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Inflasjonen i India er nå på sitt laveste nivå
på tre år, etter at engrosprisindeksen, som er
landets viktigste inflasjonsindikator, falt til
6,62 prosent i januar, melder BBC News.
I desember viste indeksen 7,18 prosent.
– Vi ser en skarp og vedvarende nedadgående trend, som burde gi Indias sentralbank albuerommet til å gjennomføre minst
et par flere rentekutt, sier sjeføkonom Abheek Barua, som regner med at sentralbanken vil kutte renten både i mars og i april.

gne

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Nytt inflasjonsfall i India

Sentralbanken kuttet renten for første
gang på ni måneder tidligere denne måneden, fra 8,0 til 7,75 prosent.FA

Tysk storbank kutter bonusene
Commerzbank, Tysklands nest
største bank, har besluttet å
kutte 2012-bonusen til sine
ansatte med 17,2 prosent sammenlignet med 2011-utbetalingen grunnet «ikke tilfredsstillende nettoresultat», skriver
BBC News.
I tillegg har toppsjef Martin Blessing valgt å ikke ta
imot bonus i det hele tatt.

– Symbolpolitikk, mener Spekter
Næringsdepartementet advarer

Commerzbank gikk i
fjerde kvartal med et underskudd på 716 millioner euro,
mens overskuddet for 2012
ble på bare seks millioner.
Banken er nå i en prosess
med å restrukturere driften,
noe som blant annet kan
innebære at opptil 6.000 AVSTÅR FRA BONUS:
stillinger vil bli kuttet innen Commerzbank-sjef Martin
2016.
FA Blessing.
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Åpner
ståldøren

NØDUTGANG: Robust leverer blant annet branndører i stål. 
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INDUSTRI: Oppkjøpsfondet Norvestor overtar den svenske
ståldørprodusenten Robust, og relanserer i Norge.
Foto: Norvestor
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Norvestor har ståltro på markedet for dører i stål, og åpner
lommeboken for en divisjon av
det svenske selskapet Robust.
– Vi mener Robust er en
spennende investeringsmulighet med sterke konkurransefordeler i Sverige og England,
innen en interessant nisje, sier
Norvestor-partner Christian
Sontum.

Trefinish

politiske dagsordenen i over hundre år, mener barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.
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Dette mener andre
 Funksjonshemmedes Felles-

organisasjon: «Støtter forslaget
om å lovfeste retten til å få lønnsopplysninger ved mistanke om
lønnsdiskrimininering».
 Gloppen kommune: «Meiner at
det ikkje er behov for meir
lovfesting på desse områda».
 Hovedorganisasjonen Virke: «
Etter Virkes vurdering vil heller

ikke departementets forslag
løse de reelle utfordringene
knyttet til likelønnsbestemmelsen»
«Oppsummert vil departementets
forslag kunne påføre virksomhetene
betydelige administrative
kostnader».
 Justisdepartementet: «Slutter seg
i hovedsak til de vurderinger som
fremgår av høringsnotatet».

 LO: «Nødvendig å lovfeste

arbeidsgivers plikter til å
utarbeide lønnsstatistikk og til å
gi opplysninger om lønn ved
mistanke om diskriminering».
 Samfo, arbeidsgiverforening for
samvirkeforetak: «Svært uheldig
virkning på konkurransesituasjonen
hvis virksomhetens lønnsopplysninger blir offentlig tilgjengelige».

Produksjonen har foregått
ved Nykroppa i Sverige siden
1972, med tilstedeværelse
i Norge siden 1983. På den
norske kundelisten står blant
annet Regjeringskvartalet
R-6, samt Skanska, Veidekke,
McDonald’s, AF Gruppen,
NCC og Selvaag.
– I Norge omsatte selskapet
for rundt 30 millioner kroner
på det meste, men det har falt
en del. Derfor planlegger vi en
relansering i Norge i 2013, og
tror potensialet er stort. I Sverige er det 50 prosent flere ståldører, selv korrigert for antall
innbyggere, sier Sontum.
Det siste tiåret har sikkerhetsdørene stadig oftere blitt
solgt med en trefinish, og
produktet har opplevd vekst
i forbindelse med oppussing
av svenske hjem. Huseierne
ser flere fordeler i tillegg til å
unngå innbrudd, som at dørene beskytter mot røyk og brann
og minsker støy.
Sammen med branndører
og sikkerhetsdører til kontorbygg og industrien solgte Robust stål for 165 millioner kroner, og selskapet har vel 100 på
lønningslisten.
– Markedet vokser med 5
til 7 prosent årlig, og er relativt fragmentert med mange
små aktører, sier Sontum, som
i hovedsak vil vokse organisk.
– Men vi utelukker ikke
mindre oppkjøp dersom det
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Robust Ståldörrar
 Ståldørdivisjonen til Robust,

solgt til private equityselskapet Norvestor.
 Produksjon ved Nykroppa
i Sverige som leverer sikkerhetsdører til leiligheter, og
branndører for kontorbygg,
hjem og industriell bruk.
Produktene markedsføres i
Sverige og Norge. Har også et
britisk datterselskap i Cheadle
som retter seg mot industrien
og sikkerhetsmarkedet.
 Selskapet har rundt 100
ansatte og omsatte for 165
millioner kroner i 2012.

skulle passe inn i strategien,
sier han.

Nytt fond
Norvestor reiste sist sjette fond
like før jul. Med hjelp fra Credit Suisse ble det hentet inn 3
milliarder kroner, mot forgjengeren som var på 1,9 milliarder.
Norvestor forsøker å finne
bransjer og segmenter hvor
de mener den langsiktige etterspørselen er god, og deretter går forvalterne gjennom de
ulike aktørene for å finne potensielle oppkjøpsobjekter og
muligheter for konsolidering.
I 2010 og 2011 solgte private
equity-forvalteren reisebyrået
European Travel Interactive til
Segulah for anslagsvis 750 millioner kroner, mens treningskjeden Elixia ble solgt for vel
fem ganger mer enn Norvestor
betalte i 2006.

