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Refleksjoner etter gårsdagen…..

Strategi og 
strategi-

prosessen

Oppkjøp – hva 
ser vi etter?

Markeds-
mekanismer for 

markets-
regulator

Omsetnings-
rådet 

Prising

Markeds-
analyser og 
beslutnings-

modeller  - Pris

Hva er viktigst for oss?  Hvor er utfordringen størst?



Teknologiskiftet - Den fine balansen

Finne en balanse mellom:

STRATEGISK RETNING

KONTROLL 

RISIKOFORSTÅELSE 

UTVIKLING 

Identifisere de primære valgene

Skape en compliance kultur

Adressere alle sider

Organisasjon, kultur og ledere





PERSONALISED NUTRITION

CULTURED FARMING

SUGAR AND FAT TAXES

MICRO-ALGAE FOODS

FARMING TO ORDER

MARKET ACCESS RULES

ORGANIC SYSTEMS

ANCIENT AND HERITAGE

BY AND CO PRODUCTS

FOOD WASTE RECOVERY

ZERO HUNGER

BIOSECURITY

NOVEL PROTEINS

ARTISAN AND CRAFT

GENE EDITING

BIOTECHNOLOGIES

BREXITCOUNTERFIET PROTECTION

CANNABIS ECONOMY

LOCAL FOOD

LIFESTYLE ENABLED FOOD

FOOD DELIVERY SYSTEMS

MODERN SLAVERY

LICENSE TO OPERATE

FOOD PRINTING

ANTIBIOTIC RESISTANCE

CLONING

WATER RESILIENCE

DRONES AND ROBOTICS

ZERO CARBON FOOD

RESILIENT RURAL ECONOMIES

FUNCTIONAL FOODS

SHARING PLATFORMS OPTIMISING BLUE LARDER

DIGITAL AUGMENTED FARMING

VERTICAL FARMING BLOCKCHAIN LEDGERS

SOCIAL IMPACT AGRICLIMATE CHANGE

PREVENTATIVE HEALTHVEGAN AND FLEXITARIAN

AND MANY MORE…..
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Strategiprosessen – Treffer vi?  Nytter det? I disrupsjon
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Prising

a) Har vi som styre og ledelse tilstrekkelig 
kjennskap til egen virksomhet, konkurrenter, og 
markedet, samt produktprising til å utvikle eller 
fastsette strategier for prising av egne 
produkter, tjenester og konsepter?

b) Hva vi som styre og ledelse tilstrekkelig 
kompetanse og erfaring til å ta stilling 
virksomhetens kompetanse, prosesser og 
teknologi som understøtter prisingen?

Kostnadsbasert prising

Konkurransebasert prising

Verdibasert prising

Hva er styrets rolle mht utvikling og prising av produkter, gitt at dette er et sentralt området for 
virksomheten? Hvis vi ikke har grunnlag til hverken a) eller b), hvor står vi da? 
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Prisingsstrategien

Salgssamvirke

KjøpssamvirkePrising mot eier i et 
kjøpssamvirke

Prising mot eier i et 
salgssamvirke

Prising mot 
kunde

Utfordringen med kost-pluss-prising når eier er største element i kalkylen?

Prising mot 
sluttkunde



• Roles & responsibilities
• Due diligence (including 

background checks & 
on-going skills assessment)

• Performance management & 
compensation/Incentives

• Disciplinary enforcement & 
accountability

• Periodic reporting to 
management & the Board

• Required regulatory reporting

• Mission/vision/values statements
• Entity-wide policies & procedures 

(e.g., code of conduct)
• Policies & procedures with 

embedded compliance 
requirements

• Policy management
• Regulatory change management

• Technology to support compliance 
program (testing, training records, 
etc.) 

