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EKSTERNE 
KUNDER

LANDSDEKKENDE GROSSIST

1200 SAMARBEIDSPARTNERE

MERKELEVERANDØRER

EGEN PRODUKSJON

Konsernfunksjoner innen kategori og innkjøp, økonomi og finans, HR, 
kommunikasjon, forretningsutvikling, it, analyse og eiendom.

EKSTERNE 
KUNDER



Langsiktig norsk eierskap med røtter fra 1866

 Aktivt eierskap og evne til å utvikle 
selskapet i takt med samfunnet har 
lagt grunnlaget for investeringer i 
mer miljøvennlig distribusjon, i 
teknologi, og i sterke 
kjedekonsepter

 Forvaltning og fremtidige verdier 
går foran kortsiktige gevinster

Investeringer Utbytte



Vi investerer i effektiv drift, bedre og mer miljøvennlige 
bygg, oppgraderte konsepter og i kompetanse



Utvikling markedsandeler, YTD per uke 39
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Likviditet- og egenkapitalsituasjonen 
til konsernet er solid 

48,1 %2017:

2016: 46,0 %

Egenkapitalandel:

6 0732017:

2016: 6 096

Likviditetsreserve i MNOK:



Forfallsprofil

pr. 30.6.2018



Finansiering pr. 30. juni 2018

26 %

6 %

9 %
0 %

18 %

41 %

Obligasjonslån
Sertifikatlån
Kortsiktig lån
Kassekreditt
Banklån trukket
Banklån ikke benyttede rammer



Gjøre morgendagens handel 
billigere og bedre

Inspirere til gode 
matopplevelser

Bidra til grønne 
og sunne valg

Vi tilpasser oss forbrukertrender og handlevaner for 
å sikre lønnsom og bærekraftig vekst



Vunnet 4 av de siste 
5 matbørsene 

Norges best likte dagligvarekjede 
(YouGov, 2019)

VEKST-
VINNER
i bransjen!

3,9%
pr. juli

KIWI med høyest sammenlignbar vekst i 
bransjen



MENY-SAMARBEID 
MED TGTG

MENY SKAL FJERNE
ALL ENGANGSPLASTTO AV KONSEPTENE

SOM ER
LANSERT SISTE ÅR

Konseptutvikling i MENY

6 av 6 mulige medaljer 
innen butikkslakter– og 
sjømathandlerfaget til 
MENY under Yrkes-NM



Spennende utvikling i SPAR med mange 
nye butikker



Joker og Nærbutikken opprettholder sin 
posisjon i distriktene

TESTER EKSPRESSLEVERING 
AV DAGLIGVARER GJENNOM 

FOODORA



Videreutvikler sitt
bykonsept

Konseptutvikling – ny 
profil

SIGNERT INTENSJONS-
AVTALE MED HELSE- OG 

OMSORGSDEPARTEMENTET

SKAL TILRETTELEGGE 
FOR ET SUNNERE 
KOSTHOLD 

Mat i farta-segmentet er i vekst

Konseptutvikling 
– fra kiosk til spisested



8. PLASS
blant Norges 

mest innovative 
bedrifter

ASKOs 
600 LASTEBILER 

skal på ren og 
fornybar energi

I GANG MED VINDKRAFT

FULL FART
FOR SL-KJØL

ASKO i utvikling



ASKO leverer til flere ulike kundesegmenter

Dagligvare
Ca. 1900 kunder

Storhusholdning
/Servering

Ca. 14 000 kunder



MARKED
I ENDRING

KUNDEN 
I ENDRING

RAMMEVILKÅR 
I ENDRING

Bevegelser i dagligvaremarkedet



Det store matmarkedet – dagligvare og servering

Kilde: Andhøy og Virke



Trygghet 
for pris

Rask, enkel og 
tilgjengelig handel

Bærekraftig 
handel

Mat i farta Digitalisering

Kundene er i endring



MAT 
FOR MINSTEN

EKSTERN 
KVALITETSSIKRING 

AV SUNNHETSTILTAK

KUTT MATSVINN 
2020

REDUKSJON 
AV PLAST F&G

UTBYGGING AV 
VINDMØLLEPARK

SUKKERFRITT 
PRISKUTT I KIWI FISK PÅ 1-2-3

MENY-SAMARBEID MED 
TGTG

Offensiv satsing på sunnhet og miljø



Bærekraft



Bærekraftig og klimanøytral

….vi skal ikke forbruke flere naturressurser 
enn det som tilføres i et naturlig kretsløp…..

