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Fritz H. SchurFritz H. Schur

Fusion mellem Fusion mellem 
Posten og Post DanmarkPosten og Post Danmark
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Fusion mellem Posten AB og Post DanmarkFusion mellem Posten AB og Post Danmark

− Første kontakt etableret juni 2007
− Diskussioner mellem ejerne påbegyndt efteråret 2007, 

pause grundet det danske folketingsvalg
− Ejerne har et fælles perspektiv – en samlet gruppe, 

mere konkurrencedygtig med omsætning på cirka DKK 
36 milliarder og >50.000 medarbejdere

− Konstruktive forhandlinger med henblik på at sikre  
landsdækkende postservice af høj kvalitet

− Hensigtserklæringen underskrevet 1. april 2008 –
fusionen forventes gennemført inden udgangen af 
2008
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En En ffæælleslles visionvision

− At skabe én aktør, grundlagt ud fra logiske industrielle 
principper, som i fremtiden kan opfylde den universelle 
serviceforpligtelse med samme høje kvalitet som i dag

– Sikre forudsætningerne for den universelle 
serviceforpligtelse for alle borgere i Sverige og Danmark

– Tilbyde det nordiske erhvervsliv et konkurrencedygtigt 
alternativ med hensyn til leveringer til, fra og inden for 
Norden
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32.442

23,9 mia. DKK

1,6 mia. DKK

Fuldt ud liberaliseret

21.163

11,9 mia. DKK

0,9 mia. DKK

Majoriteten af services 
liberaliseret

Antal 
medarbejdere

Omsætning 2007

Oversigt Oversigt –– Posten Posten ogog Post DanmarkPost Danmark

Driftsresultat 2007

Grad af regulering

Svenske stat 100%
Danske stat 75%

CVC Capital Partners 22%
Medarbejdere 3%

Ejerskab
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Det nye selskabDet nye selskab

Post DanmarkPost Danmark Posten Sverige Posten Sverige 

KoncerndirektionKoncerndirektion

StrålforsStrålforsLogistikLogistik

KoncernfunktionerKoncernfunktioner

KoncernbestyrelseKoncernbestyrelse

Shared servicesShared services
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Den Den samledesamlede koncernkoncern

Huvudkontor/säte

Bestyrelsesformand

Adm. direktør

Omsætning 35,7 mia. DKK

Driftsresultat 2,5 mia. DKK

Stockholm (Solna)

Fritz H. Schur

Erik Olsson

Hovedkontor 
(registreret)

Antal medarbejdere 54.000
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Den samlede koncernDen samlede koncern

Relativt ejerskab Antal bestyrelses-
medlemmer

4

4

3

Den svenske stat

Den danske stat og CVC

Den svenske stat

Den danske stat og CVC

Medarbejdere Medarbejdere

I alle henseender er ejernes indflydelse balanceret således, at den svenske
stat har ligeså mange stemmer som den danske stat og CVC tilsammen

3,0%
38,8% 

58,2%
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• De Post-La Poste er i øjeblikket ejet af den 
belgiske stat (50% plus én aktie) og af 
Post Danmark og CVC (50% minus én 
aktie)

• Omsætning på 17,0 mia. DKK og 32.571 
medarbejdere i 2007

• Post Danmark har en samarbejdsaftale om 
at bistå ledelsen i De Post-La Poste i 
udviklingen af selskabet

• Dato for liberalisering ikke fastsat (dog 
senest i 2011)

• Nye muligheder for samarbejde inden for 
informationslogistik

• De Post-La Poste er i øjeblikket ejet af den 
belgiske stat (50% plus én aktie) og af 
Post Danmark og CVC (50% minus én 
aktie)

• Omsætning på 17,0 mia. DKK og 32.571 
medarbejdere i 2007

• Post Danmark har en samarbejdsaftale om 
at bistå ledelsen i De Post-La Poste i 
udviklingen af selskabet

• Dato for liberalisering ikke fastsat (dog 
senest i 2011)

• Nye muligheder for samarbejde inden for 
informationslogistik

De De PostPost--LaLa Poste Poste –– en en finansielfinansiel investering investering ogog en en 
strategisk position pstrategisk position påå det det europeuropææiskeiske markedmarked

Omsætningsfordeling 2007Omsætningsfordeling 2007

81%

4%

4%

11%

Breve

Logistik

Informationslogistik

Øvrige
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FremtidigtFremtidigt ejerskabejerskab

