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Blyfri
milliardavtale
Nammo fikk storkontrakt med Forsvaret
■

raufoss : – Vi er

stolte av å ha dratt
i land en ny stor
kontrakt, sier
konsernsjef Edgar
Fossheim i Nammo AS.
Kjetil Lysengen

For Nammo innebærer kontrakten sikre leveranser på i underkant av en halv milliard og opsjoner på ytterligere 700 millioner
kroner.
Kontrakten løper over flere
år og all produksjon skal forgå
i Nammos lokaler i Karlsborg i
Sverige.

Vil ligge i forkant

– Det er viktig for oss at vi ligger
i forkant og utvikler produkter
som reduserer all fare for potensielle helse- og miljøskader, understreker Fossheim.
Den nye ammunisjonstypen,
som skal tas i bruk i bruk i blant
annet Forsvarets automatrifle
HK416, ble utviklet etter rapporter om at mange ble syke ved
bruk av den første utgaven av
blyfri ammunisjon.
– Normalt tar utviklingen av
nye forsvarsprodukter mellom
fem til 10 år. Denne nye ammunisjonen ble til på under en
tredjedel av tiden, påpeker Fossheim.
Årsresultatet til Nammo ble
lagt fram på en pressekonferanse
på Raufoss fredag ettermiddag.

Høy kroneverdi

Den viser blant annet at marginen er økt – til tross for lavere
topplinje. Fossheim forklarer at
nedgangen i topplinjen i stor grad
skyldes svak Euro og Dollar.
– Når kronekursen samtidig er
høy skaper det problemer for oss,
i eksportsammenheng. Vi har i
tillegg betydelige utfordringer i
land med høy arbeidsledighet,
sier Fossheim, som likevel er optimist med tanke på framtida.
– Som følge av fusjoner og
oppkjøp de siste årene har Nam-

STOLT: – Vi er stolte av å ha dratt i land en ny storkontrakt, denne gang med Forsvaret, sier konsernsjef Edgar Fossheim i Nammo. 
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mo forsterket sin posisjon internasjonalt. Samtidig som vi har
lagt vekt på å beholde vår sterke
stilling i Norden, sier Edgar Fossheim.

Nedgang i salget

Regnskapstallene fra i fjor viste
en nedgang i salgstallene med 8
prosent sammenliknet med året
før.
Årsresultatet viste en økning
på 10 millioner kroner etter skatt
– fra 280 millioner i 2010 til 290
millioner i 2011.
– Nammos finansielle stilling
er sterk – med god likviditet og
en egenkapital på 50 prosent av
totalkapitalen, framholder konserndirektøren.
Fornyings-, administrasjonsog kirkeminister Rigmor Aasrud

var også på plass i går for blant
annet å få en omvisning i produksjonslokalene.

EU-direktivet

Aasrud var invitert dit av Nammo, som blant annet ville snakke
med henne om virkningene av
EU-direktivet for norske bedrifter.
– Hva vil regjeringen gjøre for
at Nammo ikke skal et strengere
regelverk sammenliknet med
utenlandske selskaper når det
gjelder eksport?
– Alle må i utgangspunktet følge det nye EU-direktivet, sier Aasrud til Oppland Arbeiderblad.
– Men det er viktig at vi prøver
finne en god løsning på dette, sier
Rigmor Aasrud.

MINISTER PÅ BESØK: Statsråd Rigmor Aasrud (t.v.) besøkte i går
Nammos lokaler på Raufoss for første gang. Kommunikasjonsdirektør Sissel Solum og stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) før
omvisningen i Nammos produksjonslokaler i går.

Alt som gjelder sommerdekk.
Og litt til.

Michelin
Energy Saver
205/55x16 91V - pr. stk

990,-

Fornøydgaranti - bytterett! Spør oss om dekkhotell - vi har gunstige priser!
Michelin

BFGoodrich

Dim

Mønster

Dim

Mønster

Pris

Dim

1 032,-

Begrenset antall!

Begrenset antall!

Montering tilkommer.

Montering tilkommer.

Continental

Pris

Continental
Premium Contact 2 og 5
205/55x16 91V - pr. stk

Nokian
Mønster

Pris

Dim

Mønster

Pris

175/65x14 82T

Energy Saver

633

175/65x14 82T

G-Grip

465 175/65x14 82T

Premium Contact 5

723 175/65x14 82T

Hakka Green

705

195/65x15 91H

Energy Saver

799

195/65x15 91H

G-Grip

623

195/65x15 91H

Premium Contact 5

845

195/65x15 95V

Hakka Blue

937

205/55x16 91V

Energy Saver

990 205/55x16 91H

G-Grip

215/65x16 98H

Latitude Tour HP

1348 215/65x16 98H

Long Trail T/A Tour

225/45x17 91Y

Pilot Sport 3

1569 205/50x17 89V

235/65x17 104H

Latitude Tour HP

1821

225/45x17 91V

760

205/55x16 91V

Premium Contact 2/5

1032

205/55x16 94H

Hakka Green

1149

1051

215/65x16 98H

Conti 4x4 Contact

1413

215/65x16 102V

Hakka Blue

1598

G-Grip

1478

225/45x17 91Y

Sport Contact 5

1698

225/45x17 94V

Hakka Blue

1704

G-Grip

1249

235/65x17 108V

Conti 4x4 Contact

2465

235/65x17 106H

Hakka SUV

2220

Nettopris, oppgitt pr. dekk. Tillegg for montering/avbalansering. Forbehold om
prisendringer. Dette er kun et utvalg. Spør oss om pris på andre dimensjoner.

Bilia

08555

Følg oss på www.facebook.com/bilianorge
www.bilia.no - betjent med eDialog24

Husk!
Hjulskiftdager, 12 og 14. april.
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Gjøvik
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Lillehammer
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