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Highlights | FY 2021
NET OPERATING
REVENUES

EBIT

3 804

348.9

NOK million
3.9% y-o-y

NOK million
EBIT margin 9.2%

BILLING RATIO

OTHER OPERATING
EXPENSES

70.4

449.5

per cent
-0.5pp y-o-y

EPS

8.67
NOK share

NOK million
11.8% y-o-y

New Flakstad primary and lower secondary school, Lofoten | Illustration: LINK Arkitektur

Highlights| FY 2021
• Solid profitability and operations
• Strengthened geographic footprint through strategic acquisitions
• Strengthened market position
• Increased revenues from new industry and the “green shift”
• Launched new strategic direction and ambitions
• Main project wins:
•

Sotra Link

•

Construction City

•

Ocean Space Centre (*)

•

Solidarity Transport Hub in Poland

•

Get FIT Mozambique

* Closed in Q1 2022
Ocean Space Center | Ill. Snøhetta / Statsbygg
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Strategic moves | FY 2021
• Growth through acquisitions

Tromsø

• Erichsen & Horgen
• Nordland Teknikk
• Smidt & Ingebrigtsen *

• Number 1 position HVAC, energy and environment
• Positioned for number 1 position in Building & Properties
• Strengthened geographic footprint in Innlandet, Nordland
and Vestland counties, and Grenland

Trondheim

• Increased capability for multi disciplinary projects

• 7 Analytics - First financial investment in start-up sector
• Collaboration towards operational excellency and
product development

Bergen
Stavanger

Drammen

Oslo
Fredrikstad

Kristiansand
* Closed in 1Q 2022
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Order backlog | 4Q 2021
4 000
3 500

• Strong portfolio of ongoing projects and a solid
backlog NOK 3 260 million

-2.0%
3 327

3 260

NOK million

3 000

• Stable and good market outlook in all business
areas
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Note: Variations in time horizon and size across business areas and business units. In addition, call-offs on frame agreements to be included
when signed.
The order backlog and order intake from the acquired company Erichsen & Horgen group is not included in the reported figures.

Organisation & People
• 3 200 employees as of 31 December 2021
• Integration of Erichsen & Horgen group with 232 employees
• Acquisition of Nordland Teknikk
• Ida Bryn appointed Discipline director of HVAC, Energy and Environment
• Richard Opsahl Resvoll wins the “Young Advisor of the Year” – RIF’s (Rådgivende
Ingeniørers Forening)
• Heikki Holmås appointed as Chief Sustainability Officer (CSO)
•

According to Universum’s 2021 Employer Attractiveness Ranking
•
•

Multiconsult once again ranked number one among consulting engineers
Number three among all engineering/natural science companies in Norway

•

Increased short-term sick leave in the fourth quarter related to Covid-19

•

Covid-19, planning the future way of working

Ida Bryn | Photo: Multiconsult
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Hans-Jørgen Wibstad
Finansdirektør / CFO
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Financial Highlights | FY 2021
• EBIT of NOK 348.9 million, 9.2% margin
• Billing ratio 70.4%, down 0.5pp from last year
• Other operating expenses of NOK 449.5 million
a y-o-y increase of 11.8%
• Other opex* ratio increased to 16.4% from 15.6%
last year

NOK million

FY 2021

FY 2020

Change

Net Operating Revenues

3 803.7

3 660.9

3.9 %

EBIT

348.9

371.0

(6.0 %)

EBIT margin %

9.2 %

10.1 %

(0.9pp)

Adjusted EBIT

401.0

Adjusted EBIT margin

11.0 %

Order intake

4 352

4 684

(7.1 %)

Order backlog

3 260

3 327

(2.0 %)

Billing ratio

70.4 %

70.9 %

(0.5pp)

Number of employees

3 192

2 925

9.1 %

26

• Order intake of NOK 4 352 million (NOK 4 684 million)
117.5

• EBITA reporting from year 2022

371
11.8 %
11.8 %
margin
margin
EBIT FY
2020

Increased
capacity

10.0

-26

136

• High order backlog of NOK 3 260 million**

*Excluding IFRS 16
**Excluding order backlog of acquired companies in 2021

-13.4
-47

-151

Billing
rate

104.1

92.541

10.6 %
10.6 margin
%
margin

9.8 %
9.8margin
%
margin

Other
operating
expenses

Billing
ratio

Employee
benefit
expenses

Other
effects

102.5
349

EBIT FY
2021

10.9 %
10.9 %
margin
margin

NOK million

• Net operating revenues NOK 3 803.7 million,
an increase of 3.9% y-o-y

Consolidated key figures
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• Net cash flow from operation NOK 281 million (excl
IFRS 16)

20
177

• Solid Balance Sheet position

-364

• Total undrawn loan facilities NOK 590 million
• NIBD/EBITDA: 0.06 (excl IFRS 16)

261

• Change in working capital NOK 20 million
vs. NOK 81 million compared to FY 2020

-39
277
-173
156

302

-4

Cash
CF from
31.12.2020 operations

Change in
CF to
working investments
capital

CF from
financing

Currency

Shaded areas show IFRS 16 (non-cash) effects on CF from opeations-, working capital- and financing

Cash
31.12.2021

NOK million

NOK million

Financial Position | FY 2021

92

60

9

NIBD excl IFRS 16 liabilities
4Q 1Q
2018

2Q

3Q

4Q 1Q
2019

2Q

3Q

-293
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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

8,00
Proposed

6,00

3,00

NOK per share

2,90

1,50

2015

2016

2017

1,50

2018

2,00

2019

2020

2021

•

Solid financial results

•

Strong balance sheet

•

Sound financial flexibility

•

Reported profit for the period NOK 234.7 million,
equal to an EPS of NOK 8.67

•

NOK 6.00 per share proposed for 2021 as
ordinary dividend

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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Bård Mikkelsen
Styreleder

Sak 3 & 4
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Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for
Multiconsult ASA og konsernet for 2021 herunder disponering av
årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
• Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 godkjennes.
• Det foreslåtte utbyttet på NOK 6,00 per aksje godkjennes.

