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Aker ASA (Aker) er et industrielt 
investeringsselskap som utøver 
aktivt eierskap for å skape verdier. 
Aker forener industriell kompetanse, 
kunnskap om kapitalmarkedet og 
finansiell styrke. Som eier bidrar 
Aker med å videreutvikle og styrke 
sin portefølje. I porteføljeselskapene 
er Aker en pådriver i arbeidet med 
strategi, driftsforbedringer, finansiering, 
restrukturering og gjennomføring av 
transaksjoner. 

Akers eierengasjementer er konsentrert 
om sektorene olje og gass, maritime 
eiendeler og marin bioteknologi. 
Investeringene består av to porteføljer:

Industrielle investeringer er strategiske 
og forvaltes i et langsiktig perspektiv, 
og omfatter eierskapet i Aker BP, Aker 
Energy, Aker Solutions, Akastor, Kværner, 
Ocean Yield, Aker BioMarine og Cognite.  

Finansielle investeringer er kontanter 
og andre eiendeler. I denne porteføljen 
inngår blant annet de børsnoterte 
selskapene American Shipping Company, 
Philly Shipyard, REC Silicon og Solstad 
Offshore, og eiendomsutviklingselskapet 
FP Eiendom. 

Størrelse
Aker er direkte eller indirekte den største 
eieren i ni selskaper notert på Oslo Børs. 
Samlet omsetning i Aker og i selskaper 
hvor Aker er største eier var over 83 
milliarder kroner i 2019, med ca. 37 000 
ansatte, inkludert innleide. Om lag 21 000 
av disse arbeider i Norge.

Utvikling i verdijustert egenkapital (VEK) 
er en nøkkelindikator for Aker ASA og 
holdingselskaper. Per 31. desember 2019 
var VEK 50,0 milliarder kroner, opp fra 41,7 
milliarder kroner året før. I tillegg ble det 
utbetalt et utbytte på 1,7 milliarder kroner 
i 2019.

Eierforhold
Siden selskapet ble reintrodusert på Oslo 
Børs 8. september 2004 har Aker-aksjen 
gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 
23 prosent per 30. mars 2020, inkludert 
utbytte. Selskapet har 14 556 aksjeeiere ved 
inngangen til 2020. Akers hovedaksjonærer 
er Kjell Inge Røkke som gjennom sitt 
selskap TRG Holding AS eier 68,2 prosent 
av aksjene. Gjennom et privateid selskap 
eier konsernsjef Øyvind Eriksen 0,2 prosent 
av B-aksjene i TRG Holding AS, samt 
219 072 aksjer i Aker ASA.

Dette er Aker
Aker har siden etableringen i 1841 vært en pådriver i utviklingen av 
kunnskapsbasert industri med et internasjonalt nedslagsfelt.

 Aker er direkte 
eller indirekte den 
største eieren i ni 

selskaper notert på 
Oslo Børs. 
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Cognite

Eiendom

Andre børsnoterte investeringer

Kværner

Aker Energy

Akastor

Aker Solutions

Aker BioMarine

Andre �nansiellle investeringer

Kontanter

n  Aker BP 41,5

n  Ocean Yield 5,2

n  Kontanter 3,7

n  Andre finansiellle investeringer 2,5

n  Aker BioMarine 2,4

n  Aker Solutions 2,3

n  Akastor 1,0

n  Aker Energy 0,9

n  Kværner 0,9 

n  Andre børsnoterte investeringer 0,9

n  Eiendom 0,6

n  Cognite 0,0

Milliarder kroner
Fordeling av brutto eiendeler på 61,9 milliarder kroner per 31. desember 2019
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Hovedpunkter 2019

+23

Cognite vokser
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Teknologisenter

prosent milliarder 

Avkastning til aksjeeierne:

Industriell software:

Utbytte:

Bærekraft:

Aksjekursen steg fra 462 kroner til 543,50 kroner ved utgangen av 
2019. Inkludert utbyttet på 22,50 kroner per aksje var avkastningen 
til aksjonærene 23 prosent. Verdijustert egenkapital var 673 kroner 
ved årsslutt 2019, opp fra 562 kroner ved utgangen av 2018. 
Inkludert aksjeutbytte utbetalt i 2019 var verdiveksten 24 prosent. 
Hovedindeksen på Oslo Børs, som er Aker-aksjens referanseindeks, 
steg med 17 prosent i 2019.

Cognite doblet omsetningen i 2019. Det industrielle 
softwareselskapet setter kunder i olje- og gassindustrien og 
kapitalintensive næringer i stand til å forbedre driften gjennom 
effektiv innsamling og deling av data. Hovedproduktet Cognite 
Data Fusion samler, behandler og analyserer enorme datamengder 
løpende for industrikunder. Cognite er globalt ledende i 
digitalisering av olje- og gassindustrien .  

Utbytte til Aker fra porteføljeselskaper var 3 482 millioner kroner i 
2019, sammenlignet med 2 174 millioner kroner i 2018. Forutsigbar 
kontantstrøm øker handlefriheten for et investeringsselskap som 
Aker. Aker BP og Ocean Yield bidrar mest, hvorav Aker BP stod for 
300 millioner dollar i 2019. 

World Economic Forum og Aker har sammen etablert et globalt 
teknologisenter for hav og miljø. Målet er å ta i bruk ny teknologi 
for å bevare verdenshavene og redusere industriens miljømessige 
fotavtrykk. Gjennom offentlig-privat samarbeid skal senteret utvikle 
løsninger for en bærekraftig og lønnsom havøkonomi. De første 
prosjektene som skal redusere utslipp og bidra til mer bærekraftig 
fiskeri er igangsatt.
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Nøkkelindikatorer
Akers nøkkelindikatorer er utvikling i verdijustert egenkapital og avkastning (kursutvikling og utbytte) for aksjonærene.

Selskapene som inngår i Aker ASA og holdingselskaper er 
rene eierselskaper. Det sammenslåtte regnskapet for disse 
selskapene er mer relevant for å følge verdiutviklingen enn å se 
på morselskapet alene eller konsernregnskapet for Aker. I Akers 
årsrapport er imidlertid alle disse tre regnskapene presentert.

Verdijustert egenkapital (VEK) i Aker gir en indikasjon på 
de underliggende verdiene, og er grunnlaget for selskapets 
utbyttepolitikk (2–4 prosent av VEK per år). I beregningen av 

VEK benyttes markedsverdi for børsnoterte verdipapirer, mens 
bokført verdi benyttes for øvrige eiendeler.

Grunnet den ekstraordinære situasjonen som følge av COVID-
19-pandemien, oljeprisfall og volatile kapitalmarkeder per mars 
2020, foreslo styret at generalforsamlingen ikke beslutter 
utbytteutdeling, men at styret i stedet for en fullmakt til å vedta 
utbytte med grunnlag i årsregnskapet for 2019.

Kroner per aksje
VEK per aksje

Kroner per aksje og prosent av VEK
Avsatt utbytte per aksje

n  VEK etter avsatt utbytte

n  Avsatt utbytte

n  Børskurs

n  Avsatt utbytte (NOK)

n  Prosent av VEK før utbytte
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Milliarder kroner
Brutto eiendeler fordelt på segmenter

Milliarder kroner
Brutto eiendeler fordelt på sektor

n  Finansielle investeringer 

n  Industrielle investeringer
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n  Leting og oljeproduksjon

n  Sjømat og marin bioteknologi

n  Maritime eiendeler

n   Kontanter og likvide 

fondsinvesteringer

n  Annet
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Milliarder kroner
Endringer i verdijustert egenkapital

2019 2018

Mottatt utbytte 3 482 2 174

Driftskostnader 1) (267) (254)

Andre finansposter (597) (247)

Skattekostnad - -

Sum 2 619 1 673

Utbetalt utbytte (1 671) (1 338)

Emisjon og salg 2) 14 (25)

Verdiendring 3) 7 269 (337)

Endringer i verdijustert egenkapital 8 230 (27)

Verdijustert egenkapital før avsatt utbytte 49 974 41 744

1) Ekslusive avskrivinger
2) Bonusaksjer til ansatte/egne aksjer
3) Verdiendringer inkluderer avskrivinger og nedskrivinger av anleggsmidler og salgsgevinster

Millioner kroner
Utvikling verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper

Utvikling i verdijustert egenkapital
Verdijustert egenkapital ved utgangen av 2019 var 49 974 millioner kroner, sammenlignet med 
41 744 millioner kroner året før. Dette tilsvarer 673 kroner per aksje. Oversikten på neste side viser 
eksponering og sammensetning av verdijustert egenkapital per aksje i Aker.
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Verdijustert egenkapital

Per 31.12.2019 Per 31.12.2018

Eierandel
NOK  

per aksje
Millioner 

kroner
NOK   

per aksje
Millioner 

kroner

INDUSTRIELLE INVESTERINGER

Aker BP 40,0 %  559  41 486 423 31 403

Aker Solutions 34,8 %  31  2 338 50 3 750

Akastor 36,7 %  13  1 000 18 1 313

Kværner 28,7 %  12  859 13 931

Aker BioMarine 98,0 %  32  2 363 32 2 411

Ocean Yield 61,7 %  70  5 187 78 5 816

Aker Energy 49,2 %  12  925 6 471

Cognite 64,0 %  1  42 1 42 

Sum Industrielle investeringer  730  54 200 621 46 139

FINANSIELLE INVESTERINGER

Kontanter  50  3 715 26 1 945

Andre børsnoterte investeringer  12  917 9 701

Eiendom  8  603 8 568

Andre finansielle investeringer  34  2 498 25 1 860

Sum Finansielle investeringer  104  7 733 68 5 074

Sum verdijustert balanse  834  61 934 690 51 213

Ekstern rentebærende gjeld  (157)  (11 629)  (123) (9 160)

Rentefri gjeld eksklusiv avsatt utbytte  (4)  (330)  (4) (309)

Sum forpliktelser før avsatt utbytte  (161)  (11 959)  (127)  (9 469) 

Verdijustert egenkapital før avsatt utbytte  673  49 974  562  41 744 

Netto rentebærende gjeld  (6 701) (6 230) 



Aker ASA årsrapport 2019 8 Konsernsjefens brev



Aker ASA årsrapport 2019  9

Jeg vil bruke litt tid på å reflektere over 
året bak oss. Oljeprisen fikk en god start 
på året med en økning på om lag 20 
dollar per fat fra januar til mai. Prisen 
falt deretter gjennom sommeren, før 
den hentet seg inn igjen i løpet av fjerde 
kvartal. Markedet var preget av fortsatt 
sterk vekst i amerikansk skiferoljeproduk-
sjon, OPEC-kutt og "innestengte" oljefat 
grunnet sanksjoner mot Venezuela og 
Iran. Etterspørselsveksten var svak, og 
inn i 2020 har disse bekymringene blitt 
forverret av tre ting: Koronavirusutbrud-
det som har ført til en global pandemi, en 
mild vinter på den nordlige halvkule og 
en priskrig etter at samarbeidet mellom 
Saudi Arabia og Russland kollapset. 
Ved starten av året var det få av oss som 
hadde hørt om COVID-19- viruset. I dag 
forbinder vi Korona med en pandemi 
som har tatt mange menneskeliv, skapt 
frykt og utløst røde tall på børser verden 
over. Markedsreaksjonene skyldes både 
konsekvensene av pandemien som så-
dan, men det har også vært en katalysa-
tor for enda sterkere markedsreaksjoner 
enn først ventet. 

Aktiviteten stoppet opp i Kina, hvor 
millioner av mennesker har vært i karan-
tene over lang tid. Kina er en betydelig 

importør og eksportør av ulike varer, og 
situasjonen fikk raskt negative virkninger 
på verdikjeder globalt. Viruset sprer seg 
raskt i hele verden, inkludert i Norge, 
med dype konsekvenser for verdenssam-
funn og -økonomi. Et sannsynlig utfall 
er en global resesjon. Vi ser allerede at 
oljeprisen er påvirket i negativ retning, 
og følgelig aksjepriser i energisekto-
ren. Effekten er merkbar for Aker, og 
konsekvensene av COVID-19 kan komme 
til å følge oss i lang tid fremover. Som 
selskap er vi rigget for å være godt rustet 
gjennom krevende tider. Vår langsiktige 
strategi har sikret oss en robust finansiell 
posisjon med lav giring, solid likviditet og 
god tilgang på kontanter som gjør at vi 
kan gripe muligheter under usikre tider. 
For våre ansatte og deres familier tar vi 
alle nødvendige forhåndsregler og gjør 
hva vi kan for å minimere spredningen og 
effekten av viruset.

Et år med endring
En oppsummering av 2019 virker nær-
mest irrelevant når vi står midt i en glo-
bal pandemi som har snudd verden på 
hodet. 2019 vil likevel bli husket som året 
hvor klimarisiko ble en enda viktigere del 
av strategiske beslutninger og allokering 
av kapital. Fokus har skiftet fra hva vi 

Kjære 
medaksjonærer,
Jeg oppsummerer 2019 og ser fremover i en periode preget av investorfrykt. 
Markeder viser betydelig nedgang på grunn av COVID-19-viruset. Ringvirkninger 
er store verden over. Likevel er det verdt å bruke noen ord på å sette dagens 
usikkerhet i et større perspektiv. 

Konsernsjefens brev

 Som selskap 
er vi rigget for å 

være godt rustet 
gjennom krevende 

tider.
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gjør, til hvordan vi gjør det. Ingen kan 
benekte disse endringene, og spørsmå-
let er hvordan vi velger å respondere. I 
Aker vurderer vi nok en gang hvordan 
vi best kan utføre vår rolle som en aktiv, 
ansvarlig eier, samtidig som vi ser nye 
forretningsmuligheter. Jeg er fornøyd 
med resultatene som vi har bak oss, og i 
Aker ser vi frem til å møte nye tider med 
handling. 

Selv gjennom ett år preget av ustabile 
markedsforhold, inkludert en pågående 
handelskrig og mye usikkerhet, leverte 
Aker gode resultater. Igjen er jeg vitne til 
viktigheten av å holde stø kurs, men med 
opsjonalitet for å gjennomføre vår strate-
gi og skape verdier for våre aksjonærer. 
Verdijustert egenkapital økte med 8,2 
milliarder kroner i 2019, mens avkastning 
til aksjeeierne, inkludert utbytte, var 23 
prosent. Vår referanse, hovedindeksen på 
Oslo Børs (OSEBX), økte til sammenlig-
ning med 17 prosent.

Vi fortsetter vår systematiske innsats for 
å bygge fremtidsrettede, lønnsomme, 
robuste og bærekraftige virksomheter 
og arbeidsplasser. Jeg sier det igjen: 
Vi ser etter muligheter hvor andre ser 
problemer. Vi kjøper når andre selger. Vi 
er risikobevisste. På starten av et nytt tiår 
ser jeg muligheter. Økt fokus på miljø- og 
klimautfordringer er ingen trussel mot 
vår eksistens, men det krever hensyn 
som påvirker våre valg til å skape og 
gripe nye muligheter. 

Et tiår med volatilitet 
Vi lukker også bøkene på et tiår med 
den høyeste årlige gjennomsnittlige 
oljeprisen noensinne, men også hvor vi 
var vitner til en spektakulær priskollaps i 
2015–2016 forårsaket av den amerikanske 
skiferoljerevolusjonen. Fra 2011 til 2014 
var den gjennomsnittlige oljeprisen 
godt over 100 dollar per fat, støttet av 
den arabiske våren. Den utløste deretter 
en massiv tilbudsvekst i amerikansk 
skiferolje som førte til at markedet 
kollapset. OPEC endret taktikk, fra først 
å beskytte markedsandeler i 2015–2016, 
for så å endre til prisstyring i 2017, før 
de endret tilbake til beskyttelse av 
markedsandeler i mars i år.  

Mye tyder på at oljekartellet vil forsøke å 
vinne markedsandeler i løpet av de neste 
fem årene etter hvert som veksten avtar i 

både USAs skiferproduksjon og oppstart 
av større nye feltutviklingsprosjekter. 
Hvis det mot formodning ikke skjer, 
vil sannsynligvis OPEC endre tilbake 
til en beskyttende markedsstrategi. 
Kartellet ønsker nok ikke å gjenta feilen 
fra 1980-tallet, hvor prisen var beskyttet 
i en lengre periode på bekostning av 
markedsandeler. Fredag 6. mars i år, 
lanserte Saudi Arabia det som kan 
beskrives som en priskrig i det de 
dumpet oljeprisen til samtlige regioner. 
Oljeprisen kollapset. Hva som da skjer 
med oljeprisen fremover, vil avhenge av 
hvor negativt koronapandemien påvirker 
den globale økonomiske veksten, og 
om Saudi Arabia og Russland klarer å 
gjenopprette det tidligere samarbeidet. 
I skrivende stund ser det lite sannsynlig 
ut. Dette kan bety en lavere oljepris i 
tiden fremover. Heldigvis kan responsen 
på tilbudssiden komme raskere enn 
tidligere ettersom amerikansk skiferolje 
allerede har en stor markedsandel. Aker 
er forberedt på å holde stø kurs gjennom 
en svært utforredene periode for det 
globale oljemarkedet. Aker tror fortsatt 
at investeringer innenfor olje og gass vil 
være attraktiv på mellomlang og lang 
sikt. 

En ny epoke
Løfter vi blikket fremover, er vi ikke bare 
ved starten av et nytt tiår, men en ny 
epoke. Kapitalmarkeder er under en 
fundamental endring. I tillegg til økt 
fokus på ESG-relaterte spørsmål, er hele 
verdens oppmerksomhet rettet mot 
koronavirusutbruddet og de enorme 
konsekvensene det kan få for verdens-
samfunnet og den globale økonomien. 
Hvilke ettervirkninger pandemien vil få i 
tiåret fremover gjenstår å se.  

Mange ser på diversifisering bort fra in-
dustritunge og kapitalintensive næringer, 
både som følge av det dramatiske fallet i 
oljepriser, samt at klimarelaterte forhold 
har fått plass øverst på dagsorden. Aker 
er og forblir derimot et industrielt inves-
teringsselskap med tyngdepunktet i olje 
og gass. Vurderingen knyttet til Environ-
mental, Social and Governance (ESG) 
er i dag en del av premissene for vår 
forretningsstrategi og investeringsbe-
slutninger. Samtidig er fakta at verdens 
energibehov vil øke når vi etter hvert 
returnerer til en mer normal hverdag. 

