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ØKONOMI 
T y r e k a l v e , ne j t a k . KvæRavlsforpninRPn Dnnsire har købt ret-
tighederne til et amerikansk patent og er nu i stand til at kønraor 
tere tyresæd, sa landmanden med napsten 100 procent sikkerhed 
far en kvie til sin malkebesætning, hvis det er det, han ønsker 
Metoden kan blandt andet forhindre et overskud af tyrekalve, som 
det ikke kan betale sig for danske landmænd at fede op. (Ritzau) 

VEJEN TIL TOPPEN. Jørgen Lindegaard havde i et par måneder talt med ejerne, kapitalfondene EQT og Coldman Sachs Capital Partners, om at overtage koncernchefkontoret i ISS- Foto: Maria Fonfara 

» Vi har de penge, der skal til« 
Den ny ISS-chef Jø rgen Lindegaard 
fortæller om en milliardfiasko, om, hvordan 
h a n vil fordoble omsætningen i ISS, og om 
en samtale, h a n havde med sin forgænger. 

Interview 
Af Stig Andersen 

Da 350.000 medarbejdere i 
ISS-koncernen verden over i 
denne uge fik ny topchef, var 
det et længe og vel tilrette
lagt personskifte, der fandt 
sted. 

Den tidligere SAS-topchef, 
Jørgen Lindegaard, har de 
seneste tre måneder siddet i 
bestyrelsen for den kapital
fond sejede ISS-koncern, og i 
hvert fald i to måneder har 
han talt med ejerne, kapital
fondene EQT og Goldman 
Sachs Capital Partners, om 
at overtage koncernchefkon
toret i ISS i Bredgade i Kø
benhavn fra forgængeren 
Eric Rylberg, der røg ud af 
kontoret torsdag. 

Hvor Isenge har du været 
klar over, at du kunne komme 
til at overtage den tidligere 
koncernchef Eric Rylbergs 
kontor? 

»Det har jeg talt med dem 
om hen over sommeren. Og i 
løbet af august har vi så kon
kret diskuteret detaljer, kon
trakt og den slags ting«. 

På dagbladet Børsens for
side fredag er der et stort bil
lede af netop dig og Eric Ryl
berg, hvor I står og taler sam
men, da du tirsdag havde af-
skedsreception fra SAS. Hvad 
talte du med Eric Rylberg om ? 

»Vi snakkede om, hvor 

hårdt det somme tider var at 
være topchef. Eric, som jeg 
har kendt i mange år, var 
nysgerrig på, hvordan jeg 
selv havde haft det med ned
skæringerne i SAS, han ved 
godt, at det var en hård tid 
for mig i SAS. Men jeg sagde 
til ham, at selv om det var 
hårdt, så er det jo altid lidt 
vemodigt at sige farvel. Man 
knytter sigjo til den virksom
hed, man er i. Så det er vemo
digt, uanset hvorfor man si
ger farvel«. 

Ikke noget at rette op 
Men du sagde ikke til Eric 
Rylberg, at han nok selv blev 
nødt til at sige farvel til sit 
topjob i løbet af ugen? 

»Nej, det gjorde jeg ikke ... 
det er da klart, det var da en 
meget speciel situation at stå 
i, når jeg nu vidste, at det 
formentlig ville komme. Men 
jeg vidste ikke præcis, at det 
ville blive effektueret tors
dag, men det var der jo lagt 
op til«. 

Så du vidste, at du skulle 
overtage hans kontor, da I 
stod sammen ved receptionen ? 

»Jamen, det gjorde jeg da«. 
Når topchefskiftet i ISS sker 

så hurtigt og forholdsvis dra
matisk, hvad er så årsagen. 
Hvad er det, der skal rettes op 
på? 

»Jamen, jeg ved ikke, om 
der skal rettes op på noget. 
Jeg har ikke været en del af 
problemerne mellem ejerne 

af ISS og Eric Rylberg. Man 
kan spørge, om jeg ikke som 
bestyrelsesmedlem i ISS har 
taget del i det, men jeg har 
kun siddet der i tre måneder, 
så jeg er ikke bekendt med i 
ret store detaljer, hvad der 
har yderet uenighed om og 
utilfredshed med mellem ka
pitalfondene og Eric Rylberg. 
Men der var en uenighed«. 

Netop med henvisning til 
den uenighed har du udtalt, at 
du, før du sagde ja til ISS-
jobbet, har fået nogle garanti
er fra ejerne. Hvad er det for 
garantier? 

