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Asiaterne har fuldt tryk på BMW-speederen
Foto: Scanpix

Foto: Indranil Mukherjee/AFP

Adidas sadler om
efter indisk skandale
oprydning. Den tyske sportstøjsgigant Adidas må nu tage hele sin forretningsmodel i Indien op til fornyet
overvejelse, efter at der er opdaget »uregelmæssigheder« i den indiske afdeling
af det Adidas-ejede Reebok. Uregelmæssighederne, der ikke er uddybet i detaljer,
fik for nylig Adidas til at skifte den lokale
ledelse ud, og selskabet vil nu lave om på
sin lokale franchisemodel og lukke en
tredjedel af sine i alt godt 1.000 Reebokbutikker i Indien. Selskabets udlægning
af sagen anfægtes dog af den fyrede chef
for Reebok India, Subhinder Singh, der
har lagt sag an. Han siger, at Adidas-ledelsen var fuldt informeret om alt i Reebok
India, og at han aldrig har fået en ordentlig begrundelse for afskedigelsen. Adidas
har ellers haft en forrygende start på året
og opjusterede for bare en uge siden sin
overskudsforventning til i år. bibi

luksus. Kinesernes tørst efter luksusbiler luner fortsat godt hos de tyske bilproducenter. BMW havde i årets første tre måneder sit bedste kvartal nogensinde med et overraskende godt overskud før renter og skat på 2,1 mia. euro, og det til trods for et svagt salg
i Europa. I Kina gik salget 37 pct. frem, mens japanerne købte hele 44 pct. flere BMWer.
Også i USA stiger salget stærkt. BMW forudser endnu et rekordår i år. bibi

NGOer kæmper indædt mod arktisk oliejagt
briefing ¤

Ressourcer. Mærsk,
DONG Energy og andre
store energiselskaber
på jagt efter olie i Arktis
kan godt forberede sig
på at tage en tørn med
en af verdens mest
højtråbende miljøorganisationer. Greenpeace
har sat alle sejl til for
at forhindre arktiske
boringer.

Greenpeace contra Shell
YYGreenpeace, der gentagne gange har
protesteret og aktioneret mod olieselskabet
Cairn Energy’s offshore-olieboringer ved
Grønland, aktionerer i denne tid mod Shells
planlagte boringer ved Alaska til sommer.
YYI fredags hoppede aktivister ud foran den
finske isbryder, Nordica, i Østersøen syd for
Møn og Lolland. Isbryderen var på vej til Arktis for at hjælpe Shells boreskibe. Sejladsen
blev forsinket, men ingen blev arresteret.
YYDansk og tysk søværn og politi indsatte
en helikopter og to skibe for at sikre, at isbryderen kunne fortsætte sin sejlads, hvorefter
aktionen blev indstillet af Greenpeace.
YYI den forgangne uge klatrede aktivister
om bord på isbryderen i Finlands hovedstad,
Helsinki, inden afrejsen og senere i svensk
farvand. De blev arresteret og fjernet af
politiet.
YYShell har foreløbig investeret omkring
20 mia. kr. i efterforskning af olie og gas i to
havområder ved Alaska.

Italiensk storrederi
begæret konkurs
shipping. De tre ejerfamilier bag den
italienske rederikoncern Deiulemar har
måttet opgive at redde selskabet, der op
til weekenden blev erklæret konkurs af
en italiensk domstol. En sidste øjebliks
redning, der skulle have viklet Deiulemar
ud af en indviklet gældsbyrde på 860 mio.
euro, er afvist af domstolen som værende
utilfredsstillende for kreditorerne. Deiulemar var engang en af Europas største
operatører af tørbulkskibe, men er som
mange andre rederier blevet trængt af
faldende fragtrater. Det italienske finanstilsyn, CONSOB, er nu ved at grave i obligationsudstedelser, som i de seneste uger
har vist sig at være markant større end angivet i regnskaberne – over 700 mio. euro
– og muligvis er ulovlige. bibi
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...mio. tønder olie om dagen producerer OPEC p.t.
Pumperne kører på højtryk for at holde prisen i
ave, siger oliekartellets generalsekretær.

