Ekstraordinær generalforsamling i Danske Bank 7. december 2018
Det er et usædvanligt skridt at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, men det er også en ekstraordinær sag.
Hvidvasksagens store alvor og det forhold, at ledelsen
gennem flere år har reageret for langsomt, har skabt et behov for
betydelige forandringer. Herunder har vi gennem længere tid set
et behov for, at der på rette tidspunkt skulle ske en større
udskiftning i bestyrelsen. Hvis bestyrelsens første plan for
udnævnelse af en nye CEO var lykkedes, havde det været det
rigtige tidspunkt. Da det mislykkedes, er vores holdning, at
afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling nu er den
rigtige løsning.
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Jeg vil gerne sige tak til A.P. Møller Holding for at have taget
initiativet til at indkalde til denne ekstraordinære
generalforsamling. Jeg vil også gerne takke for en god dialog med både A.P. Møller Holding og PFA under
forløbet, en dialog - der er foregået over en længere periode.
ATP bakker fuldt op omkring valget af Karsten Dybvad og Jan Nielsen som nye medlemmer af Danske
Banks bestyrelse. Endvidere ser jeg frem til at Karsten Dybvad konstitueres som ny formand og at Jan
Nielsen konstitueres som ny næstformand.
Der er ingen tvivl om, at der ligger en stor opgave for den nye bestyrelse med at få genoprettet tilliden til
Danske Bank. En opgave med mange facetter, idet det er tilliden til mange forskellige stakeholdere som skal
genoprettes. Det gælder offentligheden, myndigheder, kapitalmarkedet, os som aktionærer og ikke mindst til
medarbejderne.
Den første vigtige opgave bliver at ansætte en ny CEO.
Endvidere ligger der en stor opgave i at håndtere de igangværende undersøgelser og retssager i relation til
Estland-sagen på en måde, som kan bidrage til at genoprette tilliden til Danske Bank. Fremadrettet ligger der
også en vigtig opgave i at fortsætte styrkelsen af hele Danske Banks compliance funktion således, at den
vedvarende lever op til de højeste internationale standarder og derved bidrager til at sikre, at der aldrig
kommer en gentagelse af noget, som kommer i nærheden af sagen i Estland.
Kerneforretningen i Danske Bank i de fire nordiske lande har de seneste 6 år været inde i en meget stærk
udvikling og står væsentlig bedre rustet end tidligere. Dette fundament skal der værnes om. Heri ligger også
den sidste udfordring for den nye formand, som jeg vil fremhæve. Det er at beskytte Danske Banks
forretningsgrundlag og sikre en fortsat stærk udvikling, således at banken kommer vel igennem de meget
store bølger som i øjeblikket står omkring banken. Det er afgørende for os som aktionærer, men også for
Danmark og dansk økonomi, at en stor bank som Danske Bank er sund og veldrevet.

Så tillykke med det forestående valg til bestyrelsen. Jeg ser frem til et godt samarbejde og en god dialog om
udviklingen af Danske Bank.
Til sidst vil jeg gerne ønske held og lykke med de fremtidige opgaver til bestyrelse, ledelse og medarbejdere.
Tak for ordet.
Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.

I Pensions & Investments er vi godt 100 medarbejdere, som næsten alle har en videregående uddannelse
inden for økonomi eller naturvidenskab. Sammen er vi ansvarlige for en formue på over 779 mia. kr., som vi
investerer i bl.a. obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. Vores mål er at skaffe det højest mulige
afkast til vores medlemmer.
ATP deltager aktivt i selskabernes generalforsamlinger og fører løbende dialog med de enkelte selskaber for
at drøfte strategi og resultater og for at vurdere ledelsens fokus på aktionærinteresser.

