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Generalforsamling  

28. april 2022 

Talepapir til Tivolis generalforsamling torsdag d. 28. april 2022 

Mit navn er Bjarne Kongsted.  

Når jeg har bedt om ordet på TIVOLIs generalforsamling, er det som repræsentant for Dansk 

Aktionærforening. Vi er en forening og interesseorganisation for ca. 18.000 medlemmer. Foreningen 

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. Vores forening går 

selvsagt ind for at øge aktionærdemokratiet.  

Det gør vi blandt andet ved at deltage i selskabernes generalforsamlinger, for at fortælle lidt om vores 

holdning til virksomhedens 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. 

Vi har ikke nødvendigvis forstand på at drive en virksomhed og blander os heller ikke i den daglige drift. Det 

er der folk der er ansat til. Men vi er medejere og kan forholde os til resultaterne, til strategien, til ledelsen, 

herunder ledelsens aflønning og vi har også en holdning til større sager i og omkring virksomheden og også 

virksomhedens ry og rygte i offentligheden. Det kommer jeg tilbage til. 

De sidste par år har været turbulente for TIVOLI, det kan der vist ikke være 2 meninger om. Corona årene 

har sat sine tydelige spor på regnskaberne. Værst i 2020 regnskabet, men også sidste års regnskab bar præg 

af nedlukning i lange perioder. En forbedring på 100 million kr. fra regnskabet 2020 til regnskabet 2021 

taler sit tydelig sprog.  

Godt nok har TIVOLI i perioder været lukket i 2021 men ikke i samme omfang, og derfor det forbedrede 

resultat. 25 lukkedag i 2021 og så alligevel et resultat der er til at leve med. I beretningen står der, at 

gæsterne i efteråret 2021 havde et historisk højt forbrug. Det fortæller jo at selvom det ikke er højsommer 

kan gæsterne godt bruge penge.     

2021 har været et dyrt bekendtskab for TIVOLI. Det har kostet på bundlinjen og det vil det også gøre i 2022, 

hvor selskabet ligeledes forventer et underskud på driften – dog i mindre grad, men det får mig til at stille 

følgende spørgsmål. 

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

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

og kommer disse faktorer til at betyde noget for selskabets resultat for 2022.  

Et enkelt spørgsmål mere til Tivolis ledelse.  
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”Har usikre tider i første kvartal af 2022, medført en ændring i de forudsigelser som selskabet havde for 

indtjeningen ved starten af året”.  

Til trods for de dystre udsigter på det regnskabsmæssige er vi fortsat mange der tror på en stærk fremtid 

for TIVOLI. Tivoli har i en årrække været den mest besøgte forlystelsespark i landet.  Men det er vigtigt at 

Tivoli passer på sit gode ry og rygte. Det skal være det trygge og sikre sted, man kan tage hen for at more 

sig, - ung som gammel.  

Sådan har det altid været og sådan skal det fortsætte med at være. Og netop derfor er det betryggende at 

se at Tivolis ledelse har handlet hurtigt på de uroligheder der har været de sidste par weekends, i 

forbindelse med Fredagsrock og bl.a. nu indført, at man nu skal have pladsbillet for at komme indenfor i 

TIVOLI, fredag eftermiddag/aften. Det er godt når der handles hurtigt på disse uroligheder!  

Det klær` derimod ikke TIVOLI, at når pressebureauer og aviser retter henvendelse for at høre til 

fredagsudfordringerne, at disse så bliver mødt med tavshed. Der er ansat folk til netop at holde et højt 

kommunikationsniveau ud til Tivolis gæster gennem aviser og dagblade.     

Til slut vil jeg gerne takke for ordet og ønske TIVOLI et rigtigt godt 2022 både til medarbejdere, ledelse og 

bestyrelse.  

Tak for ordet. 

 
 

Kommentarer og svar 

Generalforsamling i Tivolis Koncertsal 

Der var anslået mødt ca. 500 aktionærer op (der plejer at være ca. 1000) 

Bestyrelsesformand Tom Knutzen samt adm. direktør Susanne Mørch Koch 

Tivoli har 20.000 aktionærer  i panel. 

Tivoli har i første kvartal stødt på problemer omkring leveringsvanskeligheder/flaskehalse. 

Har lidt meget under Corona-krisen, men har også været tilbage til normale tilstande. 

Bestyrelsen har forsøgt at beskytte TIVOLI mod trusler udefra. Manglende turister blandt andet. Men har 

stadigt stor kapital bag sig. 

Der hersker stor optimisme. Tivolis gæster bruger mange penge. Perioden efter nedlukningen i 2021 har 

vist sig at være positiv. 

Problemerne omkring fredagsrock er løst ved at gæsterne skal bestille ”pladsreservation” fredag 

eftermiddag og aften. Der er indsat kraftig forøget mandskab. 
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Tivoli har forsøgt at være åben i deres dialog med pressen.  

Der udbetales ikke udbytte grundet udbyttebegrænsning på grund af modtaget kompensation for faste 

omkostninger, samt det negative resultat. 

Tivoli er indstillet på at forslå udbytte så snart det er forsvarligt. 

Generalforsamlingen bliver også livetransmitteret. 

 

Taler: Bjarne Kongsted 


