Generalforsamling i H+H 19. april 2018

Tak for ordet og tak for beretningen fra formanden om forløbet af
2017.
2017 har virkeligt været et begivenhedsrigt år for H+H.
Ser vi i første omgang på indtjeningen, så er der leveret en pæn
fremgang i indtjeningen før ekstraordinære poster, og over de
seneste 4-5 år er det lykkedes at levere en markant vending i
indtjeningsniveauet. Samtidig er det lykkedes at reducere gælden
til et markant lavere niveau.
Med købet af porebetonaktiviteterne i Polen i 2015 har H+H
endvidere vist, at selskabet er i stand til at gennemføre
værdiskabende akkvisitioner.
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Denne fremgang har været helt central for at muliggøre det, som H+H selv kalder for en ny strategisk
retning.
Med købet af Grupa Silikaty og HDKS i løbet af 2017 har H+H virkelig taget en ny strategisk retning. Det
gælder både i den geografiske ekspansion og ved etableringen af en bredere produktportefølje.
Det muliggør to vigtige forhold:
For det første bliver der skabt et mere robust selskab. Så selvom selskabet fortsat vil være cyklisk
eksponeret, så vil det samlet set være mindre følsomt overfor udviklingen på enkelte markeder og
produktområder.
For det andet skaber det en stærk platform for fortsat vækst både organisk og gennem yderligere
akkvisitioner. H+H får således en platform til at deltage i en konsolidering af porebeton- og
kalksandstenmarkederne i Europa.
Jeg vil gerne rose ledelsen for de gode resultater, som er blevet skabt over de seneste år og for fremadrettet
at have skabt en væsentlig stærkere platform.
Der skal selvfølgelig eksekveres på integrationen af de seneste to akkvisitioner.
Vi er som aktionærer også blevet godt belønnet for de gode resultater. Således er aktiekursen næsten
tredoblet siden begyndelsen af 2015. Tak for det.
På den baggrund vil jeg gerne sige, at vi meget gerne vil stemme for forslaget om en kapitaludvidelse på
DKK 500 mio. til finansiering af akkvisitionerne, som vi skal stemme om senere på generalforsamlingen.
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.

