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Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen.
For alle virksomheder med aktiviteter i Ukraine, Belarus og Rusland vil jeg gerne sige, at
jeg har stor respekt for, at det er en uhyre vanskelig situation som medfører en række
dilemmaer og svære beslutninger, der rækker langt ud over finansielle og driftsmæssige
spørgsmål. Vi har i ATP stor forståelse for, at det er svært at håndtere.
Når det er sagt, så skal virksomhederne helt indlysende overholde de sanktioner som
indføres. DSV valgte den 5/3, at melde ud, at de ikke tager nye bookinger til og fra
Rusland og Belarus med undtagelse af medicinske og humanitære forsyninger.
Pandemien og de deraf følgende udfordrede forsyningskæder har skabt flaskehalse og
gjort det sværere at opretholde en god service overfor kunderne. Trods dette er det
lykkedes DSV at skabe et ekstraordinært stærkt resultat. DSV har således været dygtige til
i et udfordret marked at se og bruge mulighederne. Før skat resultatet blev øget med hele
71% til 16 mia. kr. Super flot!
DSV gruppens tidligere langsigtede mål var blandt andet at nå en conversion ratio på over
40%. I 2021 opnåede DSV en conversion ratio på hele 43,1%. Da ledelsen mener, at DSV
kan fastholde og endda øge conversion ratio, har de sat et mål om at nå over 45% i 2026.
Dette er en klar indikation på, at selskabet ser meget positivt på DSV’s muligheder de
kommende år.
Med til at skabe væksten er selvfølgelig den stadige strøm af opkøb. I 2021 blev opkøbet
af GIL afsluttet og integrationen af dette selskab forventes at blive afsluttet i Q3 2022.

Som investor i DSV kigger man altid på hvad, der kunne blive DSV’s næste akkvisition.
Er det fortsat størrelse og synergier på omkostningssiden, der skal drive M&A aktiviteterne
eller begynder geografi og nye services at fylde mere? DSV har selv flere gange slået på
at GIL gav en yderligere geografisk udbredning til Asien og Mellemøsten. Hvad der skal
drive de kommende M&A aktiviteter kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om?
2021 blev året, hvor DSV fik sat nogle klare mål for CO2-udledning. Målene blev sat tilpas
ambitiøse og de første tiltag er gjort. ATP vil følge DSV’s udledning tæt, da det har stor
indvirkning på ATP’s samlede CO2-udledning i den danske aktieportefølje. Den indsats
DSV gør for at reducere CO2-udledningen har derfor stor betydning for ATP. Vi kunne
uden problemer få en rigtig fin reduktion i CO2-udledningen i vores danske aktieportefølje
ved at sælge ud af DSV. Det ønsker vi ikke, vi vil meget hellere bakke op om DSV’s
intentioner og ambitioner.
I fremhæver selv, at den teknologiske udvikling samt reguleringer er afgørende for den
grønne omstilling. Men hvor meget kan I selv gøre for at skubbe på denne omstilling? Og
hvordan vil I undervejs sikre, at I er på rette vej til at leve op til jeres 2030-målsætning for
CO2-reduktion?
DSV har nu også for alvor sat diversitet på agendaen, blandt andet med en ny politik og
nye processer, der er forankret i bestyrelsen. Det er positivt at se denne udvikling.
I danske virksomheder ser vi en tendens til, at kvinder er underrepræsenterede i den
daglige ledelse – og jo højere op i ledelseslaget man kommer, jo lavere er andelen af
kvinder. Det samme er tilfældet i DSV. Det er derfor vigtigt, at der bliver sat nogle
relevante mål for dette arbejde.
Til slut vil jeg endnu engang takke for de flotte resultater opnået i 2021, og takken skal
lyde til både de ansatte og ledelsen af selskabet. Og så vil jeg blot ønske selskabet held
og lykke med udfordringerne i 2022.
Tak for ordet.
Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP
Livslang Pension.
ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile
pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer 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.