Spørsmålet vi stiller oss er derfor 
hvordan olje og gass blir produsert. De 
største utslippene fra råolje stammer ikke 
fra produksjonen, men fra utnyttelsen. 
Det er likevel viktig å produsere olje med 
så lave utslipp som mulig. Aker BP er en 
leder på dette området. CO2-utslippet 
per produsert fat er allerede blant de 
laveste på verdensbasis – omtrent 7 kg 
per produserte fat sammenlignet med 
et globalt gjennomsnitt på 18 kg per fat. 
Og vi fortsetter å innovere for å redusere 
utslippene ytterligere. 

Vi har et felles ansvar for å sikre at vi 
reduserer miljøbelastningen av inves-
teringsaktivitetene våre. Fra å sikre at 
produksjonen på oljefeltene er så bære-
kraftig som mulig, til beslutningene vi tar 
som aksjonærer og samfunnsborgere. 
En fremtid med lavere karbonutslipp går 
hånd i hånd med vår strategi for langsik-
tig lønnsomhet. 

Eksisterende og nye muligheter 
Industriens innsats for å drive renere 
og mer bærekraftig har skutt fart. I 
tillegg er verdens største oljeselskaper 
i et kappløp om å investere i renere 
energi og diversifisere sine porteføljer. 
2019 ble et rekordår for investeringer 
i alternativ energi. I Aker er vi opptatt 
av at våre porteføljeselskaper 
opererer så bærekraftig som mulig, 
og i tillegg er vurderinger av nye 
investeringsmuligheter en del av vår 
daglige virksomhet. Med en solid balanse 
og økonomisk handlefrihet er Aker godt 
forberedt på å gripe nye muligheter. I 
liket med vår industriutvikling gjennom 
snart 180 år, arbeider vi målrettet 
med å fornye «gammel» industri og 
bygge nye virksomheter basert på vår 
industrielle ekspertise. Vår langsiktige og 
systematiske innsats innenfor industri, 
kombinert med kompetanse og kapasitet 
til å realisere verdiskapende muligheter, 
er kjennetegnet i Akers utvikling. Det er 
suksessformelen vår, og den fungerer. 

Aker er verken haren eller skilpadden 
i den kjente fabelen. Vi mener den 
rette balansen og tempoet er viktig 
for å sikre videre verdiskapning og 
fremtidig attraktivt utbytte for våre 
aksjonærer. Utålmodige, raske endringer 
vil øke kortsiktig risiko og redusere 
sannsynligheten for langsiktig suksess. 
I tillegg ville det stå i strid med hvordan 

Konsernsjefens brev



Aker ASA årsrapport 2019  11Konsernsjefens brev

Aker gjentatte ganger har bygget 
nye virksomheter på grunnlag – og 
ikke på bekostning av – eksisterende 
industrivirksomhet. 

Vårt unoterte industrielle 
softwareselskap, Cognite, er et 
eksempel på mulighetene som oppstår i 
tradisjonelle bransjer. Cognite kobler den 
industrielle kompetansen i Aker og Aker-
eide selskaper med noen av de beste 
programmererne og softwareekspertene 
i verden. Resultatet er et selskap som har 
mer enn doblet i størrelse og omsetning 
det siste året, og som tiltrekker seg 
global oppmerksomhet fra industritunge 
næringer, som olje og gass. Dette 
er bransjer som ser fordelene ved å 
digitalisere driften, både for å forbedre 
effektivitet og redusere utslipp. For 
våre industrielle porteføljeselskaper 
representerer Cognite en viktig rolle i 
industriutviklingen og er et eksempel 
på å bruke innovative måter å koble 
sammen data, forbedre effektiviteten 
og utnytte potensialet ved industriell 
digitalisering. 

For bare noen få uker siden reflekterte 
jeg over tiden fremover med positive 
forventinger om at det neste tiåret 
vil presentere mange muligheter for 
verdiskaping, både i våre eksisterende 
porteføljeselskaper, så vel som gjennom 
nye investeringer. Jeg står ved dette 
fremtidssynet, men på kort tid er vi 
møtt av en langt mer utfordrende 
markedssituasjon. Utsiktene er i dag 
preget av usikkerhet. En ting som 
derimot er sikkert, er at Aker vil søke 
seg muligheter med en grunnleggende 
respekt for det som allerede er etablert. 

Vår suksess hviler i stor grad på viljen 
til å fortsette å utvikle våre etablerte 
virksomheter. Olje- og gassrelaterte 
selskaper i porteføljen vil fortsette å 
vokse på en bærekraftig og lønnsom 
måte. En del av Akers rolle er å bygge 
et økosystem rundt vår eksisterende 
kompetanse for å skape merverdier. 

Konvergens mellom digitalisering 
og bærekraft
Havressurser har vært kjernen i Akers 
virksomhet siden etableringen i 1841. 
Nesten alt Aker gjør er knyttet til havet, 
og havet er også kjernen i vårt samfunns 
fremtid. For å nå FNs bærekraftsmål, 
vil havet måtte gi verden mer mat, flere 
arbeidsplasser, mer energi og råvarer. 
I følge OECD-estimater kan verdien av 
havøkonomien overstige 3 billioner dollar 
innen 2030, noe som gir mer enn 40 mil-
lioner arbeidsplasser. For å oppfylle dette 
potensialet, er det nødvendig å ivareta 
og forbedre havets helse. 

Aker ønsker også å være en del av 
løsningen fremover. Derfor lanserte vi 
i 2019 Center for the Fourth Industrial 
Revolution (C4IR) Norge sammen med 
World Economic Forum. Senteret er et 
felles initiativ mellom Aker-selskaper, 
samt REV Ocean og Ocean Data Founda-
tion, begge eid av Akers hovedaksjonær, 
bygget på en ambisjon om å tilby en 
samarbeidsplattform som kan fremskyn-
de bruken av teknologi for å redusere 
miljøavtrykket fra industrier. Gjennom 
samarbeid mellom næringsliv, myndig-
heter og NGOer kan vi utnytte potensi-
alet som ligger i digital teknologi for å 
dele kunnskap og fremme bærekraftig 
utvikling - for samfunnet, for verdiska-

ping og for miljøet. 

Stø kurs
I skrivende stunt fortsetter tilfeller 
med smittede av koronaviruset å stige, 
både i Norge og internasjonalt. At 
børser verden over ser dramatiske fall 
og usikkerheten om konsekvensene 
for økonomisk vekst brer seg, er en 
påminnelse om at Aker skal holde stø 
kurs. Vi har opsjonalitet og skal fortsette 
å gripe muligheter. Vi er alle preget av 
usikkerheten som nå råder. I Aker har vi 
besluttet å fryse lønninger for 2020, og 
har heller ikke lansert bonusprogram. 
I tillegg har jeg bedt om at min lønn 
halveres ut året.

Til tross for usikre markedsforhold, er 
jeg langsiktig optimistisk. Akers mål er 
å skape aksjonærverdi i form av utbytte 
og positiv aksjekursutvikling over tid. 
Vår verdijusterte egenkapital vil fortsatt 
påvirkes av en rekke faktorer, blant annet 
den pågående pandemien, svingninger 
i råvarepriser, valutakurser, driftsresultat 
og sentiment i kapitalmarkedet. Aker 
står ved den klare ambisjonen om å 
levere langsiktig verdiskaping for våre 
aksjonærer. 

Øyvind Eriksen, Konsernsjef
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Det er et mål at aksjekursen skal 
reflektere de underliggende verdiene 
i selskapet ved at all kursrelevant 
informasjon er tilgjengelig for markedet.

Aker arbeider for å skape verdier 
for aksjeeierne i form av utbytte 
og økt aksjekurs over tid. I februar 
2006 vedtok styret i selskapet 
følgende utbyttepolitikk:  «Aker ASAs 
utbyttepolitikk tar utgangspunkt i at 
selskapet til enhver tid skal ha en solid 
balanse og likviditetsreserver som er 
tilstrekkelige til å håndtere fremtidige 
forpliktelser. Samtidig ønsker selskapet 
å utbetale et jevnt, årlig utbytte på 2–4 
prosent av verdijustert egenkapital. Ved 
beregning av verdijustert egenkapital 
legges børskurs på Akers børsnoterte 
investeringer til grunn.»

Grunnet den ekstraordinære situasjonen 
som følge av COVID-19-pandemien, 
oljeprisfall og volatile kapitalmarkeder 
per mars 2020, foreslo styret at 
generalforsamlingen ikke beslutter 
utbytteutdeling, men at styret i stedet 
får en fullmakt til å vedta utbytte med 
grunnlag i årsregnskapet for 2019.

Aksjer og aksjekapital
Aker ASA har 74 321 862 ordinære 
aksjer pålydende 28 kroner (se note 9 
i selskapets årsregnskap). Selskapet 
har én aksjeklasse. Hver aksje gir én 
stemme. Selskapet eide 43 663 egne 
aksjer per 31. desember 2019. 

Per 31. desember 2019 hadde 
selskapet 14 556 aksjeeiere. Akers 
ASAs hovedaksjeeier er Kjell Inge 
Røkke som gjennom TRG Holding 
AS eier 68,18 prosent av aksjene. 
Utenlandske aksjonærer eier 12,54 
prosent av aksjene ved utgangen av 
2019, ifølge Verdipapirsentralens (VPS) 
aksjonærregister. VPS viser ikke hvilke 
aksjonærer som er registrert under 
nomineekonto (forvalterkonto).

Børsnotering 
Aker ASA er notert på Oslo Børs under 
tickerkoden AKER. Aksjene er registrert 
i Verdipapirsentralen med DNB ASA 
som kontofører og utsteder. Aksjene har 
verdipapirnummer ISIN NO 0010234552.

Gjeldende fullmakter
I Akers ordinære generalforsamling 26. 
april 2019 ble styret gitt fullmakt til å 
erverve inntil 7 432 186 av selskapets 
egne aksjer, pålydende til sammen 208 
101 208 kroner. Fullmakten omfatter 
også erverv av avtalepant i aksjer. 
Kjøpesummen for hver aksje må ikke 
være mindre enn 4 kroner eller overstige 
1 200 kroner. Styret står fritt med hensyn 
til på hvilken måte erverv og avhendelse 
av egne aksjer skal skje. Fullmakten 
gjelder til ordinær generalforsamling 
i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni 
2020.

I perioden 26. mars 2019–31. 
desember 2019, har selskapet ikke 
ervervet egne aksjer, og delt ut 9 407 
aksjer i forbindelse med ansattes 
insentivprogram.

Opsjonsordninger
Per 31. desember 2019 har Aker ingen 
opsjonsordninger.

Investor relations
Aker ønsker å holde en god og 
åpen dialog med sine aksjeeiere, 
gjeldsinvestorer, analytikere og 
aksjemarkedene generelt. Selskapet 
avholder regelmessig presentasjoner for, 
og møter med, aksjonærer, analytikere og 
investorer, i tillegg til kapitalmarkedsdag.

Alle selskapets pressemeldinger, 
børsmeldinger og investor relations (IR)-

Aksjonærinformasjon
Aker vektlegger en åpen og tillitsfull dialog med sine aksjeeiere, investorer, analytikere og finansmarkedene for øvrig.

Aksjonærinformasjon

År Avsatt  
utbytte i NOK

Avsatt i % 
av VEK

2013 13,00 3,9
2014 10,00 4,1
2015 10,00 3,6
2016 16,00 3,5
2017 18,00 3,2
2018 22,50 4,0
2019   - -
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informasjon er tilgjengelig på selskapets 
hjemmeside www.akerasa.com. Dette 
gjelder også kvartals- og årsrapporter, 
prospekter, presentasjoner, selskapets 
vedtekter, finansiell kalender, selskapets 
IR- og kommunikasjonspolicy og 
Corporate Governance.

Elektroniske års- og  kvartalsrapporter
Akers ASAs kvartals- og årsrapport 
publiseres på selskapets hjemmeside 
samtidig som informasjonen gjøres 
tilgjengelig på Oslo Børs’ hjemmeside  
www.newsweb.no (Ticker: AKER). 

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av følgende 
medlemmer:   
 § Kjell Inge Røkke (leder)
 § Gerhard Heiberg
 § Leif-Arne Langøy 

Aksjeeiere som ønsker å kontakte 
valgkomiteen kan gjøre dette ved 
å benytte følgende e-postadresse: 
contact@akerasa.com

Revisjonsutvalg
Selskapets revisjonsutvalg består av 
følgende medlemmer: 
 § Finn Berg Jacobsen (leder)
 § Kristin Krohn Devold
 § Atle Tranøy

Ordinær generalforsamling 
Den årlige, ordinære generalforsamlingen 
avholdes i april hvert år. Skriftlig 
innkalling sendes til samtlige aksjeeiere 
individuelt eller til aksjeeiernes 
depotbank.

Innkalling og møteseddel vil bli sendt til 
aksjeeierne innen allmennaksjelovens 
til enhver tid gjeldende frist, og gjøres 
tilgjengelig på selskapets hjemmeside og 
gjennom Oslo Børs’ publiseringssystem. 
Årsrapporten og øvrige vedlegg til 
innkallingen blir kun gjort tilgjengelig på 
selskapets hjemmeside og gjennom Oslo 
Børs’ publiseringssystem. Aksjeeiere som 
ønsker vedleggene tilsendt per post, må 
kontakte selskapet.

Aksjeeiere som ikke kan delta på 
generalforsamlingen kan avgi direkte 
stemme i hver enkelt sak via elektronisk 
forhåndsstemming i påmeldingsperioden. 
I hele påmeldingsperioden kan 
aksjonæren selv endre sin avstemming 
eller endre til selv å delta på 
generalforsamlingen via selskapets 
hjemmeside.

Det vil også være mulig å avgi stemme 
ved bruk av fullmakt. Selskapet har 
utformet fullmaktsskjemaene slik at 
fullmaktsgiver kan stemme over sakene 
slik de foreligger på generalforsamlingen 

(fullmakt med stemmeinstruks). 

Informasjon om fremgangsmåten 
for elektronisk stemmegivning 
og meddelelse av fullmakt med 
stemmeinstruks fremgår av innkallingen 
og på selskapets hjemmeside.

Selskapet oppnevner ikke en uavhengig 
fullmektig som kan stemme på vegne 
av aksjeeiere. Selskapet mener at 
aksjeeiernes interesser er godt ivaretatt 
ved at aksjeeieren kan delta med 
egen fullmektig eller gi fullmakt med 
stemmeinstruks til møteleder/styrets 
leder eller annen selvutnevnt fullmektig.  

Aksjen i 2019
Selskapets totale børsverdi ved utgangen 
av 2019 var 40,4 milliarder kroner. I 
løpet av 2019 ble det omsatt 26 770 
000 aksjer i Aker, tilsvarende 36 prosent 
av selskapets totale antall utestående 
aksjer. Aksjen ble omsatt på samtlige 
handelsdager på Oslo Børs. Aker-aksjen 
inngår i OSEBX-indeksen på Oslo Børs.

Aksjonærinformasjon

Geografisk eierstruktur per 
31. desember 2019:

Nasjonalitet
Antall 
aksjer

Eierandel 
i %

Utenlandske 
aksjeeiere 9 317 152 12,54 

Norske aksjeeiere 65 004 710 87,46 

Totalt 74 321 862 100,00

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192018

n Børskurs         n VEKVerdiutvikling (NOK per aksje)
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Virksomheten
Akers portefølje består av 84 prosent børsnoterte aksjer, 6 prosent 
kontanter og 10 prosent unoterte selskaper og andre eiendeler. Akers 
samlede eiendeler var 61,9 milliarder kroner per 31. desember 2019.

Akers Industrielle investeringer utgjør 88 
prosent av Akers samlede investeringer, 
og består av følgende selskaper:
 § Aker BP
 § Aker Energy
 § Aker Solutions
 § Akastor
 § Kværner
 § Ocean Yield
 § Aker BioMarine
 § Cognite

Les mer på side 15.

Akers Finansielle investeringer utgjør 12 
prosent av Akers samlede investeringer, 
og består av følgende:
 § Kontanter
 § Eiendomsinvesteringer
 § Børsnoterte finansielle 

investeringer
 § Øvrige finansielle investeringer

Les mer på side 24.

Finansielle 
investeringer

Industrielle 
investeringer

88 %

12 %

Industrielle 
investeringer

Finansielle 
investeringer

n  Leting og oljeproduksjon 68 %

n  Oljeservice 7 %

n  Maritime eiendeler 9 %

n  Sjømat og marin bioteknologi 5 % 

n  Kontanter 6 %

n  Andre finansielle investeringer 3 %

n  Eiendomsinvesteringer 1 %

Industrielle og Finansielle investeringer fordelt på sektor per 31. desember 2019:

Eiendomsinvesteringer

Andre �nansielle investeringer

Kontanter

Sjømat og marin bioteknologi

Maritime eiendele

Oljeservice

Leting og oljeproduksjon
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Industrielle investeringer
Industrielle investeringer utgjorde 54,2 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Dette tilsvarer 88 prosent av totale 
verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

Porteføljen av Industrielle investeringer 
består av eierskapet i Aker BP, Aker 
Energy, Aker Solutions, Akastor, Kværner, 
Ocean Yield, Aker BioMarine og Cognite. 
I disse selskapene har Aker en langsiktig 
investeringshorisont. 

Aker tar en aktiv rolle i utviklingen av 
de åtte selskapene i industriporteføljen. 
Dette skjer i tett samarbeid med styret 
og ledelsen i det enkelte selskap. 
Investeringene følges opp av Akers 
ledelse med støtte fra et dedikert 
investeringsteam. Aker er også 
representert i styret til hvert selskap. 

Eierskapet utøves primært i styrerommet 
i det enkelte selskap. I tillegg er Aker et 
kunnskapssenter med medarbeidere 
som sitter på industriell og strategisk 
kompetanse, samt spisskompetanse 
på kapitalmarkedet, finansiering, 
restrukturering, transaksjoner, 
makroøkonomi, kommunikasjon/IR og 
juridisk ekspertise. Dette er ressurser 
som Akers ledelse spiller på i den 
løpende oppfølgingen av de operative 
selskapene. Ressursene er også 
tilgjengelig for hvert selskap i porteføljen.

Industriell strategi
Aker forener industriell 
kompetanse og tradisjonsrikt 
samarbeid med fagforeninger 
og ansattes styrerepresentasjon. 
Investeringsselskapet har erfaring 
og kompetanse for å gjennomføre 
oppkjøp, salg, fusjoner og fisjoner. 
Siden noteringen på Oslo Børs i 
september 2004 er det gjort flere titalls 
transaksjoner som har skapt betydelige 
verdier for Aker og porteføljeselskapene.

