
Dansen	  om	  Danisco	  
	  
Ny	  bog	  fortæller	  historien	  om	  salget	  af	  	  den	  danske	  
industrikoncern	  Danisco,	  der	  i	  1989	  blev	  skabt	  som	  en	  
fusion	  af	  De	  Danske	  Sukkerfabrikker	  og	  De	  Danske	  
Spritfabrikker.	  
	  
Af	  Ulla	  Bechsgaard	  
Chefredaktør,	  Mediehuset	  Horisont	  Gruppen	  A/S	  
	  
”Dansen	  om	  Danisco”	  
Jesper	  Kongskov	  
Gyldendal	  Business	  
250	  sider	  
300	  kr.	  
	  
******	  	  
	  
Avisernes	  erhvervssider	  kunne	  1.	  februar	  i	  år	  fortælle,	  at	  tidligere	  Danisco	  
topchef	  Tom	  Knutzen	  fortsætter	  sin	  karriere	  i	  den	  schweiziske	  
ingredienskoncern	  Jungbunzlauer.	  
	  
Knutzen	  stoppede	  i	  Danisco	  i	  juni	  sidste	  år,	  da	  amerikanske	  Dupont	  overtog	  	  den	  
danske	  enzym-‐	  og	  ingrediensvirksomhed	  for	  36,	  5	  milliarder	  kroner	  og	  derefter	  
afnoterede	  den.	  Forløbet	  i	  forbindelse	  med	  salget	  var	  dramatisk,	  og	  fra	  flere	  
sider	  blev	  både	  den	  danske	  lovgivning	  og	  Tom	  Knutzens	  rolle	  kritiseret.	  	  
	  
En	  af	  de	  erhvervsjournalister,	  der	  i	  kulissen	  fulgte	  det	  hektiske	  spil	  om	  salget	  af	  
et	  af	  Danmarks	  industriklenodier,	  er	  Børsens	  Jesper	  Kongskov.	  Han	  har	  
gennemført	  50	  interview	  og	  udgiver	  nu	  en	  bog,	  hvor	  salgsprocessen	  refereres	  
grundigt	  og	  loyalt.	  
	  
Jeg	  var	  selv	  dybt	  optaget	  af	  at	  følge	  forhandlingerne	  i	  aviserne	  og	  på	  nettet	  i	  
foråret	  2011.	  Det	  var	  tydeligvis	  lidt	  af	  et	  pokerspil	  med	  danske	  investorer,	  
internationale	  spekulanter,	  en	  amerikansk	  milliardkoncern	  og	  Daniscos	  
bestyrelse	  rundt	  om	  bordet.	  Læsere	  af	  Jesper	  Kongskovs	  bog	  kommer	  tæt	  på	  
topchefen	  Tom	  Knutzens	  op-‐	  og	  nedture.	  Knutzen	  nåede	  lige	  at	  gennemføre	  en	  



turnaround	  i	  virksomheden,	  inden	  den	  blev	  opkøbt	  og	  lagt	  i	  graven	  som	  dansk	  
selskab.	  
	  
Tom	  Knutsen,	  koncernfinansdirektør	  Søren	  Bjerre-‐Nielsen	  og	  formand	  Jørgen	  
Tandrup	  har	  alle	  udtalt	  sig	  til	  citat,	  hvorimod	  de	  øvrige	  kilder	  er	  anonyme.	  	  
	  
Et	  af	  kritikpunkterne	  i	  forbindelse	  med	  salget	  har	  været,	  at	  adm.	  direktør	  Tom	  
Knutzen	  har	  scoret	  70	  millioner	  kr.	  	  i	  forbindelse	  med	  handelen.	  Ca.	  55	  millioner	  
stammer	  fra	  realiseringen	  af	  aktieoptioner,	  ca.	  11	  millioner	  kr.	  er	  
fratrædelsesgodtgørelse	  i	  henhold	  til	  hans	  kontrakt,	  og	  ca.	  fem	  millioner	  er	  
kompensation	  for,	  at	  bestyrelsen	  ikke	  kunne	  tildele	  direktørerne	  optioner	  i	  
2010,	  idet	  man	  allerede	  var	  i	  gang	  med	  at	  forhandle	  med	  interesserede	  købere	  af	  
hele	  Danisco.	  
	  
