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NÆRING
Tapere siste uke

Vinnere siste uke
Prosentvis endring

Funcom
Transit Invest
SAS AB
Intex Resources
Songa Offshore

Vinnere siste 12 mnd.
Prosentvis endring

Grieg Seafood
Bionor Pharma
Nio
Norwegian Air Shuttle
Marine Harvest

Oslo Børs

Prosentvis endring
38,33
28,00
24,24
21,38
19,12

170,00
141,55
140,16
129,57
120,54

Hovedindeks siste 6 måneder

Rente (Nibor 3 mnd)
Siste 12 måneder

Norda
-21,15
Norse Energy Corp.
-20,00
SinOceanic Shipping
-19,64
InterOil Exploration and Prod.-17,78
Norway Pelagic
-14,14

Tapere siste 12 mnd.
Prosentvis endring
EMS Seven Seas
Clavis Pharma
Blom
Codfarmers
RECion

-85,49
-83,95
-83,33
-81,82
-79,79

Jun

Nov

Jun 11

Nov 12

Oppsving for Midth

Investerer i moderne maskiner og kompetanseheving hos a

70 ansatte: Brødrene Midthaug AS har nå 70 ansatte på
Kleive (bildet) og 50 i datterselskaper.

Brødrene Midthaug AS
på Kleive er på
offensiven igjen, etter
at bedriften i 2010 og
2011 ble rammet av
finanskrisen.

BRØDRENE MIDTHAUG AS
(Tall i mill. kr)

2011

2010

Driftsinntekter
Driftsresultat

142,2
-1,6

124,5
0,8

-2,1

0,7

Res. før skatt

EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

MOLDE: –Viinvesterernåimoderne
maskiner for å styrke og utvikle arbeidsplassene på Kleive. Samtidig
søker vi etter flere medarbeidere i
ulikenyestillinger,sieradm.direktør Karsten Midthaug i Brødrene
Midthaug.
Midthaug er Norges største produsent av trapper, rekkverk og balkonger. Konsernet har nå 120 ansatte,hvorav70påKleiveog50idatterselskaper.

Vanskelig år. – Som mange andre i byggebransjen, ble vi rammet
av finanskrisen i 2010 og 2011. Spesielt 2011 ble et vanskelig år, hvor
vi for første gang i historien hadde
røde tall,sier Karsten Midthaug.
Omsetningen ble i fjor på 142,2
millioner kr og resultat før skatt på
minus 2,1 millioner kr. I år regner
Karsten Midthaug med at omsetningen blir på ca. 155 millioner kr.
Hanfortellerat80prosentavomsetningen er rettet mot bygg og anlegg,
–INorgefaltdettemarkedetmed
34 prosent under finanskrisen.
Samtidig prøvde vi etter beste evne
å holde aktiviteten og de ansatte i
arbeid. Det er gledelig at omsetningen igjen er økende og tallene
positive. Bedriften har utviklet seg

positivt takket være investeringsvillige eiere og dyktige medarbeidere, sierKarsten Midthaug.

Unik. Han forteller at bedriften i
dissedagersetteridriftennysåkalt
profillaser, som er unik i Norge. Investeringen i profillaseren er på
nærmere 10 millioner kroner. Investeringen er den siste i en rekke
størreinvesteringerdesiste 10åra.
– Dette er en maskin som bearbeider et bredt spekter av rør- og
stålprofiler med det siste innenfor
laserbearbeiding. Stikkord er: forbedrete produkter, nye produktmuligheter, nye markeder, kortere
produksjonstid,nykompetanseog
nye utfordringer for operatørene,
sierKarsten Midthaug.
HansierMidthaugmøteretmarked, preget av hard konkurranse,
med videreutvikling av de ansattes
kompetanse og fabrikken med de
mestmodernehjelpemidlerenkan
få.
Strekkmetall. Brødrene Midthaug har siden 1979 produsert
strekkmetallfordetnorskemarkedet.
– I sterk konkurranse med import har vi i dag over 50 prosent av
dette markedet i Norge. Det siste

Størst: Adm. direktør Karsten Midthaug i Brødrene Midthaug, Norges største produsent av trapper, rek
året har vi kommet inn på et nytt
marked for strekkmetall, hvor det
benyttes i fasader både utendørs og
innendørs.Viharbl.a.hattleveranser til Plassen i Molde og det nye
kulturhuset Buen i Mandal. I Mandal leverte vi 800 kvm interiørplater som dekker veggene i hoved salen i kulturhuset. Vi var veldig
spentpåresultatet.Detergledeligat
ledelsenforkulturhusethargittoss
svært gode tilbakemeldinger, sier
Karsten Midthaug.

Nye markeder. Han ser muligheter for å tilby produkter og tjenester inye markeder.
– Finanskrisen og de store svingningene som tidvis oppstår i byggog anleggsmarkedet, har vært en
vekker for oss. Vi vil vurdere å ha
flere bein å stå på. Dette kan være å
tilby dagens produkter til nye markeder, men også nye produkter til

Ny laserskjærer: Operatørene Tarjei Heggem (fv) og Jan Egil
Brattbakk med den nye laserskjæreren til Brødrene
Midthaug.
nyekunder,sierKarstenMidthaug.

Bekymret. Hanerbekymretover
kostnadsutviklinga i Norge.
–Viharetlønns-ogkostnadsnivå

som år for år drar fra verden for øvrig, på grunn av Norges posisjon
somoljeoggassnasjon. Lønnskostnadene vokser raskere enn inntektene,sierKarstenMidthaug.

