Generalforsamling i SP Group den 29. april 2019
Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen.
2018 blev endnu et fremgangsrigt år for SP Group, både
operationelt og finansielt. Omsætningen nåede således næsten 2
mia. DKK og resultat før skat nåede 200 mio. DKK. De finansielle
2020-mål blev således opnået to år før tid. Et rigtig flot resultat.
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betydeligt mindre i 2018 end årene før. Det ser vi ikke
nødvendigvis som værende negativt. Efter et par hektiske år med
høj organisk vækst og nogle større opkøb, blev 2018 et år, hvor der kunne fokuseres på konsolidering af
selskabet og optimering af de interne arbejdsgange.
Det kan være sundt for SP Group at have haft et sådant konsoliderings-år, og den flotte organiske vækst på
omkring 8 pct. i Q4 2018 kan være et positivt tegn på dette. Jeg tror på, at SP Group fortsat er et stærkt
selskab med en disciplineret opkøbsstrategi, hvor man ikke jagter opkøb for enhver pris.
Jeg bakker fortsat fuldt op om strategien om både at vokse organisk og ved opkøb.
Der er dog også små skønhedspletter, hvoraf netto-arbejdskapitalen er en af dem. Netto-arbejdskapitalen er
vokset kraftigt igennem de sidste år og mere end omsætningen. Jeg har derfor følgende spørgsmål: Hvilken
forventning til størrelsen af netto-arbejdskapitalen, i forhold til omsætning, skal vi have? og Er der noget i
forretningsbetingelserne, der har ændret sig, som forklarer det nye højere niveau?
Senere i dag skal vi tage stilling til selskabets forslag om bestyrelsens bemyndigelse til i en eller flere
omgange at forhøje selskabskapitalen. ATP er tilfreds med at bemyndigelsen til at kunne udvide
selskabskapitalen, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, vil blive begrænset til nu 20
pct.
Desuden er jeg glad for, at formanden senere på generalforsamlingen vil præcisere, at man vil sørge for, at
udestående warrants antalsmæssigt ikke kommer til at overstige 10 pct. af det samlede antal aktier i
selskabet.
Jeg er meget glad for disse justeringer, og derfor stemmer ATP for alle bestyrelsens forslag, og jeg takker for
en god og konstruktiv dialog med selskabet selvom den kom lidt sent.
Til slut vil jeg dog især fremhæve SP Groups fremragende resultater gennem de sidste mange år, hvilket gør
ATP til en meget tilfreds aktionær.

Og her til sidst vil jeg blot ønske selskabet held og lykke med udfordringerne i 2019.
Tak for ordet.

Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten
alle borgere og virksomheder i Danmark. Med over 5 mio. medlemmer er ATP samtidig et af Europas største
pensionsselskaber.
Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. Vi administrerer
838 mia. kr., som investeres i bl.a. obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension
sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og
resten af livet.