En af initiativtagerne til Board Network er adm. direktør Ditte Kirstein Brammer fra Brammer & Co. Hun
har blandt andet en baggrund som McKinsey-konsulent og 15 års erfaring i at rådgive ledelser på
topniveau om strategi og forretningsudvikling. Foto: Nils Meilvang

Topledelse. Berlingske Business har indgået partnerskab
med det nystiftede Board Network, der henvender sig til
professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer skal
hæve ambitionsniveauet

Kinas investeringsfond
støtter opkøb i Europa
ekspansion. Kinesiske virksomheder, der vil investere i Europa, får nu en
ekstra håndsrækning af landets mægtige
statslige investeringsfond, CIC. I et samarbejde med den belgiske regering og kapitalfonden A Capital vil CIC poste 250
mio. euro i at hjælpe kinesiske selskaber,
som vil købe sig ind i mellemstore europæiske virksomheder, skriver Financial
Times. I første omgang er fokus på biler,
miljø og forbrugsvarer med potentiale på
det kinesiske marked. Lignende projekter
er også på vej andre steder i verden, bl.a.
Rusland. 
bibi
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Af Bent Højgaard Sørensen og Vibe Hyltoft
// bso@berlingske.dk, //vh@berlingske.dk

Den seneste uges aktioner mod Shells isbryder
Nordica på vej gennem finsk, svensk og dansk
farvand med kurs mod havet nord for Alaska
er kun en begyndelse. Det er et klart forvarsel
om, hvad alverdens energiselskaber – herunder Mærsk Oil og DONG Energy – kan vente
sig, hvis de kaster sig ud i olieboringer i Arktis.
I disse dage aktionerer Greenpeace mod
Shells planlagte boringer ud for Alaska. Isbryderen Nordica er på vej fra Helsinki mod Arktis, hvor den skal hjælpe oliegiganten med at
bore til sommer. Aktionerne er blot de seneste
i rækken af aktioner rettet mod olieindustrien
på jagt højt mod nord.
Jon Burgwald, arktisansvarlig i Greenpeace, lægger ikke skjul på, at der kan komme
mere af samme skuffe, da organisationen har
et erklæret mål om at undgå olieboringer i
Arktis.

»Antarktis er fri for olieboringer, og sådan
burde det også være med Arktis. Det er nu, vi
skal gøre noget. Ikke om 20 år når det hele er
for sent,« siger Jon Burgwald.
Han er stærkt bekymret for de naturmæssige konsekvenser af oliejagten i det sårbare og
unikke arktiske klima, hvor udslip af olie kan
få fatale konsekvenser for miljø, dyreliv og
lokalbefolkning.
Arktis har haft højeste prioritet i Greenpeace siden 2010. Det ligger derfor i kortene, at
de aktuelle aktioner ikke bliver de sidste.
»Der har ikke været offshore-boringer i
Arktis de seneste tre år, uden at vi har været i
aktion. Alene i Grønland havde vi en serie af
aktioner i både 2010 og 2011,« siger Jon Burgwald.
Maersk Oil og DONG Energy håber på
produktion af olie og naturgas ved Grønland
i løbet af nogle år. Selskaberne har folk, der
udelukkende ser på mulighederne for at finde
olie i Grønland. Hvor mange penge firmaerne

Greenpeace var på Østersøen i fredags,
hvor aktivister sejlede ud foran den finske
isbryder Nordica. Sejladsen blev forsinket,
men ingen blev arresteret.
Foto: Kajsa Sjolander/AFP/Greenpeace

