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Carlsberg køber aktier
for 500 mio. i Vietnam
N I første omgang var det
meningen, at bryggeriet
kun skulle købe 10 pct.
N Regeringens børsdebut
slog fejl, og det giver
Carlsberg yderligere 6
pct. af Habeco.
Af SØREN KRAGBALLE
soeren.kragballe@jp.dk

Den vietnamesiske regerings
børsflop med bryggeriet
Habeco kommer Carlsberg
til gode. I stedet for en ejerandel på kun 10 pct. er den
danske samarbejdspartner
blevet tilbudt langt flere aktier. Den samlede investering løber op i en halv mia.
kr.
Det vietnamesiske aktiemarked er nærmest kollapset i de seneste måneder.
Alligevel forsøgte regeringen
at sælge 16 pct. af Habeco –
Hanoi Beer Alcohol Beverages Corp. – over børsen i et
forsøg på en privatisering.
Men meget få investorer
ville betale mindsteprisen på
3,10 dollars pr. aktie. Ifølge
planen skulle der have været
solgt 34,8 mio. aktier, men
der var kun købere til fire
mio. aktier.

Den rigtige pris
Derefter valgte regeringen at
lade Carlsberg købe flere end

de oprindeligt aftale 10 pct.
»Regeringen har fortalt os,
at vi kan købe knapt 6 pct.
yderligere, og det bringer os
op på en ejerandel på næsten
16 pct. Den samlede pris for
aktierne ligger på mellem
105 og 110 mio. dollars (ca.
510 mio. kr.). Vi er glade for
at kunne knytte os endnu
tættere til vores samarbejdspartner gennem et større
medejerskab,« siger executive vice president Jesper B.
Madsen, Carlsberg, der er
chef for bryggeriets satsning
i Asien.
De resterende 10 pct. af aktierne, som oprindeligt skulle have været udbudt, har regeringen valgt at beholde
selv, indtil børsmarkedet har
rettet sig. Eller regeringen
beslutter sig for at sælge dem
til Carlsberg.
»Vi er altid parat til at købe
aktierne, hvis prisen er rigtig. Vi stræber gerne efter en
større ejerandel,« siger Jesper B. Madsen.

Stigende øl-forbrug
Den 28. april overtager
Carlsberg definitivt den ene
halvdel af Scottish & Newcastle. Herunder også S&N’s
andel af et joint venture med
regeringen.
Carlsberg satser hårdt i
Asien generelt og især i Vietnam, hvor forbruget af øl er
hastigt stigende. N

Af JØRGEN ULLERUP
Jyllands-Postens korrespondent
joergen.ullerup@jp.dk

Paris
To danske erhvervsfolk
har i Paris modtaget priser
for deres arbejde med risikostyring. En branche, der
navnlig i lyset af den internationale finanskrise er i hastig vækst.
Peter Kofoed fra Coloplast
fik prisen som årets unge risk
manager for med held at have integreret et nyt risikosystem i sin organisation,
mens Peter Sylow, direktør
og bestyrelsesformand for
selskabet The European Institute for Risk Management
(EIRM) i Valby, fik prisen
som årets bedste serviceudbyder af risikostyring. Han
har leveret et onlinesystem

hvis prisen er rigtig. Vi stræber
gerne efter en større ejerandel.

Jesper B. Madsen,
executive vice president, Carlsberg
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Direktørskifte hos Danske Møbelhandlere
I anledning af direktørskifte hos Danske Møbelhandlere
Siger vi farvel til:
Frits Hansen som efter mere end 40 år i
møbelbranchen fratræder, som direktør for
Danske Møbelhandlere den 30. april 2008.

værd at vide?
10.000 af Jyllands-Postens
mandlige læsere spiser
dagligt pålægschokolade

Og goddag til:
Hanne Bach som pr. 1. maj 2008
tiltræder som ny direktør.

Kilde: Index Danmark / Gallup,
2. halvår 2007

Dette markeres med reception
Fredag den 25. april fra kl. 13.00 - 16.00

International hæder
til erhvervsfolk
N Danskere er med i
toppen af risikostyring.

» Vi er altid parat til at købe aktierne,

til det offentlige i Danmark
og har derefter påbegyndt
udbredelsen i Europa.
De i alt 16 priser betegnes
som branchens Oscars. Der
følger ingen penge, men
kun æren med hæderen.
»Det er femte gang, vi uddeler priserne, og første gang
uden for London. Ideen var
at hædre personer og organisationer, der gør det godt,«
siger den danske værtinde
ved prisuddelingen, Lani
Bannach, der også i sin tid
fik ideen til projektet.
Gennem en over 25-årig
lang international karriere
har Lani Bannach specialiseret sig i risikostyring bl.a.
som direktør i den schweiziske bank UBS. I dag driver
hun sit eget konsulentfirma
Scan Consult International
med hovedkontor i London
og et lille datterselskab i
Danmark, og hun er desuden direktør for risikomåling i SAS Institute Denmark. N

HÆDER Prisvinderen
Peter Kofoed og Gert
Mikkelsen fra Coloplast
sammen med værtinden
for prisuddelingen, Lani
Bannach.
Foto: Thomas Bannach-Brown.
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DAVIDSEN, HENNING
24.04.1948

Vor udlejningschef Henning Davidsen runder et ret skarpt
hjørne, det vil vi gerne fejre med
en reception.
Torsdag den 24. april kl. 13 - ? i teltet
ved slusen nedenfor "Fiskeriets Hus"
Nørregade 2 B i Hvide Sande.

Værktøj og
maskiner...

40 års jubilæum
Distriktschef John Rumann Christensen har 40 års
jubilæum hos Robert Bosch A/S den 1. maj 2008.

Hør nærmere om
annoncering
- kontakt os på 8738 3422
eller 8738 3595

Det markerer vi med en reception for kolleger,
forretningsforbindelser og venner

onsdag, den 30. april 2008 fra kl. 14.00 - 16.00
på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Resultater og rekorder hver mandag i

