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Økte inntekter
for Edda Media
Edda Medias avisopplag
synker, mens annonseinntektene på digitale plattformer vokser. Medieselskapets
resultat før skatt på 112 millioner kroner i første halvår.
Resultatet er 1,4 prosent
bedre enn i samme periode i
fjor. Netto driftsresultat ble
derimot betydelig styrket og
endte på 81 millioner kroner, en økning på 14 prosent
sammenlignet med samme
periode i 2010. Omsetningen
var på 1091 millioner kroner
første halvår, en vekst på 3,4
prosent.
De økte inntektene blir
derimot spist opp av økte
papirpriser, lønnsutviklingen i Norge og flere ansatte
knyttet til nasjonale og internasjonale posisjoner, sier
konsernsjef Karl Gunnar
Opdal i Edda Media. ©NTB
OSLO

Lakseprisen på
vei ned igjen
Etter to uker med vekst i
eksportprisen for fersk laks
sank den forrige uke med
9,3 prosent ned til 30,11 kroner per kilo.
Mengden eksportert fersk
laks sank også, fra 13.277
tonn til 12.758 tonn, sammenlignet med uken før.
Dette tilsvarer en nedgang
på 3,9 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.
Eksportprisen på frossen
laks var forrige uke den laveste siden andre uke i februar i fjor. Kiloprisen var
35,10 kroner, en nedgang på
2 øre fra uken før. 1033 tonn
frossen laks ble eksportert i
uke 29. ©NTB

OSLO

Økt avkastning
for Statoilstasjoner
Bensinstasjonene til Statoil
leverer et klart forbedret resultat for andre kvartal.
Statoil Fuel & Retail har
tjent godt på høye bensinpriser og kioskmat.
Driftsinntektene i andre
kvartal ble på 372 millioner
kroner. En klar vekst fra 315
millioner kroner i 2010.
Selskapet gjør det skarpest i Skandinavia, der de
ønsker å etablere seg i trafikkerte områder.
– Dieselvolumene i Skandinavia øker, men det veier
ikke helt opp for den merkbare nedgangen i bensinvolumene, skriver konsernsjef
Jacob Schram i en pressemelding. ©NTB

GULL-LAGER:
Christian
Westermark viser
fram 24 karats gull
fra lageret sitt. Han
tror salget av gullmynter vil vokse seg
enda sterkere i
årene fremover.
FOTO: JORUNN
JENSEN

Ny gulltrend i sør
Denne måneden selger Christian
Westermark gull og sølv for nærmere to
millioner kroner. Flere kjøpere på Sørlandet
har kastet seg på myntbølgen.
ARENDAL
– Gulltrenden har beveget seg
sakte, men sikkert også her i
landsdelen. En dag kom det inn
en fisker i lusekofte og kjøpte
gull for en halv million kroner,
sier gullhandler Christian Westermark til Fædrelandsvennen.
EKSPLOSIV VEKST. Den svenske ingeniøren, bosatt i Arendal,
startet opp som gullselger i fjor
høst som et hobbyprosjekt. Salget har imidlertid steget til nye
høyder og hobbyen er blitt en
fulltidsjobb. Denne måneden
selger han gull- og sølvmynter
for nær to millioner kroner via
postordreselskapet Goldsource.
– Salget har eksplodert. De
første månedene solgte jeg
mynter på postordre, internett
og fra leiligheten for et par
hundre tusen kroner. Nå har salget økt til det tidobbelte, og jeg
regner med at det vil fortsette å
øke. Jeg har folk innom som har
solgt alle sine aksjer og kjøper
gull i stedet, sier Westermark,
som selv får fem prosent av salget til egen fortjeneste.
FLERE SØRLENDINGER. Børsfall og urolige markeder har ført
til rekordhøy gullpris på verdensbasis. Du må nå ut med nesten 9000 kroner per unse, som
tilsvarer rundt 30 gram gull.
Westermark opplyser at stadig
flere sørlendinger har begynt å
kjøpe gull for å sikre sine verdier.
– Kjøperne er både menn og
kvinner i alle aldere. En stor del

av kundegruppen er fra Agder,
hvor fire av de faste kjøperne er
fra Kristiansand. De er innom
cirka en gang i måneden, og
handler for mellom 20.000 og
30.000 kroner per gang, forteller han.
SVIKTENDE TILLIT. Westermark kjøper myntene fra leverandører fra Australia og USA
og selger dem videre til norske
kunder. Han mener etterspørselen har en klar sammenheng
med sviktende tillit til pengesystemet.
– Pågangen etter gull øker når
prisene stiger, og faller når prisene faller. Det mest vanlige er å
kjøpe verdipapirer hvor selskapet sitter med dekning i gull.
Men mange har tapt på aksjer
og dermed mistet tiltro til både
banker og selskaper. Nå vil de
heller ha sine verdier i hånden
og kjøper gullmynter i stedet for
aksjer i gullselskaper, sier gullhandleren.

GULLBELAGT: Gullmyntene er
pakket inn i plast for å forhindre
riper i metallet. Denne mynten har
en verdi på omtrent 9000 kroner.

SØLVMYNT: Denne mynten fra
Australia veier en kilo og har en verdi
på omtrent 8000 kroner.
FOTO: JORUNN JENSEN

FOTO: JORUNN JENSEN

Utviklingen på gullpris fra 2000- 2011
Prisene er i NOK per troy unse. 1 troy unse = 31, 0135 gram.
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SIKKER INVESTERING. Dagens
Næringsliv omtalte tidligere at
Westermark åpner gullbutikk i
Oslo i september. I den lille leiligheten i Arendal sentrum står
gull- og sølvmyntene stablet på
stuebordet. Til sammen har de
en verdi på omkring 600.000
kroner.
– Jeg er overbevist om at
myntene vil beholde sin verdi.
Gull og sølv regnes som sikre investeringer og mange ser på det
som en form for forsikring i perioder med lav økonomisk
vekst, sier Westermark.

FAKTA

Goldsource
A Norskregistrert utenlandsforetak (NUF) som startet opp i september i fjor
A Selskapet kjøper gull- og sølvmynter fra leverandører i Australia og USA og
selger videre til norske kunder.
A Gull- og sølvmyntene bestilles på telefon eller internett. Deretter sendes de
til kunden i posten eller så kommer kundene selv og henter det.
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