1. Spørgsmål:
Kære investor support,
Jeg er A-aktionær i APM.
jeg har ikke i Annual Report 2014 eller andre steder kunnet se omtale af og størrelsen af
selskabets bidrag til politiske partier i Danmark.
Jeg skal derfor anmode om, at få enten en specifik henvisning til en sådan omtale (som jeg
måtte have overset) eller anmode om at få oplyst:
* Det samlede beløb udbetalt til politiske partier i 2014 samt oplyst hvilken regnskabspost det
er indeholdt i
* Oplysning om hvilke beløb der i 2014 er udbetalt til de enkelte politiske partier
Endelig skal jeg anmode om at få oplyst, hvilket formål sådanne bidrag menes at tjene samt,
om størrelse og fordeling af partistøtten besluttes af direktionen eller af bestyrelsen.
Endelig skal jeg anmode om at få oplyst, om selskabet/koncernen betaler bidrag til politiske
partier i andre lande.
Hvis dette besvares bekræftende, skal jeg anmode om at få oplyst beløb pr. land.

Svar:
Til besvarelse af Deres spørgsmål kan vi oplyse følgende:
I 2014 modtog vi fem ansøgninger om økonomisk bidrag til valgforberedelser forud for valg til
Europaparlamentet - fra Venstre, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti
og Liberal Alliance - og vi støttede med 500.000 kr. i alt, nogenlunde ligeligt fordelt. Vi knytter
ingen betingelser til valgbidragene. Udgiften er indeholdt i regnskabsposten ”Operating Costs” i
resultatopgørelsen.
Vi finder, at det er naturligt at yde støtte til det politiske arbejde, særligt i valgår. Ved dialog
med politikere håber vi at opretholde viden om og interesse for de politikområder, der er
vigtige for vores forretningsaktiviteter.
I andre lande, har vi kun ydet mindre støttebeløb i USA, på statsniveau.
Bidrag til politisk arbejde hører normalt under direktionens område.

2. Spørgsmål:
Kære Mærsk
Med henblik på deltagelse i den kommende generalforsamling ønskes der svar på følgende
spørgsmål:
1) I hvilket omfang yder selskabet støtte til partier, direkte eller indirekte gennem
partitilknyttede erhvervsklubber og/eller arbejdsgiverforeninger eller lignende. Oplysninger
bedes givet som et samlet årligt beløb og fordelt på partier for
- 2011, 2012, 2013 og 2014, herunder i forbindelse med EU-valget, samt
- allerede vedtagen eller planlagt tilskud til partierne op til 2015-valget.
2) Hvordan er disse tilskud bogført i regnskabet, herunder om støtten er fratrukket i
skatteregnskabet.
3) Hvor i selskabet vedtages det at yde partistøtte, dens omfang og til hvilke partier.
4) Efter hvilke kriterier vedtages hvilke partier, der skal have støtte og hvis ikke støtten gives
som et ensartet beløb, efter hvilke kriterier gives nogle partier mere støtte end andre.
5) Gives der partistøtte uden for Danmark (omfang og partier)?
6) Forventes partistøtte at gavne selskabets indtjening og dermed give en værdi for selskabets
ejere (aktionærerne).

Svar:
Den kommende generalforsamling angår regnskabsåret 2014, og vi beder om forståelse for, at
vore svar derfor angår 2014.
Til en anden aktionær, som tidligere har stillet spørgsmål, har vi oplyst som følger:
”I 2014 modtog vi fem ansøgninger om økonomisk bidrag til valgforberedelser forud for valg til
Europaparlamentet - fra Venstre, Radikale, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og
Liberal Alliance - og vi støttede med 500.000 kr. i alt, nogenlunde ligeligt fordelt. Vi knytter
ingen betingelser til valgbidragene. Udgiften er indeholdt i regnskabsposten ”Operating Costs” i
resultatopgørelsen.
Vi finder, at det er naturligt at yde støtte til det politiske arbejde, særligt i valgår. Ved dialog
med politikere håber vi at opretholde viden om og interesse for de politikområder, der er
vigtige for vores forretningsaktiviteter.
I andre lande har vi kun ydet mindre støttebeløb i USA, på statsniveau.
Bidrag til politisk arbejde hører normalt under direktionens område.”
Præciserende kan vi oplyse, at de omtalte støttebeløb i USA er ydet på delstatsniveau, jf.
straks nedenfor.

I forlængelse af din forespørgsel, kan vi supplerende oplyse, at:


A.P. Møller – Mærsk er medlem af Rederiforeningen, som i 2014 har ydet økonomiske
bidrag til flere partier;



Bidrag til de enkelte partier offentliggør vi ikke, men vil fremgå af partiernes
regnskaber efter gældende regler.



Vi trækker ikke støttebeløbene fra i skat.



Vi i 2014 har haft medlemskab af to danske partitilknyttede erhvervsklubber,
omkostningen andrager 40.000 kr. i alt



I USA giver virksomheden ikke støtte på føderalt niveau.



På delstatsniveau i USA har vi støttet politikere i California, Virginia, New Jersey, New
York, South Carolina og Florida, typisk med op til USD 2.000-donationer til
kampagnefunds.



I USA yder en fond (political action committee), som er medarbejderstyret og
medarbejderfinansieret, politiske bidrag til føderale valgkampagner. Det er normal
praksis i USA. Det drejer sig om et årligt beløb på under USD 100.000, som forinden er
indsamlet blandt medarbejdere på frivillig basis. Der er tradition for støtte til såvel
republikanske som demokratiske kandidater, og der er offentlighed om bidrag fra
fonden, som er underlagt stram regulering. I USA er der også tradition for, at
medarbejderfonde yder valgbidrag til udvalgsformænd indenfor relevante
politikområder – for vore medarbejdere altså handel og transport.

