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Ld invest

Dobbeltrolle kan være fornuftig
Tidligere LD-direktør
Jeppe Christiansen
mener slet ikke, der
er en sag. Men Lønmodtagernes Dyrtidsfond kulegraver nu,
hvorfor LD mistede
penge på en investering
i Sverige, hvor Jeppe
Christiansen selv havde
penge i klemme.
STIG ANDERSEN

D

en tidligere direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Jeppe Christiansen, er i modvind, efter at
det er kommet frem, at han som direktør
i LD har investeret private pensionskroner i det svenske mineselskab Scanmining, som LD på lønmodtagernes vegne
har skudt penge i.
Resultatet af LD’s investering blev et tab
på 100 millioner kroner, da Scanmining
gik konkurs. Kritikken af Jeppe Christiansens private investeringer går derfor på,
om han har bragt sig i en situation, hvor
lønmodtagernes penge er blevet brugt i
et forsøg på at redde hans egen investering. Den blev dog også tabt.
Disse kendsgerninger har ført til, at
LD’s og Jeppe Christiansens investeringer
i den svenske virksomhed nu kulegraves.
Undersøgelsen skal også afdække, om
reglerne for LD-ansattes ret til at investere
privat, er tilstrækkelige og klare nok. Det
er derfor en stækket Jeppe Christiansen,
der forsvarer sig mod kritikken, idet han
har aftalt med LD’s nuværende direktion
og bestyrelse, at han ikke udtaler sig om
det konkrete forløb.

Vil ikke eje aktier i fremtiden

Har det aldrig strejfet dig, at det kan opfattes som kritisabelt, at du som LD-direktør
har private interesser i en virksomhed, som
LD skyder lønmodtagerpenge i?
»I den her sag er det LD, der foretager en
investering. Først derefter investerer jeg
selv en mindre del af mine pensionspenge i den samme virksomhed. Og i den situation er der hos os som i andre finansielle virksomheder klare regler for, hvad
man må og kan. Der er spekulationsregler og insiderregler. De regler, kan jeg stå
inde for, er overholdt i denne sag. Og der
har jo været tale om offentligt noterede
aktier, som alle har haft adgang til at købe
på præcis samme vilkår, som jeg har
haft«, siger Jeppe Christiansen.
Men har du aldrig overvejet det rigtige i,
at du bruger dine egne penge til noget, som
du også bruger lønmodtagernes penge til?
»Jeg har faktisk ikke tænkt over det på
den måde. Tværtimod, kan man næsten
sige, har jeg tænkt, at de ting, som jeg som
LD-direktør har været med til for LD og
dermed for lønmodtagerne, dem tror jeg
også på for min egen pensions vedkommende. Skal man tænke på den måde, så
synes jeg faktisk, det ville være mærkeligt,
hvis jeg sagde, at jeg gerne ville købe nogle aktier for lønmodtagernes penge, men
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fornuftigt, at ansatte får lov at
investere egne penge i de
samme foretagender, som de
investerer i på deres arbejdsplads’ vegne, fordi det så at sige er at tage egen medicin, siger Jeppe Christiansen, 48 år.
Han blev 1. april afløst af tidligere skatteminister
Carsten Koch på posten som
administrerende direktør for
LD Invest, hvor Lønmodtagernes Dyrtidsfond er største aktionær. Han er cand.polit. og
har blandt andet været vicedirektør i Sparekassen SDS
og direktør i Danske Bank.
Arkivfoto: Finn Frandsen

God ting at tage egen medicin
Den overvejelse, at man ikke i den position,
du har haft, skal investere i aktier, burde du
ikke have gjort dig den for mange år siden?
»Det kan man sige bagefter. Men grundlæggende er det min holdning, at medarbejdere og chefer, der arbejder med aktieinvesteringer, selv skal have mulighed for
at investere for eksempel i deres pensionsordninger. At disse mennesker så at sige tager deres egen medicin, ser jeg som
en god ting. Men selvfølgelig på en måde,
så de spilleregler, der er fastlagt af blandt
andet Finanstilsynet, følges«.

Får A.P. Møller – Mærsk omsider
en kvindelig skibsreder? Hovsa,
så I, hvad der skete i Danisco?

