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Kjempebot til Tesco
Britiske Tesco har fått en bot på £ 300.000, tre millioner kroner, for å ville-
dende markedsføring av jordbær. Et beger kostet i kort tid £3,99 før den ble
nedsatt til £1,99. Problemet er at loven sier at tilbudsprisen ikke kan vare
lengre i tid enn det fullpris var på markedet. Retten konkluderer med at
tilbudsprisen varte i 14 dager, mens fullpris bare var på markedet i én dag.
Det var nå avdøde, Draphne Smallman, som klaget i 2011, og opprinnelig
bragte saken inn for retten, skriver www.ft.com. Boten på £3000.000 kom-
mer på et lite egnet tidspunkt for Tesco. ■

Vodka for dyrt for Antonia Ax:son
Storaksjonær i Axfood, Antonia Ax:son, hopper av som investor i vod-
kaprosjektet Spirits of Gold etter kjempetap i fjor.
Varemerket Karlsson Gold skulle bli en ny svensk vodkasuksess i USA. Men
hittil har bare kostnadene vokst, mens inntektene lar vente på seg, skriver
Dagens Industri. I fjor omsatte selskapet for skarve 7,7 millioner, mens
tapet ble på hele 46,6 millioner svenske kroner. Ax:son har finansiert store
deler av oppstarten, men etter å ha ettergitt et lån på 48 millioner avslut-
ter hun engasjementet sitt i vodkaproduksjon. ■

REIDAR MOLTHE
reidar@dagligvarehandelen.no

- Vi har snakket med mange norske
bedrifter opp gjennom årene, men
for tiden er det ingen aktivitet i den
retning. For noen år siden snakket
vi med Orkla, men da var det de
som kjøpte et selskap av oss.  

Forøvrig husker jeg at jeg disku-
terte dette spørsmålet med Daglig-
varehandelen for noen år siden,
men det er ikke noe nytt å meddele,
smiler den sympatiske operaelsk-
eren, og legger til. - Nestlé har en bra
business i Norge, men satser gjerne
mer om det kommer noen interess-
ante selskaper på markedet. 

Livsverk i Nestlé
Mange av dagens
toppsjefer i Nestlé har
ikke jobbet for andre
selskaper. Verdens
største matvaresel-
skap har en egen evne
til å tiltrekke seg tal-
enter, og ikke minst å
utvikle dem, og holde
på dem.  

Ikke alle når så
langt som Peter Brabeck-Letmathe.
Etter endt økonomiutdannelse i
Wien, begynte Østerrikeren i Nestlé
i 1968, og steg raskt i gradene. Topp-
sjef og CEO ble han i 1997, en jobb
han beholdt helt frem til 2008 for å

konsentrere seg oppgaven som
styreformann. 

Det er ingen ni til fire jobb. Det
sies imidlertid at han lever for å
jobbe, og trives best med det. Den
lett aldrende industrimannen
bærer imidlertid ingen synlige tegn

på og knallhardt ar-
beid og kontinuer-
lige reiser. Han ser
uforskammet sprek
ut, og har fortsatt
filmstjerne-utse-
ende i behold. Sym-
patisk er han også,
ingen tegn til hov-
mod eller stor-
mannsnykker. 

Krever mye av 
medarbeiderne 

- Medarbeidere som bare kan tenke
seg å jobbe 37,5 timer i uken har
ingen stor fremtid i Nestlé, poeng-
terer han. - Det er greit at noen pri-
oriterer fritid fremfor arbeid og
karriere. Jeg forstår godt at noen har
andre verdier og vurderinger enn
det vi legger vekt på i vårt konsern.
Helt greit det, men da forteller jeg
dem ganske enkelt at de bør vurd-
ere å jobbe andre steder enn i
Nestlé. 

Demokrati og sysselsetting 
Nestlé, med Peter Brabeck-Let-
mathe i spissen, samlet forleden
journalister fra hele verden for å
drøfte brede og overordnede spørs-
mål som angår dagligvarebransjen.  

- Det jeg frykter aller mest for
fremtiden er manglende demokrati
og ungdom som holdes utenfor ar-
beidslivet, og kanskje aldri får en
ordentlig jobb. Disse to tingene er

helt forskjellige, men henger likevel
sammen.  

Kapitalisme alene er et dårlig in-
strument for å styre verden. Kapit-
alismen har hverken etikk eller
moral. Det er politikken som må
tøyle kapitalismen og sørge for at
den trekker i riktig retning, til for-
del for hele samfunnet, resonnerer
Nestlé-sjefen. 

- Jeg ser nå en utvikling i Europa
som er urovekkende. 25 prosent ar-
beidsledighet mange steder i Eu-
ropa, og hele femti prosent for unge
er tragisk for dem det gjelder, og
dagens største samfunnsutfordr-
ing. Denne utviklingen truer hele
nasjoner, og er en samtidig en vold-
som utfordring for næringslivet. 

- Jeg bør understreke at jeg ikke
er en filantrop, jeg uttaler meg som
leder av et verdensomspennende
konsern. I den egenskap må jeg
tenke fem, ti år fremover, og se
hvilke utfordringer som kommer.
Løser vi ikke arbeidsledigheten for
ungdom frykter jeg virkelig for
fremtiden. ■
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NESTLÉ

«Løser vi ikke
arbeidsledig-
heten for ung-
dom frykter 
jeg virkelig for
fremtiden»

-Satser gjerne mer i Norge

Toppsjefen i verdens største mat-
vareselskap, Nestlé, Peter Brabeck-
Letmathe (69), er helt klar.   

