positive profit performance. The fish farming and
processing industry in Norway and in the EU is exposed to the risks represented by the EU’s
continued threats of long-term political trade barriers. The EU Commission’s decision to implement
temporary minimum price on Norwegian salmon is not a problem as long as the market price is higher
than the politically set minimum price. The company regrets the EU’s continuing processes against
salmon producers in Norway. The company‘s opinion is that the processes initiated by the EU are
unreasonable and the decisions are made on an erroneous basis.
In the first nine months of 2006, the Group exported a wide range of seafood products from Norway to
a considerable number of countries. The largest of these markets were France, Japan and Sweden.
Demand for the Group’s products is good. The competitive situation in the international food markets
requires the company to continue to seek profitable growth and customer satisfaction through cost
effective and market-oriented solutions. The Board believes that the Group’s strategic business
development over the past few years together with the underlying growth in productivity and market
adjusted structure, provide a more robust platform for earnings in the coming years. The Board
expects a strong result also for the fourth quarter of 2006.
Questions and comments may be addressed to President and CEO Ole-Eirik Lerøy or Vice President
and Vice CEO Helge Singelstad.

Bergen, 31.10.2006
The Board of Directors of Lerøy Seafood Group ASA.

