Generalforsamling i IC Group den 18. september 2016

Claus Wiinblad, Vicedirektør, Danske aktier

Tak for ordet. Mit navn er Claus Wiinblad og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for formandens beretning og fremlæggelsen af regnskabet for
2015/16.
Med profit-warningen i forbindelse med 3. kvartalsmeddelsen som følge af opbremsningen i
omsætningen i de fysiske butikker er der tale om et skuffende resultat.
Vi har fortsat en betydelig aktiepost i IC Group på 7pct. Det har vi, fordi vi fortsat tror på, at der er
et stort uudnyttet potentiale i selskabets tre premiummærker, Tiger of Sweden, Peak Performance
og By Marlene Birger.
Vi har imidlertid været skuffede over bestyrelsens evne til at realisere værdierne i mærkerne.
Der er en række af de initiativer, som er iværksat, der har været rigtige med henblik på at skabe en
stærkere og mere fokuseret virksomhed, men beslutningsprocessen har over en lang periode
været for langsom.
Lad mig give et par eksempler.
Peak Performance har stået i stampe i 6 år, og processen for at vende udviklingen har været
langsommelig.
Tiger of Sweden har været en succes i Skandinavien, men uden for Skandinavien er realiseringen
af potentialet gået langsomt.
Dette var eksempler, men helt generelt har det taget for lang tid at få skabt den rette platform til at
sikre en værdiskabende fremtidig udvikling. Når virksomheden samtidig agerer i en meget
dynamisk branche er hurtighed og agilitet afgørende.
Vi sætter pris på, at der på denne generalforsamling er lagt op til en vis fornyelse af bestyrelsen,
men i lyset af de opnåede resultater vil jeg gerne opfordre til at fortsætte processen med fornyelse
af bestyrelsen på de kommende års generalforsamlinger.

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.

