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TOMRA GRUPPEN

RESULTAT          3.  kvartal     Akkumulert 30.09. Akk. 31.12.
(Tall i MNOK) 2000 1999 2000 1999 1999
Driftsinntekter 729,5 567,3 1971,7 1603,5 2169,4
Tilvirkningskost 413,9 306,8 1127,1 871,8 1188,6
Leasing avskrivninger 23,3 16,0 54,0 51,4 64,7
Dekningsbidrag 292,3 244,5 790,6 680,3 916,1
Driftskostnader 125,1 110,2 370,0 334,5 458,6
Ordinære avskrivninger 27,5 21,4 76,5 55,7 76,7
Driftsresultat 139,7 112,9 344,1 290,1 380,8
Resultat tilknyttede selskaper 0,4 7,1 10,1 15,6 13,2
Netto finansposter* 7,7 13,1 (0,1) 7,9 12,0
Resultat før skatt 147,8 133,1 354,1 313,6 406,0
Skatter 48,8 45,0 116,9 105,9 122,7
Periodens nettoresultat 99,0 88,1 237,2 207,7 283,3
Minoritetsinteresser (4,3) (3,2) (9,1) (5,8) (6,0)

BALANSE 30. september
(Tall i MNOK) 2000 1999 31. des. 1999
Eiendeler
Immaterielle eiendeler 413,8 352,1 351,4
Leasing utstyr 259,8 235,8 250,5
Andre varige driftsmidler 794,8 549,1 627,1
Andre omløpsmidler 1444,4 883,3 848,4
Likvider 743,1 161,1 270,1
Sum eiendeler 3655,9 2181,4 2347,5

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 2880,0 1487,4 1559,4
Minoritetsinteresser 73,6 42,8 45,0
Utsatt skatt 133,5 78,9 123,8
Langsiktig rentebærende gjeld 42,4 43,7 40,5
Kortsiktig rentebærende gjeld 10,3 138,1 210,6
Annen kortsiktig gjeld 516,1 390,5 368,2
Sum egenkapital og gjeld 3655,9 2181,4 2347,5

RESULTAT 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
PR. KVARTAL 1999 1999 2000 2000 2000
Driftsinntekter 567,3 565,9 583,3 658,9 729,5
Driftsresultat 112,9 90,7 89,6 114,8 139,7
Salgsvekst (%) 35,8 33,4 33,7 9,8 28,6
Driftsmargin (%) 19,9 16,0 15,4 17,4 19,2
Fortjeneste pr aksje (NOK) 1,02 0,91 0,75 0,85 1,12

* Netto finansposter for 3. kvartal 1999 er endret. Gevinsten fra nedsalget i TNYR på 12,1 MNOK som ble ført i 2. kvartal
1999 og reversert i 3. kvartal samme år er eliminert.



HOVEDPUNKTER
- Omsetning på 730 MNOK (+29%)
      - Europa 214 MNOK (+4%)
      - Amerika 516 MNOK (+43%)
- Driftsresultat på 140 MNOK (+24%)
- Lansering av to nye produkter
- Utvidet Ahold-avtale, ytterligere 1100 automater
- TOMRA hentet inn 1 milliard NOK i en rettet
   emisjon på 4 millioner aksjer i september

RESULTAT/BALANSE
Omsetningen økte i tredje kvartal 2000 med 29% til 730
MNOK. Driftsresultatet viste en vekst på 24% til 140
MNOK med en driftsmargin på 19,2%. Resultat før skatt
økte fra 133 MNOK til 148 MNOK (+11%).

Akkumulert omsetningen for de første ni måneder ble
1972 MNOK mot 1604 MNOK i 1999 (+23%), mens
driftsresultatet økte fra 290 MNOK til 344 MNOK
(+19%).

Fortjeneste pr aksje økte med 12% til NOK 2,72 for de
første ni måneder. Balansen har øket med 56% fra
inngangen av året til 3656 MNOK, hovedsakelig påvirket
av emisjonen som ble gjennomført i september.
Likviditeten er meget god og egenkapital-andelen
utgjorde 79% ved utløpet av kvartalet.

