Generalforsamling i GN Store Nord den 13. marts 2018
Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen.
2017 blev endnu et godt år for GN.
GN Hearing lykkedes med at levere:
•
•
•

en omsætningsvækst på 9 pct., heraf 6 pct. organisk
en EBITA-vækst på 9 pct.
en ”Cash Conversion” på ikke mindre end 75 pct.

Claus Berner Møller
Underdirektør, Danske Aktier
ATP Pensions & Investments

GN Audio var meget succesfulde og leverede:
•
•

en omsætningsvækst på 14 pct., heraf 10 pct. organisk
en EBITA-vækst på 21 pct.

Så alt i alt meget flotte resultater – ikke mindst fra GN Audio.
GN har på gruppeniveau bibeholdt en linje for koncernomkostninger, der bliver kaldt ”Øvrige”. Disse
koncernomkostninger indeholder servicefunktioner som både GN Hearing og GN Audio benytter. Desuden
indeholdes omkostninger til nye forskningsprojekter og forretningsmuligheder, der ligger uden for kernen i de
to forretningsenheder.
Disse koncernomkostninger havde et negativt EBITA bidrag på 130 mio. DKK i 2017. Sidste år var jeg kritisk
over for de stigende koncernomkostninger, specielt fordi vi ikke vidste, hvad pengene i forskningsprojekterne
blev brugt til.
I 2018 er vi blevet bekendt med, at GN er på vej ind i området for intelligent kommunikation til militære
formål. Udstyret skal kunne bruges til kommunikation samtidig med at brugeren får hørebeskyttelse uden at
miste evnen til at lokalisere udefrakommende lyd.
Det strategiske valg virker yderst logisk, idet det bygger på mange af GN’s kerne-kompetencer, og jeg ser
derfor store muligheder for GN inden for dette område.
Militære organisationer er ofte længe om at invitere nye leverandører indenfor i varmen, så vi bør som
aktionærer udvise en vis tålmodighed. Jeg er således indstillet på, at en positiv bundlinjeeffekt først vil vise
sig om en del år.

GN Falcon, som den nye produktlinje kaldes, vil øge GN’s muligheder og kan på længere sigt blive en vigtig
brik i vækstambitionerne.
Til slut vil jeg ønske GN’s ledelse og medarbejdere held og lykke med udfordringerne i 2018.
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 769 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.

