
Norcod styrker staben med ny 

økonomidirektør 
Økonomen Kia Zadegan har med seg svært mye erfaring når han tar over økonomistyringen 

til det raskt voksende akvakulturselskapet Norcod (NCOD.OL) frem mot første kommersielle 

slakt av oppdrettstorsk av høy kvalitet i sommer. 

«Jeg er glad for å kunne ønske Kia velkommen i vårt lederteam. I tillegg til et bredt erfaringsfelt innen 

økonomi, har Kia også innsikt i fiskeoppdrett og fiskeriindustrien. Jeg tror han vil tilføre Norcod en 

stor verdi mens vi bygger videre på et godt fundament for å bli et ledende selskap i en ny bransje. 

Han kompletterer også vårt eksisterende lederteam perfekt», sier Norcods CEO Christian Riber. 

«Dette er en stor mulighet for meg. Norcod er på en fantastisk reise jeg svært gjerne vil være med 

på. Og tidspunktet kunne neppe vært bedre, siden grunnen allerede er lagt for å begynne å skape 

inntekter. Jeg gleder meg veldig til å bli med i teamet», sier Zadegan. 

Norsk-britiske Zadegan (54) har inntil nylig vært økonomisjef i det Düsseldorf-baserte programvare- 

og IT-konsulentselskapet DataLab GmbH. Før det var han administrerende direktør i Nord,- Sentral- 

og Øst-Europa-avdelingen av betalings- og dataanalyseselskapet PRG-Schultz. 

Med seniorposisjoner i internasjonale børsnoterte selskapet både i EU og i USA, har Zadegan 

opparbeidet seg strategisk og operasjonell erfaring i ulike vertikaler og lokasjoner. Han har dyp 

innsikt innen finans og IT, i tillegg til erfaring fra både oppstarter og fusjons- og oppkjøpsaktiviteter. 

Zadegans markedskunnskaper om fiskeoppdrett opparbeidet han seg i løpet av tre år som 

økonomisjef i Stolt Sea Farm, mens han i sin stilling som President og CEO for USA-markedet i Alaska- 

og Seattle-baserte Aleutian Seafoods også fikk førstehåndskunnskaper om fiskerinæringen. 

«Kias erfaring med det globale sjømatmarkedet gjør ham unikt kvalifisert for å lede det økonomiske 

utviklingsarbeidet i Norcod. Hans unike numeriske og analytiske ferdigheter vil også være uvurderlige 

når våre data skal analyseres med hensyn til planlegging av fremtiden», sier Riber. 

Zadegan overtar økonomisjef-stillingen fra Ragna Engvik, som har innehatt stillingen til dags dato via 

det globale revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC. 

«Vi har vært svært fornøyd med Ragnas innsats for firmaet, men vi har alltid hatt som mål å ansette 

vår egen økonomisjef, og det har nå funnet i Kia», sier Riber. 

Zadegan forventes å starte i stillingen 1. juni, og arbeidsplassen vil være Norcods hovedkontor i 

Trondheim. 

Om Norcod  

Kjernevirksomheten til Norcod AS er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men selskapet er 

gjennom eierskap og partnerskap involvert i hele verdikjeden. Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-

Norge, der forholdene er ideelle for torsk. Selskapet bidrar til et bærekraftig hav med minimal 

miljøkostnad samt aktiv støtte av lokalsamfunn. Selskapet er notert på Oslo Børs’ Merkur Market 

(Euronext Growth). 
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