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Forum  >  Kategory1  >  Begæring om møde med Bert Nordberg, Vestas

Foreningens kandidat til en bestyrelsespost i Vestas dir. Peter Høstgaard-
Jensen har idag i en mail anmodet om beramming af et møde mellem
foreningens repræsentanter og bestyrelsesformand for Vestas Wind
Systems A/S., Bert Nordberg for konstruktiv udveksling af synspunkter.

Nærmere om mødet er anført under Velkommen

Er der nyt vedr. dette møde eller er bestyrelsesformanden krøbet i
flyverskjul?.

På en ganske almindelig fredag uden nævneværdige markedsnyheder, ser
vi endnu engang en kurs der skrider i forkert retning.

Der er endnu ikke kommet en raktion fra Bert Nordberg. Derimod havde vi
forleden et godt møde med en af de større aktionærer, hvor det fremgik at
foreningen og aktionæren havde samme holdning til den øjeblikkelige
situation i Vestas. Vi fik nogle informationer som bestyrkede os i vor
opfattelse om fremskridt for selskabet, men selvsagt har vi, uden egen
direkte indsigt, ingen garantier for noget som helst. Det står mere og mere
klart, at foreningen skal have flere medlemmer og disponere over større
aktiemasse. Vi fortsætter arbejdet med at kontakte alle større aktionærer, for
at få dannet en fælles forretnings filosofi. 

I  sagens natur kan vi ikke her afsløre detaljer afgivet i fortrolighed, hverken
om førte forhandlinger med større aktionærer, eller når vi forhåbentligt har
haft møde med Bert Nordberg. Vi kan blot fremlægge vore synspunkter og
forsøge at skabe forståelse og sympati hos de aktionærer (og Bert
Nordberg),som vi har haft kontakt til, hvorefter vi må håbe på deres støtte
(og stemmer)til vore foreslåede kandidater.

Stod alle små aktionærer i samlet flok ville vi besidde den totale kontrol over
selskabet.
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Ja man forstår jo udemærket at han ikke har besvaret foreningens
henvendelse, med dagens kvartalsregnskab har Vestas jo endnu engang
bevist at der er lang vej endnu.
Ufatteligt at DE stadig kan blive siddende på posten, men hva' pokker det er
jo nok blot os aktionærer som ikke kan forstå hvordan en virksomhed som
Vestas skal ledes, skal vi ikke indstille DE og den siddende bestyrelse til en
klækkelig lønforhøjelse, for de gør det jo katastrofalt godt.

Han har vel vigtigere ting at bruge sin tid til. Hvorfor skulle han dog
bekymre sig om en forening hvor ledelsen (Vagn) hele tiden skriver om at
han vil udrette store ting for Vestas ( det er naturligvis Top Secret hvad det
egentlig er han vil udrette ), og hvor alle informationer naturligvis også er
top secret for medlemmerne. Hvem foreningen taler med er top secret, og
alle pressemeddelelser er naturligvis også top secret.

Der er vel ikke et eneste almindeligt medlem af denne forening der aner
hvad foreningen laver, og der er ingen udenfor der kan se hvad foreningen
står for. Derfor stiger medlemstallet ikke, og derfor er foreningen en
døgnflue.

Som Vestasaktionær kan det da kun glæde mig at Bert Nordberg ikke
spilder sin tid på den slags pjat.

@Søren, denne forenings kommunikationsstrategi ligner til forveksling
Vestas', nemlig baseret på topstyring (herunder censur) og lukkethed. Jeg
forventer da, at dette og Sørens indlæg slettes inden for en overskuelig
tidsperiode - ligesom alle de andre kritiske indlæg

Hej Søren og H. G. Jensen med jeres indlæg kan jeg fornemme, at I er
parate til at gøre en indsats for foreningen, når I kritiserer mangler ved
foreningens arbejde, så meld jer med e-mail adresse til undertegnede med
jeres kvalifikationer til at gå igang med det arbejde som I mener skal gøres!
I skal være mere end velkomne.

Der er ingen topstyring i vor forening alle beslutninger træffes efter
rådslagning med bestyrelsesmedlemmer, kandidater og udvalgsmedlemmer
der alle har del i beslutninger. Der er udstukket en strategi som vi forfølger,
nemlig at skaffe fælles fodslag mellem os og andre investorer og hidtil er
det lykkedes over al forventning.

Der er afholdt møder med andre investorer, hvor Vestas problematikken har
været temaet. Det siger sig selv, at vi ikke kan afsløre indholdet af disse
møder til vore medlemmer i fuld offentlighed, isåfald var det slut med vor
troværdighed.
Vi er ligeledes i kontakt med Vestas IR, og får her en vis grad af information
ligeledes i fortrolighed. Vi forstår udmærket at nogle medlemmer brænder
efter at få oplyst detaljer omkring foreningens arbejde, men en
offentliggørelse ville med et ødelægge enhver mulihed for os, at skaffe
vigtige informationer.

Foreningens medlemmer må forstå, at vi i bestyrelse og udvalg er private
personer, som også har andet arbejde at passe.

Foreningens strategi er for nuværende, at søge samarbjde og fælles
optræden med andre investorer med sammenlagt ca 12 % af aktiemassen,
og det kan kun ske i fortrolighed.

Foreningens kandidat ønsker et møde med Bert Nordberg for at forelægge
denne sin kompetence ved et eventuelt bestyrelsesarbejde. Så længe
foreningen disponerer under 10 % af aktiemassen er vi afhængig af andre
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investorer!
Skulle de manglende 60 % af aktionærerne vågne op, og tjene deres egen
interesse, og lade sig registrere i vor forening, var det en helt anden sag. 

Foreningen er der, klar til hvad som helst der skulle indtræffe, og venter kun
på at aktionærerne vågner op. Vi aner ikke, hvad vi kan forvente, men vi har
et stemmesystem liggende klar til brug, såfremt der skulle blive brug for
afstemning. 

Til Søren må jeg sige, at de store ting som vi vil udrette for Vestas kun kan
lade sig gøre gennem arbejde i bestyrelsen, sådan er reglerne i ethvert
selskab og det arbejder vi efter. Med hensyn til hvem vi taler med så er det
alle de store investorer og vore pressemeddelelser har været bragt i alle
indenlandske medier, og tillige på engelsk rundkastet til udenlandske finans
medier, her har Søren kunnet læse disse.

Med dette håber jeg (igen), at have informeret om vort arbejde! Skulle nogle
medlemmer som Søren og H. G. Jensen have ideer til andre konstruktive
tiltag, så er vi i foreningen mere end interesserede i at høre om disse! Vi
behøver al den hjælp vi kan få fra fornuftige og positive medlemmer.

Vagn
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