Af Linda Overgaard

satser på efterforskningen dér, røber de ikke.
Men Maersk og DONG slipper næppe for
Greenpeace.
»Vi vil følge Mærsk og DONG tæt, og vi vil
være kraftige i vores kritik af dem,« siger Jon
Burgwald.
Storbank vil ikke finansiere olieeventyr
Europas største olieselskab Shell, der agter at
bore de første fem brønde og prøveboringer
nord for Alaska i år, har foreløbig investeret
omkring 20 mia. kr. i den globale olieindustris
mest ambitøse offshore-efterforskningsprogram i Arktis.
Nu er det ikke længere kun miljøorganisationer, der er forbeholdne over for olieselskabernes planer om udvinding i Arktis.
Banker og forsikringsselskaber advarer
ligeledes. Senest har den tyske storbank West
LB meddelt, at den ikke vil ikke finansiere
arktiske olieeventyr, mens et af verdens største forsikringsselskaber, Lloyds, advarer om

de gigantiske regninger, der skal betales. ved
udslip.
»De miljømæssige konsekvenser af katastrofer i Arktis har potentiale til at blive værre
end i andre regioner. Virksomheder, der opererer i Arktis, må imødese en betydelig risiko
for deres omdømme,« hedder det i en rapport
fra Lloyds.
Verdensnaturfonden, WWF, der samarbejder med erhvervslivet, erklærer sig i øjeblikket imod enhver form for olieboring i Arktis.
De arktiske områder må have en borepause,
mener organisationen.
»De langsigtede miljømæssige risici af en
ulykke eller katastrofe i forbindelse med et
eventuelt udslip i Arktis er meget større end
andre regioner i verden. Først når der er lavet
betryggende standarder for, hvordan man
begrænser risici for prøveboringer i Arktis,
er vi parate til at ændre på vores indstilling,«
siger miljøfaglig chef John Nordbo fra Verdensnaturfondens danske afdeling. B

Maersk tjekker Grønlands undergrund
Protester. Maersk Oil er i
fuld gang med at udføre seismiske målinger i Grønlands
undergrund og er meget
interesseret i en god dialog
med f.eks. Greenpeace.

Af Bent Højgaard Sørensen og Vibe Hyltoft
// bso@berlingske.dk vh@berlingske.dk

Arktis er et af de områder i verden, som er en
særlig udfordring for Maersk Oil, når det gælder om at finde det sorte guld. Selskabet håber
at bore en efterforskningsbrønd inden for tre
til fire år. Maersk Oil har også en plan parat,
hvis det skulle komme til protestaktioner fra
for eksempel miljøorganisationen Greenpeace.
Som kommentar til eventuelle Greenpeace-aktioner mod Maersk Oil, hvis og når
selskabet begynder boringer ved Grønland, er
det umiddelbare svar:
»Det er jo deres måde at håndtere det på.
Som vi har sagt det mange gange, vil vi gerne

snakke med alle stakeholders, herunder
Greenpeace. Vi vil gerne have en dialog med
dem og forstå deres bekymringer. Det er ikke
sikkert, at vi bliver enige. Men derfor kan vi
godt have en dialog om de forskellige synspunkter,« siger Thomas Grøndorf, kommunikationschef i Maersk Oil.
Målinger skal give klar besked om olie
Selskabet har for længst udnævnt Esbern
Hoch til efterforskningschef med ansvar
Grønland.
Han står i spidsen for et hold af geologer
og økonomer på selskabets hovedkontor i
København, der blandt andet studerer seismiske data. Hertil kommer, at Maersk Oil har
etableret kontor i Nuuk med nogle få ansatte.

»Vores aktiviteter i Grønland er i en meget
indledende fase. Lige nu handler det om at
skabe forståelse for den grønlandske undergrund og undersøge risici. Det er en øvelse, der
kræver viden, teknologi og masser af arbejdstimer,« siger Thomas Grøndorf.
A.P. Møller-Mærsks olieselskab erhvervede
i 2010 en efterforskningslicens i Baffinbugten nogle hundrede kilometer fra verdens
nordligste beliggende by Qaanaaq, der ligger i
Thule-området.
Selskabet er først ved at få et overblik over,
om det er muligt at finde olie. Det sker via
seismiske målinger, mens de egentlige prøveboringer ikke er gået i gang.
»Vore folk sidder i øjeblikket foran computerskærme for at kunne håndtere de risici, der