Tom	  Knutzen	  siger	  om	  beløbet:	  ”Jeg	  skammer	  mig	  ikke	  over	  de	  penge,	  jeg	  har	  
tjent	  her,	  for	  jeg	  ved,	  hvor	  meget	  værdi,	  der	  er	  skabt,	  og	  hvor	  mange	  penge	  alle	  
aktionærerne	  også	  har	  tjent	  på	  det	  her”.	  
	  
Et	  andet	  kritikpunkt	  er,	  at	  Tom	  Knutzen	  og	  Søren	  Bjerre-‐Nielsen	  under	  
salgsforløbet	  har	  udtalt	  sig	  til	  fordel	  for	  et	  salg.	  Det	  bør	  de	  ikke	  gøre,	  når	  de	  selv	  
har	  økonomisk	  interesse	  i	  et	  salg,	  mener	  blandt	  andre	  Dansk	  Aktionærforening.	  
Praksis	  er,	  at	  man	  i	  sådan	  et	  tilfælde	  lader	  bestyrelsesformanden,	  der	  ikke	  har	  
de	  samme	  økonomiske	  interesser,	  udtale	  sig.	  Den	  danske	  lovgivning	  forbyder	  
det	  dog	  ikke,	  og	  Knutzen	  og	  Bjerre-‐Nielsen	  har	  derfor	  ikke	  formelt	  gjort	  noget	  
forkert.	  
	  
Dupont	  har	  efterfølgende	  skåret	  det	  tidligere	  Danisco	  til	  og	  integreret	  
aktiviteterne	  i	  den	  store	  amerikanske	  organisation.	  
	  
Danisco	  er	  en	  dramatisk	  case,	  sproget	  kan	  man	  bestemt	  heller	  ikke	  kritisere	  hos	  
forfatteren.	  Ingredienserne	  til	  en	  spændende	  fortælling	  er	  derfor	  i	  orden.	  
Desværre	  mangler	  dramaturgien.	  	  
	  
Bogen	  er	  bygget	  kronologisk	  op,	  og	  det,	  der	  skaber	  den	  gode	  historie:	  en	  helt,	  
man	  kan	  identificere	  sig	  med,	  en	  skurk	  og	  en	  række	  hjælpere,	  som	  skal	  støtte	  
den	  hårdt	  prøvede	  helt	  ,	  er	  ikke	  til	  stede.	  For	  hvem	  er	  egentlig	  helten?	  En	  dansk	  
journalist	  vil	  typisk	  ha’	  en	  dansk	  vinkel	  på	  sin	  historie.	  Måske	  det	  var	  blevet	  en	  
mere	  interessant,	  højdramatisk	  og	  global	  industrihistorie,	  hvis	  forfatteren	  havde	  
boret	  i	  Duponts	  interesser	  og	  drømme.	  	  
	  



Bogen	  lægger	  sig	  for	  tæt	  op	  af	  avisreportagen.	  Da	  jeg	  læste	  om	  forløbet	  i	  
aviserne,	  var	  jeg	  nysgerrig	  efter	  at	  vide	  mere	  om	  Dupont.	  Sulten	  efter	  viden	  om	  
sagen	  er	  der	  stadig,	  selvom	  jeg	  nu	  har	  læst	  en	  bog	  på	  250	  sider!	  	  
	  
Om	  forfatteren	  
Jesper	  Kongskov	  er	  erhvervsjournalist	  på	  Børsen,	  hvor	  han	  har	  været	  ansat	  
siden	  2006.	  Han	  er	  uddannet	  journalist	  fra	  Roskilde	  Universitetscenter	  og	  har	  
tidligere	  arbejdet	  ved	  Ritzaus	  Bureau.	  
	  
Citat:	  
	  
”Må	  jeg	  så	  lige	  erindre	  om,	  at	  det	  er	  aktionærerne	  selv,	  der	  på	  
generalforsamlingen	  har	  godkendt	  de	  optionsordninger,	  som	  de	  to	  
direktører	  har	  fået”.	  
	  
Bestyrelsesformand	  Jørgen	  Tandrup	  


