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Serie: I en interviewserie
sætter FinansWatch fokus
på de store aktører inden
for kapitalforvaltning i
Danmark. Læs interviews
med de største spillere.

»De stillede som en markant
betingelse, at den nuværende
direktion fortsatte. «

Farvel: Antallet af bank-

ansatte, der beskæftiger
sig med kundebetjening og
kassererarbejde, er halveret
de seneste syv år. Det viser
tal fra Finanssektorens
Arbejdsgiverforening.

Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck, der sammen
med økonomidirektør Morten Pedersen har tjent 306 mio. kr.
på et aktieprogram, da Lundbeckfonden købte sig ind i Falck
og ønskede at fastholde ledelsen.

KALENDER
Onsdag 30. marts
Danmark
Statistik: Konjunkturbarometer for
industri, bygge og anlæg og
serviceerhverv marts
Regnskab: Deltaq Q4, SP Group
Q4
Generalforsamling: Københavns
Lufthavne, Lundbeck, Max Bank,
Østjydsk Bank
EU
Statistik: Eurostat erhvervs- og
forbrugertillidsbarometre marts
StorbritannienStatistik: CBI salgsrapport marts
Japan
Statistik: Industriproduktion
februar
Kina
Regnskab: Tsingtao
(Carlsberg-aktuel)

Torsdag 31. marts
Danmark
Statistik: Arbejdsløshed februar
Regnskab: Afﬁtech Q4, Andersen
& Martini Q4, Glunz & Jensen Q3,
Newcap Q4, Nordic Tankers Q4,
NunaMinerals Q4, Schaumann
Properties Q4, Tower Group Q4
Generalforsamling: Brøndby IF,
Exiqon Konference: GenmabKapitalmarkedsdag: FLSmidth
Norge
Statistik: Detailsalg februar
USA
Statistik: Fabriksordrer februar,
Chiacago PMI erhvervstillid marts,
Ugentlige arbejdsløshedstal
EU
Statistik: Forbrugerpriser (est.)
marts
Storbritannien
Statistik: Gfk Forbrugertillid marts
Tyskland
Statistik: Arbejdsløshed (est.)
marts

Fredag 1. april
Danmark
Statistik: Detailsalget februar, PMI
erhvervstillid marts
Generalforsamling: ALK-Abello
Diverse: Duponts nye deadline for
Daniscobud
Norge
Statistik: Arbejdsløshed marts,
PMI erhvervstillid marts
Sverige
Statistik: PMI erhvervstillid marts
USA
Statistik: Arbejdsmarkedsrapporten marts, ISM erhvervstillid marts Regnskab: DryShips
Q4
EU
Statistik: PMI erhvervstillid (2.
udg.) marts, Eurozonen arbejdsløshed februar

Mandag 4. april
Danmark
Statistik: Valutareserven martsGeneralforsamling: A.P. Møller Mærsk
EU
Statistik: Producentprisind. feb.

Tirsdag 5. april
EU
Statistik: Detailsalget februar
USA
Statistik: ISM (service) marts

en rigtig skidt forretning for
staten og Finansiel Stabilitet.
Konﬂikt: Efter 14 timers

forhandlinger gik Tryg og
Finansforbundet hver til sit.
Parterne har aftalt at
mødes igen på torsdag
for at se, om det er muligt
at lande en aftale for

obligationslån er endt som

JESPER HØBERG
LONE ANDERSEN
lone.andersen@jp.dk
jesper.hoberg@jp.dk

Ifølge Lundbeck selv er koncernen stærkt imod brugen af pentobarbital i
dødssprøjter. Foto: AP

havde fået produceret et juridisk notat, der viste, hvordan
det kunne lade sig gøre.
Men Lundbeck afviser modellen bl.a. med henvisning
til, at ingen alligevel vil være
i stand til at kontrollere, om
aftalen bliver overholdt.
»Det er horribelt. Ikke alene ville det dramatisk begrænse adgangsmulighederne til stoffer, der bruges til at
slå folk ihjel med. Det ville
også have en stor symbolsk
betydning på samme måde,
som når vi ikke vil sælge
våben til diktaturstater,«
siger Maya Foa, der er researcher hos Reprieve.
Pressechef i Lundbeck
Mads Kronborg bekræfter, at
koncernen har overvejet en
slutbrugerklausul
i
sine
distributørkontrakter, men