»Garantier er ikke det rig
tige udtryk. Men jeg har væ
ret interesseret i, om den 
strategi for ISS, som jeg har 
haft kendskab til som besty
relsesmedlem, og som Eric 
Rylberg har arbejdet efter, 
om det var den, ejerne fortsat 
ville satse på og støtte. Det er 
en strategi, der giver mulig
hed for at lægge nogle helt 
nye aktiviteter ind i ISS in
den for servicebegrebet. Og 
den har jeg fået sikkerhed for 
fortsat er gældende«. 

Intens opkøbsstrategi 
Hvad kan det være for nye 
ting? 

»Det er muligheden for at 
drive en stor global virksom
hed med alt lige fra rengø
ring over post- og telefonsy
stemer til teknisk vedligehol
delse hos ISS' kunder. Alt i 
en virksomhed kan jo lægges 
uden for huset - lige bortset, 
fra virksomhedens kernepro
dukt. I SAS var opgaven 
f.eks. at drive flyvemaskiner, 
men kontorer,-lønsystemer, 
kopimaskiner og kantiner 
kunne køres af andre. I det 

ser jeg muligheder for at ud
vide servicebegrebet og mu
lighed for at få nogle meget 
store kunder«. 

ISS har en omsætning på 
godt 50 milliarder kroner. 

»Når man er blevet 
personificeret 
med ham, der 
bare skar ned og 
skar ned og sagde 
nej og nej, så kan 
man godt have 
mistet blikket 
for nogle af de 
kommercielle 
muligheder, 
når der skal 
bygges op igen« 

Den skal op på 100 milliarder 
i løbet af få år, hvordan vil du 
gøre det? 

»Det skal ske ved at fort
sætte den meget intense op
købsstrategi, som har været 
gældende i ISS. Men selvføl
gelig også ved organisk 
vækst, det er en forudsæt
ning for at få den nødvendige 
pengestrøm«. 

Hvor mange penge har du 
fået til at købe op for? 

»Det er ikke så meget et 
spørgsmål om, hvor mange 
penge jeg har, men om at be
styrelsen og ejerne bakker op 
om de opkøb, som vi kan 
komme med. Men jeg tror, 
jeg kan sige, at vi har de pen
ge, der skal til, eller at vi kan 
låne os til dem«. 

Jeg forstår, at ISS bl.a. vil 
indtage USA? 

»Det er oplagt, det er ikke 
realistisk at fordoble omsæt
ningen uden at komme ind 
på det amerikanske mar
ked«. 

Så skal du ud og flyve igen, 
jeg troede, du var træt af at 
flyve? 

»Nej, men jeg var blevet 
træt af at flyve hver dag, så
dan som jeg var nødt til som 
direktør i SAS«. 

Sidste år købte ISS mere 
end 100 virksomheder verden 
over. Er du god til at købe 
virksomheder? 

»Det ved jeg ikke. Men hel
digvis har vi dygtige folk her i 
huset. Og så er virksomheds-
køb jo ikke noget, man gør 
via telefonbogen, det er en 
proces, hvor man undersøger 
markedet, og hvor man gør 
sig klart, hvor man selv ger
ne vil vokse. Og der har ISS 
jo en række chefer i lande 
verden over, som har finge
ren på pulsen, og som kan 
skabe kontakterne.« 

Når jeg spørger, er det, fordi 
du som direktør i GN Store 
Nord investerede 8,9 milliar
der kroner i Nettest. En aktivi
tet, der senere blev solgt for en 
krone? 

»Jamen, det gik helt for
færdeligt, det er rigtigt. Det 
marked, vi købte op i, det 
optiske fibermarked, for
svandt jo stort set over night, 
og det havde vi ikke set. Men 
det var der altså heller ikke 
andre, der havde set«. 

Så en Jørgen Lindegaard 
som opkøber af virksomheder, 
det behøver ikke blive nogen 
succes? 

»Sådan er det vel, når man 
er indstillet på at løbe en for
retningsmæssig risiko. Men 

der er da også en række sel
skaber, jeg har købt, både i 
GN Store Nord og i SAS, som 
stadigvæk lever i bedste vel
gående. Nogle af de selska
ber, jeg købte op i min SAS-
tjd, har været .rimeligt suc
cesfulde«. 

Håber, jeg bliver rig 
Din forgænger indtil torsdag 
morgen, Eric Rylberg, kunne 
sidste år hæve op imod 80 mil
lioner i ISS. Hvor mange pen
ge får du ud af det? 

»Det ved jeg sørme ikke ... 
rigtig, rigtig mange penge, 
håber jeg da. For hvis jeg gør 
det, så får ejerne det også, og 
så får alle de medarbejdere, 
som har købt ISS-aktier, det 
også«. 

Jeg troede, du var blevet en 
træt mand efter det hårde job i 
SAS. Hvordan kan du være så 
mange penge værd? 