NÆRING
Spotpris

Avkastning siste 12 måneder

Oljepris

Hittil i år, sammenlignet med fjoråret

Valuta

Siste 12 måneder

Aus. dollar AUD
Danske kr. DKK
Euro

Jan

I fjor

I år

Des

Nov 11

USD/NOK

EUR/NOK

-0,02%

+0,07%

11
.

5,91

5,90

98,27 98,22

EUR

7,33

7,33

JPY

6,90

6,88

Kan. dollar CAD

5,70

5,70

Br. pund

GBP

9,05

9,07

Sveit. fr.

CHF 608,22 608,14

Jap. yen

Nov 12
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Sv. kroner

SEK

85,34

85,11

US dollar

USD

5,68

5,68

Nov 12

(0,00 NOK)

Renten

(+0,01 NOK)

Oslo

Kort 3 mnd

Børsen i går

-0,51%

-0,05%
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Hjalp ikke å trekke oppsigelse

haug

Kristiansundmannen
hadde
sendt sin oppsigelse på en fredag, men angret i løpet av
helga.

ansatte

Mannen hadde jobbet i den statlige bedriften siden 1996, og han
hadde vært tillitsvalgt i en turbulent tid i selskapet. Han var sjukmeldt da hansendte oppsigelsen.

HANNE-SOPHIE HARNES
hanne-sophie.harnes@r-b.no

KRISTIANSUND: Da han sendte ny e-

post på mandag for å trekke oppsigelsen tilbake, fikk han som svar at
arbeidsgiverenikkeakseptertedetteogatdealleredehaddestartetprosessen med å finn en erstatter for
ham.

Jobben hans ble utlyst, og han
fikk sjøl komme på intervju. Han
måtteimidlertidseatenannenperson ble ansatti hans gamlejobb.
Nordmøre tingrett skulle ta stilling til om mannen burde få erstatning fra arbeidsgiver. Han hadde
lagt ned påstand om erstatning på
65.000 kronerfor «lidt lønnstap».

Retten frikjente imidlertid arbeidsgiveren og dømte kristiansundsmannen til å betale over
42.000 kroner isaksomkostninger.
Rettenvistetilathaniforkantav
oppsigelsenogsåhaddebedtomattest fra arbeidsgiveren som fikk et
inntrykkavatmannen"villeprøve
noe nytt".
Retten viste også til at mannen
raskt hadde fått seg annen jobb der
han hadde høgere lønn enn den
han ville hatt i den gamle stillingen.

Moe: – Lytter til motstanden fra fiskerne
SVOLVÆR/TROMSØ: Det er den sterke motstanden fra fiskeriene som
gjør at olje- og energiminister Ola
Borten Moe ikke ønsker å åpne for
oljevirksomhet utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja.
Oljeministeren mener det er
fullt forsvarlig å åpne områdene,
men han vil ikke gjøre det nå.
Moe vil isteden ha en gradvis tilnærming i de tidligere åpnede
delene av Nordland VI.
– Jeg ønsker ikke å åpne nye
områder nå. Begrunnelsen for
det er at det er svært rike og aktive
fiskerier her. De har tilkjennegitt
stor motstand. Det er argumenter
som jeg har valgt å lytte til. Jeg vil
at vi skal bruke noe mer tid for å

få til en god sameksistens mellom
fiskeriene og olje- og gassnæringen, sier Moe til NTB.
Han svarer både ja og nei på
spørsmålet om hans nei til åpning
nå også skal gjelde for hele neste
stortingsperiode, og om han dermed ønsker å videreføre Lofotenkompromisset fra Soria Moria II.
Moe ønsker nemlig å gjenåpne
den delen av Lofoten som ble
konsekvensutredet og åpnet i
1994, men som har vært midlertidig stengt siden 2001 – Nordland
VI. Ola Borten Moe sier det er én
distinkt forskjell fra regjeringens
politikk i denne stortingsperioden.
– Jeg sier at vi skal bruke områ-

Energiminister: Ola Borten
FOTO: NTB SCANPIX
Moe.
dene som allerede er åpnet. Dette
er areal hvor det etter gjeldende
forvaltningsplan ikke skal være
olje- og gassvirksomhet. Jeg tar til
orde for en forsiktig utvikling av
olje- og gassnæringa i landsdeNTB
len, sier han til NTB.
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-Formuesskatt tynger
Adm. direktør Karsten Midthaug sier formuesskatten er
en tyngende økonomisk byrde for Midthaug-eierne og
bedriften.
MOLDE: – For norske eiere som
har bygd opp store verdier knyttet til produksjonsbedrifter, bundetoppivarelagerogdriftsmidler,
erformuesskattenenøkonomisk
byrde våre utenlandske konkurrenter slipper, påpeker Karsten
Midthaug.

To millioner. Han sier formuesskatten påfører Midthaugeierne en skattekostnad, som
igjen må tas ut av bedriften. For

ådekkeforkuesskattenmåeierne
taut tomillionerkroner.
– Dette er midler som skulle
vært frigjort til investeringer og
utvikling av bedriften og arbeidsplassene, framholder Karsten
Midthaug.

Måtte låne. –Davii2011hadde
negativt resultat, måtte vi gå til
bankenoglånedissepengene.Det
er bare å konstatere at formuesskatten er blitt offer for symbol
politikk. Det skilles ikke mellom
de som har penger på bok og de
som har store råvarelager som
binder nødvendig driftskapital,
og som for eierne ikke lar seg realisere, sierKarstenMidthaug.

Spear adventstjerne
44 cm. 10 lys. Sølv champagne.
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