Firmaer fatter ikke dansk model
ske og andre østeuropæiske
firmaer forstår ikke, at de ikke
kan arbejde i fred for fagforeninger i Danmark, når de
lever op til de danske love.
Det skriver Licitationen –
Byggeriets Dagblad.
»Det er mit klare indtryk,
at mange udenlandske firmaer simpelthen ikke forstår,
hvad den danske model går
ud på, og at arbejdsmarkedets parter i Danmark har ret
til at kræve overenskomst.
De udenlandske firmaer tror
og forventer, at hvis de overholder dansk lovgivning, så
har der ret til at arbejde i Danmark, da det er en del af det
indre marked i EU. Måske er
det på tide, at vi begynder at
overveje en reformering af
den danske model, så den
passer bedre ind i det konkurrenceområde, vi befinder os

eksploderede i løbet af
2010 i Finansiel Stabilitet.
Skraldespandsselskabet
rykkede forbi gennemsnitslønnen i banker som Spar
Nord, Danske og Sydbank.

Lån: De statsgaranterede

N Lundbeck er ikke klar til
at stille krav om, at et af
koncernens produkter ikke
bruges til henrettelser i
USA.

Aftalesæt: Mange tyske, pol-

Lønboom: Lønudgifterne

Finansnyheder på ﬁnanswatch.dk

Pres på Lundbecks dødsmedicin

Den danske medicinproducent Lundbeck er under stigende pres for at sikre, at
dens produkter ikke bliver
brugt til at slå fanger ihjel på
amerikanske dødsgange.
Indtil videre har fem amerikanske stater meldt, at man
vil bruge Lundbecks pentobarbital-præparat i dødssprøjter, og flere ventes at følge efter.
Men selv om Lundbeck føler sig taget uretmæssigt som
gidsel i en politisk debat om
dødsstraf og har skrevet til foreløbig fire stater og frabedt
sig brugen af pentobarbital
ved henrettelser, kritiserer
flere organisationer Lundbeck for ikke at gøre nok.
I sidste uge forsøgte den
britiske organisation Reprieve, der kæmper imod
dødsstraf, at overbevise
Lundbeck om at lave en form
for slutbrugerklausul i kontrakterne med sine amerikanske distributører.
Aftalen skal sikre, at pentobarbital ikke må bruges i
dødssprøjter, og Reprieve

Trygs assurandører.

i,« siger Søren Lange Nielsen,
der er chefkonsulent i Dansk
Byggeri.

Brug for debat
Han understreger, at Dansk
Byggeri går ind for den danske model og er med aktivt til
at opretholde den. Men han
mener alligevel, at der er
brug for en konstruktiv debat
på området.
Men hvis Søren Lange
Nielsen håber på en åben debat om dette emne, bliver det
i hvert fald ikke med de danske byggefagforeninger.
»Vi ændrer ikke på den
danske
model.
Denne
model, som Dansk Byggeri
også står bag, er jo et system,
vi har udviklet sammen,«
siger Peter Hougård Nielsen,
der er formand for byggegruppen i 3F.
Ritzau Finans

selv om den danske virksomhed ikke har spurgt distributørerne, er vurderingen, at de
ikke vil kunne leve op en sådan aftale.

