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Sak 1 - Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen
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BILLING RATIO

70.9%
+ 1.7pp

EPS

9.25
+ 612%

OSE: MULTI

180.5
+151% vs. YE19

*Close 16.Apr.2021

NET OPERATING 
REVENUES

3 661
+ 6.6%

NOK million

OPERATING EXPENSES

3 061
- 2.4%

NOK million

EBIT

371
+ 249%

NOK million

OPERATIONAL

• Gaustad (nye Rikshospitalet)

• E6 Mjøsbrua
• Fornebubanen
• Ocean Space Centre
• Statnett SF

• Deichman Bjørvika
• Campus Ås

Highlights | FY 2020



Highlights
• Significant improved operation, and successful nextLEVEL programme

• Solid sales and all-time high order backlog

• Achieved the GO strategy goals 

• Strengthened position in infrastructure and hospitals

• Strong employee commitment 

• Outstanding cooperation with our clients

• Stable market outlook in all major business areas, 
but still some shorth term uncertainty

• Proposed NOK 8.00 per share as ordinary dividend

Deichman Bjørvika | Photo: Cato Mørk / Multiconsult
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Highlights | SUSTAINABILITY (ESG)

OPERATIONS

HYBRID DRILLING RIG

The very first hybrid drilling rig 
for geotechnical ground 
investigations in Norway, and 
most likely in the world.

CARBON CAPTURE & STORAGE

NORTHERN LIGHTS
– PART OF THE FULL-SCALE 
CCS PROJECT IN NORWAY

Capture of CO2 from industrial 
capture sources, shipping of 
liquid CO2 to an onshore 
terminal on the Norwegian west 
coast and permanent stored in 
an offshore storage location 
subsea in the North Sea.

CIRCULARITY

SOFIENBERG SECONDARY 
SCHOOL, OSLO

The industry accounts for 16 
per cent of Norway's 
greenhouse gas emissions and 
around 25 per cent of waste 
production in Norway. 

RENEWABLES

FEASIBILITY STUDY -
FLOATING SOLAR CELL 
SYSTEMS (F-PV), KENYA 

The project for KenGen will 
contribute to a more flexible 
and sustainable energy system 
in the country. 
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Highlights | DIGITALISATION

DATA & BUSINESS INTELLIGENCE INNOVATION

NEW IDEA MANAGEMENT 
METHODOLOGY AND 
SYSTEM 

To enable the organization to 
gather, manage, develop, analyse 
and implement ideas that solve 
real business problems and 
identify new opportunities.

SMART CITIES & SOCIETIES

PARTNERSHIP WITH TELIA 
ON IOT AND SMART 
TECHNOLOGIES

In the short term, the collaboration 
will focus on how sensory science, 
wireless technologies, advanced 
algorithms, etc. can form the basis
for optimised resource utilisation 
and interaction. 

NETWORKS

ENTREPRISE BUSINESS 
AGREEMENT WITH 
AUTODESK 

The collaboration will primarily 
focus on how technologies 
related to automation, data 
management and future forms 
of interaction will shape the 
industry. 

DATA & BUSINESS 
INTELLIGENCE
- INITIATIVE

Initiative combine business 
analytics, data mining and 
infrastructure to be more data-
driven in the future.
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Order backlog | 4Q 2020

Order backlog

• Solid at an all-time high NOK 3 327 million 
(NOK 2 968 million)

• Variations in time horizon and size across 
business areas and business units

• In addition, call-offs on frame agreements to be 
included when signed
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Organisation & People

• 2 925 employees as of 31 December 2020 

• Strong commitment and contribution to the turnaround process

• Extraordinary bonus to employees in 4Q, NOK 25 million

• Stovnertårnet is the winner of Norway's most inclusive 
innovation project for landscape architecture. 