– Posten’s medarbejdere vil i forbindelse med transaktionen 
blive tilbudt muligheden at købe aktier i det nye selskab

– Aktier tilhørende medarbejdere i Post Danmark vil blive 
konverteret til aktier i det nye selskab

– En udvidelse af aktionærbasen gennem mulig fremtidig 
børsnotering indgår i den af ejerne underskrevne 
hensigtserklæring
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En transaktion som En transaktion som skaberskaber nye nye mulighedermuligheder

Erik OlssonErik Olsson
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Brevmarkedet Informationslogistikmarkedet Logistikmarkedet

MarkederMarkeder under under betydeligebetydelige forandringerforandringer

Liberalisering 
og øget

substitution

Liberalisering 
og øget

substitution

Øget
teknologisk 

integration og
specialisering

Øget
teknologisk 

integration og
specialisering

Globalt 
drevet 

konsolidering

Globalt 
drevet 

konsolidering
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Posten Norge
• Ekspansion i Sverige og Danmark via 

City Mail og Box

• Opkøb med henblik på at tilbyde
helhedsløsninger inden for logistik på
det nordiske marked

Posten Norge
• Ekspansion i Sverige og Danmark via 

City Mail og Box

• Opkøb med henblik på at tilbyde
helhedsløsninger inden for logistik på
det nordiske marked

Itella
• Nordisk og baltisk ekspansion

gennem brandet Itella

• Opkøb for at styrke positionen på
det nordeuropæiske
logistikmarked

• Joint venture med Posten Norge 
inden for informationslogistik på
det norske marked

Itella
• Nordisk og baltisk ekspansion

gennem brandet Itella

• Opkøb for at styrke positionen på
det nordeuropæiske
logistikmarked

• Joint venture med Posten Norge 
inden for informationslogistik på
det norske marked

DHL (Deutsche Post)

• Har styrket positionen i 
logistiksektoren i Norden 

• Annonceret 1.500 DHL-points of 
service i Sverige inden
udgangen af 2008

DHL (Deutsche Post)

• Har styrket positionen i 
logistiksektoren i Norden 

• Annonceret 1.500 DHL-points of 
service i Sverige inden
udgangen af 2008

Schenker (Deutsche Bahn)
• Markedsleder inden for logistik

• Eget distributionsnetværk med 
1.400 points of service i Sverige

• Opkøb af distributions-
virksomheder

Schenker (Deutsche Bahn)
• Markedsleder inden for logistik

• Eget distributionsnetværk med 
1.400 points of service i Sverige

• Opkøb af distributions-
virksomheder

ØØgetget konkurrencekonkurrence i Nordeni Norden

TNT
• Ekspansion i Sverige og

Danmark inden for TNT Express

• Stærk markedsposition primært
inden for expressleverings-
tjenester

TNT
• Ekspansion i Sverige og

Danmark inden for TNT Express

• Stærk markedsposition primært
inden for expressleverings-
tjenester

GLS (Royal Mail)
• Ekspansion gennem

positionering inden for 
pakker for 
erhvervskunder på det 
danske marked

• Etableret i 2002 gennem
opkøb

GLS (Royal Mail)
• Ekspansion gennem

positionering inden for 
pakker for 
erhvervskunder på det 
danske marked

• Etableret i 2002 gennem
opkøb
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HovedrationalerHovedrationaler bag fusionenbag fusionen

