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Lofoten Golfinvest AS blir ny ledende aksjonær I Lofoten Utvikling AS 
 
Lofoten Golf Invest AS (“LGI”), et selskap forvaltet av Halibut Equity, har gjennom en rettet 
emisjon kjøpt 21% av aksjene i Lofoten Utvikling AS, selskapet som eier golfbanen Lofoten 
Links og eiendommer og utbyggingsretter på Hov på Gimsøya i Lofoten. Videre har LGI 
inngått avtale med SIVA Eiendom Holding AS, den nåværende største aksjonæren i Lofoten 
Utvikling AS, om å kjøpe deres aksjer i selskapet. Med de avtaler som er inngått forventer 
LGI å bli eier av over 60% av aksjene i Lofoten Utvikling AS.  
 
Styreleder John B. Bottheim I Lofoten Utvikling AS uttaler: “Vi ønsker LGI velkommen som 
ny ledende aksjonær og ser frem til å samarbeide om videre utvikling av vår golfbane, 
Lofoten Links og Hov som kvalitetsdestinasjon for opplevelsesturisme.” 
 
Halibut Equity er et investeringsselskap med hovedkontor i Tromsø som investerer I 
fremtidssikre selskaper og prosjekter i Arktis. Ronny Andersen, partner i Halibut Equity, 
uttaler: “Vi gleder oss til å bli med på denne spennende reisen og bidra til videre utvikling av 
Hov i Lofoten som en attraktiv destinasjon for bærekraftig opplevelsesturisme, og Lofoten 
Links som en golfbane i verdensklasse.” 
 
Lofoten Golfinvest AS er et selskap med eneste formål å investere i Lofoten Utvikling AS. 
Skips AS Tudor, et selskap i Wilhelmsen-gruppen, er største aksjonær. Investeringsdirektør 
Jørn Lyshoel uttaler: “Vi ser frem til å ta del i destinasjonsutviklingen som skal skje på 
Gimsøya de kommende årene, og vi synes særlig at potensialet for eiendomsutvikling er 
interessant.” 
 
«Kapitaltilførselen fra LGI representerer et taktskifte for Lofoten Links og Hov som 
destinasjon. Vi kan nå sette fart på våre utviklingsplaner på Gimsøya med hytter, leiligheter, 
boliger og hotell. Vi ønsker å skape ny bærekraftig aktivitet på øya, lokale arbeidsplasser, og 
vi skal oppgradere golfbanen ytterligere for å forsvare vår plass blant verdens 100 beste 
golfbaner», sier daglig leder Frode Hov.  
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