• Vladimír Hamouz defended his doctorate at NTNU. The submitted 
dissertation is entitled: «Retention and detention-based roofs for 
stormwater management in urban environments in cold climates»
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Stovertårnet | Photo: Jiri Havran



Covid-19

Taking prudent responsible actions to secure our 
employees, our business and our customers

• High level of digitalisation – has secured solid activity 
through 2020

• High focus on employee well being
• Digital physical training

• Web based courses 
• Digital town-hall meeting, social based 

• Internal meeting break (1 hour a day) 

• Planning for the future way of working

Photo: Thomas Haugersveen / Hyperredink
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nextLEVEL ahead of schedule

nextLEVEL
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Hans-Jørgen Wibstad

Finansdirektør / CFO
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Financial Highlights | FY 2020
• Net operating revenues up 6.6% to NOK 3 661 million

• EBIT of NOK 371.0 million, 10.1% margin
• An improvement from NOK 106.3 million (3.1%) in 2019 

• EBIT (ex. restructuring cost) of NOK 401.0 million, reflecting an EBIT margin of 11.0%
• 2020: nextLEVEL restructuring cost of NOK 30.0 million not included

• 2019: One-off charge NOK 34.2 million

• Other opex* ratio reduced to 15.6% from 18.7%

• Improved billing ratio of 1.7pp to 70.9%

• Profit of NOK 249.2 million (NOK 35.1 million) 

• Earnings per share (EPS) NOK 9.25 (NOK 1.30)

• Strong balance sheet - Net debt free

Consolidated key figures 
NOK million FY 2020 FY 2019 Change

Net Operating Revenues 3 660.9 3 435.8 6.6 %
EBIT 371.0 106.3 249.0 %
EBIT margin % 10.1 % 3.1 % 7.0 pp
EBIT ex restructuring cost 401.0 140.5 185.4 %
EBIT margin ex restructuring cost 11.0 % 4.1 % 6.8 pp
Order intake 4 684 4 348 7.7 %
Order Backlog 3 327 2 968 12.1 %
Billing ratio 70.9 % 69.2 % 1.7 pp
Number of employees 2 925 2 994 (2.3 %)
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Financial Position | YTD 2020
• Solid cash generation last 12 month (LTM)

• Net debt improved by NOK 384.9 million LTM

• Repayment on the NOK 200 million revolving 
credit facility

• In second quarter by NOK 72 million
• In third quarter by NOK 100 million 

• Strong Balance Sheet position, net debt free
• Total undrawn loan facilities NOK 520 million
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Consolidated statement of profit or loss
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Consolidated statement of financial position
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Dividend proposal
Basis for dividend proposal 
• Strong financial results
• Strong balance sheet (debt free)
• Sound financial flexibility 
• NOK 8.00 per share proposed for 2020 as 

ordinary dividend
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Proposed

The dividend policy is based on an ambition to
distribute at least 50 per cent of the group’s net
profit annually.

When deciding the annual dividend level, the board
of directors will take into consideration the various
aspects of the financing strategy, such as expected
cash flows, capital expenditure plans, financing
requirements and appropriate financial flexibility.
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Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 
Multiconsult ASA og konsernet for 2020 herunder disponering av 
årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

• Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.
• Det foreslåtte utbyttet på NOK 8,00 per aksje godkjennes.
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Sak 4 - Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

• Godtgjørelsen til Selskapets revisor for 2020 er NOK 1 006 000, som dekker 
revisjon av det konsoliderte årsregnskapet til Multiconsult ASA etter IFRS og 
morselskapsregnskapet etter forenklet IFRS.
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Per Horn

Leder Valgkomiteen
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Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
Valgkomitéens innstilling
Honorar til styrets medlemmer for kommende periode, frem til ordinær generalforsamling 2022 foreslås 
som gitt under. 

Valgkomitéens innstilling
• "Samtlige styremedlemmer som velges av aksjonærene 

skal kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for 20 % av samlet 
brutto styrehonorar innen årsskiftet. Plikten gjelder 
årlig så lenge et styremedlem gjenvelges, inntil det 
enkelte styremedlems beholdning av aksjer har en 
samlet børsverdi som tilsvarer størrelsen på ett års 
styrehonorar. Styremedlemmer skal deretter 
opprettholde en aksjepost av denne størrelse så lenge 
de sitter i styret. Etter at et styremedlem trer tilbake, 
faller forpliktelsene etter denne beslutningen bort."

