Generalforsamling i ALK-Abelló den 10. marts 2016

Claus Berner Møller, underdirektør, Danske aktier

Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller og jeg er ansat hos ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for formandens beretning.
ATP har længe set på ALK, som en interessant aktie – men først og fremmest på den
lange bane.
I 2015 fik vi atter flotte data på flere produkter og godkendelse af husstøvmidetabletten i
både Europa og Japan.
Nu skal vi forhåbentlig til at se effekt på væksten af alle de nye produkter.
Effekten vil dog i 2016 blive sløret af, at ALK vil få høj vækst generelt grundet problemerne
hos Stallergenes, der er ALK’s største konkurrent.
Stallergenes er blevet pålagt produktionsstop og i visse lande at tilbagekalde produkter.
Dette giver ALK en kæmpe chance for at vinde markedsandele ikke mindst i Frankrig.
Da problemerne hos Stallergenes har stor betydning for ALK i indeværende regnskabsår,
vil jeg meget gerne have en opdatering i forhold til:
Hvad er det sidste ALK har hørt om problemerne og har det eventuelt nogle nye
implikationer for ALK?
I februar i år blev det meldt ud, at bestyrelsen i ALK havde fundet det nødvendigt at finde
en ny adm. direktør for at sikre det fulde kommercielle potentiale for selskabets brede
portefølje af nye innovative produkter.

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Jens Bager, den netop afgåede adm.
direktør for hans dedikerede arbejde gennem 16 år for ALK. Vi har aldrig været i tvivl om,
at ALK har fyldt meget i dit liv. Tak for din indsats.
Til slut vil jeg blot ønske ALK held og lykke med udfordringerne i 2016.
Tak for ordet.
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 700 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.