FAKTA
NESTLÉ
■ 488 fabrikker i 86 land
■ 339.000 ansatte
■ 2.000 globale og lokale merke-

varer  
■ Produserer kun merkevarer -

ingen leieproduksjon

TOPPLEDELSEN
■ Styreformann Peter 

Brabeck-Letmathe 
■ CEO Paul Bulcke 
■ COO José Lopez 
■ CFO Ling Wan 
■ CTO VPWerner J. Bauer

NESTLÉ I PERSPEKTIV
Konsern Omsetn. Ansatte Børsverdi Netto res. Netto

USD m USD m USD m margin

Nestlé SA 98,258.37 339,000 216,321.97 11,309.96 11.51%
Archer Daniels Midl. Co.88,918.00 30,000 24,554.68 1,223.00 1.38%
Unilever Plc 67,110.28 172,000 51,561.10 5,857.96 8.73%
PepsiCo, Inc. 65,492.00 278,000 123,654.72 6,178.00 9.43%
The Coca-Cola Co. 48,066.00 150,900 173,114.65 9,019.00 18.76%
Anh.-Busch InBev SA 39,892.05 117,632 158,552.57 7,267.42 18.22%
JBS SA 37,366.33 135,187 9,288.82 354.89 0.95%
Mondelez Int. Inc. 35,015.00 110,000 55,129.42 1,540.00 4.40%
Tyson Foods, Inc. 33,288.00 115,000 11,073.67 583.00 1.75%
Philip Morris Int. Inc. 31,311.00 87,100 138,790.49 8,752.00 27.95%

Kilde: Factiva/2012

TENKER FREMOVER: Nestlé-toppen, Peter Brabeck-Letmathe (69), er opptatt av de store spørsmålene i vårt globale samfunn.                    Det har ikke noe med filantropi å gjøre. Som leder av verdens største matvarekonsern
må han tenke ti, femten år fremover, og vurdere hva som er de store utfordringene fremover. 

Det er helt meningsløst!
Problemet er ikke at vi ikke har

nok vann, problemet er at vi ikke
administrerer det fornuftig.  Det
foregår en enorm sløsing som vi
best kan løse om vi setter en verdi
på vann.  Jeg uttaler meg som in-

dustrimann, men enda viktigere er
det å løse dette for verdens befolk-
ning i sin alminnelighet. Her har
verdens befolkning og industrien
felles interesser, fastslår Nestlé-
sjefen. ■

- Rent vann vil bli mangelvare 
Rent vann og nok vann
har i mange år vært en
av toppsjefens kjepp-
hester. Et område han
bruker mye tid på. 

- Hvis alle på jorden bruker like mye
vann per capita som amerikanerne
trenger vi fire kloder. Det har vi
ikke, fastslår Nestlé-sjefen tørt. 

- Vi har nok kull og uran for
hundrevis, ja tusenvis av år. Klod-
ens store knapphetsfaktor i frem-
tiden er rent vann. Hovedproblemet
er at vannet ikke har noen verdi,
eller pris. Det føret til et helt men-
ingsløst overforbruk. For å produs-
ere en liter biodiesel går det med
960 liter vann. Man bør ikke være
spesielt kyndig for å se at det ikke er
bærekraftig!  Likevel fortsetter
mange stater å subsidiere biodiesel.

VEKST: Det er
innovasjoner
som driver
veksten i Nestlé.
I 2006 omsatte
Nescafé Dolce
Gusto for 25
millioner NOK i
året. I 2015
venter Nestlé en
omsetning på
6,5 milliarder
NOK!  

Det er nå færre lav-
prisbutikker i Tysk-
land enn for et år
siden. Supermarked-
ene derimot øker i
antall.

Ferske tall fra Europäisches
Handelsinstitut Retail (EHI) i
Köln er egnet til å overraske
bransjekjennere.

For i fjor var det 69 færre lav-
prisbutikker i Tyskland enn i
2011. Samtidig steg antallet sup-
ermarkeder med 357.

Totalt var det ved årsskiftet
16.393 harddiscount-butikker i
Forbundsrepublikken, og hele
10.505 supermarkeder.

Siden 2008 har antallet sup-
ermarkeder vokst med 845 bu-
tikker. 

- Det ser ut til at lavpris har
nådd et metningspunkt. De
mange årene med uhemmet
vekst i antall filialer er historie,
kommenterer Marco Atzberger
fra EHI tallene.

Han mener at forbrukerne
har forandret seg, noe daglig-
varekjedene tar inn over seg.

- Ved siden av pris setter kund-

ene i større grad pris på varepre-
sentasjon, opplevelse samt miljø
og bærekraft. Det gjenspeiles i
tallene, fortsetter han.

Samtidig fortsetter tilbake-
gangen for små butikker med
salgsareal inntil 400 kvadrat-
meter. Siden 2008 er nesten
4.000 av dem forsvunnet. Nå er
det 10.065 slike butikker igjen. ■

Tilbakegang for lavpris

TAPER 
TERRENG: 
Lavpriskjedene,
her representert
ved Aldi Nord,
har færre bu-
tikker enn før.

STIAN VASVIK

TYSKLAND


