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ne Carlsberg og Heineken
hæver deres bud på det
skotske bryggeri Scottish
& Newcastle fra 780 til
800 pence pr. aktie og indleder forhandlinger med
bryggeriet om overtagelse.

Forskellen på de 20 pence
per aktie svarer til en ekstraregning på to milliarder kroner, som Carlsberg har indvilget i at betale.
Carlsberg og Heineken har
i længere tid bejlet til det
skotske bryggeri og i to omgange hævet buddet. Men
indtil nu har skotterne været
afvisende.
Det nye bud er »anstrengende« for Carlsberg, mener

tdc

Dyremose
takker af

seniorrådgiver Nils Lundsby
fra Nordea. »Der skal de virkelig vise, at de kan skabe
værdier. Vi har hele tiden
haft en forventning om, at de
skulle højere op«, siger han
til RB-Børsen.
Niels Lundsby er ikke overrasket over, at det er Carlsberg alene, der vil tage sig af
ekstrabetalingen på 20 pence per aktie.
Det er Carlsberg, der hele
tiden har haft den største interesse i at gennemføre
handlen for at få fat i guldægget – det russiske bryggeri
BBH, mener Nordeas seniorrådgiver.
Carlsberg-aktien reagerede umiddelbart efter buddet
med et fald på tre-fire pro-

Arkivfoto: Thomas Borberg

Skotter klar til at tale med Carlsberg

Sammenstød hos
Mærsk i Kina

Hårde tider for
skattesnydere
MILLIARDJAGT. Skat inten-

ritzau

cent, men Handelsbanken
hævede samtidig sin anbefaling på Carlsberg-aktien, og
ifølge Sydbank er det et godt
træk af Carlsberg at forhøje
buddet på Scottish & Newcastle, selv om det suger penge
ud af kassen.
»På kort sigt kan det koste,
men på længere sigt er det
strategisk det rigtige at gøre
for Carlsberg, og det vil gavne bryggerikoncernen«, siger analysechef i Sydbank
Bjørn Schwarz til RB-Børsen.
»Nu virker det, som om tingene trækker den rigtige vej
for Carlsberg, der er kommet
et væsentligt skridt nærmere
ejerskab af BBH«, siger Bjørn
Schwarz.

ringens Skattekommission, Carsten Koch, forlader
Investeringsforeningsrådet. Det oplyste han på et
pressemøde i går i Investeringsforeningsrådet. Carsten Koch er direktør i Danske Invest. Han er tidligere skatteminister i SR-regeringen og blev i sidste uge
udpeget til at stå i spidsen for regeringens Skattekommission, der i 2009 skal komme med forslag til
en skattereform, der sænker skatten på arbejde markant.

URO. A.P. Møller – Mærsk
har været ramt af voldelige
optøjer i Kina. Ansatte hos
Maersk Container Industri
i Kina blev ifølge hjemmesiden Corporate Responasibility in Asia vrede, da ledelsen justerede antallet af
feriedage ved det kommende kinesiske nytår. Flere måtte på skadestue.
Mærsk Container Industri afviser, at det var en
strid om feriedage, der udløste voldelige optøjer. »Vi
undersøger nu sammen
med myndighederne, hvad
den dybereliggende årsag
til optøjerne er, siger direktør Peter Nymand i Mærsk
Container Industri.
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Carsten Koch ud af råd
INVESTERING. Den nyudnævnte formand for rege-

Håbløst at få psykiske
arbejdsskader anerkendt

Arbejdsliv mandag

Multimillionæren, der nu forlader formandsposten i TDC, er
ganske vist blevet rig. Men han
har også nederlag i bagagen.
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I 1986 kom Dyremose for alvor ind i den politiske
varme, da han blev udnævnt til konservativ arbejdsminister og senere finansminister. Men
magtspillet hos de konservative, efter at tidligere
statsminister Poul Schlüter på grund af tamilsagen gik af, blev bittert, og i 1993 tjekkede Dyremose ud af det politiske liv og tog fat på karrieren i erhvervslivet.
Først som direktør i Dalhoff Larsen & Hornemann, siden 1998 i TDC, hvor han hørte til blandt
de højestlønnede topchefer i Danmark. Og med
en samling af bonusaftaler og optionsaftaler, som
nu har gjort ham til multimillionær.
Om de mange millioner så har styrket troværdigheden og tilliden til den ærekære Dyremose,
kan blive emnet for et par af kapitlerne i bogen
om hans liv. Til denne historie har Henning Dyremose til hensigt selv at bidrage. Da han forlod
koncernchefstillingen i TDC og i stedet blev formand, proklamerede han, at der er et par bøger,
han gerne vil skrive. Både om sit politiske og sit
forretningsmæssige liv.
Men indtil den forhenværende finansminister,
statsministerkandidat, Novo-direktør, TDC-koncernchef og nu TDC-formand kan skrive forfatter
på sit visitkort, kan han lune sig med de millioner,
han fik ud af det, da han måtte opgive sine kuldsejlede, politiske ambitioner.
Dyremoses afløser på posten som TDC-formand
bliver den forhenværende topchef i SAS, Vagn Sørensen. I 2001 måtte Vagn Sørensen forlade SAS, efter at myndighederne havde afdækket et ulovligt
prissamarbejde mellem SAS og Maersk Air.
erhverv@pol.dk
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Børnetøj.
Skijakker, skibukser, fleece og
skihandsker. Spar op til 50%

1.49 9
9 5
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Skijakker.
Kæmpe besparelser. Mange modeller
til damer og herrer. Spar op til 50%

