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Generalforsamling  

18. marts 2022 

Talepapir til Solars generalforsamling torsdag d. 18. marts 2022 

Mit navn er Bjarne Kongsted.  

Jeg har bedt om ordet på jeres generalforsamling, idet jeg er repræsentant for Dansk Aktionærforening. Vi 

er en forening og interesseorganisation for ca. 18.000 medlemmer der repræsenterer de private 

investorers interesser, blandt andet på danske selskabers generalforsamlinger. 

Vi har et mål, om at deltage på ca. 50 generalforsamlinger om året ud over hele landet. Desværre er vores 

repræsentant blevet forhindret i fysisk fremmøde i dag, hvorfor vi har bedt om, at få vores indlæg læst op. 

Vores forening går selvsagt ind for at øge aktionærdemokratiet. Det gør vi blandt andet ved at deltage i 

selskabernes generalforsamlinger enten ved fysisk fremmøde eller ved indlæg som dette, for at fortælle lidt 

om vores holdning til selskabets drift, forsøge at ”oversætte” resultaterne og sætte dem i kontekst, være 

bevidste om vores rolle som repræsentant for de private investorer, og forholde os kritisk, men 

konstruktivt til virksomheden og dennes omverden. 

Det er et flot regnskab som Solar præsenterer på dagens generalforsamling. En stigning i EBITDA på hele 

43%, må siges at være godkendt. Ebitda står jo som bekendt for virksomhedens driftsrentabilitet og 

dermed et godt billede på, hvordan det står til med virksomhedens drift.  

Det vil sige der kommer penge i kassen og selskabet foreslår derfor en udbyttebetaling på kr.  329 mio., 

svarende til udbytteprocent på 62%, eller med andre ord kr. 45 pr. aktie! Ikke dårlige tal for en aktie der i 

regnskabsåret har kunnet erhverves for under kr. 500,-  

Bestyrelsen beder ligeledes om en bemyndigelse til at træffe beslutning om et ekstraordinært udbytte på 

op til kr. 50,-. Alt sammen rigtig gode nyheder set med investor hatten på og når der så samtidigt stilles 

store forventninger til 2022, er det svært ikke at tage det store smil frem. 

Den annoncerede og afholdte webcast og telekonference d. 10 februar 2022 lovede også godt for 

fremtiden. Her blev det blandt andet oplyst at Solarkoncernen er gået forrest i den grønne omstilling og 

bl.a. leverer løsninger der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.       

Det tjener virksomheden til stor ære og en masse respekt, at man har en ambition om at nå ”net-zero in 

scope 1 & 2” inden 2030. Green Together ambitionen vidner ligeså om en grøn virksomhed, der har miljøet 

i højsædet. 

Det har igen været et udfordrende år 2021 på mange områder. Coronaen har igen vist sit grimme ansigt, 

hvilket betyder krav om større fleksibilitet hos medarbejderne, med perioder hvor der har skullet arbejdes 

hjemmefra.  
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Der var tiden før og nu kan vi vel - forhåbentlig - kalde det for tiden efter Corona, hvilket får mig til at stille 

følgende spørgsmål. 

` Har 2021 budt på ekstraordinære udfordringer og hvordan er selskabet gearet til at møde urolige tider, 

herunder stigende priser, manglende leverancer, flaskehalse, uro på de finansielle markeder, krig i Europa 

og hvad kan disse ting betyde for konkurrence-situationen`.  

Et enkelt spørgsmål mere kunne trænge sig på! Har usikre tider i første kvartal af 2022, medført en ændring 

i de forudsigelser som selskabet havde for indtjeningen ved starten af året. 

Jeg vil her til slut lykønske Solar A/S med et fantastisk 2021. Selskabet er kommet godt i mål og har leveret 

på alle parametre.    

For arbejdsåret 2022 skal medarbejdere, ledelse og bestyrelse have et `good luck`. 

Tak for ordet. 

 

Kommentarer og svar 

Generalforsamlingen foregik udelukkende virtuelt 

Dette indlæg kom aldrig frem til Solar, idet mailadressen var forkert. Har efterfølgende talt med den 

ansvarlige for afviklingen af Solars generalforsamling. De havde også undret sig over det manglende 

indlæg fra DAF! DAF havde altid konstruktive indlæg var blandt andet svaret fra Solar. 

 

Taler: Bjarne Kongsted 

Sparringspartner: Klaus Jørgen Sørensen  


