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Strong growth, but reduced profitability

• Strong revenue growth in 2017 with FY net revenue up 14.3% y-o-y
to NOK 2 977.6 million, driven by acquisitions and net recruitment

• EBIT of NOK 118 million, 4.0% margin, 
Impacted by increased manning expenses, ERP, M&A and integration

• The group remains focused on its 3-2-1 GO strategic objectives, 
but the immediate priority is on improving profitability, sales, 
and operations

• Proposed dividend of NOK 1.50 per share

NTNU Faculty of Health and Social Sciences and Sit Sports.| Ill.:BrickVisual
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Major contract awards in 2017

• Fornebubanen
Oslo kommune

• Drammen Hospital
Helse Sør-Øst

• Ełk – Korsze railway 38
PKP Polish Railway Lines D.A.

• Northern Lights Carbon Capture and Storage
Statoil ASA

• New water supply to Oslo
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten 

• Identification and evaluation of Generation and T&D
ZESCO, Zambia

Drammen hospital | ill. LINK arkitektur
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Summary of acquisitions in 2017

Iterio AB 75 Stockholm

Hjellnes group 250 Oslo

Prosjektforum AS 11 Sarpsborg

VVSPLAN AS 3 Mo i Rana

Rambøll Ålesund 9 Ålesund

Bomek Consulting AS 12 Bodø

Company Employees Geography

Storseisundet bridge, Atlantic Ocean Road. Photo by Alireza Shakeria
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Organisation

• LINK arkitektur was awarded the "WAN Future Projects Healthcare Award“ for the project 
at the Danish Center for Particle Therapy, at the new university hospital in Aarhus

• CURA group, with Multiconsult and LINK arkitektur as central members, won the 
international price buildingSMART, for the Tønsberg hospital

• LINK arkitektur was awarded the price for “School building of the year” for Spetalen
school designed in the Municipality of Råde, at Nohrcons annual conference

• Integration and on-boarding of the Hjellnes group on track

• Stable organisation - group employee turnover at 6.0 % (6.4%)

• Share purchase programme for employees
23 % of employees participated in the programme

Håhammeren bridge and walking trail | Photo: Jo Gaute Fornes
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Attracting and developing talents

• More attractive employer than ever with top 3 ranking for both engineering students and 
engineering professionals in Universums annual rankings

• For the second time in the last three years, RIFs prestigious award “Young Consulting 
Engineer of the year”, is a Multiconsult employee – this year Stanislas Merlet 

Håhammeren bridge and walking trail | Photo: Jo Gaute Fornes

Employer

Statoil

Kongsberg Gruppen

Multiconsult

Aker Solutions

Norconsult

Sintef

Sweco
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Vikingtidsmuseet – best BIM-Idea 2017 | Ill: AART architects

Outlook

• Continued strong competition and price pressure on large projects
- Market rates have increased in Norway, regional variation
- Increased employee cost in Norway not fully reflected in billing rates 

• Stronger combination of professional capability and stable order backlog

• Active and systematic implementation of the 3-2-1 GO strategy
- Growth focus on Sweden and Renewable Energy
- Consolidation and integration of the Hjellnes group in Norway

• Intensified focus and clear priority on improving profitability
- Profitability program as presented at 4q 2017 on track
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Styreleder

Nigel K. Wilson
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Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 
Multiconsult ASA og konsernet for 2017 herunder disponering av 
årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

• Årsregnskapet og årsberetningen for 2017 godkjennes.
• Det foreslåtte utbyttet på NOK 1,50 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 2017 er NOK 1 304 000, 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 perioden fra ordinær generalforsamling 11.05.2017 til ordinær 

generalforsamling 03.05.2018 foreslås som gitt under.

* Revisjonsutvalget: gjennomsnitt 5 møter
* Kompensasjonsutvalget: gjennomsnitt 3 møter.

«Styrehonorarer», utgave 01.2016 Multiconsult
2016-2017

Forslag 
2017-2018Gjennomsnitt Median

Styreleder 503 948 400 000 420 000 430 000 

Styremedlem 250 783 234 000 210 000 215 000 

Ansattvalgt styremedlem 178 402 120 000 120 000

Tillegg leder av 
revisjonsutvalget

81 676* 60 000 60 000 60 000

Tillegg medlem av 
revisjonsutvalget

54 413* 50 000 50 000 50 000

Tillegg leder av 
kompensasjonsutvalget

47 831* 46 746 40 000 40 000

Tillegg medlem av 
kompensasjonsutvalget

34 822* 27 500 30 000 30 000
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Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Aksjonærvalgte styremedlemmers plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA – Forslag til 
generalforsamlingen