F

S pa

Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer. Åbninstider: Mandag - torsdag 10.00 - 17.30, fredag 10.00 - 18.00, lørdag 10.00 - 15.00

Vil skrive bøger
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Portræt
et kommer ikke som den store overraskelse, at Henning Dyremose nu forlader posten som formand for TDC.
Siden det meget omtalte og ikke mindst meget
omdiskuterede salg af TDC til fem udenlandske
kapitalfonde for to år siden har den danske telegigant stort set stået i stampe, og de mest synlige resultater har været en mindre omsætning, nogle
tusinde færre medarbejdere og en indtjening,
som ikke har været tilfredsstillende.
Samtidig har selv Henning Dyremoses efterfølger som koncernchef i TDC, Jens Alder, udtalt, at
han godt forstod de voldsomme reaktioner, der
har været på direktørbonusser i TDC.
Og netop disse millioner er nok dem, Henning
Dyremose vil blive husket for. Da TDC for to år siden blev overtaget af kapitalfondene, havde han
ganske vist givet klart udtryk for, at han havde lyst
til at fortsætte som koncernchef. Men da lejligheden og muligheden bød sig, skiftede han alligevel
koncerncheftitlen ud med formandstitlen i TDC – og indkasserede
et betragteligt beløb. Med løn, aktieoptioner og direktørbonusser kunne han indkassere op mod 100 milli- Dyremoses
mange
oner kroner.
Selv gjorde Henning Dyremose millioner har
opmærksom på, at det slet ikke var i høj grad
så mange penge, at det ’kun’ drejede været lønsig om små 30 millioner. Han regnemodtagernes
de nemlig efter skat.
Som formand for Dansk Industri alibi for at
har Henning Dyremose haft væsent- kræve klæklig mere indflydelse på de seneste kelige lønoverenskomster, end både han selv forhøjelser
og arbejdsgiverne har ønsket. Dyremoses mange millioner har i høj grad været lønmodtagernes alibi for at kræve klækkelige lønforhøjelser. Det samme gælder de forventninger,
som de offentligt ansatte har til forårets overenskomstforhandlinger på det offentlige område.
Netop denne kendsgerning er årsag til, at mange har sat spørgsmålstegn ved, om mangemillionæren Henning Dyremose er den rigtige formand
for arbejdsgiverne i Dansk Industri. Derfor vil det
heller ikke komme som en overraskelse, hvis den
næste melding fra Henning Dyremose bliver, at
han også forlader formandsposten i DI.

siverer jagten på de 50 milliarder kroner, der holdes
uden for skattebetaling.
Det vil typisk ske i brancher som byggeriet, restaurationer, rengøring og i
landbruget. Skattesnyderiet er så stort, at statskassen
går glip af indtægter i et
omfang, der svarer til indtægterne fra både top- og
mellemskatten.
»Man vil opleve et mere
synligt Skat. Vi er på plads
efter fusionen, og antallet
af kontroller og razziaer vil
stige. Målet er, at vi i 2010
laver en kontrolaktion om
måneden«, siger kontorchef Tage Christensen.
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Fischer langrendsstøvle
Dejlig komfortabel langrendsstøvle.
Passer til Salomon SNS binding.
Kun str. 37, 38 og 42. Før 59995
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Salomon Active 8
Perfekt løjpeski med super glid.
Pakke incl. Active 8 pilot støvle og
SNS pilot binding. Før 3.39995

1.99 9
9 5
Madshus Vidda langrendspakke
Fantastisk ski med fuld stålkant.
Pakke med Salomon støvler og
SNS binding. Før 2.39995

NATURligvis

Salomon Elite 6 langrendspakke
Dejlig letkørt all round ski.
Pakke med Salomon støvler og
SNS binding. Før 2.04995

S pa
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Goggles
Ass. modeller, find favoritten og gør
et kup. Spar 50%

F
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Skihjelme
Ass. modeller til børn og voksne.
Den bedste beskyttelse til skiferien.
Før op til 1.49995

til

Damejakker
Forede vinter- og trekkingjakker
samt skaljakker. Mange modeller og
farver. Spar op til 50%
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Herrejakker
Forede vinter- og trekkingjakker
samt skaljakker. Mange modeller og
farver. Spar op til 50%
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til
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Trekking skjorter
Tenson, Haglöfs, Columbia m.m.
Lækre skjorte i funktionelle materialer. Mange forskellige modeller og
farver. Før op til 49995

F
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Haglöfs Tight Evo rygsække
Klassiker i forbedret udgave. Turtle
Shield technology med 3D rygskjold
giver perfekt pasform.
Tight Evo medium
69995 39995
Tight Evo large
79995 49995

3 9 9 95
Haglöfs Airbac 20
Let turrygsæk med ekstrem gode
bæreegenskaber og exceptionel
ventilation over ryggen. Før 69995

r

50%
op

Skibukser
Super lækre kvaliteter, mange gode
detaljer. Perfekt pasform. Herre- og
damemodeller. Før op til 99995

Haglöfs Soveposer
Top kvalitet til lavpris
Trail, komf. temp. +30C 79995 39995
Outpost, temp. +80C
79995 39995
Impact, temp. -20C
99995 49995

Bukser
Mange modeller med eller uden for
samt trekkingbukser med og uden
zip off ben. Spar op til 50%
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Skipulli i microfleece el. bomuld
Bløde og lækre skipulli i flere kvaliterer til herre eller dame.
Flere farver. Spar 50%
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Vinter- samt vandrestøvler og sko
Fra f.eks. Merrell, Haglöfs, Kamik,
Dachstein, Salomon m.m.
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