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Norway Royal Salmon ASA: Melding og offentliggjøring av transaksjoner av personer som 
utfører lederansvar og personer som er nærtsående til dem 

1 Detaljer om personen som utfører lederansvar eller den nærstående 

a) Navn Charles Høstlund

2 Bakgrunn for meldingen 

a) Stilling/Rolle CEO 

b) Ny melding/Korrigering Ny melding 

3 Detaljer om utsteder 

a) Foretaksnavn Norway Royal Salmon ASA 

b) LEI 5967007LIEEXZXGB0870 

4 Detaljer om transaksjonen(e), punktene under må gjentas for (i) hver type finansielt instrument, 
(ii) hver type transaksjon, (iii) hver dato, og (iv) hvert sted transaksjonen har blitt gjennomført 
på  

a) Beskrivelse av finansielt 
instrument 

ISIN-kode 

Aksje 

NO0010331838 - STOCK

b) Transaksjonstype Kjøp og salg 

c) Pris(er) og volum Pris(er): Volum (kjøp): 

214,79 1.369 

Pris(er): Volum (salg): 

214,79 -684 

d) Aggregert informasjon  

- Aggregert volum 

- Gjennomsnittlig pris 

685 aksjer 

214,79 NOK pr aksje 

e) Dato for transaksjonen(e) 22. Mars 2021 

f) Handelsplass for 
transaksjonen 

XOSL - Oslo børs 
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1 Detaljer om personen som utfører lederansvar eller den nærstående 

a) Navn Ola Loe

2 Bakgrunn for meldingen 

a) Stilling/Rolle CFO 

b) Ny melding/Korrigering Ny melding 

3 Detaljer om utsteder 

a) Foretaksnavn Norway Royal Salmon ASA 

b) LEI 5967007LIEEXZXGB0870 

4 Detaljer om transaksjonen(e), punktene under må gjentas for (i) hver type finansielt instrument, 
(ii) hver type transaksjon, (iii) hver dato, og (iv) hvert sted transaksjonen har blitt gjennomført 
på  

a) Beskrivelse av finansielt 
instrument 

ISIN-kode 

Aksje 

NO0010331838 - STOCK

b) Transaksjonstype Kjøp og salg 

c) Pris(er) og volum Pris(er): Volum (kjøp): 

214,79 1.038 

Pris(er): Volum (salg): 

214,79 -519 

d) Aggregert informasjon  

- Aggregert volum 

- Gjennomsnittlig pris 

519 aksjer 

214,79 NOK pr aksje 

e) Dato for transaksjonen(e) 22. Mars 2021 

f) Handelsplass for 
transaksjonen 

XOSL - Oslo børs 
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1 Detaljer om personen som utfører lederansvar eller den nærstående 

a) Navn Klaus Hatlebrekke

2 Bakgrunn for meldingen 

a) Stilling/Rolle Konserndirektør Forretningsutvikling 

b) Ny melding/Korrigering Ny melding 

3 Detaljer om utsteder 

a) Foretaksnavn Norway Royal Salmon ASA 

b) LEI 5967007LIEEXZXGB0870 

4 Detaljer om transaksjonen(e), punktene under må gjentas for (i) hver type finansielt instrument, 
(ii) hver type transaksjon, (iii) hver dato, og (iv) hvert sted transaksjonen har blitt gjennomført 
på  

a) Beskrivelse av finansielt 
instrument 

ISIN-kode 

Aksje 

NO0010331838 - STOCK

b) Transaksjonstype Kjøp og salg 

c) Pris(er) og volum Pris(er): Volum (kjøp): 

214,79 857 

Pris(er): Volum (salg): 

214,79 -428 

d) Aggregert informasjon  

- Aggregert volum 

- Gjennomsnittlig pris 

429 aksjer 

214,79  NOK pr aksje 

e) Dato for transaksjonen(e) 22. Mars 2021 

f) Handelsplass for 
transaksjonen 

XOSL - Oslo børs 
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1 Detaljer om personen som utfører lederansvar eller den nærstående 

a) Navn Arve Olav Lervåg

2 Bakgrunn for meldingen 

a) Stilling/Rolle Konserndirektør Havbruk 

b) Ny melding/Korrigering Ny melding 

3 Detaljer om utsteder 

a) Foretaksnavn Norway Royal Salmon ASA 

b) LEI 5967007LIEEXZXGB0870 

4 Detaljer om transaksjonen(e), punktene under må gjentas for (i) hver type finansielt instrument, 
(ii) hver type transaksjon, (iii) hver dato, og (iv) hvert sted transaksjonen har blitt gjennomført 
på  

a) Beskrivelse av finansielt 
instrument 

ISIN-kode 

Aksje 

NO0010331838 - STOCK

b) Transaksjonstype Kjøp og salg 

c) Pris(er) og volum Pris(er): Volum (kjøp): 

214,79 774 

Pris(er): Volum (salg): 

214,79 -387 

d) Aggregert informasjon  

- Aggregert volum 

- Gjennomsnittlig pris 

387 aksjer 

214,79  NOK pr aksje 

e) Dato for transaksjonen(e) 22. Mars 2021 

f) Handelsplass for 
transaksjonen 

XOSL - Oslo børs 
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1 Detaljer om personen som utfører lederansvar eller den nærstående 

a) Navn Tore Evjen 

2 Bakgrunn for meldingen 

a) Stilling/Rolle Konserndirektør Ferskvann 

b) Ny melding/Korrigering Ny melding 

3 Detaljer om utsteder 

a) Foretaksnavn Norway Royal Salmon ASA 

b) LEI 5967007LIEEXZXGB0870 

4 Detaljer om transaksjonen(e), punktene under må gjentas for (i) hver type finansielt instrument, 
(ii) hver type transaksjon, (iii) hver dato, og (iv) hvert sted transaksjonen har blitt gjennomført 
på  

a) Beskrivelse av finansielt 
instrument 

ISIN-kode 

Aksje 

NO0010331838 - STOCK

b) Transaksjonstype Kjøp og salg 

c) Pris(er) og volum Pris(er): Volum (kjøp): 

214,79 730 

Pris(er): Volum (salg): 

214,79 -365 

d) Aggregert informasjon  

- Aggregert volum 

- Gjennomsnittlig pris 

365 aksjer 

214,79 NOK pr aksje 

e) Dato for transaksjonen(e) 22. Mars 2021 

f) Handelsplass for 
transaksjonen 

XOSL - Oslo børs 


