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Generalforsamling  

10. marts 2022 

Talepapir til NNITs generalforsamling d. 10. 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. Og NNIT`s 

generalforsamling er en af dem vi gerne deltager i, ligesom vi har gjort tidligere.  Men det er åbenbart ikke 

muligt i år, hvilket vi beklager, men samtidigt håber, at det er en udløber af Corona epidemien og at det til 

næste generalforsamling igen, bliver muligt at mødes fysisk. 

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

på selskabernes generalforsamlinger og 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. 

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 vi kan forholde os til resultaterne, til strategien, til 

ledelsen herunder ledelsens aflønning og vi har ligeså en holdning til større sager i og omkring 

virksomheden og også virksomhedens ry og rygte i offentligheden.       

Regnskabet for 2021 kan vel siges at være på det jævne. En lille fremgang i omsætningen på små 2% er 

måske til at leve med.  Det er dog på plussiden! Værre ser det ud med indtjeningen, hvor et driftsresultat 

på minus 11 millioner, må varsle om noget i gærde. Det forklares i regnskabet som `speciel items` til en 

værdi af 153 millioner kroner.    

En omstrukturering i ledelsen har kostet, tab af forretningsområde og opsagte medarbejdere har ligeledes 

kostet. Nedskrivning af hovedkvarteret i Søborg til aktuel værdi er ligeledes en del af forklaringen.  

Årets resultat før skat ender på 25 millioner mod et plus på 102 millioner året før. 

Når nu begrebet `speciel items`, har så stor indflydelse på årets resultat kunne en yderligere uddybning 

være ønskeligt. Jeg vil også godt høre, om der kan forventes en lignende postering i regnskabet for 2022.  

Omstrukturering er selvfølgelig godt, hvis man har en plan og eksekverer på det. Det oplyser CEO Pär Fors 

at virksomheden har, og så kan de store ekstraordinære udgifter være givet godt ud.  



NNIT ▪ 10. marts 2022 ▪ Bjarne Kongsted 

 

 

Side 2 af 2 

Internt talepapir. Det talte ord gælder. 

NNIT `s bestyrelse har i årets løb – igen, fristes man til at sige- været på opkøb. SL Controls -et førende it-

konsulenthus der har speciale indenfor life sciences- og tech-kunder, er et interessant opkøb og netop på 

dette område har selskabet vist opsigtsvækkende resultater.  

Også i indeværende år har NNIT været på indkøb i branchen, hvilket vi har kunnet læse i aviserne og at man 

- med dette køb- forventer at blive en af de bedste spillere på produktions-området – det lover jo godt for 

fremtiden. 

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

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

hjemmefra.  

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`. 

Opkøb, omstrukturering og en visionær ledelse gør at vi fortsat har tiltro til NNIT`s fremtid som en stor og 

stærk spiller på IT-området. 

Jeg vil til slut ønske medarbejdere, ledelse og bestyrelse et godt arbejdsår 2022 

Tak for ordet. 

 

Kommentarer og svar 

Generalforsamlingen afholdtes som et elektronisk møde uden mulighed for fysisk fremmøde. 

Der har ikke på tidspunktet for generalforsamlingen indtrådt forhold som har betydet betænkeligheder i 

bestyrelse eller direktion.   
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