Aker investerer i sektorer og 
industriselskaper hvor Aker har kunnskap 
og erfaring til å skape verdier gjennom 
vekst og stabile oppstrøms kontanter 
til morselskapet. Det investeres 
opportunistisk i selskaper hvor Aker 
ser muligheter og kan bidra med 
transaksjonskompetanse. 

Gjennom utøvelse av aktivt eierskap 
arbeider Aker for at hvert av de 
industrielle selskapene i porteføljen skal 
være selvstendige og robuste.

Som aktiv eier i selskaper med et 
attraktivt verdi- og utbyttepotensial, 
er Akers eieragenda å bidra til 

god avkastning for alle aksjeeiere. 
Fokuset er dyktig lederskap, riktig 
organisering, lønnsom drift, vekst, 
optimal kapitalstruktur og finansielle 
grep gjennom oppkjøp, salg, fusjoner og 
fisjoner. 

Utviklingen i 2019
Den samlede markedsverdien av Akers 
industrielle investeringer var 54,2 
milliarder kroner ved utgangen av 
2019, mot 46,1 milliarder kroner ett år 
tidligere. Aker Energy og Cognite er nye 
selskaper i den industrielle porteføljen 
med en samlet verdi på 1 milliard kroner, 
tilsvarende bokført verdi for de to 
unoterte selskapene. I 2019 investerte 
Aker 442 millioner kroner i en emisjon i 
Ocean Yield, og opprettholdt med det 
eierandelen på 61,7 prosent i selskapet.  

Samlet har Aker mottatt 3,4 milliarder 
kroner i utbytte fra de industrielle 
porteføljeselskapene i 2019, 
sammenlignet med 2,1 milliarder kroner i 
2018. Tabellen Nøkkeltall for Industrielle 
investeringer viser endringer og utvikling 
i 2019.

Se mer informasjon: Side 27.

31.12.18 2019 31.12.19

Eierskap i 
% 1) Verdi

Netto  
investeringer

Mottatt
utbytte

Verdi-
endring

Andre 
endringer Verdi

Aker BP  40,0  31 403   -     (2 653)  12 736   -     41 486 

Ocean Yield  61,7  5 816  442  (658)  (413)   -     5 187 

Aker BioMarine  98,0  2 411  (3)   -     -    (45)  2 363 

Aker Solutions 2)  34,8  3 750   -      -     (1 413)   -     2 338 

Akastor 2)  36,7  1 313   -      -     (314)   -     1 000 

Aker Energy  49,2  471  452   -     -    2  925 

Kværner 3)  28,7  931   -     (67)  (5)   -     859 

Cognite  64,0  42   -      -      -      -     42 

Sum industrielle investeringer  46 139  890  (3 378)  10 591  (43)  54 200 
1) Ved utgangen av 2019
2) Direkte og gjennom Aker Kværner Holding AS
3) Gjennom Aker Kværner Holding AS

Virksomheten | Industrielle investeringer

Millioner kroner
Nøkkeltall Industrielle investeringer
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Styrets leder: Øyvind Eriksen
Konsernsjef: Karl Johnny Hersvik
Akers totale eierandel: 40 %

Aker BP ASA

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap. Målt i 
oljeproduksjon er Aker BP et av de ledende uavhengige 
børsnoterte oljeselskapene i Europa. 

Akers engasjement
Aker eier 40 prosent av aksjene i Aker BP. I 2019 steg 
aksjekursen fra 218 kroner til 288 kroner. I tillegg ble det i 2019 
utbetalt kvartalsvise utbytter på totalt 18,42 kroner per aksje.

Aksjeinvesteringen hadde en markedsverdi på 41,5 milliarder 
kroner ved utgangen av 2019. Aksjeinvesteringen i Aker BP 
tilsvarer 67 prosent av Akers totale eiendeler ved utgangen av 
2019. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell 
Inge Røkke.

Akers eieragenda
Aker er opptatt av å bygge Aker BP som en betydelig operatør, 
og støtter oljeselskapets ambisiøse vekstmål fra den organiske 
porteføljen og gjennom verdiskapende transaksjoner. Aker 
BPs gode drift og forbedringsprogram for sikre og effektive 
operasjoner, reduserer både kostnader og CO2-utslipp per 
produserte fat olje. Aker som eier, er en pådriver for at Aker BP 
skal ha produksjonskostnader på under 7 dollar per fat, og CO2-
utslipp på under 7 kilo per produserte fat.

I 2019 utbetalte Aker BP et utbytte på 750 millioner dollar. Akers 
andel av oljeselskapets utbytte er 40 prosent. 

Aker BP arbeider for å være et referansepunkt for sikker, effektiv, 
lønnsom og mest mulig bærekraftig olje- og gassvirksomhet 
til havs. Selskapet har forpliktet seg å redusere utslipp av 
CO2 i henhold til målene i Parisavtalen. Sentrale verktøy er 
LEAN, digitalisering og allianse- og samarbeidsmodeller 
med leverandører, samt elektrifisering med strøm fra land og 
teknologi som reduserer produksjonsutslipp. 

Se mer informasjon: Side 27 og www.akerbp.com 
Nøkkeltall 2019  2018  

Omarbeidet 

Driftsinntekter (millioner dollar) 3 347 3 752

EBITDAX (millioner dollar) 2 591 3 041

Resultat etter skatt (millioner dollar) 141 476

Letekostnader (millioner dollar) 305,5 295,9

Aksjekurs (kroner) 288 218

Fortjeneste per aksje (dollar) 0,39 1,32

Antall ansatte 1 743 1 648

Andel av Akers eiendeler

67 %

Aker BP arbeider for å være et referansepunkt for sikker, effektiv, lønnsom og mest 
mulig bærekraftig olje- og gassvirksomhet til havs.
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Andel av Akers eiendeler

4 %

Aker Solutions ASA  

Virksomheten | Industrielle investeringer

Styrets leder: Øyvind Eriksen
Konsernsjef: Luis Araujo
Akers totale eierandel: 34,8 %

Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som le-
verer teknologier, produkter og løsninger innenfor Sub-
sea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- og 
servicetjenester offshore.

Akers engasjement
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS 
som igjen eier 40,6 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette 
gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,4 prosent i Aker 
Solutions. I tillegg eier Aker direkte 6,4 prosent av aksjene i Aker 
Solutions. Dette gir en total eierandel på 34,8 prosent. Aker er 
representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kristian Røkke.

Aker Solutions aksjekurs var 24,72 kroner per 31. desember 
2019, sammenlignet med 39,66 kroner ett år tidligere. Akers 
aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 2,3 milliarder 
kroner ved utgangen av 2019, tilsvarende 3,8 prosent av 
Akers totale eiendeler. 

Akers eieragenda 
Styrket konkurranseevne gjennom operasjonelle forbedringer, 
vinne nye kontrakter og være åpen for partnerskap, allianser og 
transaksjoner. Det står øverst på Akers dagsorden i Aker Solutions. 
Markedene er en utfordring ved inngangen til 2020, men selskapet 
er godt i rute med sitt program for å redusere kostnadene med 50 
prosent i 2021 sammenlignet med nivået i 2015.

Aker Solutions beveger seg inn i markeder for fornybar energi og 
lavkarbonløsninger. Aker Solutions strategi «20-25-30» sikter mot 
at minimum 20 prosent selskapets omsetning skal være innenfor 
fornybart i 2030, og minimum 25 prosent av omsetningen i 2030 
skal være fra produkter og løsninger som reduserer CO2-utslipp. 
Innenfor fornybar energi er flytende havvind et satsingsområde. 
Lavkarbonområdet omfatter karbonfangst og lagring, Subsea 
gasskompresjon, ubemannede plattformer og elektrifisering av 
olje- og gassfelt. 

Arbeidet fortsetter med å videreutvikle gode relasjoner til kunder 
og samarbeidspartnere, gjennomføre operasjonelle forbedringer, 
ytterligere kapitaldisiplin og nyttiggjøre teknologi og digitalisering. 
Siktemålet er å øke effektiviteten og redusere kostnader i hele 
verdikjeden, og fremstå som konkurransedyktige innenfor fornybar 
energi og lavkarbonløsninger.   

Se mer informasjon: Side 29 og www.akersolutions.com

Nøkkeltall 2019 2018 

Driftsinntekter (millioner kroner) 29 263 25 232

EBITDA (millioner kroner) 2 244 1  810

EBITDA margin (prosent)  7,7 7,2 

Ordrereserve (millioner kroner) 25 403 35 148

Ordreinngang (millioner kroner) 19 620 25 421

Aksjekurs (kroner) 24,72 39,66

Fortjeneste per aksje (kroner) 0,15 1,88

Antall ansatte 15 956 14 705

Aker Solutions satser i markeder for fornybar energi og lavkarbonløsninger
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Akastor ASA

Virksomheten | Industrielle investeringer

Styrets leder: Kristian Røkke
Konsernsjef: Karl Erik Kjelstad
Akers totale eierandel: 36,7 %

Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en 
portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt 
mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping.    

Akers engasjement
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS 
som igjen eier 40,3 prosent av aksjene i Akastor. Dette gir Aker 
en kapitalinteresse tilsvarende 28,2 prosent i Akastor. I tillegg 
eier Aker direkte 8,5 prosent av aksjene i Akastor. Aker er 
representert i styret ved Kristian Røkke og Øyvind Eriksen.

Akastors aksjekurs var 9,94 kroner per 31. desember 2019, 
sammenlignet med 13,06 kroner ett år tidligere. Akers 
aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 1,0 milliard kroner 
ved utgangen av 2019, tilsvarende 1,6 prosent av Akers totale 
eiendeler. 

Akers eieragenda 
Operasjonelle forbedringer og kostnadsreduksjon i Akastors 
porteføljeselskaper, vinne nye kontrakter og transaksjoner er 
hovedpunktene på Akers eieragenda. Aker oppmuntrer Akastor 
til å spille en aktiv rolle i transaksjonsmarkedet, både for å 
frigjøre kapital og gripe muligheter som skaper verdier. 

Akastors mest verdifulle selskap er MHWirth som arbeider 
med å utvikle og levere fremtidens bærekraftige teknologier 
i boremarkedet. Ambisjonen er å vokse MHWirth organisk og 
gjennom oppkjøp, og børsnotere selskapet på selvstendig basis 
eller som en del av en industriell, strukturell løsning. MHWirth 
kjøpte i 2019 Bronco Manufacturing som produserer utstyr og 
leverer engineering og andre tjenester til det globale markedet 
for landbasert boring. 

Siden Akastor ble skilt ut i separat selskap som ikke-
kjernevirksomhet fra Aker Solutions i 2014, har Akastor frigjort 
mer enn 6 milliarder ved salg av virksomheter. Gjennomførte 
transaksjoner viser at Akastors porteføljeselskaper ofte har en 
merverdi som kommer til uttrykk ved industrielle konstellasjoner 
i større og slagkraftige enheter. Dette arbeidet vil Aker 
videreføre som eier. 

Se mer informasjon: Side 29 og www.akastor.com

Nøkkeltall 2019 2018

Driftsinntekter (millioner kroner) 5 361 3 800

EBITDA (millioner kroner) 492 290

EBITDA-margin (prosent)  9,2 7,6 

Ordrereserve (millioner kroner) 3 166 2 692

Ordreinngang (millioner kroner) 5 250 4 481

Aksjekurs (kroner) 9,94 13,06

Fortjeneste per aksje (kroner) 0,37 (1,19)

Antall ansatte 1 921 1 629

Andel av Akers eiendeler

2 %

Akastors porteføljeselskaper viser operasjonelle forbedringer og 
kostnadsreduksjon.
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Kværner er en spesialisert leverandør av 
ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester 
til offshore olje- og gass, samt forbybarindustrien.

Akers engasjement
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som 
igjen eier 41 prosent av aksjene i Kværner. Aker eier dermed 
indirekte 28,7 prosent i Kværner. Aker er representert i styret ved 
Kjell Inge Røkke. 

Kværners aksjekurs var 11,12 kroner per 31. desember 2019, 
sammenlignet med 12,06 kroner ett år tidligere. I 2019 
ble det utbetalt et utbytte på 1,00 kroner per aksje. Akers 
aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 0,9 milliarder kroner 
ved utgangen av 2019, tilsvarende 1,4 prosent av Akers totale 
eiendeler. 

Akers eieragenda 
Styrke konkurranseevnen gjennom kontinuerlig operasjonelle 
forbedringer og kostnadsfokus, vinne nye kontrakter, beholde 
en sterk balanse og utvikle virksomheten gjennom nye 
forretningsområder. Dette er Akers hovedagenda som eier 
i Kværner for å sikre videreutvikling av posisjonen som en 
foretrukken leverandør av ingeniørarbeid, innkjøp og bygging – et 
såkalt EPC-selskap (Engineering, Procurement and Construction). 

Som eier er Aker opptatt av gode resultater innenfor Helse, Miljø 
og Sikkerhet (HMS). Det er gledelig at Kværner i 2019 kan vise 
til de beste HMS-resultatene siden selskapet ble skilt ut som et 
separat børsnotert selskap i 2011. Aker har fortsatt fokus på at 
antall uønskede hendelser skal ned, og dette krever fokusert 
oppfølging fra ledelsen i Kværner.

Aker er opptatt av at Kværner fortsetter å levere førsteklasses 
prosjektgjennomføring og kontinuerlig forbedrer produktiviteten 
og kostnadsnivået. Dette er suksesskriterier for å lykkes på 
Kværners to nye forretningsområder: Flytende produksjons- 
og lagringsfartøy (FPSO) og fornybar energi. Kværner 
ble i 2019 tildelt en kontrakt av Equinor for bygging av 11 
flytende betongskrog for turbiner til offshore vindkraft, samt 
marine driftstjenester, på Hywind Tampen. Dette er en god 
start, og en bekreftelse på Kværners kompetanse innen et 
forretningsområde som kan vokse raskt dersom det blir et 
godt samspill mellom bedrifter og myndigheter. Aker støtter 
Kværners arbeid med å vurdere strategiske muligheter.

Se mer informasjon: Side 30 og www.kvaerner.com

Kværner ASA

Virksomheten | Industrielle investeringer

Styrets leder: Leif-Arne Langøy
Konsernsjef: Karl-Petter Løken
Akers totale eierandel: 28,7 %

Nøkkeltall 2019 2018

Driftsinntekter (millioner kroner) 9 032 7 220

EBITDA (millioner kroner) 498 437

EBITDA-margin (prosent)  5,5 6,1

Ordrereserve (millioner kroner) 8 200 10 625

Ordreinngang (millioner kroner) 6 902 9 827

Aksjekurs (kroner) 11,12 12,06

Fortjeneste per aksje (kroner) 0,91 1,04

Antall ansatte 2 833 2 727

Andel av Akers eiendeler

1 %

Kværner styrker konkurranseevnen og leverer førsteklasses prosjektgjennomføring.
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Ocean Yield ASA

Virksomheten | Industrielle investeringer

Styrets leder: Frank O. Reite
Konsernsjef: Lars Solbakken
Akers totale eierandel: 61,7 %

Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter 
som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og 
utbyttekapasitet. 

Akers engasjement
Aker eier 61,7 prosent av aksjene. Ocean Yields aksjekurs var 
48,00 kroner per 31. desember 2019, sammenlignet med 59,20 
kroner ett år tidligere. Det ble i 2019 utbetalt et utbytte på 
0,76 dollar per aksje (6,70 kroner). Verdien av aksjene var 5,2 
milliarder kroner ved utgangen av 2019, tilsvarende 8,4 prosent 
av Akers totale eiendeler. Aker er representert i styret med Kjell 
Inge Røkke og Frank O. Reite. 

Akers eieragenda
Akers hovedpunkter for eieragendaen i Ocean Yield er vekst 
og diversifisering i porteføljen, fokus på motpartsrisiko og sikre 
en løsning for FPSO Dhirubhai-1. Det er ønskelig å optimalisere 
kapitalstrukturen og redusere selskapets kapitalkostnader, samt 
videreføre et attraktivt utbytte.

Ocean Yield økte investeringskapasiteten i 2019 etter å ha hentet 
et hybrid obligasjonslån på 125 millioner dollar, et obligasjonslån 
på 750 millioner kroner og gjennomført en privat plassering 
som tilførte 717 millioner kroner. Aker tegnet sin relative andel 
til kurs 45 kroner per aksje, og opprettholdt eierandelen på 61,7 
prosent av aksjene i Ocean Yield. Selskapet investerer i moderne 
skip med teknologi og utstyr som antas å møte potensielt nye 
krav til reguleringer og reduserte utslipp med gode margin. 
Ocean Yield leier ut sine skip på bareboat-kontrakter, og har 
derfor ikke ansvar for driften av de 69 operative skipene med en 
gjennomsnittsalder på 3,8 år.  

Aker støtter Ocean Yields strategi om over tid å bygge et 
enda større selskap gjennom verdiskapende transaksjoner og 
ytterligere diversifisering av porteføljen, både når det gjelder 
antall motparter og segmenter. Diversifisering bidrar til å gjøre 
selskapet mer robust for svingninger i enkelte segmenter. 

Se mer informasjon: Side 30 og www.oceanyield.no

Nøkkeltall 2019 2018

Driftsinntekter (millioner dollar) 257 343

EBITDA (millioner dollar) 222 283

EBITDA-margin (prosent)  86,6 82,3

EBITDA ordrereserve (millioner dollar) 3 600 3 500

Aksjekurs (kroner) 48,00 59,20

Fortjeneste per aksje (dollar) (0,27) 0,36

Antall ansatte 17 24

Andel av Akers eiendeler

8 %

Ocean Yield fokuserer på vekst gjennom verdiskapende transaksjoner og 
diversifisering av porteføljen.
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Aker BioMarine AS 

Virksomheten | Industrielle investeringer

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap 
som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte 
ingredienser til kosttilskudd for forbrukere og dyrefôr. 

Akers engasjement
Aker eier 98 prosent av aksjene i Aker BioMarine. Akers 
aksjeinvestering er verdsatt til 2,4 milliarder kroner, som er 
bokført verdi, og dette tilsvarer 3,8 prosent av Akers totale 
eiendeler per 31. desember 2019. Aker er representert i styret 
med Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Frank O. Reite.

Akers eieragenda
Akers hovedagenda er fokus på operasjonelle forbedringer, 
bedre lønnsomhet, øke salget gjennom produktinnovasjon, nye 
kanaler, ekspansjon i geografiske markeder, hente ut synergier 
og fortsette å investere for langsiktig vekst. Ambisjonen er å 
skape et større og mer robust selskap med fokus på god drift og 
effektive verdikjeder i bransjene selskapet opererer i. 

