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Eierskapet i NorgesGruppen sikrer langsiktig forvaltning av verdier og tillater
investeringer med lange tidsperspektiv. Det kommer både by, bygd, miljø og
mennesker i Norge til gode.
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engros- og butikkvirksomhet. Verdiskapingen

Siden år 2000 har NorgesGruppen bygget et

av NorgesGruppens virksomhet skjer i Norge,

solid konsern. Egenkapitalandelen i konsernet

og kommer både fra egeneid virksomhet og

er økt fra 26 prosent i 2000 til over 42

fra selvstendige kjøpmenn som driver egen

prosent ved utgangen av 2015. Moderate

butikk tilknyttet våre kjeder. De fleste av

utbetalinger av utbytte i samme periode har

disse kjøpmennene har aksjer i Norges-

bidratt til å styrke egenkapitalen og bygge de

Gruppen. Mange av dem driver tradisjonsrike

finansielle musklene som er nødvendige for

butikker og investerer i næring og annet som

å videreføre et høyt investeringsnivå.

styrker lokalsamfunnet.

Driftsresultat før av- og
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Landsdekkende investeringer

Utvikler bredde
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skap og investeringer som kan gi fortsatt

også i NorgesGruppen, har konsernet fortsatt
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Hvem eier NorgesGruppen?
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Investerer i miljøforbedringer

den dagligvareaktøren med største andel

Langsiktighet og aktiv involvering fra eierne

butikker i landets minste kommuner. Fordel-

bidrar til at NorgesGruppen er fokusert på å

ene av felles innkjøpsavtaler og ordningen

investere i miljøforbedringer og teknologier

med fraktutjevning har medvirket til det

som bare kan antas å lønne seg på sikt. Et

store geografiske nedslagsfeltet. Distribu-

eksempel på dette er de betydelige inves-

sjonssystemet og innkjøpsavtalene gir
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Dersom konsernet var drevet av kortsiktige
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røtter i det norske dagligvaremarkedet og består av både
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Har NorgesGruppen eierskap i
andre virksomheter?
NorgesGruppen har investeringer
i en rekke tilknyttede selskap. De
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av lignende prosjekter for å kutte klima-
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dag. Bosettingsmønstre og store avstander
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Dimple’s Norge. Dagrofa driver
sin virksomhet i Danmark.

sentrale strøk.

Dette mener NorgesGruppen
• Tålmodig og langsiktig eierskap setter forvaltning av framtidige verdier foran kortsiktig
profitt, og øker forutsigbarheten for ansatte, leverandører og andre deler av
NorgesGruppens omgivelser. Konsernet bygges stein for stein til en robust enhet.
• Langsiktighet har skapt NorgesGruppens landsdekkende system for distribusjon og
brede tilstedeværelse i norske lokalsamfunn.
• Aktivt eierskap og evne til å utvikle selskapet i takt med samfunnet har lagt grunnlaget

KILDER
1) Analyse 2003–2013 fra Arctic
Securities, supplert av
NorgesGruppen med tall fra 2014.
Utvalget omfattet: Orkla, Orkla
Foods Norge, Lilleborg, Tine,

for investeringer i mer miljøvennlig distribusjon og teknologi, og i kjedekonsepter som

Nortura, O Kavli, Q-Meieriene,

legger listen for kvalitet og utvalg i norsk dagligvarehandel.

Agra, Cernova, Coca-Cola Norge
og Ringnes