• Beskytte den universelle serviceforpligtelse

• Styrke positionen i et nordisk marked med stigende konkurrence

• Øge international attraktivitet inden for primært logistik

• Drage nytte af nye forretningsmuligheder i et liberaliseret europæisk marked

• Omfattende værdiskabende synergier inden for drift og administration

• Beskytte den universelle serviceforpligtelse

• Styrke positionen i et nordisk marked med stigende konkurrence

• Øge international attraktivitet inden for primært logistik

• Drage nytte af nye forretningsmuligheder i et liberaliseret europæisk marked

• Omfattende værdiskabende synergier inden for drift og administration

Fordele for alle 
kundegrupper i Norden

– Høj markedstilstede-
værelse og 
tilgængelighed

– Langsigtet 
priseffektivitet

– Ressourcer til at udvikle 
moderne services

Fordele for alle 
kundegrupper i Norden

– Høj markedstilstede-
værelse og 
tilgængelighed

– Langsigtet 
priseffektivitet

– Ressourcer til at udvikle 
moderne services

Fordele for selskaber-
nes medarbejdere

– Langsigtet 
konkurrenceevne

– Bedre 
udviklingsmuligheder

– Mulighed for delt 
ejerskab gennem 
medarbejderaktier

Fordele for selskaber-
nes medarbejdere

– Langsigtet 
konkurrenceevne

– Bedre 
udviklingsmuligheder

– Mulighed for delt 
ejerskab gennem 
medarbejderaktier

Fordele for ejerne

– Beskytte den universelle 
serviceforpligtelse

– Vedvarende 
profitabilitet og 
vækstmuligheder

– Fortsatte investeringer i 
vigtig infrastruktur

– Værdipotentiale

Fordele for ejerne

– Beskytte den universelle 
serviceforpligtelse

– Vedvarende 
profitabilitet og 
vækstmuligheder

– Fortsatte investeringer i 
vigtig infrastruktur

– Værdipotentiale
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Et Et fusioneretfusioneret selskabselskab med med ststæærkrk konkurrenceevnekonkurrenceevne

En europæiske informationslogistik-
virksomhed

En logistikforretning i Norden

Separate brev-
forretninger i Sverige 
og Danmark

...ledende nationale 
distributionsløsninger for 
borgere og erhvervskunder

...førende informationsløsninger fra første fil 
til sidste mil

...ledende inden for effektiv 
varedistribution fra, til og inden for 
Norden

En stærk Brevforretning med 
stærk konkurrenceevne og solid 
profitabilitet

En stærk Brevforretning med 
stærk konkurrenceevne og solid 
profitabilitet

En nordisk Logistikforretning er 
forudsætningen for vækst
En nordisk Logistikforretning er 
forudsætningen for vækst

Et stærkt udbud inden for  
Informationslogistik øger
konkurrenceevnen i Europa

Et stærkt udbud inden for  
Informationslogistik øger
konkurrenceevnen i Europa
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En fusion En fusion skaberskaber synergier synergier indeninden for flere for flere omrområåderder

Omsætnings- og 
omkostnings-

synergier i 
produktionen

Produktion og 
transporter

Finansielle synergier 
i relation til 
fremtidige 

investeringsbehov

Miljø- og klima 
relaterede 

investeringerDirekte 
omkostnings-

synergier inden for 
servicefunktioner

IT, Indkøb, 
Administration

Estimeret til cirka 0,8 mia. 
DKK årligt
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Den videre procesDen videre proces

Fritz H. SchurFritz H. Schur
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Konkurrence-
myndigheder

Endelig
underskrivelse af
aftaler

April May June Oct Dec

April 1
Underskrivelse af hensigts-
erklæring og offentliggørelse

Forslag til
høring

Parla-
mentsbe-
slutning

DD-proces

Regerings-
beslutning

Fusions-
forberedelser

Forbered-
elser

Ansøgning til
tilsynsførende
myndigheder

Evaluering og
beslutning

NovSepJuly Aug

Formel
fusion

DD & fusion

Det danske
Folketing

Det svenske
parlament

TidsplanTidsplan ogog viderevidere processprocess

Ambitionen er formelt at færdiggøre fusionen inden 
udgangen af 2008

Forberedelse og beslutning i relation til love og relaterede dokumenter
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AppendiksAppendiks



Side 21

ResultatopgResultatopgøørelserelse -- sammenfatningsammenfatning

Posten AB Post Danmark A/S Ureviderede pro forma tal
Mio. DKK 2007 Mio. DKK 2007 Mio. DKK 2007

Indtægter i alt 23,780 Indtægter i alt 12,082 Indtægter i alt 35,862
Personelle omkostninger -10,393 Personelle omkostninger -6,908 Personelle omkostninger -17,301
Andre eksterne omkostninger -10,978 Andre eksterne omkostninger -3,728 Andre eksterne omkostninger -14,706

EBITDA 2,409 EBITDA 1,446 EBITDA 3,855
Afskrivninger -835 Afskrivninger -598 Afskrivninger -1,433

EBIT 1,574 EBIT 848 EBIT 2,422
Finans, netto 149 Finans, netto 53 Finans, netto 202

Resultat før skat 1,724 Resultat før skat 901 Resultat før skat 2,625
Skat -489 Skat -188 Skat -677