….neste generasjon skal ha samme tilgang til 
naturressursene som vi har i dag……

….vi har ikke arvet jorden av våre forfedre, 
vi låner den av våre barn!



 Klimautfordringen

 Flyktningeutfordringen/integrering

Verdens to største utfordringer

Hva er vår holdning? 
 at det ikke monner hva vi gjør… 

 … eller at vi alle skal ta et ansvar 
å gjøre det vi kan?



... på vei til 
fornybarsamfunnet…

...det er «bare» muligheter –
grip dem!

Optimisme fremfor dommedag….



29



Bærekraftig utvikling - menneskene

376
Antall lærlinger 2017

(mål om 500 
lærlingeplasser årlig 

innen 2020)

835
Antall på 

arbeidstrening i 2017
(mål om 1100 

praksisplasser i året 
innen 2020)

Lærlinger 
-fremtidens muligheter 
på arbeidsmarkedet

Integrering 
-vi skal speile de 
lokalsamfunnene 

vi er en del av



Bærekraftig utvikling – store ambisjoner 
på plast

Vårt mål om 
reduksjon av plast 

innen 2025

- 20 %



Bærekraftig utvikling – maten vår

 1.3 mrd. tonn mat 
rett i søpla 
– kan fø en hel 
verden som sulter

 350 000 tonn i Norge 
– hvorav 
NorgesGruppen 
35 000 tonn

32

19 %
Reduksjon matsvinn

Mål: 

• -25 % innen 2020,
• -50 % innen 2025
• Alt restavfall til 

biogass 
• Drivstoff til ASKO´s

biler og 
naturgjødsel til 
bonden 



Våre mål for å bli klimanøytrale

 100 % fornybar energi innen 2020 – netto 
selvforsynt med ren energi

 100 % fornybart drivstoff innen 2020- biodrivstoff 
uten palmeolje 

 100 % utslippsfri transport innen 2026 -
elektrisitet og hydrogen 

 50 % redusert matavfall innen 2025 – alt 
restavfall til biogass og naturgjødsel

 15 % mindre luft i emballasjen innen 2020 –
forbruker- og detaljistforpakninger



Status bærekraft og klimanøytral 

 Etablert 7 vindmøller – Kapasitet ca. 85 GWH

 80 000 m2 solcellepaneler – Kapasitet ca. 13 GWH

98 GWH

ASKO`s forbruk pt ca. 73 GWH

25 GWH

Selvforsynt med ren energi!

Nye behov:

 600 lastebiler på el og hydrogen innen 2026 ca. 75 GWH

 Etablering av nye vind –og/eller vannkraftressurser  25-150 GWH



NorgesGruppen

Syv vindmøller 
– 100% av ASKO sitt rene energibehov

35



Viktige prioriteringer for å bli klimanøytral

Bruke mindre drivstoff

Elektrisk

Hydrogen

Bioetanol
Biogass
Biodiesel

Diesel

Fornybart drivstoff, uten 
utslipp av fossil CO2,

basert på bærekraftig råstoff.

Optimere transporten 
gjennom økt fyllingsgrad, 

redusere luft i emballasjen, 
større volumer pr. kjørte 
kilometer og forbedret 

kjøreadferd.

Rent drivstoff uten utslipp i 
drift,  basert på fornybar 

energi.

Fossilt drivstoff, store utslipp 
av fossil CO2. 

Skal utfases innen 2020.