»Jeg er ikke træt. Men det 
er rigtigt, at jeg har sagt, at 
jeg var blevet godt brugt i det 
job. Det var også derfor, jeg 
stoppede i SAS, fordi jeg var 
bekymret for, om jeg var den 
rigtige mand til at køre SAS 
videre. Når man er blevet 
personificeret med ham, der 
bare skar ned og skar ned og 
sagde nej og nej, så kan man 

BLÅ BOG 

JargM« Lindegaard 

• Født 7 oktober, 1948 i Haslev. 

• Student 1968 

• 1975: Uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i tele
fon. 

• 1975-77 Philips Telekommunikation 

• 1977-91: Fyns Telefon, adm direktar 1990-91 

• 1991-%: Adm direktør i KTAS 

• 1996-2001: CN Store Nord, direktør og derefter koncern
direktør 1997-2001 

• 2001-06: Koncernchef i SAS 

2006: Koncernchef i ISS 

• Medforfatter af: Rapporten om Det Digitale Danmark 
(1999) og Rapporten om Corporate Governance (2001). 

• Gift med lektor Birte Wind Lindegaard, sammen har de to 
voksne børn. 

nogle af de kommercielle mu 
ligheder, når der skal bygges 
op igen«. 

Hvor mange jobtilbud har 
du haft på hånden, siden du 
meddelte din afgang fra SAS? 

»Jeg har forhandlet kon
kret med 4-6 stykker. Og jeg 
synes, at ISS var langt det 
mest spændende«. 
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Sydafrika 
Storvildtsafari, betagende land
skaber og Cape Town 

- 13 dage med Peter Madsen, 
tidligere borgmester i Præstø 
og kendt fra TV-udsendelser 
om Sydafrika. 

Denne omfattende rejse til Sydafrika er et helt specielt 
tilbud og en enestående mulighed for at opleve nogle af 
landets storslåede seværdigheder: Panoramaruten, der 
byder på enestående naturscenerier, verdensberømte 
Kruger Nationalpark og det pragtfulde, private reservat 
Entabeni, hvor vi bor i en rigtig afrikansk lodge med alle 
Afrikas "Big five" omkring os. Herfra tager vi til en af 
verdens smukkest beliggende storbyer, Cape Town. Byen 
bliver udgangspunkt for nogle spændende oplevelser i 
Vinlandet, hvor vi smager den gode lokale vin. Vi vil også 
opleve de dramatiske kystlandskaber ved Kap Det Gode 
Håb, og har mulighed for at besøge Robben Island, hvor 
Nelson Mandela sad fængslet i 28 år. 

Dag 1 Afrejse fra København midt på eftermiddagen. 
Dag 2 Til Mpumalanga og de store naturscenerier. 
Dag 3 Oplevelser på Panorama-ruten. 
Dag 4 Safari i Kruger Nationalpark. 
Dag 5 Til Entabeni og safari. 
Dag 6-7 Safari og middag under åben himmel. 
Dag 8 Til Johannesburg og videre til Cape Town. 
Dag 9 Udflugt til Kaphalvøen. 
Dag 10 Udflugt til Vinlandet og besøg i Township. 

godt have mistet bl ikket-foT " T ^ f l 11 Cape Town. Mulighed for udflugt til 
Robben Island. 

Dag 12 Cape Town. Afrejse midt på eftermiddagen 
Dag 13 Hjemkomst. 
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MAKTABI 
ÆGTE TÆPPER 

UDSALG 
Kvalitetstæpper 

ti l dem der 
kan ae forakel 

l l l l ld Igannam 44 i r 

Skxe Kongensgade 83-33141202! 
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Køb på auktion 
Material Antikvitetoi I Ikonei Solv • Smykket m.m, 

E f t e r s y n 

I redaj 1 tepi kl. 10-18 
Lordag 2. sept. kl 11-16 

Søndag i l ep i kl 11 16 

Mand kl 10 18 

A u k t i o . . 
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Alle dase kl 1 

Afrejse d . 22/1 2007 

Kr. 18.990,-
Bagrantat antal pladsar 
Oplys rajtakoda P035 

Rajian kan ogsi bastillaf p i 
www.albatrot-traval.dk 

Albatros 
travel 

»ritan inkludarar 
Dansk iejseleder Pelei Madsen, flyrejse København Johannesburg/tape 
Town t/i, alle lufthavnsskatter, overnatning pa gode hoteller/lodges i delt 
dobbeltværelse (tillæg foi enkeltværelse), alle satarikeisler, gamewalks 
og udflugter ifølge program, lokale rangere og trackere, alle entréer og 
parkalgitter, morgenmad alle dage, S frokoster og S middage 
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