EUROPA
Akkumulert omsetningen i Europa utgjorde 656 MNOK
for de første ni måneder 2000 mot 719 MNOK i samme
periode 1999 – en nedgang på 9%. Salgsveksten i Europa
utenfor Norge er fortsatt god med 17% vekst i perioden.

Omsetning pr. marked
Tall i MNOK 9m00 9m99
Norge 60 211
Sverige 95 79
Finland 63 68
Danmark 55 45
Nederland 97 91
Tyskland 188 149
Østerrike 51 47
Sveits 38 11
Andre 9 18
Total Europa 656 719

Aktivitetsfordelt omsetning
Tall i MNOK 9m00 9m99
Salg, leasing 465 538
Service 179 169
Adm. & Promotion 12 12
Total Europa 656 719

Danmark
Dansk Retursystem (DRS) ble etablert i juli av den
Danske Bryggeriforeningen. En av DRS’ prosjekter er å
modernisere og oppgradere eksisterende mottaks-
systemer for gjenfyllbar emballasje inkludert en
finanseringsplan for investeringer i automater og
bakromssystemer. Denne planen er ennå ikke konkludert,
noe som har medvirket til en utsettelse av planlagte
investeringer i dagligvarehandelen.

TOMRAs aktivitetsnivå i Danmark ble derfor vesentlig
svakere enn forventet i tredje kvartal med en omsetning
på bare 15 MNOK mot 16 MNOK i samme periode
forrige år.

Tyskland
Omsetningen i Tyskland har utviklet seg i tråd med
forventningen for tredje kvartal med en vekst på 26%
både i kvartalet og akkumulert for de første ni måneder.

Diskusjonene rundt en mulig innføring av pant på
engangsemballasje neste år fortsetter å utvikle seg
positivt. TOMRA har lagt ned vesentlige ressurser i
forberedelser til leveranse av et større volum automater
samt gjennom ledelse av et prosjekt som tar sikte på å
utvikle en operativ modell for pantsystemet i samarbeide
med tysk industri.

Det ble avholdt en pressekonferanse den 11. oktober i
Berlin hvor dette prosjektinitiativet ble annonsert med
umiddelbar positiv respons fra politisk hold.

Utvidet Ahold-avtale
TOMRA signerte 13. oktober en utvidelse av den globale
leverandøravtalen med Ahold som definerer TOMRA
som primær og preferert leverandør av retur-automater til
ICA Ahold AB for perioden 1. oktober, 2000 til 31.
desember, 2002. Kontraktens volum er på minimum 1100
automater fordelt på det svenske og norske markedet.

AMERIKA
Akkumulert omsetningen i Amerika for de første ni
måneder utgjorde 1316 MNOK - en økning på 49% fra de
rapporterte 884 MNOK i samme periode 1999.

Salg pr. marked
Tall i MNOK 9m00 9m99
New York 345 257
Connecticut 64 59
Massachusetts 73 43
Michigan 164 129
California 521 283
Ikke-pant stater 97 97
Canada 48 10
Andre 4 6
Total Amerika 1316 884

Aktivitetsfordelt omsetning
Tall i MNOK 9m00 9m99
Salg, leasing 111 107
Service 91 89
Resirkuleringssentre 182 133
Materialhåndtering 858 483



Adm. & Promotion 74 72
Total Amerika 1316 884

Wise Recycling LLC
Salget av TOMRAs 50% eierandel i Wise Recycling
LLC til Wise Metals Group LLC, som ble annonsert i
februar 2000, er forventet å bli sluttført i løpet av fjerde
kvartal.

Nordøst og Michigan
Både Massachusetts og Michigan hadde økt vekst i tredje
kvartal, hovedsakelig som følge av kontraktene innen
materialhåndtering som ble signert i løpet av andre
kvartal.

California
Konverteringen av resirkuleringssentre til RePLANET i
California ligger noe etter planen for 200 konverterte
sentre innen utgangen av året. Totalt var 120 sentre fullt
ombygget ved utgangen av september. Årsaken er primært
et mer omfattende arbeide med ombyggings- og
etableringstillatelser fra offentlige myndigheter.
Emballasjevolumene i RePLANET sentrene målt mot
kontrollgruppen viser fortsatt et stabilt høyere volum for
RePLANET i overkant av 60%.

