PRESSEMELDING

STERK SALGSVEKST OG FIREDOBLING AV
RESULTATET FRA 2019 TIL 2020
Gjøvik, 7. april 2021 – HOFF SA legger i dag frem 2020-resultatene for selskapets årsmøte.
Driftsinntektene økte fra 566 millioner i 2019 til 621 millioner i 2020. Årets driftsresultat ble sterke
33,2 millioner, opp fra 8,2 millioner året før.
– 2020 ble økonomisk et meget godt år for HOFF og våre produsenter. Resultatet er preget av koronapandemien og mange matvareaktører opplever omsetningsvekst på samme måte som oss. Det gleder
meg å se hvordan hele verdikjeden jobber for at HOFF skal opprettholde sin sterke posisjon i det
norske markedet og at vi fortsetter å utvikle nye spennende produkter, sier styrets leder Hanne
Refsholt i samvirkeselskapet HOFF.
Høyt salgsvolum til dagligvaremarkedet er den viktigste grunnen til omsetningsveksten. Økningen i
dette segmentet var hele 26 % fra 2019 til 2020. HOFFs produkter er i hovedsak bearbeidede
potetprodukter med «HOFF Opphøgde Potteter Originalen» som den desidert største favoritten.
– Det virker som forbrukerne har blitt mer opptatt av å spise norskprodusert mat av norske råvarer.
Våre undersøkelser viser en økning i antall forbrukere som har prøvd produktene fra HOFF det siste
året. Det er gledelig å se at også gjenkjøpet øker, forteller administrerende direktør Ingeborg Flønes.
HOFF har en diversifisert portefølje av produkter og selger både til industrikunder,
storhusholdningsmarkedet og dagligvare. HOFF er godt posisjonert hos de kundene i
storhusholdningsmarkedet som har klart seg best under pandemien og har kun opplevd en mindre
nedgang i salget til dette markedet fra 2019 til 2020.
Gjøvik, 7. april 2021
HOFF SA

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Ingeborg Flønes: 41 79 23 60
Styrets leder Hanne Refsholt: 915 93 980

Årsberetningen for 2020 legges ut på www.hoff.no etter behandling i årsmøtet 7. april.
HOFF SA er et samvirkeselskap, eiet av cirka 500 potetdyrkere. HOFF har fabrikker på Gjøvik, Brumunddal, Sundnes og Klepp.
Hovedkontoret ligger på Gjøvik. Vi forvalter og videreutvikler kjente merkevarer som HOFF Opphøgde Potteter og HOFF Liv
Laga, og produserer og selger produkter som pommes frites, potetmos, vegetarburgere, potetsalat, potetmel, glykose,
ferdigpoteter og sprit til kunder innenfor markedsområdene industri, dagligvare og storhusholdning. HOFF produserer og
selger også hånddesinfeksjon gjennom merkenavnet nopo.

