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– Målet er dobling av omsetnin-
gen innen kortest mulig tid, og to 
til tre år er ikke urealistisk, sier 
Klaus Neumann (56), daglig leder 
i Vitux og holdingselskapet Vitux 
Group.

Selskapet har utviklet en tek-
nologi som gjør at kosttilskuddet 
kan produseres i geléform, eller 
en såkalt emulsjon. Teknologien 
er patentert, og har merkenavnet 
Concordix.

De seneste årene har selskapet 
blant andre hatt Pfizer, Takeda 
og Orkla som kunder. Møllers ge-
léfisker er i dag ett av produktene 
Vitux lager.

Største eier i Vitux Group 
er laksearving Gustav Mag-
nar Witzøe (26), hovedeier i 
familie selskapet Kverva.  

Nest størst er skattebetalerne 
gjennom investeringsselskapet 
Investinor.

Tredje størst er investerings-
selskapet Salvesen & Thams, som 
ledes av tidligere Orkla-sjef Bjørn 
Wiggen (59).

331 mill. i minus
Siden 2007 har selskapet, som 
tidligere het ProBio og Ayanda, 
hatt minus 331 millioner kroner 
i samlet resultat før skatt. Neu-
mann beskriver det foregående 
tiåret som en oppdagelsesreise 
der vekslende investorer og sty-
rer har testet ut ulike aktiviteter 
innen kosttilskuddsbransjen som 
nå er avviklet.

Nå mener imidlertid Neumann 
å være på rett spor. Han mener den 
økonomiske utviklingen i Vitux 
AS er den beste illustrasjonen på 
det.

I Vitux foregår produksjonen 
og salget av ferdig kosttilskudd, 
mens Vitux Group inneholder 
blant annet globale rettigheter til 
patenter og varemerker knyttet til 
Concordix-teknologien.

I fjor hadde Vitux 26 prosent 
økning i omsetningen, og selska-
pet tjente for første gang penger.

Bygget for 30 mill.
I fjor fullførte Vitux en investe-
ring på 30 millioner kroner i en 
ny fabrikk på Andenes i Nordland.

– Vi har doblet produksjons-

kapasiteten takket være kjøp 
av produksjonsutstyr, tanker og 
pakke maskiner, sier Neumann.

– Det har tatt oss mange år 
og store investeringer å komme 
hit. Nå ser vi at de eksisterende 
kundene våre er fornøyde. I til-

legg får vi nye, sier han.
– Vi venter økt omsetning og 

resultatforbedring også i 2019, 
legger han til.

Håpet er at selskapet skal gi 
overskudd også på konsernnivå 
om et år eller to. 

– Investorene har vært tål-
modige og sett vekstpotensialet i 
selskapet. Frem til vi får god vekst 
og lønnsomhet i selskapet er det 

ingen umiddelbare planer om eier-
skifter, sier han.

VITUX GROUP 2018

Endelig pluss for tapssluk
Helse: Hundre-
vis av millioner 
er gått med. Nå 
er Orkla med på 
laget. – Målet 
er dobling, sier 
Vitux-sjefen.

(Mill. kr) 2018 2017
Driftsinntekter 102,1 80,9
Driftsresultat 2,6 −4,7
Resultat før skatt 1,8 −4,7
Årsresultat 1,8 −4,7
�� Eier: Vitux Group.

vitux

(Mill. kr) 2018 2017
Driftsinntekter 100,7 79,9
Driftsresultat −1,2 −13,4
Resultat før skatt −1,7 −13,6
Årsresultat −3,0 −17,5
�� Eiere: Kverva (37,6 %), Investinor (34,0 

%), Salvesen & Thams Invest (13,6 %), 
Norinnova (12,3 %), andre (2,5 %).

vitux Group

investor: Gustav Magnar Witzøe. 
 Foto: NtB ScaNpix

investor: tidligere orkla-sjef Bjørn 
Wiggen, som leder Salvesen &amp; 
thams. Foto: aNdErS HorNtvEdt

GeLÉFisKer FrA orKLA: Kosttilskuddet produseres av vitux på en fabrikk i troms.
 Foto: aNdErS HorNtvEdt

Har hatt 331 millioner kroner i minus
vitux Group
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ENDELIG I PLUSS: – Det har tatt 
oss mange år og store investeringer 
å komme hit, sier Vitux-sjef Klaus 
Neumann.  Foto: ANDers HorNtVeDt