er ved at bore i Grønland. Både operationelle
som finansielle,« siger Thomas Grøndorf.
Regningen for arktiske prøveboringer er
høj i forhold til f.eks. i Nordsøen. Maersk Oil
ønsker ikke at oplyse, hvor mange millioner,
der foreløbig er – og vil blive – skudt ind i efterforskningen.
Skotske Cairn Energy er med en halv snes
efterforskningslicenser det olieselskab med
flest oliekoncessioner i Grønland. I 2010-11
borede Cairn syv efterforskningsbrønde i
forskellige koncessionsblokke. Pris: 5,5 milliarder kr. eller knap 800 mio. kr. per boring.
Cairn Energy fandt ingen spor af olie eller
naturgas, der kunne give basis for kommerciel udvinding. Skotterne har valgt at tage en
borepause i Grønland i år.  B

// liov@berlingske.dk

I april lancerede Berlingske Business et netværk for erhvervslivets unge talenter, og nu
er turen kommet til de erfarne medlemmer
i landets bestyrelser. Netværket skal udvikle
bestyrelsesmedlemmerne fagligt. For eksempel ved at hjælpe dem med at sætte mere fokus
på virksomhedens fremadskuende strategi
og ledelse – den som kan udvikle forretningen. Samtidig er netværket en mulighed for at
sparre med andre professionelle bestyrelsesmedlemmer.
Berlingske Media tilbyder netværket i et
partnerskab med nystiftede Board Network.
Og ambitionerne er store, fortæller administrerende direktør Ditte Kirstein Brammer fra
Board Network:
»I Board Network ønsker vi at hæve barren
og gøre de gode fremragende. Vi er selvfølgelig
ydmyge over for det høje ambitionsniveau, for
vi ved fra første hånd, hvor udfordrende det
er at operere i spændingsfeltet mellem de formelle regler og de strategiske arbejdsopgaver i
bestyrelseslokalet, siger hun.
Partnerskab
Netværket henvender sig til topledere i danske virksomheder, erhvervsdrivende fonde og
i organisationer, og netværket er forbeholdt
medlemmer, der allerede har erfaring med
bestyrelsesarbejdet i selskaber registreret
under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller tilsvarende internationale registre.
Partnerskabet er et led i Berlingske Business’ community strategi, der skal opbygge et
stærkt community omkring Business-varemærket, forklarer community redaktør Pia
Fuglsang Bach:
»Etableringen af netværk som supplement
til konferencer og events er en del af strategien
for det community, Berlingske Business er i
gang med at opbygge. Med det fokus, der er på
kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, er det naturligt for Berlingske Business at samarbejde med

fakta H

Om Board Network
HH Netværket holder hvert år tre lukkede
netværksmøder samt en årlig konference
med navnet Den Store Danske Bestyrelseskonference. Første møde for medlemmerne
af det ny netværk holdes mandag 4. juni med
temaet »Internationale erfaringer med best
practice i bestyrelsesarbejdet«. Der vil være
oplæg ved Thomas Thune-Andersen, som er
formand for Lloyds Register og Deep Ocean,
næstformand for VKR Holding og bestyrelsesmedlem i Petrofac samt Scottish and
Southern Energy.
HH På de følgende møder vil temaerne være;
parløbet mellem direktion og bestyrelse
samt værdiskabelsen i samspillet mellem
bestyrelse og ejere.
De står bag Board Network:
HH Ditte Kirstein Brammer, adm. direktør i
Brammer & Co, uddannet cand.merc. med 15
års erfaring i at rådgive ledelser på topniveau
om strategi og forretningsudvikling. Hun har
bl.a. en baggrund som konsulent i McKinsey
& Co.
HH Jakob Stengel, partner i Stanton Chase
International, uddannet cand.jur. med 15 års
erfaring inden for corporate governance og
ledelsesrådgivning. Ekstern lektor for MBAprogrammet på CBS.

ambitiøse partnere på det felt,« siger Pia Fuglsang Bach.
Board Network holder hvert år tre lukkede netværksmøder samt en årlig konference med navnet Den Store Danske
Bestyrelseskonference.B

Læs mere om netværket på boardnetwork.dk.

