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FRONTPAGE / «Putekongen» passerte 300 millioner i omsetning

Gründer og daglig leder i Mascot Høie AS, Morten Berg, er fornøyd med å ha satt ny omsetningsrekord i 2015. Foto: Arkiv

«Putekongen» passerte 300 millioner
i omsetning
Mascot Høie AS på Brekstad ligger an til kanonresultater i regnskapet for
2015, men daglig leder vedgår at kronesvekkelsen gjør dagens marked
langt tøﬀere.
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- Vi er veldig godt fornøyde med ††oråret, slår daglig leder i pute- og
dyneprodusenten Mascot Høie As, Morten Berg, fast.
Regnskapet for 2015 er foreløpig ikke oﬀentliggjort, men ifølge Berg gikk
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selskapet nok en gang med overskudd.

Kraftig vekst
- Vi opplevde kraftig omsetningsvekst i ††or, og passerte 300 millioner
kroner. Det er en vekst på 20 prosent, forteller Berg.
Store investeringer ble gjort i 2015, deriblant kjøpet av en ny fabrikk i
Litauen, samt ny produksjonslinje for hodeputer.
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Selskapet, som importerer råvarene de trenger til produksjon, er imidlertid
sårbare ovenfor endringer i valutakurs. Svekkelsen av den norske krona har
ført til at Mascot Høie AS må selge stadig ﬂere dyner og puter.

Ber turfolket ﬁnne
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Stor aktør
- Kronesvekkelsen fører til dyrere råvarer, som igjen fører til at vi må selge
mer. Samtidig solgte vi svært mye i 2015, som gjør at noe av markedet vårt
er fylt opp i år. Dessuten har vi ikke gått inn i nye markeder siden ††oråret.
Derfor ser vi nå at 2016 blir litt tøﬀere, forklarer Berg.
Ifølge Berg har selskapet en markedsandel på om lag 40 prosent i Norge. De
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største konkurrentene er hovedsakelig produsenter i Kina og Baltikum.

Ingen utvidelse

Skulle rekke ferja:

Til tross for rekordomsetning i ††or har ikke selskapet planer om utvidelser
på Fosen.
- Vi har en 20 mål stor fabrikk, rundt 4 fotballbaner, så ytterligere utvidelser
er ikke nødvendig, sier Berg.
Mascott Høie har over 120 ansatte, inkludert et kontor i Trondheim.
Driftsresultatet i 2014 endte på 20 607 000 kroner.
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