S

elv om regnskaberne for årets første kvartal
netop er overstået, er der stadig fuld fart på i
virksomhederne. Især disse fem profiler blev
diskuteret flittigt blandt erhvervslivets topchefer i
denne uge:

Ugens sladder
Hanne B. Sørensen er den mest magtfulde kvinde
i det maskuline miljø i landets største virksomhed.
Hun er kommerciel direktør i den kæmpestore
containerforretning hos A.P. Møller – Mærsk. Sladderen i erhvervslivet udnævner i disse dage Hanne
B. Sørensen til en af favoritterne til at få det ledige
job som finansdirektør på Esplanaden. Det er et
kæmpestort job, faktisk er det nummer to i hierarkiet, umiddelbart under topchefen Nils Smedegaard Andersen. Her i Politikens lille bookmakerfirma får Hanne Sørensen
imidlertid ikke ret gode
odds. Det kunne ganske
vist være et stærkt signal,
hvis Esplanaden omsider
fik sin første kvindelige
skibsreder, og faktisk er
Smedegaard optaget af,
at ledelsen bør matche de
nye tider i virksomheden.
Arkivfoto: A.P. Møller-Nærsk
Formentlig vejer et
hensyn dog endnu tungere. A.P. Møller – Mærsk er i
realiteten en global virksomhed, og derfor vil det
være logisk, hvis Nils Smedegaard leder efter en udlænding, i øvrigt også et synspunkt, han blev tillagt, da Carlsberg skulle finde hans efterfølger som
topchef i Valby for to år siden. Den næste skibsreder på Esplanaden kan udmærket blive en person,
som ikke taler dansk.

Ugens øksehug
Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

stærk utilfredshed med Daniscoaktien hos den store aktionær ATP. Normalt holder man facaden i de
kredse, men denne gang sendte ATP et klart signal.
Danisco klarer sig rigtig dårligt, og ansvaret ligger
især hos de bestyrelsesmedlemmer, der har siddet
i lang tid. Det er samtidig et koldt signal til andre
store industrivirksomheder. Gad vide, om de fangede den i Danske Bank-bestyrelsen, hvor ATP også
er stor aktionær, og hvor ancienniteten i bestyrelsen er endnu højere end i Danisco?

Ugens spin
Anders Eldrup, topchef hos energikoncernen
Dong Energy, var deltager og sponsor på erhvervslivets klimatopmøde i København forleden. I tirsdags sluttede topmødet med, at deltagerne sendte
et ’erhvervslivets forslag’ til det rigtige klimatopmøde i København til december.
Det var især virksomheder, som har stærke kommercielle interesser i klimadagsordenen, der var
med til mødet. Mange af dem benyttede topmødet
som platform til at markedsføre politiske synspunkter til gavn for deres
virksomheder. For eksempel brugte Anders Eldrup
mødet til at kæmpe for
politisk opbakning – og
skattekroner – til Dong
Energys gigantiske projekt med at bygge elbiler:
»Det er meget, meget
vigtigt, at der hurtigt
kommer en afklaring, der
fører til, at elbilerne bliArkivfoto: Finn Frandsen
ver afgiftsfavoriseret en
årrække frem, for vi skal bygge en kostbar infrastruktur«, sagde Anders Eldrup i pressen.
Helt legitimt, man skal blot være opmærksom
på, at erhvervslivets topchefer i vore dage er lige så
dygtige til at kommunikere, som politikerne og deres spindoktorer er det. Anders Eldrups job er ikke
at redde verdens klima, men at tjene penge.

Ugens provokation
Peter Birch Sørensen og de øvrige økonomiske
vismænd gav politikerne på Christiansborg klar
besked i torsdags. Især reArkivfoto: Maria Fonfara
geringen, men også oppositionen fik hård kritik
for deres økonomiske politik. Den hårdeste principielle kritik fra vismændene gælder politikerne
over en bred kam i Folketinget og rettes mod den
økonomiske politik hen
over de seneste år. Den
har været for slap, og poli-
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Det talte topcheferne
om i denne uge ...
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Anders Knutsen forlader posten som formand for Danisco. I onsdags kom nyheden om,
at Danisco rydder op i
bestyrelsen. Både formand Anders Knutsen
og de to bestyrelsesmedlemmer Peter Højland og Matti Vuoria ryger ud. Det skyldes