Aker BioMarine vokser raskt. Aker som eier støtter 
investeringene som kreves for å bygge et vertikalt integrert 
selskap som kontrollerer verdikjeden – fra bærekraftig krillfangst 
i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk 
og markedsarbeid rettet mot industrielle kunder og forbrukere. 
Det vil gi bedre økonomiske resultater frem i tid. 

Aker som eier er en pådriver for at Aker BioMarine skal 
være ledende på bærekraftig fangst med lavest mulig 
karbonavtrykk. Selskapet har etablert langsiktige partnerskap 
med merkevareselskaper, miljøvernorganisasjoner og forskere. 
Superba™ Krill Oil, som er selskapets merkevareingrediens innen 
omega-3 forbrukermarkedet, har etablert en sterk posisjon 
i det globale markedet. På samme måte er QRILL™ en viktig 
fôrtilsetting til oppdrettsnæringen og kjæledyr. 

Se mer informasjon: Side 30 og www.akerbiomarine.com

Styrets leder: Ola Snøve
Konsernsjef: Matts Johansen
Akers totale eierandel: 98 %

Nøkkeltall 2019 2018

Driftsinntekter (millioner dollar)  247  155 

EBITDA (millioner dollar)  46  33 

Resultat etter skatt (millioner dollar)  (24)  (1) 

Netto rentebærende gjeld (millioner dollar) 407    203 

Antall ansatte 504 364

Andel av Akers eiendeler

4 %

Aker BioMarine fokuserer på operasjonelle forbedringer og økt lønnsomhet 
gjennom investeringer for langsiktig vekst.
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Aker Energy AS

Virksomheten | Industrielle investeringer

Styrets leder: Karl Johnny Hersvik
Konsernsjef (konstituert): Svein Jakob Liknes
Akers totale eierandel: 49,2 %

Aker Energy eier 50 prosent av i oljefeltet Deepwater 
Tano Cape Three Points i Ghana. 

Akers engasjement
Aker eier 49,2 prosent av aksjene i Aker Energy. Akers 
aksjeinvestering er verdsatt til 0,9 milliarder kroner, som er 
bokført verdi, og dette tilsvarer 1,5 prosent av Akers totale 
eiendeler per 31. desember 2019. Aker er representert i styret 
med Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

Akers eieragenda
Boreoperasjoner i 2019 har bekreftet betingede ressurser 
på 450–550 millioner fat oljeekvivalenter i Pecan-feltet i 
blokken Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP). 
Tidligere har arbeidet i Aker Energy fokusert på å få godkjent 
en plan for utbygging og drift av Pecan-feltet, som legger 
et godt kommersielt grunnlag for en investeringsbeslutning 
og finansiering av feltutbyggingen. Gitt den historiske 
oljepriskollapsen i første kvartal 2020, har selskapet 
med støtte fra Aker, derimot besluttet å utsette Pecan-
prosjektet på ubestemt tid.  Øverst på eieragendaen er på 
forbedringspotensialet, blant annet den tekniske løsningen, 
samt å støtte Aker Energys strategi om å utforske muligheter 
for transaksjoner. Aker Energy har en konstruktiv dialog med 
myndighetene i Ghana, og har en felles forståelse for de 
utfordringene som må håndteres.

Se mer informasjon: Side 28 og www.akerenergy.com

Nøkkeltall 2019 2018

Driftsinntekter (millioner dollar)  8  2 

EBITDA (millioner dollar)  (123)  (32)

Resultat etter skatt (millioner dollar)  (131) (34) 

Netto rentebærende gjeld (millioner dollar) 40 (22)

Antall ansatte 152 58

Andel av Akers eiendeler

1 %

Aker Energy fortsetter å jobbe for å få godkjent plan for utbygging og drift av 
Pecan-feltet.
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Cognite AS

Virksomheten | Industrielle investeringer

Cognite er et industrielt softwareselskap som 
setter selskaper i olje- og gassindustrien og andre 
kapitalintensive næringer i stand til å forbedre driften 
gjennom effektiv innsamling og deling av data. 

Akers engasjement
Aker eier 64 prosent av aksjene i Cognite. Akers aksjeinvestering 
er verdsatt til 42 millioner kroner, som er bokført verdi, og dette 
tilsvarer 0,1 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 
2019. Aker er representert i styret med Øyvind Eriksen.

Akers eieragenda
Cognite vokser raskt, og Aker som hovedeier er pådriver 
for en offensiv satsing i det økende markedet for industriell 
software. Hovedproduktet, Cognite Data Fusion, samler, 
behandler og analyserer enorme datamengder løpende for 
industrikunder. En vesentlig del av Cognites inntekter er lisens- 
og abonnementsinntekter.

Cognite, som ble etablert av Aker i samarbeid med John Markus 
Lervik i desember 2016, har allerede tatt en internasjonal 
ledende posisjon i digitalisering av olje- og gassindustrien, men 
har også fått et godt fotfeste innenfor energi og kraftforsyning, 
prosess- og tilvirkningsindustri (manufacturing), samt shipping. 
Nøkkelen til skalerbar industriell digitalisering er at data kan 
deles i sanntid for blant annet å optimalisere produksjonen, 
redusere energiforbruk, overvåke produksjonsprosesser, varsle 
om uregelmessigheter og planlegge vedlikehold på en effektiv 
måte.  

Internasjonal ekspansjon, fortsatt rekruttering av talenter fra 
hele verden, videreutvikling av kunderelasjoner og vurderinger 
rundt strategiske partnerskap og samarbeidsmuligheter, for 
eksempel med Saudi Aramco, er fortsatt viktige punkter på 
Akers eieragenda. Cognite og Cognite Data Fusion bidrar 
til å fornye eksisterende industri og skape ny virksomhet. 
Dermed kan industrien gjøres mer bærekraftig gjennom lavere 
energiforbruk og mindre utslipp, og mer lønnsom drift. Dette er 
viktige motivasjoner bak Akers eierskap i utviklingen av Cognite.  

Se mer informasjon: Side 31 og www.cognite.com

Styrets leder: Øyvind Eriksen
Konsernsjef: John Markus Lervik
Akers totale eierandel: 64 %

Nøkkeltall 2019 2018

Driftsinntekter (millioner kroner)  340  164 

EBITDA (millioner kroner)  (15)  9 

Resultat etter skatt (millioner kroner) (17)  6 

Netto rentebærende gjeld (millioner kroner)  18    (47)   

Antall ansatte 236 110

Andel av Akers eiendeler

0,1 %

Cognite har tatt en internasjonal ledende posisjon i digitaliseringen av olje- og 
gassindustrien og har et godt fotfeste også innenfor energi og kraftforsyning.
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Verdien av finansielle investeringer var 7,7 milliarder kroner ved utgangen av 2019, inkludert 3,7 milliarder kroner i 
kontanter. Dette tilsvarer 12 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer 
inngår kontanter, aksjeinvesteringer i 
børsnoterte selskaper som American 
Shipping Company, Philly Shipyard, 
REC Silicon og Solstad Offshore, 
samt eiendomsutviklingsselskapet FP 
Eiendom, andre eiendeler og fordringer. 
Aker Energy og Cognite er fra 2019 
flyttet fra finansielle investeringer til den 
industrielle porteføljen. 

Ved utgangen av 2019 var Akers 
kontantbeholdning 3,7 milliarder kroner. 
Selskapets likviditetsreserve, inkludert 
trekkrettigheter, var 6,6 milliarder kroner 
per 31. desember 2019. 

Verdien av de finansielle investeringene 
i de børsnoterte selskapene American 
Shipping Company, Philly Shipyard, 
REC Silicon og Solstad Offshore var 0,9 
milliarder kroner ved utgangen av 2019. 
Aker ble i 2019 største eier i REC Silicon 
etter kjøpet av 22,95 prosent av aksjene 
i selskapet for til sammen 85 millioner 
kroner. Samlet ga disse selskapene en 
oppgang i verdijustert egenkapital på 146 
millioner kroner i 2019. Solstad Offshore 
er i en krevende situasjon i et krevende 
marked. Solstad Offshore har meldt at 
selskapet fortsatt har forhandlinger med 
kreditorer og andre interessenter for å 
bedre likviditetssituasjonen.

Andre finansielle investeringer 
består i hovedsak av 
eiendomsutviklingsselskapet FP 
Eiendom, interne og eksterne fordringer 
og andre eiendeler. FP Eiendom har en 
eksponering mot eiendomsutvikling på 
603 millioner kroner per 31. desember 
2019, mot 568 millioner kroner ved 
årsslutt 2018. 

Se mer informasjon side 31.

Finansielle investeringer

31.12.19 31.12.18

Kontanter 3 715 1 945

Andre børsnoterte investeringer 917 701

Eiendom 603 568

Andre finansielle investeringer 2 498 1 860

Sum finansielle investeringer 7 733 5 074

Millioner kroner
Nøkkeltall finansielle investeringer
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Aker ASA refererer til alternative resultatmål når det gjelder Aker ASA og 
holdingselskapenes, samt porteføljeselskapenes, finansielle resultater, som et 
supplement til regnskapet utarbeidet i samsvar med IFRS. Slike resultatmål er 
hyppig brukt av analytikere, investorer og andre interessenter, og de er ment å 
gi en utvidet innsikt i driften, finansieringen og framtidsutsiktene for konsernet. 
Definisjonene av disse måltallene er som følger:

 § EBITDA er driftsresultat før 
avskrivinger, amortiseringer og 
nedskrivinger.

 § EBITDA-margin er EBITDA dividert 
på salgsinntekter.

 § EBITDAX er driftsresultat før 
avskrivninger, amortiseringer, 
nedskrivninger og letekostnader.

 § Egenkapitalandel er total 
egenkapital dividert på totale 
eiendeler.

 § Brutto verdijusterte eiendeler er 
summen av alle eiendeler, fastsatt 
ved å bruke markedsverdien av 
børsnoterte aksjer, mens bokført 
verdi benyttes for øvrige eiendeler.

 § Kboed er tusen fat oljeekvivalenter 
per dag.

 § Verdijustert egenkapital («VEK») 
er brutto verdijusterte eiendeler 
fratrukket forpliktelser og gjeld.

 § VEK per aksje er VEK dividert på 
totalt antall utestående Aker ASA 
aksjer.

 § Netto rentebærende 
fordringer/gjeld er kontanter, 
kontantekvivalenter og 
rentebærende fordringer (kortsiktige 
og langsiktige), fratrukket 
rentebærende gjeld (kortsiktig og 
langsiktig).

 § Ordreinngang inkluderer nye 
inngåtte kontrakter i perioden, i 
tillegg til utvidelse av eksisterende 
kontrakter. Den estimerte verdien 
av potensielle opsjoner og 
endringsordrer er ikke inkludert.

 § Ordrereserve er anslått verdi av 
gjenstående arbeid på inngåtte 
kontrakter.

 § Verdijustert egenkapitalandel er 
VEK dividert på brutto verdijusterte 
eiendeler.

Alternative resultatmål
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Styrets 
årsberetning 

 

 2019 var et godt år for Aker ASA* og selskapets aksjonærer. Verdijustert 

egenkapital i Aker** var 50,0 milliarder kroner ved utgangen av 2019, opp fra 

41,7 milliarder kroner ett år tidligere. I tillegg ble det utbetalt et utbytte på 1,7 

milliarder kroner i 2019. Avkastningen til aksjeeierne, målt i form av 

aksjekursutvikling og utbetalt utbytte, var 23 prosent. Til sammenligning steg 

hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) med 17 prosent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aker ASA har finansiell handlefrihet, 
og selskapets balanse er robust. Sett i 
lys av den dramatiske utviklingen med 
COVID-19-viruset og betydelig fall i 
oljepris og aksjekurser i mars 2020, er 
økonomisk styrke kritisk viktig. 

Utbytte til Aker fra porteføljeselskaper 
steg i 2019 til 3,5 milliarder kroner, 
opp fra 2,2 milliarder kroner i 2018. 
Aker har investerings- og 
utbyttekapasitet, og selskapet er godt 
rustet til å takle den ekstraordinære 
situasjonen. De økonomiske utsiktene 
er i dag usikre både i Norge og i 
verden for øvrig. Usikkerheten i 
nasjonal- og verdensøkonomien antas 
å øke i tiden fremover. Det skyldes 
ikke minst at nedstengingen av 
samfunn og bedrifter med påfølgende 
betydelig fall i priser og etterspørselen 
etter olje og gass rammer olje- og 
gassindustrien, og i særdeleshet 
leverandørbedriftene, hardt.  

Oljeselskapene vil være avhengig av 
statlige tiltak for å kunne opprettholde 
aktivitetsnivået og derigjennom også 
sikre sysselsetting, kapasitet og 
kompetanse i leverandørindustrien. 

13. februar vedtok styret i Aker å 
foreslå for selskapets ordinære 
generalforsamling å utbetale et 
utbytte på 23,50 kroner per aksje. På 
bakgrunn av markedsutviklingen og 
økt usikkerhet i perioden etter at 
denne anbefalingen ble gitt, vedtok 
styret 31. mars å endre forslaget til å 
be generalforsamlingen om nå ikke å 
beslutte utbyttebetaling, men at 
styret i stedet får fullmakt til å vedta 
utbytte med grunnlag i årsregnskapet 
for 2019. Styret tar sikte på å foreta 
utbyttevurderingen halvårlig. I styrets 
utbyttevurdering vil det bli lagt vekt 
på markedssituasjon- og utsikter, 
aktivitetsnivå, investeringsmuligheter 
og -behov, samt andre relevante 
forhold.   

 
 

* Aker ASA viser til morselskapet. 
** Aker viser til Aker ASA og holdingselskaper, som er oppført i note 1 til årsregnskapet for Aker 
ASA og holdingselskaper, side 120. 
Aker-konsernet viser til Aker ASA og datterselskapene som er konsolidert inn i 
konsernregnskapet, som angitt i note 9 til Aker-konsernets årsregnskap, side 61. 
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Aker BP bidro i 2019 til en økning på 12,7 
milliarder kroner i Akers VEK, inklusive 
2,65 milliarder kroner i utbytte til Aker. De 
øvrige børsnoterte selskapene i 
industriporteføljen, Ocean Yield, Aker 
Solutions, Akastor og Kværner, hadde en 
samlet verdinedgang på 2,1 milliarder 
kroner, inkludert utbytter til Aker fra 
Ocean Yield med 658 millioner kroner, og 
fra Kværner med 67 millioner kroner. 

De tre unoterte selskapene i 
industriporteføljen, Aker BioMarine, Aker 
Energy og Cognite, inntas til bokført verdi 
i VEK.  

1. Viktige utviklingstrekk i 2019 
Oljeprisen startet året på 54 dollar per fat, 
var oppe i 72 dollar og endte på 66 dollar 
per fat ved utgangen av 2019. 
Finansmarkedene har også i 2019 vært 
preget av handelskrigen mellom USA og 
Kina, frykt for resesjon, og geopolitisk uro. 
Oslo Børs og de toneangivende 
internasjonale aksjemarkedene har likevel 
vist en positiv utvikling i 2019. 

Med 75 prosent av Akers verdier investert 
i aksjer i olje- og gassektoren, er Aker 
eksponert for utviklingen i oljepris og 
aktivitetsnivået innenfor oljeservice. I 
første kvartal økte Akers VEK fra 41,7 til 
56,2 milliarder kroner, og aksjekursen steg 
fra 462 til 658 kroner. I andre kvartal ble 
VEK redusert til 44,8 milliarder kroner. 
Aksjekursen var 491 kroner, og i tillegg ble 
det utbetalt et utbytte på 22,50 kroner 
per aksje for regnskapsåret 2018. I tredje 
kvartal var VEK 43,1 milliarder kroner, og 
aksjekursen 484 kroner. I fjerde kvartal 
økte VEK til 50,0 milliarder kroner, og 
aksjekursen endte i 2019 på 543,50 
kroner. 

Akers aksjeeiere oppnådde dermed en 
årsavkastning på 23 prosent i 2019, 
inkludert aksjekursutvikling og utbytte, 
mens referanseindeksen OSEBX steg 17 
prosent. 

Styret foreslår et kontantutbytte på 0,00 
kroner per aksje for 2019, ned fra 22,50 
kroner per aksje for 2018.  

Akers verdijusterte egenkapitalandel var 
81 prosent ved utgangen av året, og 

bokført egenkapitalandel var 55 prosent. 
Kontantbeholdningen var 3,7 milliarder 
kroner, opp fra 1,9 milliarder kroner året 
før. Brutto rentebærende gjeld var 11,6 
milliarder kroner og netto rentebærende 
gjeld 6,7 milliarder kroner. 

Gjennom 2019 har opinionens og 
kapitalmarkedenes oppmerksomhet om 
klimaendringer, miljøutfordringer og 
investeringsrisiko økt betraktelig. Dette er 
viktige temaer som er en del av Akers 
vurderinger av risikoforhold og 
forretningsmuligheter. Det handler om 
miljø og klima, sosiale forhold og 
samfunnsansvar, og eierstyring og 
selskapsledelse – ofte omtalt som ESG 
(Environmental, Social and Governance). 
ESG er en integrert del av forretnings-
virksomheten og en strategisk faktor i 
utviklingen av Aker. Som eier har Aker 
også klare forventninger til ESG i de 
industrielle porteføljeselskapene. Dette er 
nærmere beskrevet i Akers ESG-rapport 
for aktivt og ansvarlig eierskap. 

2. Virksomhet og lokalisering 
Aker er et industrielt investeringsselskap 
med tradisjoner tilbake til 1841. Selskapet 
er registrert i Norge, med hovedkontor på 
Fornebu. 

Som aktiv eier og egenkapitalinvestor, 
bruker Aker sin finansielle styrke og 
industrielle kompetanse til å videreutvikle 
de operative selskapene i porteføljen på 
en bærekraftig måte. Gjennom sin 
deltakelse i selskapenes styrer er Aker en 
pådriver for strategisk utvikling, 
operasjonelle forbedringer, 
restruktureringer og tilrettelegger for 
transaksjoner. Aker arbeider for å oppnå 
lønnsom vekst og fremtidsrettede 
selskaper, og bygge robuste 
organisasjonskulturer i samtlige av sine 
porteføljeselskaper. Målet er å sikre 
bærekraftig verdiskaping for alle 
aksjeeiere, og bidra til en positiv 
samfunnsutvikling. 

