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HVEM ER VI? VI HADDE FORANDRET OSS… MYE…
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Purpose into Profits –
Integrering av oppkjøp og konkretisering av budskap

Transformasjonsfase -
Oppkjøp og redefinering

Neste fase 


 Panteautomat-
eksperten

Mange events som hadde innvirkning på vår Equity Story  og hvordan investormiljøet skulle oppfatte oss

Ny 
dividendepolitikk

Ny visjon og 
misjon

Ny storaksjonær

CMD og nye 5 års 
mål

FRA: House of Brands TIL: Branded house

= Oppkjøp



• Sette scenen: Hvem er vi, hvor skal vi og hvordan skal vi 
gjøre det

• Hvem skaper vi verdi for? For oss ja – men også for kunden

• Kan du måle oss på det samme over flere 
år? 

• Forklarer finansene historien? 
• Kan vi bruke historien til å forklare hva 

som skal skje fremover? 

• Kultur og familiefølelse
• Er TOMRA et hyggelig sted å 

jobbe? 

HVORDAN JOBBET VI – HVA VAR VIKTIG Å FREMHEVE?
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Henger det sammen? Er det troverdig? Skaper dette tillit til oss?   

Makrobildet

1

Strategi

2

Posisjonering

3
Måltall – KPIer - dividende
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Story: Beskrivelse av TOMRA og universet rundt Finansielt Sosialt

Historiske tall
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Hva er det egentlig TOMRA driver med og hvorfor spiller
det noen rolle i det store bildet?

Hva har vi levert og hva skal vi levere
fremover?

• TEXT

Våre ansatte
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Kultur
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√

Og ikke minst: hvem er det som
har levert og skal fortsette å
levere alt vi sier vi skal gjøre?

Guiding – hvordan ser 
fremtiden ut
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Miljø / ESG

4

Produkter

5

Verdi drivere
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√



Å FINNE BALANSEN… 

4

2011: 26 Intro slides 2017: 4 intro slides

… ER KANSKJE Å SNUBLE LITT PÅ VEIEN



SPØRSMÅLENE FRA INVESTORMILJØET ER EN GOD 
INDIKATOR PÅ HVILKE TEMAER SOM KAN 
TYDELIGGJØRES…

How will the replacement sales 
impact the German market? 

Why do you split growth levels guiding for 
TOMRA Collection and TOMRA Sorting?

Are you experiencing a slowdown 
in order intake due to the current 
economic turmoil? 

What about copying from China? 
Are you properly “secured” in 
terms of patent protection? How is BEST performing? 

How much of total group 
revenue are of recurring 
nature? 

Will we see a new product range 
with technologies stemming from  
the latest acquisitions? WHEN? 

Are you seeing increased 
competition? 

What is the price of a machine? 

Why the drop in margins over 
time in TOMRA Sorting? 

How is the cost-
cutting program 
going?

Where do you see the growth 
coming from?
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www.tomra.com
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