Sak 4 - Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor
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Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Godtgjørelsen til Selskapets revisor for 2021 er NOK 829 000, som dekker revisjon
av det konsoliderte årsregnskapet til Multiconsult ASA etter IFRS og
morselskapsregnskapet etter forenklet IFRS.
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Arnor Jensen
Leder Valgkomiteen

Sak 5, 6, 7 & 8

Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

multiconsult.no

Valgkomitéens innstilling
Honorar til styrets medlemmer for kommende periode:
Honorar for
2021-2022

Forslag
2022-2023

Styreleder
Styremedlem
Ansattvalgt styremedlem

504 000
252 000
126 000

524 000
262 000
131 000

Tillegg leder av revisjonsutvalget

65 000

68 000

Tillegg medlem av revisjonsutvalget

54 000

56 000

Tillegg leder av kompensasjonsutvalget

43 000

45 000

Tillegg medlem av kompensasjonsutvalget
32 000
33 000
Aksjonærvalgte varamedlemmer som i periodene 2020–2021 (Sverre Hurum)
og 2021–2022 (Tore Sjursen) har deltatt i styremøtene tilsvarende styrets
ordinære medlemmer honoreres tilsvarende styrets ordinære medlemmer
(for perioden 2021–2022 NOK 252 000, for perioden 2020–2021 NOK
242 000).

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."

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:
Til ordinær generalforsamling i 2022 foreslår valgkomitéen at Rikard Appelgren rykker opp fra
styremedlem til ny styreleder og at varamedlem Tore Sjursen trer inn i styret som styremedlem. For
øvrig foreslår valgkomiteen at styret fortsetter uendret.
Funksjonsperioder
Rikard Appelgren

Valg som styreleder

1 år

Hanne Rønneberg

Gjenvalg som styremedlem

1 år

Tove Raanes

Gjenvalg som styremedlem

1 år

Sverre Hurum

Gjenvalg som styremedlem

1 år

Tore Sjursen

Valg som nytt styremedlem

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:

Det foreslås at honorarene løftes også noe ved årets generalforsamling, slik at godtgjørelsen i noe
større grad er tilpasset karakteren av oppgavene og tidsbruken. Valgkomitéen foreslår følgende
godtgjørelse:

Leder
Medlem

Honorar
2021-2022

Forslag
2022-23

40 000
30 000

45 000
40 000

multiconsult.no

Sak 7 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Forslag til vedtak:
•

Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling

Sak 8 - Valg av medlemmer til valgkomitéen
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Valgkomitéens innstilling:
Dag Marius Nereng trådte ut av valgkomitéen før oppstart av årets arbeid i komitéen. Vigdis Almestad
har bedt om avløsning og ønsker å tre ut av valgkomitéen. Arnor Jensen (leder av valgkomiteen) er ikke
på valg.
Valgkomiteen forslår følgende nye medlemmer:
• Atle Hauge; senior porteføljeforvalter Odin Forvaltning AS og
• Egil Christen Dahl; privat investor Vevlen Gård AS
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), Atle Hauge og Egil Christen Dahl
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Sak 8 - Valg av medlemmer til valgkomitéen

Forslag til vedtak:
•

Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling
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Bård Mikkelsen
Styreleder

Sak 9, 10, 11, 12 & 13
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Sak 9 - Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende personer– godkjennelse av
aksjekjøpsprogram
Styret har utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til
bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a (vedlegg 6 til innkallingen). I henhold til denne bestemmelsen legges
retningslinjene frem for generalforsamlingen for godkjennelse. Retningslinjene gjelder for fire år. De nye
retningslinjene erstatter retningslinjene som ble godkjent på ordinær generalforsamling i 2021.
Multiconsult etablerte et aksjekjøpsprogram for ansatte i 2015, og dette programmet er siden blitt fornyet årlig.
Programmet gjelder for alle fast ansatte i Multiconsult ASA eller 100%-eide datterselskaper, som oppfyller gitte krav.
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 2021.
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Sak 10 - Godkjennelse av rapport om lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte
Styret har utarbeidet rapport over utbetalt og innestående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold
til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16b (vedlegg 7 til innkallingen). I henhold til denne bestemmelsen legges
retningslinjene frem for generalforsamlingen for rådgivende godkjennelse.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

• Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 11 - Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye
Selskapets aksjekapital
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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 1 371 526. 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 og bonusprogram for ledende ansatte.
• Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
• 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.

Sak 12 - Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer
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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 1 371 526.
• Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 5 eller
som overstiger NOK 350.
• Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
• Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
• Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles.

Sak 13 – Forslag om vedtektsendring
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Det er blitt vedtatt en endring i allmennaksjeloven som vil medføre at lengste tillatte påmeldingsfrist er
to virkedager. Det foreslås å endre § 7 fjerde ledd for å samsvare med denne lovbestemmelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at vedtektenes § 7 fjerde ledd skal lyde som følger:
I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må
meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager
før møtet.

multiconsult.no

Ordinær Generalforsamling 07.04.2022

