Generalforsamling i Rockwool den 6. april 2016

Claus Berner Møller, underdirektør, danske aktier

Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen.
Rockwool har igennem mange år været et selskab, hvor der er blevet investeret store
beløb i produktion og øget salg. Man har således investeret i virksomheden og skabt et
godt brand. Dette giver et stort potentiale.
På den anden side, har man haft en fornemmelse af, at selskabets fulde potentiale ikke er
blevet udfoldet. Man fik ikke lavet de nødvendige omkostningstilpasninger, og
investeringerne har været for spredt geografisk set.
Derfor ser jeg meget positivt på den nye strategiplan for Rockwool, som blev annonceret i
september 2015. Den nye plan fokuserer på at:
- Organisationen gøres fladere
- Indkøb af råvarer globaliseres
- Vareudbud og priser optimeres
- Kunden kommer i fokus
Forhåbentligt resulterer dette i, at Rockwools mange styrker bevares samtidig med at de
svage sider styrkes.
Hvis den nye strategi bliver succesfuldt gennemført, vil det føre til, at en god virksomhed
bliver bedre, og vi får en meget profitabel vækst.

De første positive indikationer på at strategiplanen virker, så vi allerede i regnskabet for 4.
kvartal. Og da godt begyndt er halvt fuldendt, lover det godt for fremtiden.
Derfor en stor tak for resultaterne opnået i 2015 både til ledelsen og medarbejderne.

De færre investeringer sammen med en stigende indtjening giver med stor sandsynlighed
Rockwool:
- et meget stærkt cash flow i 2016
- den nettorentebærende gæld vil blive negativ
En negativ nettorentebærende gæld vil øge behovet for en afklaring omkring, hvordan
Rockwool arbejder med optimering af kapitalstruktur og herigennem nedbringelse af
kapitalomkostningerne.
Hvordan vil Rockwool sikre, at selskabet også på disse parametre optimerer aktionærenes
værdier?
Til sidst vil jeg ønske Rockwools ledelse og medarbejdere held og lykke med
udfordringerne i 2016.
Tak for ordet.

Spørgsmålet 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.