• Predictive measures: key risk 
indicators (KRIs) / key 
performance indicators (KPIs)

• Root cause analysis & trending

• Inventory regulations 
• Categorize inherent compliance 

risk
• Assess residual risk
• New product review

• Regular & frequent 
communications 

• Culture / tone of compliance & 
regulatory change 

• Regular & frequent training
• Third party participation in training 

programs

• Monitoring & tracking of 
regulatory change 

• Transactional, process & control 
testing 

• Third-party compliance due 
diligence & management

• Licensing
• Periodic compliance program 

evaluation

• Issues management & 
remediation

• Voluntary disclosure 
protocols/self-reporting

• Responding to government 
investigations/exams/ 
inspections

• Response plan and process for 
investigating alleged 
non-compliance

Et rammeverk for overholdelse av lover og regler -
Compliance Framework



Oppkjøp av virksomhet - Fire kontrollspørsmål…

1. Test om oppkjøp og 
avtale er innenfor 
selskapets strategi, og 
tilfører verdi til eierne.

2. Følge nøye med sentrale 
sider ved due diligence 
prosessen før avtalen 
godkjennes.

3. Gjennomgå detaljene i 
integrasjonsplanen, og 
følg planen opp i 
etterkant. Påse at man 
har kapasitet og 
kompetanse til å håndtere 
integreringen.

4. Påse en tydelig 
rolledeling mellom 
styret og 
administrasjonen i 
oppfølgingsprosessen for 
oppkjøp.

En betydelig del av alle oppkjøp leverer 
ikke det de lover….

Oppkjøp er risikosport

http://www.kpmg.no/default.aspx?did=9833384
http://www.kpmg.no/default.aspx?did=9833384


Styret /revisjonsutvalget- Håndtering av oppkjøp

En detaljert og robust integrasjonsplan 
bør utvikles og justeres gjennom due 

diligence-prosessen. For 
revisjonsutvalget er dette spesielt viktig, 

siden styrets tilsynsansvar for det 
oppkjøpte selskapets økonomi - f. eks 
for finansiell rapportering og kontroll, 
vurdering av integrasjonsavsetninger, 
internrevisjonsfokus, kontroller osv. -

starter på dag én.

Når avtalen er inngått, blir integrerings-
og gjennomføringsrisiko  kritisk. Hvem 
står ansvarlig for at integreringsplanen 

gjennomføres. 

Rollen som overvåker vil variere, men 
generelt er hele styret ansvarlig for de 
strategiske aspektene av,  mens tilsyn 
av visse aspekter ved gjennomføringen 
av transaksjonen settes ut til 
revisjonsutvalget. 

I god tid før en avtale inngås, kan man 
bidra til verdiskapning ved å sikre at 
ledelsen har en klar og robust plan for 
hver fase av en M&A-prosess: strategi, 
verdivurdering, finansiering, due 
diligence, closing og integrasjon.

Test forutsetningene for 
verdifastsettelser, og vurder den 

finansielle og strategiske helsetilstanden 
av oppkjøpsobjektet - herunder hva 
kundene vil mene om oppkjøpet og 

livssyklusen til produktene oppkjøpet vil 
bringe med seg. Forstå hvordan 

oppkjøpskandidaten vurderer risikoer av 
finansiell, operasjonell og 

markedsmessig karakter. Se videre på 
de organisatoriske og kulturelle 
forskjellene, Jo mer robust due 

diligence-prosessen er, jo høyere er 
sannsynligheten for suksesse

Revisjonsutvalget kan spille en 
nøkkelrolle gjennom å granske de 
økonomiske forutsetningene for og 
konsekvensene av en avtale, samt 
finansiering av avtalen. 
Revisjonsutvalget bør også vurdere 
konsekvensene for selskapets egen 
avkastningskrav, kapitalkostnader og 
balanse, samt foreta andre vurderinger 
av finansiell styrke.

2 Test om oppkjøp og 
avtale er i henhold til 

selskapets strategi, og 
om avtalen tilfører verdi

3 Følge nøye med 
sentrale sider ved due 
diligence prosessen før 

avtalen godkjennes

4 Gjennomgå detaljene i 
integrasjons-planen, og 

følg planen opp i 
etterkant

1 Skap en tydelig 
rolledeling mellom hele 

styret, 
revisjonsutvalgog 

administrasjon
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