Alternative metoder
»Fængslerne ville jo finde
alternative metoder, så problemet ville alligevel ikke
være løst,« siger Mads Kronborg, der dog understreger, at
koncernen er stærkt imod
brugen af pentobarbital i
dødssprøjter.
»Det er den stik modsatte
anvendelse af produktet i forhold til formålet, og derfor
har vi skrevet til staterne og
bedt dem genoverveje brugen. Det er den mulighed, vi
har,« siger Mads Kronborg.
Ingen har dog fundet det
umagen værd at svare på

Lundbecks protester.
Også Amnesty International kritiserer Lundbeck.
»Det er en uetisk og uautoriseret måde at bruge medicinen på, og ligesom lægeløftet
forbyder læger at medvirke
til henrettelser, burde Lundbeck heller ikke acceptere
det,« siger Jakob Mertz fra
Amnesty Internationals lægegruppe.
Han kalder Reprieves forslag om en slutbrugerklausul
en god idé, og han opfordrer
Lundbeck til at gøre det så
vanskeligt som muligt for de
amerikanske fængsler at få
fat i stoffet.
»Man kan ikke bare tage et
nyt præparat ind, så hvis
Lundbeck fjerner muligheden for at bruge det til
henrettelser, vil det helt
sikkert blive mere besværligt
at gennemføre henrettelser.
Vi har jo netop set, at færre og
færre stater bruger henrettelser, fordi det er blevet for
bøvlet,« siger Jakob Mertz.
Pentobarbital bruges i behandlingen
af
epilepsipatienter, og derfor er det
ikke en mulighed blot at
trække produktet ud af markedet.
Grunden til, at man først
for nylig er begyndt at bruge
Lundbeck-præparatet i dødssprøjter, skyldes, at et amerikansk medicin-selskab sidste
år stoppede produktionen af
et lignende stof. I takt med at
lagrene tømmes, er staterne
begyndt at se sig om efter
alternativer.

I dag på
N Dansk konjunkturbarometer for industri, servicebranchen og byggeriet.
N Vestas præsenterer ny
super-vindmølle i London.
N Den danske plastvirksomhed SP Group fremlægger årsregnskab.

Hele Danmarks erhvervsradio
Hver dag:
Børs og Valuta kl. 8.40 og 9.40 og igen 16.40 og 17.40.
Hør det direkte på radio.jp.dk – eller ﬁnd din FM-frekvens.

Ingen danske
øl til Etiopien
Forbrug: Den hollandske
bryggerikæmpe Heineken
har givet det højeste bud
på det etiopiske bryggeri
Bedele Brewery. Dermed
har Heineken budt højere
end Carlsberg, der også
var interesseret i bryggeriet, der er sat til salg i en
privatiseringsproces vedtaget af regeringen i Addis
Ababa. »Det er korrekt, vi
har
budt,«
bekræfter
kommunikationschef
Jens Bekke fra Carlsberg
over for Ritzau Finans.
Han fremhæver dog, at
Carlsbergs strategi er uændret med fokus på Asien,
Europa og Østeuropa. Heinekens bud lød på 85,2
mio. dollars, mens Carlsbergs bud lød på 68 mio.
dollars.
Ritzau Finans

Flyrute lukket
før start
Luftfart: Cimber Sterling

skal alligevel ikke flyve til
Teheran. Det var ellers planen, at flyselskabet skulle
flyve København-Teheran
hver tirsdag frem mod
slutningen af september,
men manglende efterspørgsel gør, at svenske Teheran Travel Group har
annulleret
kontrakten
med Cimber Sterling. Det
skriver Check-in.dk. På
Teheran Travel Groups
hjemmeside fremgår ruten således ikke, og hos
Cimber Sterling bekræfter
kommunikationschef,
Signe Thorup, at kontrakten er blevet annulleret,
fordi
Teheran
Travel
Group ikke har været i
stand til at sælge det antal
sæder, der blev kalkuleret
med.
Ritzau Finans

Småbanker
er fusioneret
Finans: Sparekassen Lolland og Eik Bank Danmark er nu officielt fusioneret under navnet Spar
Lolland.
Det
oplyser
Sparekassen Lolland i en
meddelelse. Eik Banks
virksomhed skifter den
30. marts navn til Finansbanken og vil i fremtiden
være en ren internetafdeling, hvor kunderne
selv klarer de fleste af deres
bankforretninger
via
internettet.
Ritzau Finans