Akers investeringer er delt inn i to 
porteføljer: Industrielle og Finansielle 
investeringer. Ved årsslutt 2019 var Aker 
direkte og indirekte den største 
aksjonæren i ni selskaper notert på Oslo 
Børs. 

a. Industrielle investeringer 
Akers industrielle portefølje er selskapets 
langsiktige investeringer og består av åtte 
selskaper, hvorav fem er børsnoterte. De 
omfatter lete- og produksjonsselskapet 
Aker BP, oljeselskapet Aker Energy, 
oljeserviceselskapet Aker Solutions, 
oljeservice investeringsselskapet Akastor, 
oljeserviceselskapet Kværner, det 
skipseiende selskapet Ocean Yield, krill- 
og bioteknologiselskapet Aker BioMarine 
og det industrielle software- og 
digitaliseringsselskapet Cognite. 

Verdien av Akers industrielle 
investeringer var 54,2 milliarder kroner 
per 31. desember 2019, som utgjorde 88 
prosent av Akers verdijusterte brutto 
eiendeler, opp fra 46,1 milliarder kroner 
ett år tidligere. I 2019 har Aker investert 
442 millioner i Ocean Yield gjennom en 
emisjon, og opprettholdt eierandelen på 
61,7 prosent i selskapet. I tillegg har Aker 
investert 454 millioner kroner i Aker 
Energy. 

Aker BP bidro med en aksjeverdiøkning 
på 10,1 milliarder kroner i 2019. 
Verdinedgangen i de øvrige selskapene 
var 1,4 milliarder i Aker Solutions, 1,1 
milliard i Ocean Yield, 0,3 milliarder 
kroner i Akastor og 0,1 milliard kroner i 
Kværner. Det ble mottatt utbytte fra Aker 
BP, Ocean Yield og Kværner på til 
sammen 3,4 milliarder kroner. 

Aker BP 
Aker BP er et lete- og produksjons-
selskap for olje og gass som opererer på 
norsk kontinentalsokkel. 

Nye viktige milepæler er nådd. Johan 
Sverdrup-feltet, der Aker BP har en 
eierandel på 11,57 prosent, er en industriell 
bragd takket være samarbeidet mellom 
operatøren Equinor, lisenspartnerne og 
leverandørindustrien. Feltet kom i 
produksjon i oktober 2019 – to måneder 
tidligere enn planlagt og ca. 40 milliarder 
kroner lavere utbyggingskostnader enn 
opprinnelig budsjettert. Balanseprisen 
(break-even) er under 20 dollar per fat, 
og utslippene av CO2 per fat produserte 
olje er under 1 kg. Dette er svært lavt som 
følge av elektrifiseringen av Johan 
Sverdrup med strøm fra land for å drifte 
plattformene. Produksjonen har hatt en 
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meget lovende start, og det er anslått at 
Johan Sverdrup vil produsere opp til 660 
000 fat per dag på produksjonsplatået. 
Aker BP forventer at selskapets andel av 
produksjonen vil være 50 000 fat per dag 
i 2020 i feltets første fase, og Johan 
Sverdrup representerer en betydelig 
verdiskaper for selskapet i mange år 
fremover. 

Aker BP-opererte Valhall Flanke Vest i 
Nordsjøen kom i produksjon i desember 
2019. Gjennom utbyggingen av feltet har 
alliansen for brønnhodeplattformer 
mellom Aker BP, Kværner, Aker Solutions 
og ABB satt en ny standard for leveranse 
av flankeutbygginger på norsk sokkel. 
Prosjektet ble levert uten arbeidsskader, 
tidligere enn planlagt, og innenfor 
budsjett. Plattformen får strøm fra land 
via Valhall feltsenter. Dette er i tråd med 
Aker BPs strategi med å minimere 
karbonfotavtrykket. 

Kredittratingbyråene Fitch og S&P Global 
Ratings har i 2019 oppgradert Aker BP til 
«Investment grade» BBB- med stabile 
utsikter. Dette øker muligheter for 
kapitaltilgang til attraktive betingelser, og 
ble dokumentert tidlig i januar 2020. Aker 
BP hentet et 5 års obligasjonslån på 500 
millioner dollar til 3,07 prosent fast rente, 
og et 10 års obligasjonslån på 1 milliard 
dollar til fast rente på 3,77 prosent. 

Aker BPs fem feltsentre har vist god 
operasjonell drift og god lønnsomhet. 
Samarbeidsmodeller og allianser med 
oljeservice leverandørbedrifter, fortsetter 
å bidra til reduserte kostnader og høyere 
effektivitet knyttet til leting, boring, drift, 
vedlikehold, modifikasjoner og 
feltutbygging. Digitalisering bidrar til 
sikrere og mer effektiv drift. 

Selskapets betingede ressurser var 931 
millioner fat oljeekvivalenter per 
utgangen av 2019, sammenlignet med 
946 millioner fat oljeekvivalenter året før. 

Aker BPs produksjon i 2019 var 
gjennomsnittlig 155 900 fat 
oljeekvivalenter per dag. Selskapets 
driftsinntekter var 3,3 milliarder dollar, 
sammenlignet med 3,8 milliarder dollar i 
2018. EBITDAX var 2,6 milliarder dollar, 
mot 3,0 milliarder dollar i 2018. 

For 2020 har Aker BP som mål å 
produsere mellom 205 000 og 220 000 
fat oljeekvivalenter per dag. 

Aker BP har langsiktige vekstmål fra den 
eksisterende porteføljen, både gjennom 
verdiskapende transaksjoner og organisk 
vekst. Aker BP vil være en pådriver for 
smartere og mer effektive løsninger 
gjennom allianser og samarbeidsmodeller. 
Digitalisering er avgjørende for Aker BPs 
forbedringsprogram, og spiller en viktig 
rolle i endringsprosesser. 

Aker BP har en langsiktig 
samarbeidsavtale med Cognite, og ligger i 
front i bruk av digitale løsninger som 
benyttes på Aker BP-opererte plattformer 
og produksjonsskip. Utrullingen av denne 
teknologien fortsetter på Aker BPs 
installasjoner. 

Aker ønsker å bidra til at norsk sokkel blir 
et internasjonalt referansepunkt for 
sikker, lønnsom og mest mulig 
bærekraftig petroleumsvirksomhet til 
havs. Aker BP er blant olje- og 
gassprodusenter med lavest 
karbonintensitet. Selskapets utslipp per 
produserte fat er lavere enn 
gjennomsnittet for norsk sokkel, og under 
halvparten sammenlignet med det 
globale gjennomsnittet. Aker BP arbeider 
målbevisst for å redusere utslippene, 
forbedre sikkerheten og øke effektiviteten 
gjennom hele verdikjeden. 

Aker BP-aksjen var priset til 288 kroner 
per 31. desember 2019, sammenlignet 
med 218 kroner ved utgangen av 2018. I 
tillegg mottok Aker utbytter fra Aker BP 
på totalt 2 653 millioner kroner i 2019 
(18,42 kroner per aksje). 

Aker Energy 
Aker Energy eier 50 prosent i oljefeltet 
Deepwater Tano Cape Three Points 
(DWT/CTP) i Ghana.  

Aker Energy, som eies med 49 prosent 
hver av Aker og The Resource Group TRG 
AS (TRG), inngikk vinteren 2018 avtale om 
overtagelse av Hess Corporation sin 50 
prosent eierinteresse i oljefeltet DWT/CTP 
i Ghana. Siden har Aker Energy 
gjennomført boring av 
avgrensningsbrønner for å øke innsikten i 

feltets egenskaper, og arbeidet med en 
plan for utbygging og drift av oljefeltet. 

Boreoperasjoner i 2019 bekreftet 
betingede ressurser på 450–550 millioner 
fat oljeekvivalenter i DWT/CTP-blokken. 
Samtidig erkjente selskapet at det er mer 
krevende og tar lengre tid enn 
opprinnelig antatt å få en godkjent plan 
for utbygging og drift. Aker Energy med 
støtte fra Aker, konkluderte med at 
prosessen for en plan for utbygging av 
hele oljefeltet DWT/CTP er for kompleks 
og tidkrevende, og konsentrerte 
innsatsen om å få godkjent en plan for 
utbygging og drift av Pecan-området 
hvor det er påvist betydelige 
oljeressurser. 

Gitt den historiske oljepriskollapsen, som 
følge av korona-situasjonen og priskrigen 
mellom Saudi-Arabia og Russland, 
besluttet selskapet i slutten av mars 2020 
å utsette Pecan-prosjektet på ubestemt 
tid. Selskapet har hatt en ambisjon om å 
være i produksjon 37 måneder etter at 
prosjektet sanksjoneres. Under dagens 
restriksjoner på reise og transport, og 
med en svært usikker markedssituasjon, 
anser ikke selskapet denne tidsplanen 
som mulig. Fokus fremover vil være på 
forbedringspotensialet, blant annet for 
den tekniske løsningen. Det er også 
naturlig å vurdere transaksjonsmuligheter 
i den videre utviklingen av Aker Energy.  

Aker Energy har en konstruktiv dialog 
med myndighetene i Ghana, og har en 
felles forståelse for de utfordringene som 
må håndteres.  

Aker har i 2019 bidratt med 454 millioner 
kroner i finansieringen av Aker Energy. 
TRG har bidratt i samme størrelsesorden. I 
tillegg har Africa Finance Corporation 
(AFC) gått inn med et konvertibelt 
obligasjonslån på 100 millioner dollar, og 
AFC har rettigheter til å tegne aksjer ved 
en eventuell børsnotering av Aker Energy. 

Svein Jakob Liknes er konstituert som 
administrerende direktør i Aker Energy 
etter at Jan Arve Haugan fratrådte i 
desember 2019. Som følge av det 
strategiske valget om å utsette en 
utbygging av Pecan på ubestemt tid, vil 
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Aker Energys organisasjon bli redusert til 
kun å bestå av et mindre kjerneteam.  

Akers investering i Aker Energy er 
regnskapsført til 0,9 milliarder kroner per 
31. desember 2019. 

Aker Solutions 
Aker Solutions er et globalt 
oljeserviceselskap som leverer tjenester, 
teknologi og produktløsninger innen 
subsea og feltdesign. Selskapet er 
spesialisert inn mot globale nisjer med 
høye inngangsbarrierer. 
Forretningsmodellen er lite 
kapitalintensiv, med evne til å generere 
høy avkastning over tid på investert 
kapital. 

Selskapet er godt i rute med et program 
for å redusere kostnadene med 50 
prosent innen 2021 sammenlignet med 
nivået i 2015. Fokuset er å vinne nye 
kontrakter med tilfredsstillende marginer, 
og gjennomføre dagens prosjekt-
portefølje i henhold til fremdriftsplan og 
budsjett. 

Ordreinngangen i 2019 var 19,6 milliarder 
kroner, og ordrereserven var 25.4 
milliarder kroner ved utgangen av året. 

Aker Solutions’ driftsinntekter var 29,3 
milliarder kroner i 2019, en økning på 16 
prosent fra 25,2 milliarder kroner året før. 
EBITDA var 2,2 milliarder kroner, mot 1,8 
milliarder kroner i 2018. Selskapet har en 
solid finansiell posisjon og en 
likviditetsreserve på 6,3 milliarder kroner 
ved årsslutt 2019. 

Aker støtter Aker Solutions’ strategi, som 
ble offentliggjort høsten 2019, om en 
målrettet satsing på fornybar energi og 
lavkarbonløsninger. Strategien «20-25-
30» sikter mot at minimum 20 prosent av 
selskapets omsetning skal være innenfor 
fornybart i 2030, og på samme tid skal 
minimum 25 prosent av omsetningen 
komme fra produkter og løsninger som 
reduserer CO2-utslipp. Aker Solutions er 
allerede godt posisjonert på disse 
områdene. Flytende havvind er et viktig 
marked fremover som åpner nye 
muligheter for Aker Solutions. 
Lavkarbonområdet omfatter 
karbonfangst og lagring, Subsea 

gasskompresjon, ubemannede 
plattformer, og elektrifisering av olje- og 
gassfelt. 

Innenfor selskapets tradisjonelle 
markeder, som Subsea, feltutvikling, 
engineering og MMO, er det fortsatt 
interessante muligheter. Kjennetegnet i 
2019 har vært at flere potensielle 
prosjekter i oljeservicemarkedet er utsatt i 
tid. 

Fremover er det viktig å vinne kontrakter 
innenfor alle av Aker Solutions 
forretningsområder, og gjennomføre 
prosjekter og kontrakter med 
tilfredsstillende marginer. For å lykkes må 
selskapet videreutvikle førsteklasses 
kunderelasjoner og holde fokus på 
ytterligere operasjonelle forbedringer og 
styrking av kapitalbasen. 

Oljeserviceaksjer generelt har opplevd et 
2019 med store kursfall på Oslo Børs og 
internasjonale børser. Det er et uttrykk for 
hvordan investormarkedet vurderer 
fremtidsutsikter for oljeserviceselskaper. 
For Aker som eier av bedrifter i store 
deler av verdikjeden i olje og gass, er 
eierskapet i Aker Solutions av stor 
strategisk betydning og verdi som ikke 
reflekteres i aksjekursen. 

Aksjekursen i Aker Solutions var 24,72 
kroner ved årsslutt 2019, ned fra 39,66 
kroner ett år tidligere. Styret i Aker 
Solutions har foreslått at det ikke skal 
utbetales utbytte for regnskapsåret 2019. 

Akastor 
Akastor er et investeringsselskap som 
opererer innen oljeservice med en 
portefølje av industrielle selskaper og 
finansielle investeringer. MHWirth og 
AKOFS Offshore er de to viktigste 
selskapene i porteføljen. Akastor har et 
fleksibelt mandat for utøvelse av aktivt 
eierskap og arbeider med å frigjøre 
verdipotensialet i sin portefølje. 

Boreteknologiselskapet MHWirth har 
gjennom 2019 utviklet seg positivt, særlig 
drevet av vekst i ettersalgsmarkedet. I 
tillegg sikret selskapet i løpet av året en 
ny kontrakt med Keppel FELS for levering 
av ytterligere en borepakke. MHWirth 
kjøpte i 2019 selskapet Bronco 

Manufacturing som produserer utstyr og 
leverer engineering og andre tjenester til 
det globale markedet for landbasert 
boring. Ambisjonen videre er fortsatt 
vekst for MHWirth, både organisk og 
gjennom mulige oppkjøp av selskaper 
som vil styrke MHWirth sin posisjon i 
markedet. For å frigjøre verdi av MHWirth 
er planen å børsnotere selskapet på 
selvstendig basis eller som en del av en 
industriell, strukturell løsning. 

AKOFS Offshore ferdigstiller fartøyet 
AKOFS Seafarer som skal på kontrakt for 
Equinor, og det arbeides med å vurdere 
nye muligheter for Skandi Santos som 
avslutter sin nåværende kontrakt med 
Petrobras i løpet av 2020. 

Akastor arbeider tett på 
porteføljeselskapene for å gjennomføre 
operasjonelle forbedringer, 
kostnadsreduksjoner og strategiske 
initiativ i arbeidet for å styrke 
konkurranseevnen og posisjonen i 
krevende markeder. 

Porteføljeselskapet First Geo, som leverer 
reservoar og brønntjenester til 
oljeselskaper og andre aktører i bransjen, 
ble i 2019 slått sammen med AGR for å 
tilby et bredere tjenestetilbud og styrke 
posisjonen i markedet. Akastor 
kontrollerer 100 prosent av aksjekapitalen 
og 55 prosent av økonomisk interesse i 
det sammenslåtte selskapet AGR. 

Akastors driftsinntekter var 5,4 milliarder 
kroner i 2019, mot 3,8 milliarder kroner 
året før. EBITDA var 492 millioner kroner, 
sammenlignet med 290 millioner kroner i 
2018. Akastor har en likviditetsreserve på 
1,9 milliarder kroner ved utgangen av 
2019. 

Som eier er Aker opptatt av at Akastor 
utvikler og realiserer verdi av sine 
investeringer. Transaksjoner som er 
gjennomført viser at Akastors 
porteføljeselskaper ofte har en merverdi 
som kommer til uttrykk ved industrielle 
konstellasjoner i større og mer 
slagkraftige enheter. Dette arbeidet 
fortsetter. 

Akastor har i likhet med 
oljeserviceselskaper generelt opplevd 
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kursnedgang i 2019. Aksjekursen var 9,94 
kroner ved årsslutt, ned fra 13,06 kroner 
ved utgangen av 2018. Det er ikke 
foreslått utbytte for regnskapsåret 2019. 

Kværner 
Kværner er en spesialisert leverandør av 
komplekse offshoreinstallasjoner og 
landanlegg for oppstrøms olje- og 
gassprosjekter, og andre tilknyttede 
segmenter som fornybarindustrien. En del 
av konkurransekraften er evnen til å påta 
seg prosjekter som inkluderer 
ingeniørtjenester, anskaffelser og 
fabrikasjonstjenester i en samlet kontrakt. 
Dette EPC-markedet (Engineering, 
Procurement and Construction) var i 2019 
preget av få oppdrag og hard 
konkurranse. 

Kværner ser vekstmuligheter innenfor 
utrusting og leveranser til flytende 
produksjons- og lagringsfartøy (FPSO), 
og offshore havvind. Dette er bakgrunnen 
for at selskapet har løftet frem to nye 
forretningsområder: FPSO og fornybar 
energi. 

Kværner ble i 2019 tildelt en kontrakt av 
Equinor for bygging av 11 flytende 
betongunderstell for turbiner til offshore 
vindkraft, samt marine driftstjenester, på 
Hywind Tampen. Dette er en strategisk 
viktig kontrakt. 

Selskapet arbeider kontinuerlig med å 
forbedre produktiviteten og 
kostnadsnivået ved sine spesialiserte 
anlegg på Stord og i Verdal, samt i 
organisasjonen på Fornebu for 
prosjektledelse, prosjektering og innkjøp. 
Kapasiteten er tilpasset et lavere 
aktivitetsnivå, og leveransemodellen 
videreutvikles slik at konkurranseevnen 
styrkes. I selskapets strategi for 
kontinuerlig forbedring, spiller også 
digitalisering, robotisering og 
kompetanseutvikling en viktig rolle. 

Kværners driftsinntekter var 9,0 milliarder 
kroner i 2019, sammenlignet med 7,2 
milliarder kroner året før. EBITDA var 498 
millioner kroner i 2019, mot 437 millioner 
kroner året før. Kværner har ved 
utgangen av 2019 en kontantbeholdning 
på 2,3 milliarder kroner, og ingen 
rentebærende gjeld. 

