Generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S d. 30. januar 2020

Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen og
gennemgangen af årsrapporten.
2018/19 blev på mange måder et rigtigt godt år for selskabet.
Den organiske omsætningsvækst blev på hele 10 pct.
Forventningen til EBIT, fremsat ved regnskabsårets start, blev
dog ikke helt nået. Da det alene skyldes et uventet engangstab
på 72 mio. DKK fra en voldgiftssag, ser jeg også det opnåede
EBIT-resultat som tilfredsstillende.
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Det meget høje ordreindtag i det forgange år har sikret en historisk stor ordrebog på 17,4 mia. DKK. Denne
store ordrebog vil være med til at sikre, at Per Aarsleff også de kommende år vil have en omsætning på et
højt niveau, da flere af kontakterne løber i 3-4 år.
Forventningen til EBIT det kommende år kan forekomme lav, men jeg fæster mig ved denne sætning fra
årsrapporten:
”Komplekse One Company-projekter indtægtsføres under hensyntagen til uafklarede risici,
hvilket medfører en lavere EBIT-margin på denne del af omsætningen i det kommende
regnskabsår.”
Dette vil jo alt andet lige betyde, at vi kan se frem til en højere margin de kommende år, hvis projekterne
gennemføres efter planen.
ATP har igennem nogle år haft diskussioner med selskabet om nedsættelse af aktiekapitalen, hvorved
selskabets beholdning af egne aktier minimeres. Nedsættelsen af aktiekapitalen er et af bestyrelsens forslag
på denne generalforsamling. Forslaget har jeg set frem til og støtter det selvfølgelig fuldt ud.
Bestyrelsen foreslår desuden, at generalforsamlingen forlænger bemyndigelsen til at erhverve egne aktier.
Denne bemyndigelse gælder kun tilbagekøb af B-aktier. Jeg mener, at tilbagekøb af aktier i Per Aarsleff bør
ske i både B-aktier og i A-aktier og dette pro rata. Dette vil sikre, at forholdet mellem det samlede antal
stemmer til A-aktierne og B-aktierne fastholdes. Jeg vil således opfordre til, at der laves en aftale med Per
og Lise Aarsleffs Fond.
Vi skal i dag sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, nemlig formanden Andreas Lundby samt Peter Arndrup
Poulsen. Mange tak til begge for jeres indsats.
Jeg har selvfølgelig haft mest med formanden at gøre og ønsker at sige tak til Andreas Lundby for mange
spændende og udfordrende diskussioner, der altid har været holdt i en god tone. Jeg har aldrig været i tvivl
om, at det var Per Aarsleffs ve og vel, der var omdrejningspunktet for dine og bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen har sørget for, at der står to nye gode kandidater parat.
Jeg har et par bemærkninger til valget af Ebbe Malte Iversen, som er tiltænkt formandsposten.
ATP ønsker, at der er en karensperiode på mindst et år fra man stopper som CEO i et selskab, til man kan
vælges som formand i det samme selskab. Dette skal være med til at sikre, at der kommer afstand mellem
de beslutninger og handlinger, man træffer som CEO og den kritiske vurdering af disse, man skal have som
formand for bestyrelsen. Karensperioden vil højne objektiviteten.
Det er mere end et år siden, at Ebbe Malte Iversen stoppede som CEO i Per Aarsleff, og ønsket om en
karensperiode er derfor opfyldt.
Det er desuden med tilfredshed, at jeg kan konstatere, at Ebbe Malte Iversen er blevet erstattet som
formand i bestyrelsen for hovedejeren Per og Lise Aarsleffs Fond, hvilket dog kun til dels sikre adskillelse af
hovedejer og selskabet. Jeg er derfor ærgerlig over, at Ebbe Malte Iversen ikke trådte helt ud af Fondens
bestyrelse.
Ebbe Malte Iversen kender ATP’s og mit synspunkt på dette.
Da Ebbe Malte Iversen har den helt rigtige baggrund, og derfor vil blive et væsentligt aktiv for selskabet som
formand for bestyrelsen, støtter jeg hans kandidatur til bestyrelsen.
Til sidst en tak til alle i Per Aarsleff for arbejdet udført i 2018/19 og med ønsker om, at dette regnskabsår vil
udvikle sig tilfredsstillende, siger jeg tak for ordet.

Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten
alle borgere og virksomheder i Danmark. Med over 5 mio. medlemmer er ATP samtidig et af Europas største
pensionsselskaber.
Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. Vi administrerer
886 mia. kr., som investeres i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang
Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension
– og resten af livet.

