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”Spesielle 
situasjoner krever 

spesielle løsninger”  



Bedriftsinternt foredrag for styre eller 
ledergruppe 
•  Recore er et ledende firma innenfor ledelse av omfattende 

endringsprosesser og restrukturering 

•  Vi har holdt en rekke åpne foredrag om temaet ”Spesielle situasjoner 
krever spesielle løsninger” med svært positive tilbakemeldinger, og tilbyr 
nå dette også bedriftsinternt med dialog om bedriftsspesifikke 
problemstillinger 

•  I dagens og morgendagens krevende marked, vil det å være godt 
forberedt på krevende farvann være viktig 

•  Recore lever etter filosofien ”Det er forskjell på å ha lest om krigen, og ha 
vært der” – i Recore har alle vært der 
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Foredragets innhold 

1.  Typisk for spesielle situasjoner 

2.  Livssyklusen – hvordan er situasjonen? 

3.  Lederegenskaper i spesielle situasjoner 

4.  Restruktureringsledelse er en spesialistkompetanse 

5.  Hva bør styret fokusere på i spesielle situasjoner? 

6.  Recores 5-steg modell for vellykket restrukturering 

7.  Interaksjon mellom styre og ledelse 

8.  Interaksjon mellom advokat og selskapet – valg av rådgiver 

9.  Erfaringer og ”lessons learnt” 

10.  Oppsummering og diskusjon 
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Utbytte av foredraget? 

•  Erfaring tilsier at de fleste er alt for dårlig forberedt når en krise inntreffer, 
og iverksetter tiltak for sent. Naturlig nok, de fleste bedrifter har 
forhåpentligvis ikke vært i dyp krise. 

•  Ved å være godt forberedt kan tiltak iverksettes raskt, mens 
handlingsrom fortsatt er tilstede 

•  Et foredrag fulgt av en dialog og diskusjon i styret eller ledergruppen hvor 
Recore kan delta med sine erfaringer, tror vi vil kunne bidra til å unngå 
unødvendige kriser, eller øke sjansen for at man kommer styrket ut av slike 

•  Ta kontakt for en uforpliktende prat 
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Name Number of years 
as CEO (or CRO)  

Number of years 
as CFO (or CRO) 

Number of years 
as Chairman 

Number of years 
as Board Director Industry experience 

Leif Chr. 
Salomonsen 17 - 15 18 

Automotive | Aviation | Chemicals | E&C | Electronics 
| Employment Services | Oil & Gas | Metals & Mining | 
Telecom | Travel and hospitality 

Runar  
Nilsen 7 8 15 20 

Automotive | Aviation | Industry | Retail | Logistics | IT 
& Systems | Metals & Mining | Employment Services | 
Consultancy | Food & Beverages | Wholesale 

Joar H.  
Kavli - 18 - 10 

Bank/Finance | Media | Technology | Metals & Mining 
| Industry | Oil service | Construction| Retail | Ships 
equipment 

Carl  
Gyllfors 7 15 10 18 

Media | Aviation | Shipping | Logistics | Health Care 

Tom 
Andersen 19 - 13 19 

RCP/FMCG | Retail | Logistics | Wholesale | IT & 
Systems | Industry | Construction 

Thomas 
Johannessen - 7 - 7 

Industry | Retail | Audit/Consulting | Telecom |  
Metals & Mining 

Anders 
Kapstad 9 - 10 

Oil & Gas | Finance | Shipping | Real Estate 

Tore  
Grøttum 1 13 1 13 

Finance | Offshore | Travel  and hospitality|  
Retail | Real Estate | Auditing 
 

Ole  
Enger 26 30 

Metals | Energy | Renewables | Civil Engineering 
 

Annette 
Malm Justad 5 6 10 

Industry| Logistics | Shipping | Marine service | Ship 
supply| Mining| Hydro power| Seismic 
 

Asle 
Solheim 9 6 16 

Oil & Gas| Maritime & Shipping | Finance 

|  Total number 
of years 91 70 66 161 



runar.nilsen@recore.eu 

 

+47 906 97 912 

 

recore.eu 

 

linkedin.com/company/recore-as 
15.03.16 

www.recore.eu 

s. 6 


