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Generalforsamling  

20. april 2022 

Talepapir til Q-interline generalforsamling d. 20. april 2022 

God eftermiddag, mit navn er Bjarne Kongsted.  

Jeg har bedt om ordet på jeres generalforsamling i dag, idet jeg er repræsentant for Dansk 

Aktionærforening. Jeg er dog også privat investor i Q-Interline A/S, men har taget ordet for at sige lidt fra 

Aktionærforeningen. 

Dansk Aktionærforening er en interesseorganisation for ca. 18.000 medlemmer og vi repræsenterer de 

private investorers interesser. Vi har et mål om at deltage i ca. 50 generalforsamlinger om året i Danmark 

og har nu for første gang også muligheden for at deltage i Q-Interlines generalforsamling. 

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

selskabernes generalforsamling, jeg kan dog ikke love, at det vil blive en tilbagevenden begivenhed i jeres 

virksomhed. 

I gik jo på Børsen i efteråret 2021 og er dermed ny i investorverden! Normalt tager vi til 

generalforsamlinger i virksomheder der er registreret som et C-25 selskab, men også selskaber som er 

registreret som mid og small cap selskaber på fondsbørsen, tager vi til generalforsamling hos. Det tager vel 

lige et par år inden i kommer helt derop. 

Det var en succesfuld emission i havde. En overtegning på 66% siger noget om tillid til selskabet. Men, med 

den korte tid i har været på Børsen og dermed interessant for aktionærerne, vil jeg gøre mit indlæg 

forholdsvis kort. Men at i allerede efter emissionen er kommet med en opjustering i forhold til 

forudsigelserne ved børsnoteringen tyder godt. 

Lad mig også benytte lejligheden til at sige tak for det besøg som CEO Martin Henriksen og CFO Steen 

Bjerregaard Christiansen aflagde hos vores lokalforening i det vestsjællandske tilbage i marts måned. Det er 

altid interessant når selskaber kommer ud af huset for at fortælle om deres virksomhed. 

Til sidst et par hurtige spørgsmål til selskabet: 

Har 2021 budt på ekstra ordinære udfordringer og hvordan er virksomheden gearet til at møde urolige 

tider, herunder stigende priser, uro på de finansielle markeder, krig i Europa og hvad kan disse ting betyde 

for det fremtidige virke? 

Og spørgsmål 2! 
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Har usikre tider i første kvartal af 2022 - og specielt her på det sidste - af medført en ændring i de 

forudsigelser som selskabet havde for indtjeningen ved sidste opjustering? 

Jeg vil til slut lykønske Q-Interline held og lykke med fremtiden og med et håb om at selskabet vil fortsætte 

den fine fremgang som selskabet viser i sin vækststrategi. Det er der meget der tyder på, både på jeres 

eksisterende markeder, men også på de nye, herunder Frankrig som vist er en mastodont i denne verden. 

Godt arbejdsår til bestyrelse, ledelse og medarbejdere i 2022. 

Tak for ordet! 

 

Kommentarer og svar 

På generalforsamlingen indtrådte et nyt medlem af bestyrelsen – søn af stifteren Anders Larsen 

Nogle dage efter generalforsamlingen ringede CEO og CFO for at høre om DAF havde været tilfreds med 

forløbet af generalforsamlingen. Til trods for de er nye på Børsen forløb afholdelsen perfekt. 
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