Kværners ordreinngang var 6,9 milliarder 
kroner i 2019, og ordrereserven ved 
årsslutt var 8,2 milliarder kroner. 

Kværners viktigste oppgave på kort sikt 
er å levere pågående prosjekter i tråd 
med kundenes forventninger og å vinne 
nye kontrakter. Det er gledelig at HMS-
tallene for Kværner i 2019 er de beste 
siden selskapet ble skilt ut fra Aker 
Solutions i 2011. Det er fortsatt rom for 
HMS-forbedringer. 

Aksjekursen i Kværner var 11,12 kroner per 
31. desember 2019, mot 12,06 kroner ved 
utgangen av 2018. Kværner utbetalte 1 
krone per aksje i utbytte i 2019.  

Ocean Yield 
Ocean Yield er et skipseiende selskap. 
Selskapets mandat er å bygge opp en 
diversifisert portefølje av moderne skip 
med lange leiekontrakter til gode 
motparter. 

Selskapet økte investeringskapasiteten i 
2019 etter å ha hentet et hybrid 
obligasjonslån på 125 millioner dollar, et 
obligasjonslån på 750 millioner kroner og 
gjennomført en emisjon som tilførte 
selskapet 717 millioner kroner. Aker 
tegnet sin relative andel i emisjonen til 
kurs 45 kroner per aksje, totalt en 
aksjeinvestering på 442 millioner kroner, 
og opprettholdt sin eierandel på 61,7 
prosent av aksjene i Ocean Yield. 

I 2019 gjennomførte selskapet 
investeringer for totalt for 438 millioner 
dollar. Antall skip i porteføljen økte fra 57 
til 69, hvorav 65 fartøy er på langsiktige 
bareboat-kontrakter. Det arbeides for å 
oppnå langsiktige løsninger for Dhirubhai-
1, Connector og to offshore servicefartøy. 

EBITDA var 222 millioner dollar i 2019, 
mot 283 millioner dollar året før. EBITDA-
ordreboken fra faste inngåtte kontrakter 
ved utløpet av 2019 3,6 milliarder dollar 
med gjennomsnittlig gjenværende 
kontraktslengde på 10,5 år.  

Aker støtter Ocean Yields strategi om 
over tid å bygge et enda større selskap 
gjennom verdiskapende transaksjoner og 
ytterligere diversifisering av porteføljen. 
Vekst vil primært skje gjennom kjøp av 

nye skip med lange kontrakter. 
Diversifisering bidrar til å gjøre selskapet 
mer robust for svingninger i enkelte 
segmenter. 

Ocean Yields aksjekurs var 48,00 kroner 
per 31. desember 2019, ned fra 59,20 
kroner ved utgangen av 2018. I tillegg 
mottok Aker et utbytte fra Ocean Yield på 
658 millioner kroner (6,70 kroner per 
aksje) i 2019. 

Aker BioMarine 
Aker BioMarine er et integrert 
bioteknologiselskap som fisker krill i 
Sørishavet og utvikler, produserer, 
markedsfører og selger krillbaserte 
ingredienser til fiske- og dyrefôr, samt 
konsumentmarkedet. 

Selskapet er vertikalt integrert og 
kontrollerer hele verdikjeden – fra 
bærekraftig krillfangst fra tre fartøy i 
Antarktis til forskning, produktutvikling, 
produksjon, logistikk og markedsarbeid. 
Aker BioMarine har bygget langsiktige 
partnerskap med ledende merkevare- og 
distribusjonsselskaper, 
miljøvernorganisasjoner og forskere. 

Aker BioMarines kjerneprodukter er 
QRILL™ Aqua, en høyverdig ingrediens for 
oppdrettsnæringen, Superba™ Krill Oil, et 
fosfolipidbasert omega 3-kosttilskudd for 
forbrukermarkedet, og QRILL™ Pet, en 
omega-3 ingrediens for kjæledyr. 

Det amerikanske mat- og helsetilsynet 
(FDA) godkjente i november 2019 QRILL 
Pet som kilde til protein og lipid tørr 
hundemat. Aker BioMarine vurderer dette 
som et startskudd for å gå inn i et stort 
marked for kjæledyr i USA. 

Aker BioMarine er inne i en vekstfase som 
innebærer investeringer. Selskapet fikk i 
januar 2019 levert nybygget Antarctic 
Endurance. Verdens mest moderne fartøy 
for bærekraftig fangst av krill var en 
investering på 1,1 milliard kroner. 
Selskapet har også et nytt servicefartøy 
under bygging i Kina for å håndtere økte 
fiskevolumer. Aker BioMarines 
krilloljefabrikk i Houston har investert i 
utvidet kapasitet. Dessuten har Aker 
BioMarine investert betydelig i produkt- 
og markedsutvikling. 
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Dette er viktige investeringer som bidrar 
til rask vekst i omsetning og EBITDA. 
Superba™ Krill Oil vokser raskest. Størst er 
veksten i Asia generelt og Sør-Korea 
spesielt. 

Aker BioMarines driftsinntekter økte med 
59 prosent i 2019 til 247 millioner dollar, 
opp fra 155 millioner dollar året før. 
EBITDA var 46 millioner dollar, opp fra 33 
millioner dollar i 2018. 

Selskapet er godt posisjonert for 
geografisk ekspansjon og for å 
opprettholde salg av produktene i de 
høyere prissegmenter med sin komplette 
verdikjede, nyskapende produkter og 
stabile, langsiktige partnerskap. 

Aker vil vurdere ulike muligheter for 
langsiktig verdiskaping i Aker BioMarine. 
Ambisjonen er å skape et større og mer 
robust selskap med lønnsom vekst med 
fokus på god drift og effektive verdikjeder 
i de bransjene selskapet er leverandør. 
Vekststrategien vil kreve fortsatt 
finansiering fra Aker. 

Administrerende direktør Matts Johansen 
i Aker BioMarine kjøpte 2 prosent av 
aksjene i selskapet av Aker i 2019. Aker 
eier 98 prosent, og aksjene er 
regnskapsført til 2,4 milliarder kroner per 
31. desember 2019. 

Cognite 
Cognite er et rasktvoksende industrielt 
softwareselskap som setter selskaper i 
olje- og gassindustrien og kapitalintensive 
næringer i stand til å forbedre driften 
gjennom effektiv innsamling og deling av 
data. 

Selskapets hovedprodukt, Cognite Data 
Fusion, samler, behandler og 
tilrettelegger enorme datamengder 
løpende for industrikunder. En betydelig 
del av Cognites inntekter er lisens- og 
abonnementsinntekter. 

I 2019 har selskapet vunnet tillit og 
kontrakter hos mange nye kunder. 
Cognite har allerede tatt en internasjonal 
posisjon i digitaliseringen av olje- og 
gassindustrien, og har også fått et godt 
fotfeste med anerkjente kunder innenfor 
shipping og logistikk, energi og 

kraftforsyning, samt kapitalintensive 
næringer for produksjon og fremstilling 
av produkter og varer (manufacturing). 

Cognite fortsetter å tiltrekke seg høyt 
kvalifiserte medarbeidere. I 2019 har 
selskapet åpnet kontor i Texas, og Tokyo, 
og inngikk en intensjonsavtale (MoU) om 
digitalisering av Saudi Aramco, verdens 
største oljeselskap. De to selskapene har 
også kommersielle forhandlinger om å 
etablere et felleseid selskap for å bidra til 
digitalisering i Saudi Arabia. 

Selskapet hadde i 2019 driftsinntekter på 
340 millioner kroner, mot 164 millioner 
kroner i 2018. EBITDA var negativt med 15 
millioner kroner, mot positivt med 9 
millioner kroner i 2018. 

Aker som hovedeier er pådriver for 
offensiv satsing i det økende markedet for 
industriell software. Cognite og Cognite 
Data Fusion bidrar til å fornye 
eksisterende industri og skape ny 
virksomhet, og dermed kunne gjøre 
industrien mer lønnsom og bærekraftig 
gjennom lavere energiforbruk og mindre 
utslipp. Dette er viktige drivere for Akers 
eierskap i utviklingen av Cognite. 

Internasjonal ekspansjon, fortsatt 
rekruttering av talenter fra hele verden, 
videreutvikling av kunderelasjoner og 
vurderinger rundt strategiske partnerskap 
og samarbeidsmuligheter, er fortsatt 
viktige punkter på Akers eieragenda. 
Langsiktig er planen å børsnotere 
Cognite. 

Akers investering er regnskapsført til 42 
millioner kroner per 31. desember 2019. 

b. Finansielle investeringer 
Finansielle investeringer omfatter Akers 
eiendeler som ikke er definert som 
Industrielle investeringer, herunder 
kontantbeholdninger, andre børsnoterte 
investeringer, eiendom og andre 
investeringer. Verdien på Akers finansielle 
investeringer var 7,7 milliarder kroner per 
31. desember 2019 og utgjorde dermed 12 
prosent av Akers verdijusterte brutto 
eiendeler. 

Akers kontantbeholdning økte i 2019 til 
3,7 milliarder kroner, opp fra 1,9 milliarder 

kroner året før. Økningen skyldtes 
hovedsakelig 3,5 milliarder i mottatte 
utbytter fra porteføljeselskaper og netto 
opptak av rentebærende gjeld på 2,5 
milliarder kroner. Dette ble delvis motveid 
av at Aker utbetalte 1,7 milliarder kroner i 
utbytte til selskapets aksjeeiere i 2019, de 
samlede drifts- og finansutgiftene var 0,6 
milliarder kroner, investering i Ocean 
Yield på 0,4 milliarder kroner, investering i 
Aker Energy på 0,5 milliarder kroner og 
finansiering til Aker BioMarine på 0,3 
milliarder kroner. Aker har en konservativ 
forvaltning av sin kontantbeholdning, 
med innskudd i flere banker med høy 
kredittrating. 

Verdien av andre børsnoterte 
investeringer var 0,9 milliarder kroner ved 
årsslutt 2019, opp fra 0,7 milliarder kroner 
i 2018. Akers investeringer i Philly 
Shipyard økte med 106 millioner kroner, 
og American Shipping var tilnærmet 
uendret. Solstad Offshore ble redusert i 
verdi med 44 millioner kroner. Aker 
investerte 85 millioner i REC Silicon i 
desember 2019, og ble selskapets største 
eier med 22,95 prosent av aksjene. Den 
urealiserte gevinsten i REC Silicon var 87 
millioner ved utgangen av 2019. 

Solstad Offshore er i en krevende 
situasjon i et krevende marked. Selskapet 
er i forhandlinger med kreditorer, og det 
er ventet at utfallet blir en restrukturering 
av offshorerederiets balanse. 

Akers samlede eksponering mot 
eiendomsutvikling var 603 millioner 
kroner per 31. desember 2019, opp 35 
millioner fra 2018. 

Andre finansielle investeringer består av 
aksjeinvesteringer, interne og eksterne 
fordringer og andre eiendeler. De største 
postene er investering i 
datascienceselskapet Abelee, fordringer 
mot Aker BioMarine AS og Estremar 
Invest AS, og eierskap i fly. Verdien av 
andre finansielle investeringer var 2,5 
milliarder kroner per 31. desember 2019, 
sammenlignet med 1,9 milliarder kroner 
ved årsslutt 2018. 

3. Redegjørelse for årsregnskapet 
Aker ASAs årsregnskap består av 
konsernregnskapet, 



Aker ASA årsrapport 2019 Styrets årsberetning 

 

32 

morselskapsregnskapet og det 
sammenslåtte regnskapet for Aker ASA 
og holdingselskaper. Sistnevnte regnskap 
vektlegges i Akers interne og eksterne 
rapportering, og viser samlet finansiell 
stilling for holdingselskapene, herunder 
samlet tilgjengelig likviditet og netto gjeld 
i forhold til investeringer i de 
underliggende operative selskapene. VEK 
for Aker ASA og holdingselskaper danner 
grunnlaget for Akers utbyttepolitikk. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a, 
bekreftes det at regnskapene er 
utarbeidet under forutsetningen om 
fortsatt drift, og styret bekrefter at denne 
forutsetningen er til stede. 

a. Sammenslått regnskap for Aker ASA 
og holdingselskaper 
Sammenslått resultatregnskap 
Det sammenslåtte resultatregnskapet for 
Aker ASA og holdingselskaper (Aker) 
viser et overskudd før skatt på 2,2 
milliarder kroner for 2019, mot et 
overskudd på 1,5 milliarder kroner i 2018. 
Endringen skyldes hovedsakelig at det i 
2019 ble mottatt totalt 3,5 milliarder 
kroner i utbytter fra porteføljeselskapene, 
mot 2,2 milliarder kroner i 2018. Aker 
mottok 2.7 milliarder kroner i utbytte fra 
Aker BP og 658 millioner kroner fra 
Ocean Yield i 2019. Driftskostnadene 
beløp seg til 267 millioner kroner i 2019, 
mot 254 millioner kroner i 2018. 

Netto finansposter (inklusive mottatt 
utbytte, men eksklusive verdiendringer) 
utgjorde 2,9 milliarder kroner i 2019, opp 
fra 1,9 milliarder kroner året før. Mottatt 
utbytte utgjorde 3,5 milliarder kroner, 
mens netto rentekostnader og andre 
finansposter utgjorde en kostnad på 597 
millioner kroner. Netto verdiendring på 
aksjer utgjorde minus 435 millioner kroner 
i 2019. Dette skyldes hovedsakelig negativ 
verdiendring knyttet til investeringen i 
Solstad Offshore og Align, og en 
verdinedgang på direkteinvesteringene i 
Akastor og Aker Solutions. 

Sammenslått balanse 
Den sammenslåtte balansen for Aker ASA 
og holdingsselskaper viser total bokført 
verdi av eiendeler på 26,7 milliarder 
kroner per 31. desember 2019. Av dette 
utgjør langsiktige aksjeinvesteringer 20,7 

milliarder kroner, mens 
kontantbeholdningen utgjør 3,7 milliarder 
kroner. Verdijusterte eiendeler utgjorde 
61,9 milliarder kroner per 31. desember 
2019. Tilsvarende tall for 2018 var 51,2 
milliarder kroner. 

Verdien av Akers industrielle 
investeringer var 54,2 milliarder kroner 
per 31. desember 2019, mot 46,1 milliarder 
kroner ved utgangen av 2018. Endringen 
skyldes hovedsakelig økt verdi av 
investeringen i Aker BP og økt investering 
i Aker Energy. Dette ble delvis motveid av 
verdinedgang på investeringene i Aker 
Solutions, Akastor, Kværner og Ocean 
Yield. 

Verdien av Akers finansielle investeringer 
var 7,7 milliarder kroner ved utgangen av 
2019, mot 5,1 milliarder kroner per 31. 
desember 2018. Kontantbeholdningen 
økte fra 1,9 milliarder kroner til 3,7 
milliarder kroner i 2019. Det er redegjort 
for endringene i avsnittet over om 
Finansielle investeringer. 

Brutto rentebærende gjeld utgjorde 11,6 
milliarder kroner per 31. desember 2019, 
opp fra 9,2 milliarder kroner ett år 
tidligere. Netto rentebærende gjeld var 
6,7 milliarder kroner per årsslutt 2019, opp 
fra 6,2 milliarder kroner ved utgangen av 
2018. 

I 2019 ble AKER12-obligasjonen 
tilbakebetalt ved forfall, og Aker utstedte 
den femårige obligasjonen AKER15 på 1,5 
milliarder kroner. Samtidig med 
utstedelsen av AKER 15 foretok Aker 
delvis tilbakekjøp av AKER10 og AKER13 
obligasjonene med til sammen 350 
millioner kroner. Per 31. desember 2019 
var den samlede utestående 
obligasjonsgjelden 5,9 milliarder kroner. 
Bankgjelden var 5,8 milliarder kroner 
bestående av to banklån i amerikanske 
dollar og et Schuldschein lån i Euro. 
Totale ubenyttede trekkfasiliteter var 2,8 
milliarder kroner per 31. desember 2019. 

Akers VEK per 31. desember 2019 var 50,0 
milliarder kroner, sammenlignet med 41,7 
milliarder kroner ved utgangen av 2018. 

b. Konsernregnskap 
De viktigste selskapene som inngår i 
Akers konsernregnskap er Aker Solutions, 
Akastor, Kværner, Ocean Yield, Aker 
BioMarine, Aker Energy, FP Eiendom, 
Cognite og Philly Shipyard. Aker BP 
inngår som tilknyttet selskap. 

Resultatregnskap 
Aker-konsernet hadde driftsinntekter på 
48,8 milliarder kroner i 2019, mot 42,2 
milliarder kroner året før. Sum 
driftskostnader var 44,8 milliarder kroner i 
2019, mot 37,8 milliarder kroner i 2018. 
Økningen i driftsinntekter og drifts-
kostnader forklares med økt aktivitet i 
Aker Solutions, Akastor og Kværner, samt 
økt omsetning i Aker BioMarine. Dette ble 
delvis motveid av omsetningsreduksjon i 
Ocean Yield i 2019, etter at produksjons-
skipet Dhirbuhai-1 gikk av kontrakt høsten 
2018. 

Avskrivinger og amortiseringer i 2019 
utgjorde 2,8 milliarder kroner, mot 2,1 
milliarder kroner året før. Nedskrivninger i 
2019 beløp seg til 1,0 milliard kroner, 
hovedsakelig som følge av Ocean Yields 
nedskriving av Dhirubhai-1 med 590 
millioner kroner, nedskriving på 266 
millioner kroner av bruksrettseiendeler 
knyttet til kontorleie i Aker Solutions, 
samt nedskriving av fiskefartøyet Juvel i 
Aker BioMarine med 54 millioner kroner. 
Netto finanskostnader var 2,1 milliarder 
kroner i 2019, mot 1,3 milliarder kroner i 
2018. Økningen skyldes først og fremst 
økte rentekostnader som må sees i 
sammenheng med høyere rentebærende 
lån og kreditter og finansielle 
leieforpliktelser i konsernet i 2019 enn 
tidligere. 

