Generalforsamling i GN Store Nord den 10. marts 2016

Claus Berner Møller Underdirektør, Danske Aktier

Mit navn er Claus Berner Møller og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for formandens beretning.
2015 blev et svært år for GN Store Nord, hvilket også blev afspejlet i en faldende
aktiekurs.
GN Store Nord blev ramt af:


Afsløring af fusk med regnskaberne i Beltone gennem flere år



Overraskende dårlige markedsforhold for GN Netcom



Patentsag i GN Resound



Stor udskiftning af ledende medarbejdere, hvor bl.a. Anders Boyer sagde sin stilling
op

GN Store Nord leverede trods alle disse problemer en organisk omsætningsvækst på 6
pct. og en EBITAvækst på 7 pct. i lokal valuta.
Så på mange måder et godkendt resultat i et svært år – GN Store Nord har vist, at
selskabet har stamina eller sagt lidt mere populært: har fået ”hård på brystet”.
Her i starten af 2016 blev der indgået forlig i patentsagen, markedsforholdende for GN
Netcom er blevet forbedret, fusk med regnskaberne i Beltone ser ud til at være langt bag
os og udskiftninger i ledelsen forventes at være overstået.
Vi kan således se ind i 2016 med forventninger om et godt år, som kun er blevet styrket af
selskabets egne forventninger.

2016 bliver også året, hvor GN Resounds 2,4 GHz-teknologi skal stå sin prøve, idet
konkurrenterne kommer med ny teknologi kaldet dual-radioprodukter. Det spændende
spørgsmål er derfor, om GN Resound kan bevare sit teknologiske forspring.
Jeg ønsker på ATP’s vegne at sige tak til Anders Boyer for de mange år som CFO i GN
Store Nord, hvor det er lykkedes at skabe en turn around af såvel GN Netcom som af GN
ReSound. Resultaterne taler for sig selv, og mere end en tidobling af aktiekursen har sikret
aktionærerne et fantastisk afkast, mens du har været medlem af direktionen.
Til slut ønsker jeg GN Store Nords ledelse og medarbejdere held og lykke med
udfordringerne i 2016.
Tak for ordet.

Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.
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.

