Generalforsamling i ALK-Abelló den 13. marts 2019
Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen.
2018 var det første år i den nye strategiplan, hvor fokus har
været på at sikre selskabets fundament – ikke mindst en pålidelig
produktion.
Forventningerne til 2018 blev rent finansielt derfor sat lavt. ALK
forventede i starten af 2018 et fald i omsætningen og et minus på
omkring 50 mio. kr. på EBITDA. Det viste sig dog, at året endte
med en omsætningsvækst på 1pct. i lokal valuta og et EBITDA
på 136 mio. kr.
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Langt vigtigere er dog, at ALK har fået opgraderet produktionen gennem det sidste år, samtidig med at
omkring 250 produkter er taget ud af porteføljen siden 2016. Disse tiltag ser ud til at have løst
produktionsproblemerne og alt tyder på, at selskabet har fået en langt mere robust, pålidelig og skalerbar
produktion. Derfor har 2018 været et godt år for ALK.
Gennem det sidste år har der i andre dele af virksomheden været fokus på at skabe grundlaget for øget
toplinjevækst. Udmeldingen for 2019 om, at ALK forventer at kunne levere en omsætningsvækst på omkring
10 pct., viser selskabets tro på strategien og kerneprodukternes styrke.
Målet for 2019 er ambitiøst, men jeg ser med stigende optimisme på udviklingen i ALK.
Der er dog enkelte steder, hvor udfordringerne stadig er store. Ikke mindst med hensyn til allergitabletsalget i
USA. Vi kan håbe på, at ALK har ret i, at de har løst allergitabletternes gordiske kommercialiseringsknude i
USA. Jeg glæder mig til at se dette bekræftet i recepttallene i 2019.
2019 bliver et år, hvor indtjeningsmarginalen vil være lav, da der stadig skal investeres uforholdsmæssigt
meget i forskning og udvikling samt markedsføring. Men opretholdes der en høj omsætningsvækst, skal der
nok blive skabt rum for en klar forbedring af indtjeningsmarginalen på den længere bane.
Et godt 2018 og udmeldingerne for 2019 har styrket ATP’s tro på, at ALK på den længere bane vil blive et
selskab, der i mange år kan levere høj omsætningsvækst med stigende marginaler og således nå deres
vision.
Jeg er kun blevet bekræftet i, at ALK bliver en af morgendagens vindere.
Til slut vil jeg blot ønske selskabet held og lykke med udfordringerne i 2019.
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
780 milliarder 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.
.