Resultat før skatt fra videreført 
virksomhet viste et underskudd på 1,7 
milliarder kroner i 2019, sammenlignet 
med et overskudd på 1,4 milliarder kroner 
i 2018. I 2019 var skattekostnaden på 0,2 
milliard kroner, noe som førte til at 
årsresultat fra videreført virksomhet viste 
et underskudd på 1,9 milliard kroner i 
2019. I 2018 var skattekostnaden 0,5 
milliard kroner, med et netto positivt 
resultat fra videreført virksomhet på 0,9 
milliarder kroner. 
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Balanse 
Aker-konsernets samlede eiendeler per 31. 
desember 2019 utgjorde 106,7 milliarder 
kroner, mot 92,8 milliarder kroner ved 
årsslutt 2018. Sum anleggsmidler var 74,3 
milliarder kroner per 31. desember 2019, 
sammenlignet med 67,1 milliarder kroner 
ved utgangen av 2018. Konsernets 
samlede immaterielle eiendeler utgjorde 
12,2 milliarder kroner per 31. desember 
2019, opp fra 11,0 milliarder kroner ett år 
tidligere. Av dette utgjorde goodwill 8,0 
milliarder kroner ved utgangen av 2019, 
mot 7,5 milliarder på samme tidspunkt 
året før. Goodwill er testet for verdifall, 
uten at dette har resultert i nedskriving av 
goodwill i 2019. Omløpsmidler utgjorde 
32,5 milliarder kroner per 31. desember 
2019, opp fra 25,7 milliarder kroner året 
før. 

Kortsiktige forpliktelser utgjorde 25,0 
milliarder kroner og langsiktige 
forpliktelser utgjorde 42,5 milliarder 
kroner ved utgangen av 2019. De 
tilsvarende tallene for 2018 var 
henholdsvis 23,3 milliarder kroner og 27,5 
milliarder kroner. Økningen fra 2018 
forklares med implementeringsvirkning av 
IFRS 16 samt netto opptak av 
rentebærende gjeld. Konsernets 
rentebærende lån og kreditter utgjorde 
40,2 milliarder kroner per 31. desember 
2019, mot 30,4 milliarder kroner ved 
utgangen av 2018. 

Konsernets egenkapitalandel var 37 
prosent ved utgangen av 2019, 
sammenlignet med 45 prosent ved 
utgangen av 2018. 

Kontantstrøm 
Konsernets kontantbeholdning var 12,0 
milliarder kroner per 31. desember 2019, 
opp fra 9,8 milliarder kroner ved 
utgangen av 2018. 

Konsernets netto kontantstrøm fra driften 
utgjorde 3,3 milliarder kroner i 2019, mot 
5,3 milliarder kroner i 2018. Endringen 
skyldes hovedsakelig avviklet virksomhet 
og endring i driftsmessige eiendeler og 
gjeld, som var negativ med 1,8 milliarder 
kroner i 2019 mens den var positiv med 
0,8 milliard i 2018. Reduksjonen var delvis 
motveid av økning i utbytte mottatt fra 
Aker BP. Differansen på 0,7 milliarder 

kroner mellom driftsresultatet før 
avskrivninger og amortiseringer og netto 
kontantstrøm fra driften i 2019, skyldes 
hovedsakelig negativ endring i 
driftskapital samt betalte renter, delvis 
motveid av mottatt utbytte fra Aker BP. 

Netto kontantstrøm fra 
investeringsaktiviteter var minus 8,9 
milliarder kroner i 2019, mot minus 4,7 
milliarder kroner i 2018. Kontantstrømmen 
for 2019 består i hovedsak av investering i 
skip i Ocean Yield med 5,0 milliard kroner, 
og anskaffelse av eiendom, anlegg og 
utstyr og immaterielle eiendeler på totalt 
3,4 milliarder kroner. Utbetalinger ved 
kjøp av datterselskaper utgjorde netto 0,9 
milliard kroner. 

Netto kontantstrøm fra finansierings-
aktiviteter beløp seg til pluss 7,9 milliard 
kroner i 2019, mot pluss 1,0 milliarder 
kroner i 2018. Årets kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter kan knyttes til 
netto opptrekk av gjeld på 8,9 milliarder 
kroner og ny egenkapital i datterselskaper 
på 1,4 milliard kroner, motveid av utbytte-
betalinger på 2,3 milliarder kroner. 
Utbytte fordeler seg med 1,7 milliarder 
kroner til aksjonærene i Aker ASA og 0,7 
milliard kroner til minoritetsaksjonærer i 
datterselskapene. 

c. Regnskapet for Aker ASA 
Morselskapet Aker ASA fikk i 2019 et 
årsresultat på 179 millioner kroner, mot 1,8 
milliarder kroner i 2018. Nedgangen fra 
2018 forklares hovedsakelig med lavere 
utbytte fra Aker Capital og større 
verdireduksjoner på aksjene i Aker 
Kværner Holding, Aker Solutions og 
Akastor. 

Totale eiendeler var 28,9 milliarder kroner 
per 31. desember 2019, mot 30,6 milliarder 
kroner ved årsslutt 2018. Egenkapitalen 
beløp seg til 20,3 milliarder kroner ved 
utgangen av 2019, mot 20,1 milliarder 
kroner per 31. desember 2018. Dette gir en 
egenkapitalandel på 70 prosent ved 
utgangen av 2019. 

For informasjon om lønn og godtgjørelser 
til ledende ansatte, samt retningslinjer for 
avlønning, vises det til note 34 i 
konsernregnskapet. 

Forskning og utvikling 
Morselskapet hadde ingen forsknings- og 
utviklingsaktiviteter i 2019. Konsernets 
FoU-virksomhet er presentert i 
årsrapportene til det enkelte operative 
porteføljeselskap. 

Disponering av årsresultat og utbytte i 
Aker ASA 
Gitt dagens usikre markedssituasjon som 
følge av Koronavirus-utbruddet og et 
rekordstort fall i oljeetterspørsel, foreslår 
styret at generalforsamlingen vedtar et 
nullutbytte for 2019. I forslaget er det tatt 
hensyn til behovet for finansiell 
fleksibilitet og usikkerhet i markedet.  

Årets nettoresultat på 179 millioner kroner 
overføres til annen egenkapital. 

4. Styringsmodell, eierstyring og 
selskapsledelse, kontroll og 
compliance 
Aker er et allmennaksjeselskap som er 
organisert i henhold til norsk lov og med 
en styringsstruktur som er basert på 
norsk selskapslovgivning og relevante 
anbefalinger. Selskapets modell for 
eierstyring og selskapsledelse er utformet 
som et fundament for langsiktig 
verdiskapning og for å sikre god kontroll.  

Akers hovedeier, Kjell Inge Røkke, er 
aktivt engasjert i Akers utvikling. Røkke er 
styreleder i Aker ASA. 

Aker har 7 styremedlemmer, hvorav ingen 
sitter i selskapets ledelse og tre er 
ansattrepresentanter. Flertallet av styrets 
medlemmer er uavhengige av 
selskapsledelsen og viktige 
forretningsforbindelser. Styrets leder og 
nestleder velges av generalforsamlingen. 

Styret i Aker fastsetter de overordnede 
prinsipper for styring og kontroll i Aker 
ASA gjennom vedtak av ulike styrende 
dokumenter. På særlig viktige områder 
med konserngjennomgripende relevans, 
påses det at tilsvarende styrende 
dokumenter implementeres i 
datterselskapene innenfor rammen av 
Akers styrende dokumenter på området. 
Eksempelvis utrykker Akers Code of 
Conduct også Akers forventninger til 
portefølje-selskapenes Code of Conduct. 
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Det samme gjelder innenfor områder som 
anti-korrupsjon og Supplier Conduct. 

Aker følger anbefalingene til Norsk utvalg 
for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 
Selskapets praksis er i all hovedsak i 
overensstemmelse med disse 
anbefalingene. Det vises til redegjørelsen 
om eierstyring og selskapsledelse. Denne 
rapporten er godkjent av styret, og er 
tilgjengelig på selskapets hjemmeside 
www.akerasa.com. 

5. Styrets aktiviteter 
Styret har lagt en årsplan for sitt arbeid 
som omfatter ulike faste poster som 
strategigjennomgang, 
investeringsplanlegging, oppfølging av 
risiko og etterlevelse, finansiell 
rapportering og budsjettbehandling. 

Styret evaluerer sitt eget arbeid og sin 
samlede kompetanse én gang per år. 

Styret i Aker avholdt 5 møter i 2019. 
Styremedlemmenes oppmøte lå i snitt på 
85 prosent. I tillegg er det avholdt fem 
telefonkonferanser. Akers revisjonsutvalg 
hadde ni møter i 2019. 

Ytterligere informasjon om styrets og 
revisjonsutvalgets mandat og arbeid 
finnes i Redegjørelse for eierstyring og 
selskapsledelse. Styremedlemmenes 
aksjebeholdninger og honorarer er 
presentert i note 34 i konsernregnskapet. 

6. Bedrift og samfunn 
ESG (Environmental, Social og 
Governance) er tre bokstaver som 
forplikter. Det handler om hvordan Aker 
håndterer risiko knyttet til klimaendringer 
og miljøutfordringer, og hvordan 
selskapet håndterer mennesker og sosiale 
forhold – og hvordan Aker praktiserer 
eierstyring og selskapsledelse. Dette 
arbeidet er det redegjort for i selskapets 
ESG-rapport som er tilgjengelig på 
www.akerasa.com. 

Aker har som mål å være en attraktiv 
arbeidsgiver og en foretrukket partner for 
forretningsforbindelser, samt en 
respektert samfunnsaktør. Akers viktigste 
bidrag til samfunnet er å skape verdier og 
utvikle fremtidsrettede selskaper som 
drives på en bærekraftig, etisk og sosialt 

ansvarlig måte. Lønnsomhet er en 
forutsetning for å kunne nå disse målene. 

Driften av morselskapet Aker ASA 
påvirker ikke det ytre miljø i vesentlig 
grad. 

Som toneangivende aksjonær i mange 
selskaper arbeider Aker for å fremme 
ansvarlige og bærekraftige virksomheter. 
Dette inkluderer økonomiske, 
samfunnsmessige og klima- og 
miljømessige konsekvenser av Akers og 
porteføljeselskapenes virksomhet. 

Akers industrielle kjernekompetanse har 
siden etableringen i 1841 vært knyttet til 
havet. Akers kjernevirksomhet fremover 
er også relatert til havet – som maritim 
virksomhet, fiskeri og marin bioteknologi, 
offshore olje- og gassutvinning, havvind 
og teknologier som reduserer CO2-
utslipp. Sammen med World Economic 
Forum (WEF) har Aker tatt initiativet til 
etableringen av et globalt teknologisenter 
for hav og miljø. Målet er å ta i bruk ny 
teknologi for å bevare verdenshavet og 
redusere industriens miljømessige 
fotavtrykk. Gjennom offentlig-privat 
samarbeid skal senteret utvikle løsninger 
for en bærekraftig og lønnsom 
havøkonomi. 

Det norske teknologisenteret blir en del 
av WEFs globale nettverk for den fjerde 
industrielle revolusjonen («Center for the 
Fourth Industrial Revolution», C4IR). 
Akers porteføljeselskaper Aker BP, Aker 
BioMarine, Aker Energy, Aker Solutions, 
Cognite og Kværner er med. Det er også 
Kjell Inge Røkkes selskap REV Ocean og 
stiftelsen Ocean Data Foundation. De 
første prosjektene som skal redusere 
utslipp av klimagasser, bidra til mer 
bærekraftig fiskeri og en grønnere 
skipsfart er igangsatt med Akers 
porteføljeselskaper i førersetet. 

De operative porteføljeselskaper redegjør 
hver for seg for hvordan de påvirker det 
ytre miljøet. Regnskapslovens paragraf 3-
3c pålegger større foretak å gi en 
redegjørelse for sitt arbeid med å 
inkludere selskapets samfunnsansvar i sin 
forretningsstrategi og daglige drift. Aker 
har oppfylt denne plikten gjennom et 
eget dokument godkjent av styret og 

tilgjengelig på selskapets hjemmeside, 
www.akerasa.com. 

7. Våre ansatte 
Aker ASA hadde 43 ansatte per 31. 
desember 2019, hvorav 24 menn og 19 
kvinner. Svein Oskar Stoknes tiltrådte som 
finansdirektør 1. august 2019, og erstattet 
Frank O. Reite. Stoknes kom fra stillingen 
som finansdirektør i Aker Solutions. 

I ansettelsesprosesser fokuserer selskapet 
på kandidatenes kvalifikasjoner for 
stillingen uavhengig av etnisk 
opprinnelse, religion eller legning, 
statsborgerskap eller andre kriterier som 
vurderes som irrelevante for deres arbeid. 

Selskapet tilrettelegger for fleksible 
arbeidsforhold. Ansettelse i Aker ASA gir 
muligheter for å balansere jobb og fritid. 
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
og gode muligheter for karriereutvikling, 
kombinert med jobbsikkerhet og 
konkurransedyktig lønn, er også viktige 
bidragsytere til å gjøre Aker ASA til en 
attraktiv arbeidsgiver. 

Per 31. desember 2019 var antall egne 
ansatte i selskaper hvor Aker direkte eller 
indirekte var hovedaksjonær 27 228, 
hvorav 13 390 arbeidet i Norge. 

Om lag 17 prosent av Aker-konsernets 
ansatte er kvinner. Flere av 
virksomhetene hvor Aker har store 
aksjeposter er hjørnesteinsbedrifter som 
rekrutterer lokalt. Aker har inngått en 
internasjonal rammeavtale med 
Fellesforbundet, IndustriALL Global 
Union, NITO og Tekna. Denne avtalen 
fastsetter fundamentale arbeidstaker-
rettigheter og refererer til standarder 
vedrørende helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, 
arbeidstid og ansettelsesvilkår. Avtalen 
forplikter Aker til å respektere og støtte 
grunnleggende menneskerettigheter og 
fagforeningsrettigheter i landene hvor 
selskapet opererer. Disse prinsippene er 
nedfelt i Menneskerettighets-erklæringen, 
OECDs retningslinjer for multinasjonale 
foretak og ILOs erklæring om 
fundamentale prinsipper og rettigheter på 
arbeidsplassen. 
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Aker har gjennom generasjoner 
samarbeidet nært med de ansattes 
organisasjoner. Representanter for de 
ansatte deltar i sentrale 
beslutningsprosesser, blant annet 
gjennom styrerepresentasjon. Aker har 
inngått avtaler med sine ansatte i 
relevante operative virksomheter, og har 
etablert et internasjonalt 
samarbeidsutvalg. I tillegg avholder 
selskapets norske fagforeninger årlige 
tillitsmannskonferanser og har 
arbeidsutvalg i de industrielle 
porteføljeselskapene Aker BP, Aker 
Solutions, Akastor, Kværner og Aker 
BioMarine. 

På grunn av varierende aktivitet i 
oljenæringen med konsekvenser for 
leverandørindustrien, har Akers 
porteføljeselskaper i denne sektoren 
måttet gjennomføre nødvendige 
kapasitetstilpasninger. Tilbakemeldingene 
er at prosessene for nedbemanning 
oppleves som krevende, men søkes løst 
innenfor Akers og porteføljeselskapenes 
gode samarbeidsforhold med de ansattes 
organisasjoner. Et godt samarbeid med 
tillitsvalgte og deres organisasjoner er en 
forutsetning for å lykkes med 
markedstilpasning og omstillinger. Aker 
har lange tradisjoner for å involvere og 
inkludere tillitsvalgte i prosesser som vil 
kunne innebære større endringer for 
bedrifter og lokalsamfunn. I tider med en 
utfordrende markedssituasjon har 
medarbeidere bidratt til vilje og evne til 
omstillinger. 

Friskhetsgraden i Aker ASA var på 99,3 
prosent (tilsvarer et sykefravær på 0,7 
prosent) i 2019 mot en friskhetsgrad på 
98,6 prosent året før. Det tilsvarende 
tallet for friskhetsgrad i Aker-konsernet 
var 97,4 prosent i 2019, sammenlignet 
med 97,1 prosent i 2018. 

I likhet med i 2018 er det ikke registrert 
arbeidsrelaterte dødsulykker i Aker-
konsernet i 2019. Det var 24 
innrapporterte fraværsulykker, 
sammenlignet med 40 i 2018. Ulykkene er 
nærmere beskrevet i de operative 
selskapenes årsrapporter. 

8. Hendelser etter balansedagen 
6. mars 2020: OPEC og Russland ble ikke 
enige om kutt i oljeproduksjon som var 
ventet etter utbruddet av COVID-19. 
Dette viruset førte til lavere økonomisk 
aktivitet, spesielt i Kina, de første ukene i 
2020, og lavere etterspørsel etter olje. 
Istedenfor enighet om produksjonskutt, 
endte bruddet i forhandlingene med økt 
oljeproduksjon og priskrig mellom OPEC 
og Russland. Dette førte til et dramatisk 
fall i oljeprisen, etterfulgt av betydelige 
kursfall i verdens aksjemarkeder. Spesielt 
oljeeksponerte selskaper er hardt rammet, 
og dermed også Aker og våre 
porteføljeselskaper Aker BP, Aker 
Solutions, Akastor, Kværner og Ocean 
Yield. 

Samtidig har verden opplevd en alvorlig 
og rask spredning av COVID-19. Verdens 
helseorganisasjon WHO har erklært 
situasjonen som en pandemi. Dette 
tragiske utbruddet rammer et betydelig 
antall mennesker, og det påvirker også 
næringsliv og økonomi verden over. Etter 
all sannsynlighet vil det føre til resesjon, 
og de langsiktige globale og nasjonale 
virkningene for industrier, økonomisk 
aktivitet, oljepris og finansmarkeder er i 
dag vanskelig å forutse. Krevende tider 
og markeder vil kjennetegne situasjonen 
de neste kvartalene, og dette er en del av 
den løpende risikovurderingen i Aker 
fremover.    

 
9. Risiko og risikostyring 

Aker har lang tradisjon for å ta industriell 
og finansiell risiko. Selskapet har utviklet 
seg i takt med de økonomiske 
konjunkturene og selskapets strategi er 
tilpasset endringer i de underliggende 
markeder og selskapsspesifikke forhold i 
porteføljen. Som det fremgår av 
regnskapsnotene, er Aker ASA, Aker-
konsernet, og Aker ASA og 
holdingselskaper eksponert for finansiell 
risiko, oljepris, valuta- og renterisiko, 
likviditetsrisiko, markedsrisiko, 
kredittrisiko, motpartsrisiko og 
operasjonell risiko i de underliggende 
selskapene. 

I stedet for å diversifisere risikoen ved å 
spre investeringene på mange ulike 
sektorer, fokuserer Aker på sektorer hvor 
selskapet har særskilt kompetanse. 

