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Jakter partnere i curry Bedriften er som en datter for meg. 
Men nå er hun 16 år og lovlig, så da 

er det greit å se etter en partner
Niru Kumra, matgrüNder

treFFer VeggiS-treNd: – Jeg er selv vegetarianer, og alle produktene våre er veganske, sier  Niru Kumru i MasalaMagic. Foto: ANders HorNtvedt

dre er Santa Maria og Haugen-
Gruppen med Patak’s.

Santa Maria selges i 25 land, 
og er del av det finska matkon-
sernet Paulig. Orkla har 18.000 
ansatte og er et av lokomotivene 
på Oslo Børs.

– Det er store konkur-

renter, men vi har vokst bra 
likevel. Det er ingen tvil om 
at bedriften har et stort po-
tensial i årene som kommer. 
Indisk mat er en av de raskest 
voksende kategoriene i norsk 
dagligvare. Selv om volumet 
er lite, treffer det bra på flere 

sterke forbrukertrender, sier 
Ayush Kumra.

– Jeg er selv vegetarianer, og 
alle produktene våre er vegan-
ske. Vi bruker heller ikke tilset-
ningsstoffer eller melk, og med 
unntak av nan-brødene lager vi 
kun glutenfrie produkter, sier 

Niru Kumra.
Produktene lages ved en fa-

brikk i den indiske delstaten Gu-
jarat, som ligger sørvest i India.

– Råvarene høstes rett ved 
fabrikken. Det sikrer ferske 
produkter, reklamerer Ayush 
Kumra.

UBS jekker ned 
Aker Solutions
UBS nedjusterer sitt kursmål 
for Aker Solutions til 24 kroner 
fra tidligere 30 kroner. Nøytral-
anbefalingen fastholdes, melder 
TDN Direkt.

UBS gjør ikke store estima-
tendringer for 2019, 2020, og 
2021, ettersom deres estima-
ter allerede reflekterte fal-
lende omsetning i 2020, som 
selskapet nå guider.

Ebitda-estimatene nedjuste-
res ifølge nyhetsbyrået med 4-7 
prosent for 2019-2021. Videre 
har UBS fjernet 2019-utbytte fra 
sin modell.

Tirsdag ettermiddag var Aker 
Solutions-aksjen ned rundt 2 pro-
sent på Oslo Børs, til rundt 22,40 
kroner. Fa

LaVere KurSmÅL: For Aker solu-
tions og konsernsjef Luis Araujo.  

 Foto: eiviNd YggesetH

Økning av 
vannskader
Til nå i 2019 er det meldt inn 
vannskader for 2,3 milliarder 
kroner i boliger og hytter. Det er 
5 prosent mer enn på samme tid i 
fjor, melder Finans Norge.

Drøyt 40 prosent av vann-
skadene skyldes nedbør, vann-
inntrengning utenfra og stopp 
i avløp.

Finans Norge melder at bare 
i september var det vannskader 
for 400 millioner kroner. De me-
ner vannskader har økt kraftig de 
siste årene.

– Det er større sannsynlighet 
for å få en vannskade enn inn-
brudd og brann tilsammen. I gjen-
nomsnitt oppdages en vannskade 
hvert åttende minutt i norske 
hjem, sier kommunikasjonssjef 
Stine Neverdal i Finans Norge. 
 Fa

Senker kurs-
målet på 
Aker kraftig
Fearnley Securities har kommet 
med en ny oppdatering på Aker. 
Meglerhuset holder på kjøpsan-
befalingen fra tidligere.

Kursmålet faller imidlertid 
med 140 kroner fra forrige opp-
datering.

Analytiker Håkon Omsted 
kutter kursmålet fra 780 til 
640 kroner.

Aker-aksjen var i 14-tiden tirs-
dag ned 0,3 prosent til 501 kroner 
på Oslo Børs.  Fa


