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Michelin In Motion - Michelin klar med ny 2030-strategi 
 

På årets Capital Markets Day præsenterede den franske dækkoncern Michelin sin nye, 

Michelin In Motion-strategi. Gennem en række initiativer for at drive en bæredygtig 

udvikling af forretningen fokuserer strategien på vækst med klimahensyn, øget diversitet 

og fokus på forretningsområder udenfor dækforretningen. 

Med CEO Florent Menegaux og CFO Yves Chapot i spidsen præsenterede Michelin i sidste uge sin 
nye 2030-strategi, ”Michelin In Motion”. Herunder den altgennemsyrende ”All Sustainable”-vision, der 
bygger på et konstant fokus på at balancere hensynet til mennesker, klima og profit.  
 
Florent Menegaux fremlagde også Michelin Gruppens ambitioner for 2030, der baserer sig på 12 
specifikke indikatorer ift. klima og miljø, sociale og samfundsmæssig hensyn og de finansielle 
præstationer for den over 130 år gamle, franske virksomhed. Særligt fokus for den nye strategi er 
medarbejderfastholdelse- og udvikling samt diversitet med et mål om bl.a. 35% kvinder i ledende 
stillinger. Hertil kommer store reduktioner af Michelins CO2-udledning i både Scope 1 og 2 (50% 
sammenlignet med 2010) samt transportrelaterede udledninger i Scope 3. Endemålet er 
klimaneutralitet på disse punkter i 2050. 
 
På indtjeningssiden sigter den nye strategi mod en gennemsnitlig salgsvækst på 5% årligt fra 2023 til 
2030. Heraf skal 20-30% af væksten komme fra salg udenfor den traditionelle dækforretning. Målet er 
en betydelig vækstskabelse med et afkast på kapital investeret på mere end 10,5% (ROCE) i perioden 
2023-2030. 
 
Vækst udenfor dækforretningen 

Michelin vil fortsat investere i innovation og udbygning af dækforretningen. Post-Covid tendenser inden 
for mobilitet og ikke mindst fremgangen for elektriske biler skaber vækstmuligheder for Michelin, som i 
dag er teknologisk førende på udvikling og produktion af dæk til elbiler. Til det traditionelle segment på 
vejtransport fortsætter Michelin sit målrettede vækstfokus, mens virksomheden vil styrke sin position 
som branchens benchmark indenfor minedrift, jord- og landbrug, luftfart og specialdæk. 
 
Med afsæt i sin innovationskraft og ekspertise med udvikling af avancerede materialer vil Michelin 
samtidig kraftigt udbygge forretningsområder rundt om og udenfor det traditionelle dæksegment. 
Særligt på services & solutions, nye fleksible materialer, medicoprodukter, metal 3D-print og brintdrevet 
mobilitet. 
 

• Inden for Services & Solutions vil Michelin udbygge porteføljen af fleet-løsninger drevet af ny IOT-
teknologi og dataunderstøttede løsninger. 

• Michelin fokuserer også på at udvide sin voksende forretning inden for fleksible materialer 
(rullebånd, særlige belægninger, forseglinger, mv.). Det vil ske via opkøb, fusioner og investeringer 
i start-ups. 

• Også Medico-produkter rummer gode vækstmulighed for Michelin i de kommende år.  

• Og inden for metal 3D printning har Michelin i dag unikke kompetencer, der bl.a. understøtter 
potentialet i selskabet AddUp - et joint venture med virksomheden Five om skræddersyede 
løsninger til produktionsvirksomheder.  

• Endelig sigter Michelin efter at blive verdens førende inden for brintdrevet mobilitet med afsæt i 
brændselscelleteknologi fra selskabet Symbio - et joint venture mellem Michelin og Faurecia.  
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“Med Michelin In Motion-strategien igangsætter vi en ambitiøs vækstrejse over de næste 10 år. Jeg er 
overbevist om, at vores engagementet og evne til innovation gør os i stand til at skabe fremgang, der 
balancerer en bæredygtig udvikling af forretningen med et stærkt fokus på vores medarbejdere såvel 
som på kloden og de samfund, vi agerer indenfor. Helt i tråd med vores DNA vil Michelins profil i 2030 
være markant forandret via vores satsninger på nye, værdiskabende forretningsområder rundt om og 
udenfor vores traditionelle markeder. Det er denne evne til konstant at genopfinde sig selv, som har 
været Michelins styrke i mere end 130 år, og som i dag giver os en stærk tro på fremtiden,” siger CEO, 
Florent Menegaux. 
 
Ifølge CFO, Yves Chapot, har Michelins solide fundament vist sit værd det seneste år. 
 
”På trods af den nuværende krise og et usikkert økonomiske klima så har Michelin en fundamental 
soliditet og en stærk forretningsmodel. Den nye strategi giver os redskaberne til at drive ny vækst og 
samtidig reducere vores risiko i forhold til fremtidige negative, eksterne hændelser. Michelin vil fortsat 
udvikle dækforretningen, alt imens vi integrerer nye forretningsområder - hele tiden med fokus på at 
opretholde en robust og stærk forretning”. 
 
Den officielle, engelske pressemeddelelse med tilhørende finansielle mål kan læses her: 
https://www.michelin.com/en/press-releases/michelin-presents-its-all-sustainable-strategy-for-2030-
michelin-in-motion/ 
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