Nuuk Imeq a/s

CVR 78 89 25 28

Postbox 1075

www.nuukimeq.gl

3900 Nuuk

Tele 32 95 88 - e-mail nuukimeq@nuukimeq.gL

Nuuk Imermit tusagassiuutinut nalunaarut
Pressemeddelelse fra Nuuk Imeq

Nuuk Ulloq
25-02-2021

Ulloq 24. februari 2021 ataatsimeersuarnerup kingorna Nuuk Imermi siulersuisut inissititerput, sulilu
tassaallutik Kuupik Vandersee Kleist, Kommuneqarfik Sermersuumit toqqagaasoq, siulersuisullu
siulittaasuattut qinigaaqqittoq. Siulersuisuni ilaasortat allat tassaapput Jens Peter Philbert Carlsberg
Breweries A/S sinnerlugu, Peter Roland for Royal Unibrew A/S sulisullu sinniisuisut qinigaaqqittut
Frederik Lange Rasmussen aamma Poul Stoiberg.
Nuuk Imermi sulisut pimoorussisut 43-t 2020-mi akileraarutit kingorna 49,5 mio. kr.-nik
angusaqartitsipput.
Kaaviaartitat 2019-mi 201,4 mio.kr.-nit 2020-mi 209,7 mio.kr.-nut qaffapput.
Immiaaqqat 2020-mi nassiussorneqartut 3,4%-mik, aamma sodavandit imerlu 1,8 %-imik
qaffariarput. Uninngatitaqalerneq nassiussuinerullu allanngorneri eqqarsaatigalugit immiaaqqanik
sodavandinillu tusineq 2019-imit 2020-mut ataatsimut isigalugu allanngunngilaq.
Nuuk Imeq Kalaallit Nunaanni assartuisartut, suliffeqarfiit sullissisut pilersuisut suliffissaqartitsinerata
saniatigut 2020-mi 42,9 mio. kr-nik, pisortat karsiinut akileraarutinik, pissarsianik sukkullu
akitsuutaannut akiliuteqarpoq, kingullertut taaneqartoq 2019-ip naanerani qaffanneqartoq 2 mio.kr.uvoq.
Tamassuma saniatigut Nuuk Imermit immiaaqqat nunap karsianut akitsuutaat 2020-mi 108,5 mio.
kr.-upput, sodavandillu akitsuutaat 22,7 mio.kr-ullutik
Puut atuisartunit utertinneqartut 2020-mi 98,1 %-iupput Nuuk Imerlu suli isumaqarpoq maannakkut
pooqartitseriaaseq – nunat tamat akornanni avatangiisinut sunniutinik uuttuinermi tunngaviit
akuerineqartut atorlugit sunniutai pitsaasut uppernarsarneqarnikut atorlugit – periutsinut allanut
sanilliullugu avatangiisinut, suliffissaqartitsinermut inuiaqatigiillu aningaasaqarnerannut Kalaallit
Nunaanni aaqqiissut pitsaanersaasoq.
Ukiumoortumik nalunaarut avatangiisillu pilugit nassuiaat piaartumik uani www.nuukimeq.gl piaartumik
avammut saqqummiunneqassapput.
Paasissutissat annertunerusut siulersuisut siulittaasuannit Kuupik Vandersee Kleistimit oqarasuaatikut
54 78 58 pissarsiarineqarsinnaapput.

Efter generalforsamling afholdt den 24 februar 2021 har Nuuk Imeqs bestyrelse efterfølgende
konstitueret sig og udgøres forsat af Kuupik Vandersee Kleist som udpeget af Kommuneqarfik
Sermersooq og genvalgt til posten som formand for bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens
Peter Philbert for Carlsberg Breweries A/S, Peter Roland for Royal Unibrew A/S og som genvalgte
medarbejderrepræsentanter Frederik Lange Rasmussen og Poul Stoiberg
Nuuk Imeqs 43 engagerede medarbejdere sikrede et resultat for 2020 på 49,5 mio. kr. efter skat.
Omsætningen steg fra 201,4 mio. kr. i 2019 til 209,7 mio. kr. i 2020.
Den distribuerede volumen af øl er i 2020 steget med 3,4 %, mens sodavand og vand steg med 1,8
%. Tages der hensyn til lageropbygning og forskydninger i distribution, kan det konkluderes at
forbruget af øl og sodavand generelt set er uforandret fra 2019 til 2020.
Nuuk Imeq bidrog udover aktiviteter som medfører beskæftigelse for grønlandske transportører,
servicevirksomheder og underleverandører i 2020 med 42,9 mio. kr. til de offentlige kasser i form af
skatter, udbytte og sukkerafgifter, hvor stigningen på sidstnævnte som blev forhøjet ultimo 2019
udgør 2 mio. kr.
Herudover udgør afgift på øl fra Nuuk Imeq i 2020 108,5 mio. kr. og afgift på sodavand 22,7 mio. kr
til landskassen.
I 2020 kom 98,1 % af emballagen retur fra forbrugerne og Nuuk Imeq er stadig af den opfattelse, at det
nuværende emballagesystem – med dokumenterede gunstige effekter på alle internationalt
anerkendte miljøparametre – er miljømæssigt overlegent i forhold til alternative systemer, og for
beskæftigelsen og samfundsøkonomien er det også den bedste løsning for Grønland.
Årsrapport og miljøredegørelsen offentliggøres snarest på www.nuukimeq.gl

Supplerende oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Kuupik Vandersee Kleist på tlf. 54 78 58.
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