■ Nammo legger fram Nye gode tall for virksomheteN

Preges av stabilitet
raufoss

Nammo omsatte
for 3,7 milliarder
kroner i fjor. Nammo
Raufoss er en viktig
bidragsyter i sel
skapet.

John Berget

For det høyteknologiske forsvarsindustriselskapet Nammo ble
2013 et nytt godt år. Omsetningen
ble på 3703 millioner kroner, noe
som er en økning på 12 prosent
fra i fjor. Driftsresultatet endte
på 489 millioner, noe som gir en
driftsmargin på 13 prosent.
Nammo Raufoss er en viktig
bidragsyteri Nammo. Som «tommelfingerregel» kan man si at
Nammo Raufoss bidrar til en
tredel av konsernets omsetning
og resultat. Administrerende direktør Arnfinn Erland Paulsrud
ved Nammo Raufoss opplyser
at Nammo Raufoss omsatte for
1350 millioner kroner i fjor og
nådde et resultat på 188 millioner.
Stabilitet
Nammo Raufoss hadde i l2013
en stabil sysselsetting, med 675
ansatte lokalt gjennom året.
– Nammo hadde et godt år i
2013, og utvikler seg fremdeles.
Det gjelder både for konsernet
og for Nammo Raufoss, sier
Paulsrud som karakteriserer
virksomheten som stabil.
– Hvordan ser ordreinngangen ut for Nammo Raufoss?
– Vi har en ordreinngang som
er helt parallell med den konsernet Nammo har. Den tilsier at vi
forventer å fortsette stabilt framover. Alle tegn i tiden tyder på en
fortsatt stabil utvikling, svarer
Paulsrud som vektlegger at både
konsernet og Nammo Raufoss
har mange bein å stå på.
Tillit viktig
– Det vi er avhengig av er at vi har
nødvendig tillit i de markeder vi
opererer, at vi har en teknologisk
utvikling som er minst like god
som hos våre konkurrenter, og
at vi opptrer og oppfattes som
en pålitelig leverandør og samarbeidspartner, sier hunndølen
Paulsrud.
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opplyser at Nammo Raufoss omsatte for 1350 millioner kroner i fjor
og nådde et resultat på 188 millioner.
Arkivbilde

Selskapet Nammo fortsatte
å utvide sin produktportefølje
i fjor, noe de tre oppkjøpene i
Spania, USA og Finland bidro til.
Nammo er i dag tre ganger større
enn ved århundreskiftet og selskapet er lokalisert i ni land over
tre kontinenter.
nye steg framover
– Nammo konkurrerer med
noen av verdens mest høyteknologiske virksomheter. Våre gode
resultater og produktutvikling
viser at vi fortsatt er svært konkurransedyktige og stadig tar
nye steg innen både innovasjon
og produktivitet, sier konsernsjef
Edgar Fossheim i Nammo via en
pressemelding.

Nammo opererer i et marked
hvor stadig flere land kutter forsvarsutgiftene og hvor således
tilgjengelige budsjetter for forsvarsmateriell strammes inn.
Nammo fortsetter sin målrettede produktutvikling både med
tanke på ytelse og kostnad. Blant
annet har selskapets satsing på
rakettmotorer vist seg å bli svært
vellykket.
Veksten i salget skjer først og
fremst i de internasjonale markedene, slik at salget i 2013 til det
nordiske hjemmemarkedet Norge, Sverige og Finland utgjorde
23 prosent. 77 prosent av salget
gikk til andre internasjonale
kunder, heter det i meldingen.

Vegvesenet inviterer
til gratis russebilsjekk
GJøvik
Hvert år tilbyr vegvesenet
russebilsjekk, og onsdag er
de i gang igjen.
Mina Th. Watz

Onsdag starter årets gratiskontroller av russebiler og -busser
ved trafikkstasjonene i Oppland.
Populært tilbud
Kontrollene er et trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført
i flere år. Mange russ benytter
seg av gratistilbudet.

Vegvesenet sjekker teknisk
stand på russebilen. De som
har alt i orden får et eget russeoblat de kan sette på bilen.
Dersom vegvesenet stopper
russebilen for kontroll senere i
russetida, vil sjekken som regel
ta kortere tid, skriver vegvesenet i en pressemelding.
Konkurranse
Dessuten er det en konkurranse i det. Alle russebiler og
-busser med oblat, som holder
seg unna anmerkninger i russetida, er med i trekningen av
10.000 kroner.