Valgkomitéen mener det er positivt for styrets arbeid at styremedlemmene har et visst personlig 
eierskap i selskapet. Valgkomitéen er også kjent med at dette er en oppfatning hos enkelte 
aksjonærer og fremmer følgende forslag til generalforsamlingen:

«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»
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Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Honorar for styrets medlemmer – Valgkomitéens innstilling for kommende periode

Forutsatt at generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling om innføring av plikt til å kjøpe 
aksjer i Multiconsult ASA for aksjonærvalgte styremedlemmer, foreslås for kommende periode frem 
til ordinær generalforsamling våren 2019:

Styreleders honorar økes med NOK 42 000 til NOK 472 000, øvrige styremedlemmers honorar økes 
med NOK 21 000 til NOK 236 000. Honorar for ansattvalgte medlemmer og alle tilleggshonorarer
holdes uendret. I den grad generalforsamlingen ikke vedtar valgkomitéens innstilling om innføring 
av plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for aksjonærvalgte styremedlemmer, foreslås at alle 
honorarer holdes uendret i følgende periode.
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Sak 6 - Valg av medlemmer til styret 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre:
• Valgkomitéen innstiller på at tre styremedlemmer gjenvelges, nemlig styrets leder Nigel K. Wilson 

samt Vibeke Strømme og Kjetil Ebbesberg. Komitéen foreslår to nye medlemmer, Hanne Rønneberg og 
Rikard Appelgren. Valgkomitéen innstiller på at det ikke velges varamedlemmer til styret i 2018.

Funksjonsperioder

Nigel K. Wilson Gjenvalg som styreleder 1 år

Vibeke Strømme Gjenvalg som styremedlem 1 år

Kjetil M. Ebbesberg Gjenvalg som styremedlem 1 år

Hanne Rønneberg Nytt styremedlem 1 år

Rikard Appelgren Nytt styremedlem 1 år
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Sak 7 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer 

Valgkomitéens innstilling:
• Honorar til valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 11.05.2017 

til ordinær generalforsamling 03.05.2018 foreslås som gitt under.

«Styrehonorar», utgave 01.2016 Multiconsult
2017

Forslag 
2018Gjennomsnitt Median

Leder 43 108 35 000 35 000 35 000

Medlem 29 732 25 000 25 000 25 000
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Sak 8 - Valg av medlemmer til valgkomitéen 

Valgkomitéens innstilling:

Nils Erik Forsén ønsker å gå ut av valgkomitéen og Martin Mæland stiller ikke til gjenvalg. 
Valgkomitéen innstiller som nye medlemmer:

• Senior porteføljeforvalter Vigdis Almestad fra Odin fondene, med ansvar for investeringene i Norge
• Konserndirektør Morten Aagenæs i OBOS, med ansvar for forvaltning og rådgivning

Begge er forespurt og er villige til å stille.
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Styreleder

Nigel K. Wilson
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Sak 9 - Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte –
godkjennelse av aksjekjøpsprogram 

• Selskapets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte beholder samme overordnede prinsipper.
• Størrelsen på selskapet samt kompleksiteten i konsernledelsens jobb har økt siden 2015. 
• Geografisk utvidelse og oppkjøp av flere nye selskaper har økt gruppens profesjonelle kompleksitet når 

det kommer til ledelse. 
• Det norske markedet er fortsatt referanseindeksen, da gruppen er basert i Norge og driver fortsatt 

sin hovedvirksomhet i Norge. 
• Total godtgjørelse til konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen består av grunnlønn, 

variabel ytelsesbasert bonus, aksjekjøpsprogram for ansatte og pensjons- og forsikringsordninger 
samt enkelte naturalytelser.
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Sak 9 - Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte –
godkjennelse av aksjekjøpsprogram 

Bakgrunn:
• Styret har besluttet å fortsette med samme struktur for total godtgjørelse til konsernsjef og andre 

medlemmer av konsernledelsen i 2018, med en justering.
• Eventuell kompensasjon som følge av denne justeringen er nært knyttet til realisering av tiltak til 

forbedring av inntjening. 

Justering for 2018:
• Utbetalingspotensialet i den variable ytelsesbaserte bonusordningen øker til 8 måneders grunnlønn for 

konsernsjefen, og til mellom 2-4 måneder for de andre medlemmene av konsernledelsen.
• Retningslinjer for aksjekjøpsprogram som en del av ordningen forblir uendret.
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Sak 9 - Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte –
godkjennelse av aksjekjøpsprogram 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

• Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte.
• Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller 

utviklingen av aksjekursen i selskapet for ledende ansatte.
• Generalforsamlingen godkjenner aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Multiconsult-konsernet 

slik dette er beskrevet i årsrapporten for 2017.
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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 2019, dog senest til 30. juni 2019.
• 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. Dersom Selskapet 
avhender egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de 
avhendede aksjene.

• Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 5 eller 
som overstiger NOK 250.

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

• Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019, dog senest til 30. juni 2019.

• Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles.
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Takk for fremmøtet!

Ordinær Generalforsamling 03.05.2018

Kanalbyen | Illustration: Fundament
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Backup

Kanalbyen | Illustration: Fundament
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Maintaining good profitability

Revenue growth International expansion

One Multiconsult (One group)

• aarhus arkitekterne, Iterio, Hjellnes group 
have contributed significantly

• Fairly positive market outlook

• We are according to plan both in Sweden and in 
Renewable Energy, however the major 
transactions are still ahead

• Our profitability is not satisfactory 
• Billing rates are still under pressure 
• Billing ratio is not meeting target

• Significant progress in integrating the new 
companies into the Multiconsult group

• Need to work continuously on building a 
common culture

Performance compared to strategic ambitions
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Competitiveness

Pressure on profitability continues 
due to tough competition in the 

industry

Income

Hourly rates and billing ratios are 
under pressure

Cost

Operating costs and labour costs 
continue to rise

Billing ratio

Hourly rates

Wage cost

64

66

68

70

72

74

3Q 
2016

1Q 
2016

4Q 
2014

1Q 
2014

2Q 
2014

3Q 
2014

4Q 
2015

2Q 
2016

4Q 
2016

1Q 
2017

2Q 
2017

3Q 
2017

4Q 
2017

2013 2014 2015 2016 2017

+1%

2013 2014 2015 2016 2017

+10%

Profitability has been challenging
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Improving operations for Greater Oslo & Regions Norway

Sales

- Further develop 
strategic sales team

- Key account 
management program

- Prioritised tendering 
- Stricter pricing criteria

Billing ratio

- Increased sale
- Aligned procedures 
- Reduce internal 

activity
- No integration of new 

acquisitions in Norway

Project execution

- Continue already 
established programs

- Improve client 
communication

- Benefit from improved 
transportation market

Efficiency gains

- Release synergies from 
new ERP system

- Fully integrate existing 
acquisitions

- Further focus on cost 
reduction

- Manning control

Group target: 2018 EBIT margin to minimum 6%
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2017

4 %

8 %

12 %

2018 20202019

10 %

6 %

• Acquisitions of new business not highly
integrated

• Further increase in billing rates
• Benefits from a significantly better strategic 

position in Norway

Improving EBIT margin towards 2020
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EBIT margin

Company 2016 2017 4q 2017 1q 2018

Multiconsult 7.0 % 4.0 % -0,3 % NA

Sweco 7.6 % 8.4 % 9.4 % 9th of may

COWI 3.9 % 4.0 % NA NA

Rambøll 3.1 % 4.1 % NA NA

Rejlers 1.2 % 1.0 % 1.4 % 7th of may

ÅF 8.7 % 8,2 % 9.9 % 9.1 %

Norconsult 7.8 % 8.0 % 6.2 % NA

Poyry 1.1 % 5.0 % NA 6.7 %

Selected companies in the industry
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EBITA margin (EBITA)

Company 2016 2017 4q 2017 1q 2018

Multiconsult 7.0 % (8.4 %) 4.0 % (5.3 %) -0,3 % NA

Sweco 7.6 % (8.1 %) 8.4 % (8.8 %) 9.4 % 9th of may

COWI 3.9 % (6.7 %) 4.0 % (6.9 %) NA NA

Rambøll 3.1 % (5.7 %) 4.1 % (5.8 %) NA NA

Rejlers 1.2 % (2.2 %) 1.0 % (2.6 %) 1.4 % 7th of may

ÅF 8.7 % (9.0 %) 8,2 % (8.1 %) 9.9 % 9.1 %

Selected companies in the industry



Stortingets building project
- and how to be perceived as the guilty part

Christian Nørgaard Madsen
CEO, Multiconsult

This month Geelmuyden Kiese, awarded Christian 
Nørgaard Madsen with the award «Tåkelur», for clear 
and professional media handling of the case at Stortinget. 

The media pressure has been challenging for us. 
However, standing together and handling the case 
strategically has made the organisation stronger and 
more united.



Media exposure over time

175
2018

20175144 21087

Multiconsults
defence is sent to 
Oslo tingrett

Multiconsult and
LINK arkitektur wins 
the project

Stortingets
direktør
resigns

Rehabilitation 
of P26 gets 
confirmed

Riksrevisjonen
presents its 
report

Stortingspresidenten
resigns

Prospected cost 
gets increased to
NOK 1,8 mrd.

Stortinget
warns a coming 
lawsuits 

Lawsuit 
received

Cost levels reach
NOK 1,8 mrd.

New expected cost 
frame set to NOK 
2,3 mrd.

March April20132011 20172014 2016 FebruaryDecemberJune
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