Honorar for
2020-2021

Forslag 
2021-2022

Styreleder 484 000 504 000 
Styremedlem 242 000 252 000 
Ansattvalgt styremedlem 123 000 126 000
Tillegg leder av revisjonsutvalget 62 000 65 000
Tillegg medlem av revisjonsutvalget 52 000 54 000
Tillegg leder av kompensasjonsutvalget 41 000 43 000
Tillegg medlem av kompensasjonsutvalget 31 000 32 000
Varamedlem: honorar fastsettes av styreleder med utgangspunkt i 
honoraret til styrets ordinære medlemmer og deltagelsens omfang. 
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Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

• Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling
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Sak 6 - Valg av medlemmer til styret 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre:
Valgkomitéen innstiller på gjenvalg for styreleder Bård Mikkelsen samt styremedlemmene Hanne 
Rønneberg, Rikard Appelgren og Tove Raanes. Sverre Hurum innstilles som nytt styremedlem. 
Valgkomitéen innstiller at det velges et varamedlem som beredskap til styret i 2021-22.

Funksjonsperioder

Bård Mikkelsen Gjenvalg som styreleder 1 år

Hanne Rønneberg Gjenvalg som styremedlem 1 år

Rikard Appelgren Gjenvalg som styremedlem 1 år

Tove Raanes Gjenvalg som styremedlem 1 år

Sverre Hurum Valg som nytt styremedlem 1 år

Tore Sjursen Valg som nytt varamedlem 1 år
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Sak 6 - Valg av medlemmer til styret 

Forslag til vedtak:

• Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling
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Sak 7 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer 

Valgkomitéens innstilling:
Honorar til valgkomitéens medlemmer for kommende periode, frem til ordinær generalforsamling 
2022 foreslås som gitt under. 

Honorar 
2020-2021

Forslag 
2021-22

Leder 36 000 40 000
Medlem 26 000 30 000
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Sak 7 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer 

Forslag til vedtak:

• Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling
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Sak 8 - Valg av medlemmer til valgkomitéen 

Valgkomitéens innstilling:
Per Horn har bedt om avløsning og ønsker å gå ut av valgkomitéen . Vigdis Almestad er valgt frem til 
neste års ordinære generalforsamling, mens Dag Marius Nereng og Per Horn (komitéens leder) er på 
valg i år.

Valgkomitéen innstiller følgende:
• Gjenvalg: Dag Marius Nereng
• Som leder av valgkomitéen foreslår valgkomitéen Arnor Jensen, nestleder i styret i Stiftelsen 

Multiconsult.

Kandidatene er forespurt og er villige til å stille for ny periode.
Valgene gjelder en tjenestetid på 2 år.

Valgkomiteen vil da bestå av Arnor Jensen (leder), Dag Marius Nereng og Vigdis Almestad
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Sak 8 - Valg av medlemmer til valgkomitéen

Forslag til vedtak:

• Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling
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Styreleder

Bård Mikkelsen
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Sak 9 - Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer– godkjennelse av 
aksjekjøpsprogram 
Selskapets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte følger de samme overordnede prinsipper som tidligere, 
dette er omtalt i årsrapporten for 2020 i note 9. Der følgende punkter er omtalt:
• Total godtgjørelse til konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen består av grunnlønn, variabel 

ytelsesbasert bonus med delvis utbetaling i aksjer og enkelte naturalytelser.  
• Konsernledelsen omfattes av ordninger for alle ansatte som for eksempel Aksjekjøpsprogram og pensjons- og 

forsikringsordninger.
• Variabel ytelsesbasert bonus for 2021.
• Multiconsult etablerte et aksjekjøpsprogram for ansatte i 2015, dette programmet er siden blitt fornyet årlig. 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
• Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
• Generalforsamlingen godkjenner aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Multiconsult-konsernet slik dette er beskrevet 

i årsrapporten for 2020.
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Sak 10 - Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye 
Selskapets aksjekapital

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
• Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med 

inntil NOK 1 348 520. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
• Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp eller for å 

finansiere oppkjøp eller for å utstede aksjer i forbindelse med aksjespareprogrammer for ansatte i 
Multiconsult-konsernet.

• Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.
• Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
• Fullmakten omfatter kapital-forhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn 

penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. 
Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

• Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
• Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.
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Sak 11 - Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

• Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i 
Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 348 520. 

• Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 5 eller 
som overstiger NOK 500.

• Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.

• Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.

• Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles.
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Sak 12 – Instruks for valgkomiteen 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

• Generalforsamlingen godkjenner forslag til instruks for valgkomiteen.
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Ordinær Generalforsamling 19.04.2021

Kanalbyen | Illustration: Fundament
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