Den negative resultatutviklingen i TOMRAs
prosesseringsaktiviteter i California fortsatte inn i tredje
kvartal. Ved utgangen av august var imidlertid alle
vesentlige forhold utbedret med positive resultatbidrag i
september. Det gjenstår fortsatt endel utfordringer innen
dette forretningssegmentet i California, som på sikt
forventes å kunne gi betydelig bedre driftsmarginer.

PRODUKTLANSERINGER
TOMRA introduserte to nye produkter i løpet av tredje
kvartal; bakromsløsningen Smart Sort samt en ny versjon
av TOMRA Duo. Smart Sort-systemet er et automatisert
sortingssystem som vil øke effektiviteten i håndteringen
av returnert emballasje for både butikk og
drikkevareindustrien. Smart Sort er utviklet for det
skandinaviske markedet med vesentlig markeds-
potensiale både i Finland og Danmark.

Den nye versjonen av TOMRA Duo -- en kombinert
automat for boks og PET flasker – er primært rettet mot
mindre og mellomstore butikker. Automaten er utviklet
for å håndtere et større emballasjevolum enn den tidligere
versjonen og forventes å åpne nye markeds-segmenter i
Nord-Amerika.

GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT
Global Business Development (GDB) ble etablert ved
utgangen av forrige år under ledelse av Greg Garvey.
GBD målsetning er å identifisere, utvikle og realisere
strategiske initiativer i potensielle vekstmarkeder. I
tillegg til reallokering av interne ressurser, er det i løpet
av året gjennomført flere strategisk viktige ansettelser.
Hovedfokus ved disse ansettelsene har vært å rekruttere
nøkkelpersoner som kan bidra til bygge opp nye
markedsmuligheter i Europa inklusive alternative
modeller i Tyskland, etablere en sterkere tilstedeværelse

i Japan samt å utvikle ytterligere markedsmuligheter i
Asia.

I tillegg til å bygge organisasjonen er det igangsatt
betydelige aktiviteter i det tyske og brasilianske
markedet. GBD har utviklet flere alternative drifts-
modeller og etablert et tett samarbeide med flere
industrigrupperinger for å realisere potesialet knyttet til
innføring av pant på engangsemballasje i Tyskland.

Brasil har i løpet av året også utviklet seg til å bli et
attraktivt marked for nye returmottakskonsepter. Dette
skyldes først og fremst et betydelig økning av engangs-
emballasje, spesielt plastflasker, som har skapt en
betydelig politisk utfordring for drikkevareindustrien.
TOMRA er posisjonert til å gjennomføre strategiske
investeringer innen utgangen av året med forventninger
om betydelige markedsaktiviteter i det kommende året.

MARKEDSUTSIKTER
Styret er optimistisk til markedsmulighetene og forventer
fortsatt vekst i det amerikanske og europeiske markedet
utenfor Norge. TOMRA opprettholder også de langsiktige
vekstmålsetningene på minimum 30% årlig vekst.
Forventningene til neste års utvikling er vanskelig å
kvantifisere før en endelig avklaring om pant på
engangsemballasje i Tyskland foreligger.

AKSJONÆRER
TOMRA utstedte i september 4 millioner nye aksjer
gjennom en rettet emisjon mot 60 institusjonelle
investorer til kurs NOK 260 pr. aksje. Dette
representerer 4,8% av selskapets samlede aksjekapital.
Emisjonsbeløpet på én milliard NOK skal brukes til
finansiering av fremtidige oppkjøp og posisjonering av
TOMRA i verdikjeden i flere europeiske markeder. I
tillegg ble det utstedt 25000 aksjer i forbindelse med
utøvelse av opsjoner. Det samlede antall aksjer økte til
87 833 832.

Fordelingen av TOMRAs aksjonærbase på nasjonalitet
viste ved utløpet av september 2000: Norge 27,1%, USA
23,3%, Storbritannia 17,5%, Luxemburg 8,2% og
Frankrike 6,7%.

TOMRAs aksjekurs økte fra NOK 228 til NOK 298,50 i
løpet av tredje kvartal 2000. Samlet antall aksjer omsatt
hittil i år var 133 millioner, mot 106 millioner i samme
periode forrige år.

Asker, 17. oktober 2000
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