Selskapet har utviklet en modell for 
risikostyring basert på identifisering, 
vurdering og overvåking av større 
finansielle, strategiske, klimarelaterte og 
operasjonelle risikofaktorer for hvert 
enkelt forretningssegment. Det er 
utarbeidet beredskapsplaner for disse 
risikofaktorene og det sikres og føres 
tilsyn med at de gjennomføres. 
Identifiserte risikofaktorer og hvordan de 
håndteres, rapporteres til styret i Aker. 

Risikostyringen i Aker er basert på 
prinsippet om at risikovurdering inngår 
som en naturlig del av all 
forretningsvirksomhet. Derfor er 
styringen av den operasjonelle risikoen 
primært et ansvar for de underliggende 
operative selskapene, men Aker fører 
aktivt tilsyn med risikostyringen gjennom 
sitt styrearbeid i det enkelte selskap. 

Akers hovedstrategi for å redusere risiko 
knyttet til kortsiktige verdisvingninger går 
ut på å opprettholde en solid finansiell 
stilling og en sterk kredittverdighet. Aker 
har etablert finansielle retningslinjer som 
regulerer hvordan finansiell risiko skal 
overvåkes og følges opp. Mål for 
vesentlige styringsparametere er 
identifisert og overvåkes nøye. Det er 
oppnevnt en finanskomité som arbeider 
spesielt med spørsmål og beslutninger 
knyttet til finansielle investeringer, 
gjeldsfinansiering og valutaforhold. 

Det er nærmere redegjort for ulike former 
for eksponering mot finansmarkedet, 
herunder valuta, rente og likviditetsrisiko i 
note 6 til konsernregnskapet. 

De viktigste risikofaktorene som Aker og 
holdingselskaper er eksponert mot, er 
knyttet til verdiendringer i børsnoterte 
eiendeler som resultat av svingninger i 
markedspris. Utviklingen i den globale 
økonomien, og særlig i energiprisene, så 
vel som valutakurssvingninger, er viktige 
variabler når man skal vurdere kortsiktige 
markedssvingninger. Disse variablene kan 
også ha påvirkning på underliggende 
verdi av Akers ikke-børsnoterte eiendeler. 
Aker og dets porteføljeselskaper er også 
eksponert mot risiko for utilstrekkelig 
tilgang på ekstern finansiering som kan 
påvirke likviditetssituasjonen i selskapene. 
Dette har blitt ytterligere aktualisert 



Aker ASA årsrapport 2019 Styrets årsberetning 

 

36 

gjennom sterkt økende oppmerksomhet 
på ESG, med spesielt fokus på 
klimaendringer og investeringsrisiko. Aker 
og porteføljeselskaper søker å redusere 
risikoen gjennom å opprettholde en solid 
likviditetsbuffer, og ved å proaktivt 
planlegge refinansieringsaktivteter, samt 
streng etterlevelse av miljøkrav. 
Klimarelaterte risikoforhold åpner også 
forretningsmuligheter for Aker og 
porteføljeselskaper. 

Selskapene i Akers industrielle portefølje 
er, som Aker, eksponert for kommersiell, 
finansiell og markedsmessig risiko. I 
tillegg er disse selskapene, gjennom sin 
forretningsvirksomhet i ulike sektorer, 
også eksponert for risikofaktorer knyttet 
til klimaendringer, lover og forskrifter, 
samt politisk risiko, for eksempel politiske 
beslutninger om petroleumsskatter, 
miljøreguleringer og operasjonelle 
rammebetingelser, inkludert større 
ulykker som kan ha en betydelig finansiell 
betydning. 

Oljeprisen fortsetter å være volatil, og 
utgjør en kilde til usikkerhet. Aker BPs 
inntekter og kontantstrøm påvirkes 
direkte av svingninger i oljeprisen, og 
variasjoner i oljepris kan også påvirke 
aktivitetsnivået for Akers 
oljeserviceselskaper, inkludert Aker 
Solutions, Akastor og Kværner. 
Aktivitetsnivået påvirker 
leverandørselskapenes og Ocean Yields 
motparter, og selskapene overvåker 
derfor motpartsrisikoen nøye. 

For ytterligere informasjon om Akers 
risikostyring, se Redegjørelse for 
eierstyring og selskapsledelse som er 
tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 

10. Utsikter 
Investeringer i børsnoterte aksjer utgjorde 
84 prosent av Akers eiendeler per 31. 
desember 2019. Om lag 75 prosent av 
Akers eiendeler var knyttet til olje- og 
gassektoren. Maritime eiendeler 
representerte 9 prosent, sjømat og marin 
bioteknologi 5 prosent, 
kontantbeholdning 6 prosent, mens 
øvrige eiendeler utgjorde 4 prosent. 
Akers VEK vil derfor bli påvirket av 
svingninger i råvarepriser, valutakurser og 
utviklingen på Oslo Børs. 

Gjennom de siste årene har 
oljeserviceindustrien vært under press 
som følge av nedgangen i oljeselskapenes 
investeringer knyttet til leting og 
produksjon. Oljeselskapenes disiplin etter 
oljepriskollapsen i 2014-2016 har ført til 
færre prosjekter globalt og lavere 
aktivitetsnivå for leverandørindustrien. 
Denne situasjonen vil med stor 
sannsynlighet forverres ytterligere av den 
pågående Koronakrisen fordi 
oljeselskapene skremmes fra å investere. 
Samtidig har kostnadskutt og økt 
operasjonell effektivitet på tvers av olje- 
og gassindustrien, redusert break-even 
kostnader for offshoreprosjekter. Innen 
Koronakrisen traff markedene var det 
dermed forventet en viss oppgang i antall 
investeringsbeslutninger i oljeindustrien. 
Krisen er nå forventet å igjen utløse 
fallende aktivitetsnivå, noe som vil føre til 
lav utnyttelsesgrad av tilgjengelig 
kapasitet i serviceindustrien. Denne 
overkapasiteten kan oppstrøms olje- og 
gasselskaper dra nytte av og dermed 
forbedre kontantstrømmen selv ved 
lavere oljepriser enn tidligere.  

Volatiliteten i oljepris har riktignok i det 
siste nok en gang blitt illustrert ved 
utbruddet av Korona-viruset og den 
påfølgende «oljepriskrigen» utløst av 
strategiske uenigheter mellom Saudi 
Arabia og Russland. Aker forbereder seg 
på mange tenkelige utfall og på lave 
oljepriser.  

På tross av det rekordstore fallet i global 
oljeetterspørsel som Korona-viruset har 
ført med seg, tror Aker fortsatt at 
investeringer innenfor olje og gass vil 
være attraktive på mellomlang og lang 
sikt. Etterspørselen etter olje i årene 
fremover er fortsatt ventet å øke som 
følge av befolkningsvekst, en voksende 
middelklasse og urbanisering, spesielt i 
Asia. Tilbudet av olje vil bli påvirket av 
OPECs strategi, oljeselskapenes 
investeringslyst og strammere finansielle 
betingelser, spesielt for 
skiferoljeindustrien i USA. Dette er 
positive faktorer for oljeprisen på 
mellomlang og lang sikt. En annen trend, 
som sannsynligvis vil støtte oljeprisen de 
neste årene, er at kapitalkostnaden vil øke 
for oljeindustrien generelt. Det har 
sammenheng med økende ESG-fokus fra 

långivere og investorer, samtidig som 
dagens lave oljepris øker 
finansinstitusjoners skepsis til å finansiere 
oljeindustrien. Dette kan begrense globale 
investeringer i olje- og gassprosjekter, og 
føre til at det globale tilbudet av olje blir 
lavere enn etterspørselen og dermed 
stigende oljepriser. Volatile oljepriser er 
forventet også i de kommende år. Aker er 
posisjonert for å dra fordeler av en slik 
utvikling. 

Aker BP, som er Akers mest verdifulle 
eiendel, har i 2019 oppnådd «Investment 
grade» fra de internasjonale 
ratingbyråene Fitch og S&P Global 
Ratings. Dette sikrer selskapet tilgang på 
rimeligere kapital. 

Akers porteføljeselskaper i olje- og 
gassektoren vil fortsette arbeidet med å 
styrke konkurranseevnen gjennom høyere 
produktivitet, operasjonelle forbedringer, 
effektivitet, standardisering og 
teknologiforbedringer, og utforske 
muligheter for strategiske partnerskap og 
allianser. 

Markedet for salg/lease-back av skip er i 
vekst, og krever fokus på diversifisering 
av kapitalstruktur. Ocean Yield ser flere 
interessante investeringsmuligheter 
fremover. På kort sikt prioriteres å sikre 
en løsning for Dhirubhai-1. 

Aker BioMarine arbeider langsiktig med å 
diversifisere markedseksponeringen, både 
med tanke på industrier og geografier. 
Hovedmarkedene er akvakulturmarkedet, 
spesielt fôrtilskudd til oppdrett av laks, og 
kosttilskuddsmarkedet i Asia, Europa, 
Nord-Amerika og Australia. 
Laksemarkedet har gjennom flere år hatt 
en positiv utvikling. Markedet for 
krillbaserte kosttilskudd i 
forbrukermarkedet fortsatte veksten i 
2019, og er inne i en positiv utvikling. 

Utbytte til Aker var forventet å øke 
ytterligere i 2020, hovedsakelig på grunn 
av den varslede utbytteveksten i Aker BP, 
samt utbytte fra Ocean Yield. I lys av den 
globale Koronakrisen og påfølgende 
olljepriskrig, er det riktignok for tidlig å si 
hvordan lavere oljepris kan påvirke 
utbyttebeslutninger. Kværner har 
utbyttekapasitet, men Aker er opptatt av 
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at oljeserviceselskapet opprettholder 
sterk balanse og kontantbeholdning. 
Dette gir fordeler og kommersielle 
muligheter for Kværner. Aker støtter 
styrenes syn på at porteføljeselskapene 
opprettholder en solid kontantbeholdning 
i lys av markedssituasjonen. 

Koronavirus og markedsuro fører til 
situasjoner som porteføljeselskapene og 
Aker må håndtere, og det iverksettes 

tiltak for å ta vare på de ansatte og 
beskytte selskapenes verdier. For 
morselskapet Aker, med få ansatte og 
relativt sett lave driftskostnader i forhold 
til verdiene som forvaltes under det aktive 
eierskapet, er lønn den største 
kostnadsposten. Som følge av den økte 
usikkerheten er det for alle ansatte i Aker 
ASA besluttet at det ikke foretas 
lønnsjusteringer i 2020, og det er heller 
ikke lansert noe 2020-bonusprogram. I 

tillegg har konsernsjef Øyvind Eriksen 
bedt om at hans lønn halveres ut året. 
Styret er innstilt på at styrehonorarene for 
2020 holdes på det samme som i 2019.  

Kortsiktige svingninger i markeder, som 
også kan gi muligheter for verdiskapende 
investeringsmuligheter. Som et industrielt 
investeringsselskap vil Aker i første rekke 
bidra med å utvikle porteføljen og 
vurdere nye investeringer.

 
 
 
 
 
 

Fornebu, 31. mars 2020 
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Styret
Kjell Inge Røkke 
Styrets leder 

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker 

ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 

1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 

69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp 

et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. I 1996 

kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-

aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere 

RGI med Aker. Røkke er styremedlem i Aker BP, Ocean 

Yield, Kværner, Aker Energy og Aker BioMarine.

Per 31.  desember 2019 kontrollerer Røkke 50 673 577 aksjer (68,2 prosent) i Aker ASA, 

gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, og har ingen 

opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2018–2020.

Finn Berg Jacobsen 
Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen (født 1940) 

har en MBA fra Harvard Business 

School og er statsautorisert revisor. 

Han har hatt flere stillinger innen 

Arthur Andersen & Co, blant annet 

som regional leder for Norden 

fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 

arbeidet Berg Jacobsen som 

finansdirektør og stabsleder i Aker 

Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring, 

compliance og finans. Han har flere styreverv og har dessuten vært 

oppnevnt som leder og medlem av utvalg og komiteer innenfor revisjon 

og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St.  Olavs orden, ridder av 1. klasse, for 

sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge. 

Per 31. desember 2019 eier Berg Jacobsen 5 159 aksjer i Aker ASA, 

gjennom FBJ-Consulting AS, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er 

norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2018–2020.

Kristin Krohn Devold 
Styremedlem

Kristin Krohn Devold (født 1961) 

var stortingsrepresentant for 

Høyre fra 1993 til 2005. Hun var 

forsvarsminister fra 2001 til 2005.  

Hun er i dag administrerende 

direktør i NHO Reiseliv og 

styremedlem i blant annet Aker 

ASA, Aker Kværner Holding AS, 

Dark AS og BRABANK ASA. 

Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har 

mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2019 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og 

har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt 

inn for perioden 2019–2020.
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Atle Tranøy 
Styremedlem,  
Ansattes representant

Atle Tranøy (født 1957) er 

hovedtillitsvalgt i Aker ASA. 

Han har vært heltidstillitsvalgt i 

Aker-bedrifter siden 1983, først i 

Kværner Stord. Han er også leder 

for Global Works Council i Aker, 

samt forbundsstyremedlem i 

Fellesforbundet. Tranøy har vært 

ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2019 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har 

ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for 

perioden 2019–2021.

Tommy Angelveit 
Styremedlem,  
Ansattes representant

Tommy Angeltveit (født 1965) har 

fagbrev som serviceelektroniker og 

er ansatt som servicetekniker ved 

kontrollavdelingen i Aker Solutions 

SLS Norway. Han har vært ansatt 

hos siden Aker Solutions SLS 

Norway siden 2003. Angeltveit 

var tidligere ansattes representant 

i styret i Aker Subsea. Han er tillitsvalgt på heltid og leder for Industri 

Energi, avdeling 47.

Per 31. desember 2019 eier Angeltveit ingen aksjer i Aker ASA og har 

ingen opsjoner. Angeltveit er norsk statsborger. Han er valgt inn for 

perioden 2019–2021.

Arnfinn Stensø 
Styremedlem,  
Ansattes representant

Arnfinn Stensø (født 1957) har 

vært ansatt i Aker Solutions 

(tidligere Aker Offshore Partner) 

i Stavanger siden 1998. Han er 

utdannet elektroingeniør og er 

medlem i NITOs forhandlingsutvalg 

og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2019 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen 

opsjoner. Han er norsk statsborger. Stensø er valgt inn for perioden 

2019–2021.

Karen Simon 
Styremedlem

Karen Simon (født 1959) 

pensjonerte seg fra sitt verv som 

styrets nestleder i JPMorgan 

Investment Banking i desember 

2019. Hun har vært ansatt i 36 år 

i JPMorgan hvor hun har hatt en 

rekke stillinger, blant annet har hun 

vært Global Head of JPMorgan’s 

Financial Sponsor Coverage, 

Co-Head of EMEA Debt Capital Markets, samt Head of EMEA Oil & Gas 

coverage. Simon har omfattende erfaring innen bedriftsfinans. Hun er 

amerikansk og britisk statsborger og har jobbet i London, New York City og 

Houston. Hun er også styreleder for Energean plc som er notert på London 

Stock Exchange. Simon er også styreleder for flere frivillige organisasjoner.

Per 31. desember 2019 eier Simon ingen aksjer i Aker ASA og har ingen 

opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn 

for perioden 2019–2021.
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Svein Oskar Stoknes 
Finansdirektør

Svein Oskar Stoknes (født 

1970) tiltrådte stillingen som 

finansdirektør i Aker ASA i 

august 2019. Stoknes kom fra 

stillingen som finansdirektør i 

Aker Solutions. Han var ansatt i 

Aker Solutions fra 2007 og som 

finansdirektør fra 2014. Stoknes 

har tidligere også hatt en rekke 

senior stillinger innen finans og rådgivning for selskaper som Tandberg, 

Citigroup og ABB. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen 

BI og har en master of business administration (MBA) fra Columbia 

Business School i New York.

Per 31. desember 2019 eier Stoknes 2 786 aksjer i Aker ASA og har ingen 

opsjoner. Stoknes er norsk statsborger.

Ledelse
Øyvind Eriksen 
Konsernsjef

Øyvind Eriksen (født 1964) tiltrådte som konsernsjef i 

Aker ASA i januar 2009. Eriksen er utdannet jurist ved 

Universitetet i Oslo. Han var ansatt i advokatfirmaet BAHR 

fra 1990, som partner siden 1996, og som styremedlem/-

formann fra 2003. Som forretningsadvokat jobbet Eriksen 

blant annet med strategisk og operasjonell utvikling, 

transaksjoner (M&A) og forhandlinger. Eriksen har hatt en 

rekke styreverv i ulike bransjer, deriblant shipping, finans, 

kapitalforvaltning/investeringsselskaper, offshore drilling, 

fiskeri, media, handel og industri. Som konsernsjef er Eriksen i dag styreleder i Aker BP ASA, 

Aker Solutions ASA, Cognite AS, Aker Capital AS, Aker Kværner Holding AS og REV Ocean Inc, 

styremedlem i Aker Energy AS, Akastor ASA, The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og 

Kreftforeningen, samt medlem av World Economic Forum C4IR Global Network Advisory Board.

Per 31. desember 2019 eier Eriksen 219 072 aksjer i Aker ASA gjennom sitt private selskap Erøy 

AS. Han har ingen opsjoner. Gjennom Erøy AS eier Eriksen også 0,20 prosent av B-aksjene i TRG 

Holding AS. Eriksen er norsk statsborger.

Kristian Røkke 
Chief investment officer

Kristian Røkke (født 1983) 

ble ansatt som Chief 

Investment Officer i Aker 

ASA i januar 2018. Han har 

erfaring fra offshore oljeservice, 

skipsbyggingsindustrien og 

transaksjoner (M&A). Røkke 

kom til Aker ASA fra Akastor, et 

børsnotert investeringsselskap, 

hvor han var ansatt som konsernsjef fra 2015. Røkke er styreleder i 

Akastor ASA, styremedlem i TRG Holding AS, Aker Capital AS, Aker 

Solutions ASA og var tidligere styremedlem i Aker ASA. Han har en MBA 

fra The Wharton School, University of Pennsylvania.

Per 31. desember 2019 eier Røkke ingen aksjer direkte i Aker ASA, men 

har et indirekte eierskap gjennom en eierandel på 1,75 prosent i TRG AS.  

Han har ingen opsjoner. Røkke er både norsk og amerikansk statsborger.
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AKER ASA

Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker

Postadresse: Postboks 243, 1326 Lysaker

Telefon: +47 24 13 00 00

E-post: contact@akerasa.com

www.akerasa.com
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