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Tak for ordet. Mit navn er Claus Wiinblad, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke formanden for beretningen og fremlæggelsen af
regnskabet for 2015.
Med et driftsresultat før ekstraordinære poster på over DKK 3 mia. blev resultatet i 2015
det bedste i DSV’s historie. Tillykke med det.
I lyset af en begrænset global vækst og med en transportsektor som generelt har været
under pres, så er der tale om et særdeles robust resultat, som viser styrken i DSV’s
forretningsmodel.
Udover robust organisk vækst, så har DSV historisk vist rigtigt gode resultater ved at
vokse gennem akkvisitioner. Hvis vi kigger ned af den lange liste af akkvisitioner, så er det
de helt store, som for alvor har gjort en forskel. Den sidste store akkvisition var ABX helt
tilbage i 2008. Der var derfor bygget ret store forventninger op hos os og aktiemarkedet
generelt om, at det var på tide at foretage endnu en stor akkvisition.
Jeg synes derfor, DSV skal have stor ros for dels at have gennemført akkvisitionen af UTI
på, hvad der ligner nogle attraktive vilkår, dels at have haft tålmodigheden til at vente på,
at timing og vilkår var de rigtige.
Akkvisitionen ser rigtig attraktiv ud. Det gælder både de store synergier som DSV har
meldt ud, og ikke mindst også potentialet for at styrke DSV’s strategiske platform på lang
sigt. Det er i mine øjne mest sandsynligt, at de langsigtede vindere skal findes blandt de
største aktører i sektoren, og med købet af UTI har DSV klart udbygget sin position blandt
de største indenfor transport og logistik.

Det skulle ikke undre mig, at hvis integrationen af UTI de kommende par år forløber
gnidningsfrit, og synergierne realiseres som forventet, så går der ikke lang tid, før der vil
blive spekuleret i, hvornår vi ser den næste akkvisition.
Her ligger måske også en af risiciene. Der er meget høje forventninger i markedet til, at
UTI-integrationen bliver en succes og forløber problemfrit. Så det kan faktisk blive svært at
levere resultater, som kan overraske positivt i forhold til forventningerne – men vi har jo lov
at håbe.
Til slut vil jeg gerne ønske ledelse og medarbejdere held og lykke med det meget store
arbejde, som ligger i integrationen af UTI 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.

