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• Utvidet sortiment i viktige dagligvarekjeder

• Omsetning i 2017 på nivå med året før

• Sukkeravgiften uheldig for norske sjokoladefabrikker

• Adrian Forsberg ny daglig leder

2017

Hval Sjokoladefabrikk opplever stadig bedre innpass

i viktige kjeder. I 2017 har særlig NorgesGruppen

tatt inn flere av Hvals produkter som kommer for

salg i år. Det oppleves positivt at en betydelig aktør

som NorgesGruppen åpner opp for mindre

leverandører som Hval. De siste årene har også

kjeder som Europris og Nille vært viktige.

Omsetningen i 2017 kom inn på 46 millioner, på
nivå med året før. Ordresituasjonen ved inngangen
til 2018 var bra, men det er usikkerhet i hvilken
grad økningen i sjokolade og sukkervareavgiften vil
påvirke konsumet av sjokolade. Det arbeides med
flere interessante nye kunder og
samarbeidsmuligheter som kan bidra til vekst i
2018. Det er gjort investeringer som muliggjør økt
omsetning.

Økningen i sjokoladeavgiften

Den dramatiske økningen i sukkeravgift som ble

vedtatt drøye to uker før årsskiftet skaper store

utfordringer for arbeidsplassene i norsk

sjokoladeindustri. Avgiften er svært

konkurransevridende fordi den slår tilfeldig ut og

virker ikke gjennomtenkt fra et næringspolitisk

ståsted. Det er utfordrende å forholde seg til at

sterkt konkurransevridende avgifter hasteinnføres

på denne måten. Det er oppsiktsvekkende at så

dramatiske endringer i en nærings

rammebetingelser innføres uten tilstrekkelig

utredelse og med så kort varsel og mulighet til

omstilling. NHO Mat og Drikke har klaget inn

avgiftsøkningen til ESA, som har tatt tak i saken og

gitt den norske regjering til 19 januar om å

kommentere klagen.

Organisasjon

Adrian Forsberg (29) overtok som daglig leder i Hval Sjokoladefabrikk 1 januar 2018 etter R. Rune Forsberg. Han

har erfaring fra private equity fra investeringsselskapet Cubera Private Equity. Han har også tidligere

arbeidserfaring fra Hval Sjokoladefabrikk som produksjonsmedarbeider, produksjonssjef, arbeid med

kvalitetsstyring, styremedlem og andre ad-hoc oppgaver. Adrian er utdannet med Bachelor og Master i Finans

fra henholdsvis, Handelshøyskolen BI Oslo og University of St Andrews, Skottland.

Hvals salgssjef i det meste av selskapets historie, Per Mørken, har fylt 70 år. Han vil trappe gradvis ned. Det som

gjøres på organisasjonssiden er dels en konsekvens av dette.

Gründer R. Rune Forsberg skal fortsatt ha en sentral posisjon i blant annet produktutvikling og oppfølging av

kunde- og leverandørforhold. Rammebetingelser for sjokoladebransjen vil fortsatt stå høyt på hans agenda, og

da ikke minst innsatsen med å fjerne sukkeravgiften.

post@hvalsjokolade.no hvalsjokolade.no 

Adrian Forsberg
Daglig Leder


