1. Spørgsmål:
Fremtiden på lang sigt
APMM's to hovedområder er efter nogens mening truet på den lange bane. - Olie og Gas som
energikilde kan blive udfaset om 30-50 år - Megen fremstillings industri rykker tilbage til
forbruger landene pga automatiseret fremstilling og generel løn udligning på verdens plan.
Dermed mindre brug for søtransport af varer. Hvilken overvejelser gør APMM sig vedr.
ovenstående? Er der tanker om alternative forretnings områder?

Svar:
Tak for dine spørgsmål.
I Mærsk Gruppen følger vi til stadighed udviklingen og kort-/langtidsprognoserne for de
markeder, hvor vi opererer. Det er en del af vores planlægning af strategi, investeringer,
kapacitetstilpasning og risikostyring.
Som vi oplyser i årsrapporten for 2015 s. 5 forfølger vi fortsat investerings-muligheder
indenfor for vore nuværende, men også i tilstødende/nærliggende industrier, i den
udstrækning vi ser potentiale for værdiskabelse.
Som børsnoteret virksomhed har vi desværre ikke mulighed for at kommentere i yderligere på
eventuelle alternative forretningsområder.

***

2. Spørgsmål:
Jeg vil stille tre spørgsmål til Maersk på generalforsamling den 12-4-2016
1

Hvad er den indre værdi i henholdsvis danske kroner og USD

2

Hvordan beregnes indre værdi i danske kroner
fra de regnskabssider hvor i tager tallene fra )

3

Hvorfor er det ikke opgivet i regnskabet

4

Til hvilken valuta kurs er A/S kapitalen i USD opgjort

5

Svarer den til ultimo kursen, og hvis ikke hvilken indflydelse har det på beregningen af
indre værdi i henholdsvis USD og Dkr.

6

Vil man fremover sørge for at oplyse indre værdi i henholdsvis USD og Dkr. Så
aktionærerne kan få et retvisende billede af selskabet

(Jeg forventer det vist med plancher

Svar:
Tak for din mail. Tillad mig at tilbyde svar på dine spørgsmål her på forhånd.
I 2014 besluttede vi at ændre Gruppens præsentationsvaluta fra DKK til USD. Dette med
henblik på at tydeliggøre for vore aktionærer, at langt hovedparten af vore aktiviteter har USD
som funktionel valuta. Det betyder, at vore aktionærer reelt påtager sig en USD-risiko ved
investering i vore aktier. Vi var og er fortsat af den overbevisning, at den tilgang er den mest
retvisende.
Af hensyn til vore danske aktionærer, udarbejder vi samtidig et Årsmagasin (se link til
magasinet nederst i denne e-mail), som udgives på dansk, og som vi henviser til i
Årsrapporten. Jeg kan bl.a. henvise til den overskuelige femårs-oversigt i Årsmagasinet for
2015 side 52-53, hvor du vil finde svar på de fleste af dine spørgsmål. Jeg gør udtrykkelig
opmærksom på, at tallene i DKK alene er udarbejdet til illustration, idet de i sagens natur
varierer med DKK/USD valutakursen. Dette fremgår også af Årsmagasinet side 52 øverst.
Svarene på dine seks konkrete spørgsmål er som følger:
1) Som angivet i Årsmagasinet for 2015 side 53 var Egenkapital (også kaldet indre værdi)
i alt USD 35.739 mio. henholdsvis DKK 239.451 mio. Hvis du med spørgsmålet mener
indre værdi pr. aktie, så fremgår det af 5-års oversigten på vores hjemmeside
(http://investor.maersk.com/da/financialHighlights.cfm), jf. også vore drøftelser i
2014/2015.
2) Som angivet i Årsmagasinet for 2015 side 52 er beløb i DKK omregnet med en USDkurs på 6,70. Dette svarer til et afrundet gennemsnit for december måned 2015.
3) Som angivet i Årsrapporten for 2015 side 3 er Årsrapporten udarbejdet med henblik på
at opfylde de mange detaljerede lovgivningsmæssige krav, og af hensyn til vore danske
aktionærer har vi som nævnt udarbejdet Årsmagasinet på dansk og med illustrative
hoved- og nøgletal i DKK. Dette mener vi på en god måde opfylder de flestes behov;
både lovgivningens behov for detaljer i funktionel valuta og de danske aktionærers
behov for overblik. Eftersom det ikke er et lovgivningsmæssigt krav, og eftersom vi har
udarbejdet et relativt omfattende Årsmagasin med fem års hoved- nøgletalsoversigt i
DKK, mener vi ikke, at der blandt vore aktionærer i bred forstand er et udækket behov
for yderligere information.
4) Som angivet i Årsrapporten for 2015 side 45 er Aktiekapitalen USD 3.906 mio. og
nominelt DKK 21.545 mio. Gennemsnitskursen kan følgelig beregnes på baggrund af
disse oplyste tal. Aktiekapitalen er omregnet til USD baseret på DKK/USD valutakursen
pr. 1/1 2003 i forbindelse med implementeringen af de internationale
regnskabsstandarder (IFRS) og den dertil krævede ændring til USD som funktionel
valuta samt DKK/USD kursen pr 31/3 2014 ved vedtagelsen af udstedelse af
fondsaktier. Det vejede gennemsnit af DKK/USD valutakurserne på disse to tidspunkter
er 5,5153 DKK/USD.
5) Se venligst svaret ovenfor. Valutakursomregning af Aktiekapitalen påvirker ikke den
samlede Egenkapital.
6) Som nævnt ovenfor er disse oplysninger allerede offentliggjort tydeligt og på
overskuelig vis i Årsmagasinet eller Årsrapporten. Vi er følgelig af den klare opfattelse,
at Årsrapporten allerede giver et retvisende billede af Gruppen og Selskabet, hvilket i
øvrigt også er bekræftet af de to uafhængige eksterne revisorers påtegning på
regnskaberne i 2015.

Det er vor hensigt til stadighed at tilvejebringe relevant regnskabsmæssig information for vore
aktionærer. Det er vort indtryk, at langt hovedparten af vore aktionærer anvender det
forhåndenværende detaljerede materiale og heri finder fyldestgørende oplysninger.
I ovenstående er der en del henvisninger til vores Årsmagasin. Det er tilgængeligt på vores
hjemmeside på dette link: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA3GG91Y/2453853410x0x874228/7CC52C02-2849-432B-BB4A7AEC0591C71E/Maersk_Group_rsmagasin_2015.pdf

