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Tale – FLSmidth, Generalforsamling 2021 

 
Denne tale holdes på vegne af LD Fonde og AkademikerPension, som tilsammen har investeret godt 100 
mio. kr. i FLSmidth.  
 
Vi er generelt tilfredse aktionærer. Både mine- og cement-industri har i en række år haft vanskelige vilkår, 
og det afspejler sig i selskabets finansielle resultater, men det er vores opfattelse, at FLSmidth har gjort, 
hvad der var muligt, i et meget udfordrende marked. Og selskabet har haft øje for at sikre og styrke virk-
somhedens langsigtede levedygtighed. Vi har derfor ros til selskabet og dets ledelse.  
 
Det gælder, også FLSmidth’s indsats på klimaområdet. Efter introduktion af ’MissionZero’ og en meget lo-
vende initiering af en ambitiøs indsats i 2019, synes FLSmidth nu virkelig på vej. Der arbejdes på realise-
ring af de muligheder, som selskabet ser i markedet, og vi ser det som en meget dedikeret indsats, hvor det 
er kunderne, det være sig i cementindustrien som i mineindustrien, der er i fokus.   
 
Vi er blevet bekræftet i vores indtryk af, at FLSmidth’s ambition indebærer, hvad vi – og i øvrigt de fleste – 
anser for at være god praksis. Det vil sige en ledelsesmæssig tilgang i tråd med anbefalingerne fra ”Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures”, i daglig tale TCFD. TCFD er en konsistent ramme for forret-
ningsrelevant vurdering og rapportering af klimarelaterede risici og muligheder. Dertil kommer FLSmidth’s 
arbejde med ’Science Based Targets’ – altså forsvarlige og ansvarlige mål med Paris-aftalen for øje. 
 

*** 
Med vores aktionærforslag om skat, som vi har fremsat til denne generalforsamling, sætter vi fokus på et 
andet emne, der er væsentligt både for selskabet og for det samfund, det er en del af.  
 
Vil vi gerne udtrykke stor anerkendelse til bestyrelsen for dens støtte til forslaget. Det handler om at under-
søge, i hvilket omfang det er muligt for FLSmidth at rapportere flere detaljer og øge gennemsigtigheden 
med hensyn til forretning og skattebetalinger for hvert af de lande, selskabet driver forretning i.  
 
Vores forslag er båret af overbevisningen om, at gennemsigtighed er en forudsætning for god forretning og 
for fair konkurrence, og forslaget peger på en international standard for det, der også er kendt som ’offent-
lig land-for-land-rapportering’. Baggrunden for forslaget er for det første, at udhuling af skattegrundlaget i 
mange lande hæmmer en bæredygtig udvikling. For det andet vedtog et flertal i Det Europæiske Råd for få 
uger siden, efter 4-5 års tovtrækkeri, at selskaber med en omsætning på mere end 750 mio. Euro skal of-
fentliggøre tal for omsætning og for skattebetaling på land-for-land-basis. Det var et meget væsentligt 
skridt henimod lovkrav. 
 
Vi hører ofte bestyrelser udtrykke bekymring for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet, da ensidig 
transparens kan give konkurrenterne uønskede fordele. Det forstår vi, og der skal være balance. Niveauet af 
gennemsigtighed må ikke underminere konkurrenceevnen, og det er netop balancen, som vores forslag 
lægger op til at finde. 
 
Det er endnu relativt få virksomheder, der selv har taget initiativ til at inkludere land-for-land-rapportering 
i deres årsrapporter. Men vi tror vi på, at de, der har gjort det - Ørsted er et eksempel - er på forkant og er 
med til at drive en helt afgørende udvikling. Derfor tror vi på, at FLSmidth – og i øvrigt de fleste danske 
virksomheder – vil vinde ved at gå med i forreste række – i første omgang ved at undersøge muligheden for 
at øge gennemsigtigheden om skattebetalinger.   
 
Igen stor anerkendelse til bestyrelsen for dens støtte til forslaget, og vi ser frem til at se resultatet af under-
søgelsen. 
 

Tak for opmærksomheden! 


