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Klimax-topchef fratrådt
Topchefen for den børsnoterede producent af
selvklæbende etiketter og ﬂeksibel emballage,
Klimax A/S i Horsens, er fratrådt med øjeblikkelig virkning. »Adm. direktør Bent Hestehauge er fratrådt efter gensidig overenskomst med
selskabet«, oplyser bestyrelsesformand BentÅge Petersen i en meddelelse. Klimax er noteret
på børsen for mindre og mellemstore virksomheder, Dansk AMP. Den 46-årige Peter Arnold
Busck tiltræder som ny adm. direktør den 1. december. Han er uddannet cand. merc. fra CBS
og har fra 1989-1999 bestridt en række forskellige lederjob i Danisco-koncernen. Fra 19992006 var Peter Arnold Busck adm. direktør i
elektronikvirksomheden Promax og har i de seneste tre år været direktør i egne virksomheder
og deltaget i eksterne bestyrelser.
Klimax er forholdsvis hårdt ramt af ﬁnanskrisen og forventer nu et underskud på ca. 2 mio.
kr. før skat mod tidligere et forventet overskud
på 1-3 mio. kr. i 2010. Bent-Åge Petersen lægger
ikke skjul på, at omsætningen i virksomheden er
under pres.
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Fragtrater presser fynsk rederi
Det familieejede rederi M.H. Simonsen i Svendborg lider under faldende fragtrater og -mængder, og det seneste regnskab, der dækker perioden frem til udgangen af juni, ender med et
underskud på 13,3 mio. kr. før skat. Året før var
tabet på knap 10 mio. kr. Rederiet driver ni tankskibe, som sidste år skabte en bruttofortjeneste
på 26 mio. kr. mod 20 mio. kr. i 2008-2009. Ledelsen forventer, at fragtraterne vil nærme sig et
»normalt niveau«, og at der dermed er udsigt til
et bedre resultat i det nuværende regnskabsår.
Rederiet M.H. Simonsen har fortsat en høj soliditet og havde ved udgangen af 2009-2010-året
en bogført egenkapital på 87 mio. kr.
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SRI udvikler nyt LED reklameskilt
Virksomheden SRRI Sign Solution A/ med
hjemsted i Esbjerg har nu udviklet et nyt og ekstremt tyndt lysskilt med LED Dioder. Skiltet er
kun seks millimeter tyndt, og adskiller sig angiveligt fra alle eksisterende løsninger ved et ultralavt strømforbrug og et lysudbytte, der skulle være dobbelt så stort med en mere jævn og
ensartet fordeling. SRI har selv udviklet det nye
skilt, der indeholder ﬂere patenter og kan anvendes både inden- og udendørs.
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Venturemand til Mayday Invest
Det sønderjyske vækst og innovationshus,
Mayday Invest, der er placeret i Aabenraa, har
nu knyttet venturemanden, Dennis Westergaard, Sønderborg, til sig. Vækst- og innovationshuset midt i Aabenraa blev etableret for lidt
mere end et år siden af de to tidligere Dangaard Telecom-folk, Steen F. Pedersen og Michael
Møller. Ideen med at tilknytte Dennis Westergaard til vækst- og innovationshuset er, at han skal
bistå Mayday-projekter og eksterne Maydaykunder med identiﬁcering af de rigtige kapitalvilkår for vækst og udvikling.
Dennis Westergaard, der er bankuddannet,
kommer fra Danfoss Venture, hvor han har været Business Development Director. Lige nu er
Dennis Westergaard og kollegerne i fuld gang
med at udarbejde forretningsplaner for tre
iværksætterinitiativer.
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Davidsenafnotering
afblæst
Afnotering fra minibørs blev nedstemt på kaotisk
generalforsamling i byggekoncernen Davidsen Partnere

nærer – der repræsenterede
omkring 60 pct. af aktierne
– om baggrunden for afnoteringen.
Davidsen Partnere, der
sidste år omsatte for 651
mio. kr. og havde et underskud på 16 mio. kr. før skat,
har lige som konkurrenterne
været ramt af byggekrisen,
og derfor har man ønsket at
spare penge ved at slippe ud
af Dansk AMP. Koncernen
skal følge de samme spilleregler som de store børsnoterede virksomheder på
fondsbørsen i København,
og det koster både dyrt i revision og begrænser muligheden for at informere om
virksomhedens situation.