Resultat efter skat 1,234 Resultat efter skat 713 Resultat efter skat 1,947

Note: Tallene er omregnet til DKK baseret på den Note: Tallene er baseret på en simpel addering
officielle kurs ultimo det enkelte år til illustrativt brug. 
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• Post Danmark er ejet af den danske stat (75%), 
CVC (22%) og medarbejdere (3,0%)

• I 2006 købte Post Danmark og CVC sammen 50% 
minus 1 aktie i De Post-La Poste, Belgien

• Af Post Danmarks indtægter kommer omkring 
90% fra erhvervskunder (2007)

• Vision: ”Post Danmark er anerkendt af kunderne 
som en førende virksomhed i logistik- og 
distributionsbranchen i Danmark”

• Post Danmark er ejet af den danske stat (75%), 
CVC (22%) og medarbejdere (3,0%)

• I 2006 købte Post Danmark og CVC sammen 50% 
minus 1 aktie i De Post-La Poste, Belgien

• Af Post Danmarks indtægter kommer omkring 
90% fra erhvervskunder (2007)

• Vision: ”Post Danmark er anerkendt af kunderne 
som en førende virksomhed i logistik- og 
distributionsbranchen i Danmark”

Post Danmark A/SPost Danmark A/S

Omsætningsfordeling 2007Omsætningsfordeling 2007

70%

19%

11%

Breve

Pakker

Direct marketing
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Post Danmark Post Danmark ––
udvidelseudvidelse af af ejerskabejerskab ogog tilstedevtilstedevæærelserelse i Europai Europa

– I 2002 besluttede Folketinget at skabe Post Danmark 
A/S

– I 2005 købte CVC Capital Partners 22% af aktierne
– Senere samme år blev 3% af aktierne solgt til

medarbejderne
– I 2006 købte Post Danmark og CVC 50% minus en aktie 

i belgiske De Post-La Poste
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• Posten AB er ejet af den svenske stat (100%)

• I 2006 købte Posten AB Strålfors

• Omkring 94% af Posten’s omsætning stammer fra
erhvervskunder

• Vision: ”Posten leverer kommunikations- og
logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse
kunder”

• Posten AB er ejet af den svenske stat (100%)

• I 2006 købte Posten AB Strålfors

• Omkring 94% af Posten’s omsætning stammer fra
erhvervskunder

• Vision: ”Posten leverer kommunikations- og
logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse
kunder”

Posten ABPosten AB

Omsætningsfordeling 2007Omsætningsfordeling 2007

56%
28%

13%
3%

Breve

Logistik

Informationslogistik

Øvrige
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Relativ Relativ vvæærdiansrdiansæættelsettelse i fokus i fokus –– mangemange parametreparametre

Driftsresultat / pengestrømmeDriftsresultat / pengestrømme

BalanceBalance

Corporate governanceCorporate governance

Nettokassebeholdning / nettogældNettokassebeholdning / nettogæld

EjendommeEjendomme

Investeringer (for eksempel La Poste, Belgien)Investeringer (for eksempel La Poste, Belgien)

PensionerPensioner

Ekstraordinær dividendeEkstraordinær dividende

……

3,0%

58,2%

38,8% 

Den svenske stat

Den danske stat og CVC

Medarbejdere

Relativt ejerskab
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Den universelle Den universelle serviceforpligtelseserviceforpligtelse sikressikres (1/2)(1/2)

− Gennemgang af virksomheden viser at:

– Postal serviceforpligtelse, det vil sige national forpligtelse
til at tilbyde postale services, er forbundet med 
tillladelser i relation til driften af postale services som 
udfærdiget af de tilsynsførende myndigheder

– De specifikke nationale interesser, for eksempel en 
udbygget brevservice i yderkantsområderne og portofri 
levering af blindskriftsforsendelser kan håndteres på en 
måde svarende til i dag
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Den universelle Den universelle serviceforpligtelseserviceforpligtelse sikressikres (2/2)(2/2)

− Det er i aftalen anført at ”formålet og strategien er at 
fortsætte med at opfylde den universelle 
serviceforpligtelse i relation til postale services i 
Sverige og Danmark”

− Det vil i vedtægterne også i fremtiden fremgå at 
virksomhedens primære fokus skal være at drive 
postale services på national basis, og i og med at den 
svenske stat ikke binder sig til et reduceret ejerskab
på mindre end 34%, er servicen sikret

− Postdirektivet giver medlemsstaterne mulighed for at 
finansiere opfyldelsen af den universelle 
serviceforpligtelse gennem tredjeparts sourcing, 
statssubsidiering eller en kompensationsfond