HÅRD KUR. Det kan være

Alligevel har du allerede taget en konsekvens af den kritik, der er rejst mod dig?
»Jeg har besluttet, at jeg i fremtiden ikke vil eje sådanne eller tilsvarende aktier.
Men det er ikke udtryk for, at jeg for mit
eget vedkommende har fundet, at der er
grund til en kritik. Også fordi der for mit
vedkommende er tale om nogle små aktieposter, hvor reglerne er overholdt, da
jeg investerede i dem«.
Med dit kendskab til LD’s investeringer og
til de investeringer, som du selv og medarbejderkredsen i LD har foretaget, kan der så
komme andre, lignende sager frem?
»Vi har klare regler i LD-systemet, og jeg
har fuld tiltro til, at der ikke vil vise sig
nogle problemer«.
Men der er jo en sag, og LD’s nuværende
direktør, Carsten Koch, har erklæret, at det
er en sag, man skal til bunds i?
»Ja, det er da rigtigt, og jeg er glad for, at
det nu bliver undersøgt. Det er blevet til
en sag. Og formentlig vil der da være folk,
der helt grundlæggende mener, at jeg
som tidligere LD-direktør overhovedet ikke skulle investere i noget som helst. Men
her er der altså regler for netop det, og de
regler har jeg levet op til. I det lys mener
jeg ikke, der burde være nogen sag«.

tikerne har ikke turdet tage de upopulære beslutninger, som for eksempel at bruge opsvinget til at
få lavet en dagpengereform, så flere mennesker
kommer til at arbejde noget mere.
»Vi har gentagne gange anbefalet, at den økonomiske politik blev strammet i de gode tider. Nedturen var blevet mere blid, hvis man i tide havde lyttet«, sagde overvismand Peter Birch Sørensen.
På Christiansborg valgte politikerne sædvanen
tro at vride hænder over de politisk tonedøve vismænd. Metoden er velkendt: Udadtil roste politikerne vismændene for de synspunkter, som passede til netop deres parti, og så overhørte politikerne
resten.

Ugens oversete magtkamp
Hans Skov Christensen, topchef i DI, tog imod vismændenes rapport med kyshånd i torsdags. I hvert
fald et kapitel blev arbejdsgiverne – og fagbevægelsen – glade for.
I den brede offentlighed opdagede ingen rigtig,
at vismændene pustede nyt liv i et langt og indædt
slagsmål. Det er en magtkamp, som kæmpes i en
lille kreds af embedsmænd, og den handler om,
hvem der skal bestemme over den lokale arbejdsmarkedspolitik.
I rigtig mange år har arbejdsgiverne og fagbevægelsen siddet på magten,
men nu er regeringen
ved at flytte magten over
til kommunerne. Det er
hjerteblod for arbejdsgivere og fagbevægelse.
Det er imidlertid også
en teknisk meget kompliceret proces. Derfor foreslår vismændene at udsætte manøvren, og det
blev godt modtaget:
Arkivfoto: Peter Hove Olesen
»Det er ikke i en krisetid, som den nuværende, at man skal eksperimentere med indsatsen over for de ledige og virksomhederne«, sagde Hans Skov Christensen.
Kampen var ellers tabt; nu får både arbejdsgivere og fagbevægelse ny ammunition. Men hos kommunerne har de drømt om dette her i årtier. De vil
kæmpe til sidste blodsdråbe i denne sag, og topchefen hos Kommunernes Landsforening, Peter
Gorm Hansen, modtog da også vismændenes forslag med en sjældent hidsig pressemeddelelse:
»Det er vi lodret uenige i«.
Bare vent: Når arbejdsløsheden nærmer sig
150.000, kommer vi til at høre meget mere til den
magtkamp.
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de samme aktier ville jeg ikke røre med
en ildtang for mine egne penge«.

niels.lunde@pol.dk

Du kan finde relevante links til Økonomisk Analyse
på www.blog.politiken.dk/lunde.
WWW

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 2. juni til og med lørdag d. 6. juni, så længe lager haves.
Forbehold for trykfejl.