Mere information
■

Aktier

»Den gik ikke rent hjem i
den situation, og aktionærerne forlangte mere information,« siger Jørgen Krab
Jørgensen om afstemningen, der gik imod bestyrelsens anbefalinger.
Udover omkostningerne
til revision ærgrer det direktør Ole Davidsen, at han ikke har mulighed for løbende
at orientere aktionærer og
offentlighed om virksomhedens økonomi. Det sker i dag
kun i forbindelse med regnskabsmeddelelser.
»Der er ingen tvivl om, at
vi rent likviditetsmæssigt
har haft det lidt hårdt i den
sidste tid, men vi har ikke
været i stand til at informere
om noget, fordi vi er børsnoterede,« siger Ole Davidsen
og tilføjer:
»Som jeg har fået det refereret, var det de samme aktionærer, der ønsker mere
information, der stemte forslaget ned. Det er lidt selvmodsigende, for hos Dansk
O.T.C. er der ikke de samme
krav om tilbageholdenhed
med information.«
Den kaotiske generalforsamling betød, at et varslet
kvartalsregnskab ikke blev
udsendt i fredags. Det vil
ifølge bestyrelsen blive offentliggjort i dag.
Davidsen Partnere var i en
årrække noteret på Dansk
O.T.C., men var i 1999 den
første virksomhed, der blev
optaget på den nye minibørs
Dansk AMP. Omsætningen
i Davidsen Partneres aktier
har i de senere år været meget begrænset.
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En mislykket ekstraordinær
generalforsamling betyder,
at den jyske byggekoncern
Davidsen Partnere imod bestyrelsens ønske fortsat skal
være noteret på minibørsen
Dansk AMP (Dansk Autoriseret Markedsplads).
Generalforsamlingen,
der blev afholdt på ﬁrmaets
adresse i Fredericia i fredags,
havde kun nogle få punkter
på dagsordenen. Først skulle
aktionærerne vedtage en afnotering fra Dansk AMP, og
dernæst skulle de godkende en optagelse på den knap
så krævende markedsplads
Dansk O.T.C.
»Jeg var af den opfattelse,
at det bare ville gå igennem,
og vi spekulerede på, om der
overhovedet ville komme
nogen aktionærer. Men det
gjorde der altså,« siger adm.
direktør Ole Davidsen, der
selv ejer omkring 15 pct. af
aktierne.

Nåede ikke frem
Hverken han eller bestyrelsesformand Øjvind Toftgaard nåede frem til generalforsamlingen på grund af
et vigtigt møde, der trak ud.
Efter en ventetid på halvanden time blev generalforsamlingen alligevel gennemført.
»Vi måtte vente på direktøren og bestyrelsesformanden, men de ikke nåede
frem. Vi gennemførte derfor
generalforsamlingen, men
der var tilsyneladende noget frustration over ventetiden,« siger Jørgen Krab Jørgensen, tidligere direktør i
Billund Lufthavn og næstformand i Davidsen Partneres bestyrelse.
Dermed var han det højest
placerede bestyrelsesmedlem, og han måtte forklare
de ca. 30 fremmødte aktio-
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Hverken adm. direktør
Ole Davidsen, der selv ejer
omkring 15 pct. af aktierne,
eller bestyrelsesformand
Øjvind Toftgaard nåede frem til
den kaotiske
generalforsamling på grund af
et vigtigt møde, der trak ud.
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