Drivstoff-
hierarkivet



Egenprodusert hydrogen

Produsert 
med 

overskudd 
fra fornybar 
produksjon



NorgesGruppen

38

Norges første elektriske lastebil i 2016 
- Hydrogen og el er fremtiden! «-Det grønne batteriet»

El-lastebiler
i byområder

– kortere
rekkevidde

enn
hydrogen



Bærekraftig og utslippsfri transport

Ca. 60% av 
drivstoffet 

idag er 
biodrivstoff 

uten 
palmeolje 

2016: 
landets 
første 

elektriske 
lastebil

Videre 
utbygging av 

hydrogen-
produksjon 

(lang-
transport)

2018: 
landets 
første 

hydrogen-
drevne
lastebil

Eget 
produksjons-

anlegg for 
hydrogen med 
energi fra eget 
solcelleanlegg 
–drifter trucker 

og lastebiler

Fra vei til sjø; 
ASKO sitt 
sjødrone-
prosjekt



Utslippsfri, autonom elektrisk sjødrone

ASKO`s førerløse 
sjødrone krysser 

Oslo-fjorden…



Helelektrisk transportkjede med elektriske 
50 tonns trekkbiler

• 0 – utslipp. Autonom drift



Solenergi: uante muligheter!

 Mengden av solenergien (strålingen) som treffer jorda i
løpet av 40 minutter er større enn all energien hele 
verdens befolkning trenger i et år.

 I Norge er energieffekten 1500 ganger 
større enn forbruket ...



Solenergi i NorgesGruppen - 90 000 m2 i 2018

 Ca. 15 - 20% av ASKO`s rene energibehov

 Enkel velprøvd teknologi

 Rask installasjon

 Svært lite behov for tilsyn/vedlikehold

 Lang levetid (mer enn 30 år)

 Benytter arealer som ikke egner seg til annen bruk

 «Drivstoff» til el –og hydrogenlastebiler



Miljøbygg

50-60 % 
lavere 
energi-

forbruk og 
hurtiglade-
stasjoner



KIWI – «Grønn i svingene»

Nytt 
miljøbygg 

i 
Hokksund 

i 2019



Nytt kaffeforedlingsanlegg JOH.JOHANNSON 
KAFFE AS - 2020

Mål: Breem-
sertifisering:
«excellent»



Miljøtiltak ASKO OSLOFJORD AS
–automatisert regionslager i Sande i Vestfold 2021

Mål: Breem-
sertifisering: 

«outstanding»

Automatisert 
regionslager 

i Sande 



Grønn ledelse…

 Langsiktighet!

Hjerte og hjerne – en uslåelig 
kombinasjon!

 Bedriftskultur og stolthet!

 Konkurransekraft –og fortrinn!

 Klimanøytrale leveranser – våre kunders 
fotavtrykk!

 Lavest fotavtrykk – viktigere enn pris og 
vareutvalg! 



Våre ambisjoner RapporteringSlik definerer vi bærekraft

Bærekraft er å ta sosiale, miljømessige og 
etiske hensyn – og å ha lønnsomhet

Kundens førstevalg



Det grønne 
rammeverket



Det grønne rammeverket 

Miljøvennlig 
drivstoff Miljøbygg Fornybar 

energi



Det grønne rammeverket 

Fornybar 
energi Finansiering av 

fornybar energi, 
som for 

eksempel 
vindkraft, 
hydrogen-

produksjon, 
solenergi, etc.



Det grønne rammeverket 

Miljøvennlig 
drivstoff

Elektrisk, 
hydrogen, div. 
infrastruktur 

(ladestasjoner, 
hydrogen-

produksjon, etc.)



Det grønne rammeverket 

Miljøbygg
Investeringer i 
bygg som skal 
oppnå miljø-

sertifiseringer, 
for eksempel 

Breem 
“Excellent” or 
“Outstanding”.



Second 
Opinion 

–
CICERO



Vi rapporterer 
integrert 

– bærekraft er en 
del av vår 
forretning
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