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9. november 2004

Til Københavns Fondsbørs
Meddelelse nr. 26 / 2004

IC Companys A/S – Meddelelse fra bestyrelsens formandskab
Med fondsbørsmeddelelse af 2.11.2004 informerede IC Companys A/S (ICC) om sit overskud på 130 mio. kr. før skat i 1. kvartal af regnskabsåret 2004/05. Den følgende udvikling
nødvendiggør efter formandskabets vurdering en meddelelse til aktiemarkedet. Denne
fondsbørsmeddelelse er ikke udsendt af bestyrelsen, men af formandskabet.
Årsagen er så usædvanlig, at den næppe har fortilfælde. Indholdet bedømmes af formandskabet til at være kursrelevant, således at oplysning skal tilgå børsmarkedet, selv om der ikke er enighed i bestyrelsen om dens formulering. Derfor påtager formandskabet sig ansvaret
for at udsende den.
Niels Martinsen, som er eneejer af Friheden Invest A/S, som på sin side ejer 38% af aktierne
i ICC, har således anmodet formanden for ICC om at forlade sin post under foregivende af,
at det sker efter eget ønske og efter vel udført gerning. Derved ville en ekstraordinær generalforsamling kunne undgås. Niels Martinsen finder det bedst for virksomheden og medarbejderne, hvis han kan ændre bestyrelsen uden en generalforsamling. Anmodningen blev
afvist som lidet acceptabel for selskabets aktionærer og for ICC. Efter at have opstillet til
genvalg til bestyrelsen for få dage siden vil formanden i øvrigt vanskeligt kunne forklare en
så besynderlig holdningsændring.
Herefter har Niels Martinsen besluttet at lade Friheden Invest foranledige indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i ICC med henblik på at gennemføre den af ham ønskede udskiftning i bestyrelsen. Vi vedlægger den anmodning, som Friheden Invest har fremsendt, og
hvori Niels Martinsen tilkendegiver sine motiver for at ønske forholdene ændret.
Niels Martinsen angiver som sin begrundelse, at han finder udviklingen i ICC meget bekymrende. Derfor finder han det for virksomhedens skyld nødvendigt, at han selv sætter sig i førersædet sammen med de af ham selv ønskede ledere. Niels Martinsen ønsker ikke kun, at
formanden for selskabets bestyrelse fratræder, men også at Klaus Rasmussen, koncernchef
siden 1.5.2004, opsiges med den begrundelse, at han ikke er den rette for ICC.
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Formandskabet finder dispositionen uhensigtsmæssig og Niels Martinsens begrundelse uantagelig. Formandskabet finder påstanden om en bekymrende udvikling meningsløs. Der er
fortsat meget, som skal rettes, men der er skabt et godt grundlag for fremtiden. Efter formandskabets opfattelse har Niels Martinsen selv bidraget til vanskelige arbejdsforhold i bestyrelsen, hvor der har været uenighed om væsentlige forhold til skade for beslutningsprocessen i koncernen. Det overordnede utvetydige indtryk er, at der for første gang sker en
kraftig forbedring af resultaterne i ICC.
Stridsspørgsmålene har været af forskellig art. Niels Martinsen lægger afgørende vægt på, at
koncernchefen har en baggrund i tøjbranchen, medens formandskabet først og fremmest
forlanger ledelseskompetence og købmandskab under hensyntagen til koncernens størrelse.
Vi nævner i den forbindelse, at Niels Martinsens tidligere selskab InWear flere gange kom i
store problemer under en ledelse med ekspertise i tøjbranchen, men overlevede og skabte
ny vækst ved i perioder at respektere ledelseskompetence og købmandskab.
Et andet eksempel er Niels Martinsens utilfredshed med vore forsøg på at begrænse hans
tætte kontakt til og direkte indflydelse på medarbejdere med basis i hans kontor på virksomheden, hans lønnede konsulentopgaver for ICC, medlemskab af væsentlige datterselskabsbestyrelser etc.
I modsætning til Niels Martinsen har vi været tilfredse med Klaus Rasmussens indsats i det
halve år, han har været i virksomheden, og vi tillægger ham en betydelig andel i den nye positive udvikling, ledelsesmæssigt såvel som økonomisk. Klaus Rasmussen har haft en utaknemmelig opgave i spændingsfeltet mellem Niels Martinsen og formandskabet og har formentlig disponeret mere i overensstemmelse med formandskabets end med Niels Martinsens hensigter.
Formandskabet vurderer, at resultatet i 1. kvartal 2004/05 er udtryk for en så markant forbedring i forhold til de foregående år, at der også i den nærmest kommende tid kan forventes
tilfredsstillende regnskabsresultater. Hertil kommer, at med gode regnskabsresultater er
værdien af nogle af koncernens datterselskaber højere end under de foregående års dårlige
udvikling.
Afsluttende skal det bemærkes, at da Niels Martinsen for et år siden anmodede Ole T.
Krogsgaard om at indtræde som formand for selskabets bestyrelse, var det naturligt at se det
som udtryk for Niels Martinsens ønske om at lade formanden lægge kursen for koncernen.
Niels Martinsens forsøg på at fastholde for meget uændret gav anledning til konflikter i bestyrelsen. Dette i forening med upopulære, men nødvendige forandringer medførte uønskede
frustrationer i organisationen.
Formandskabet finder, at dette i første omgang er tilstrækkeligt til at give aktionærerne et
indtryk af baggrunden for den nye særprægede udvikling. Den forventede ekstraordinære
generalforsamling er planlagt til den 2. december 2004 med en afstemning om Niels Martinsens forslag.

København, den 9. november 2004

Ole T. Krogsgaard
Formand for bestyrelsen

Bjarne Hansen
Næstformand for bestyrelsen
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Til bestyrelsen for IC Companys A/S

På en ekstraordinær generalforsamling dags dato i Friheden Invest A/S blev det besluttet at
anmode bestyrelsen i IC Companys A/S om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling så hurtigt som muligt med valg af bestyrelsesmedlemmer som eneste punkt på dagsordenen.
Når dette bringes op kort tid efter IC Companys A/S’ ordinære generalforsamling, skyldes
det, at to af selskabets direktører har sagt deres stilling op. Det er produkt- og marketingdirektør Mikkel Vendelin Olesen og koncerndirektør og CFO Henrik Theilbjørn.
Mikkel Vendelin Olesens opsigelse er meddelt Københavns Fondsbørs torsdag den 28. oktober d.å, jf. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/04 fra IC Companys A/S. Henrik Theilbjørns opsigelse er først i dag meddelt den samlede bestyrelse i IC Companys A/S.
Mikkel Vendelin Olesen og Henrik Theilbjørn har over for Niels Martinsen tilkendegivet, at
den væsentligste grund til deres opsigelse er, at de hverken har tillid til, at administrerende
direktør Klaus H. Rasmussen eller bestyrelsesformand Ole T. Krogsgaard formår at skabe
troværdige samarbejdsrelationer i virksomheden, og at de på den baggrund ikke har tiltro til,
at Klaus H. Rasmussen vil kunne føre den af bestyrelsen vedtagne strategi ud i livet i overensstemmelse med planerne.
Tre medlemmer af bestyrelsen for IC Companys A/S, nemlig Niels Martinsen, Ole Wengel og
Kaja Møller, har tilkendegivet, at de deler de to direktørers opfattelse.
De tre bestyrelsesmedlemmer ønsker således, at Klaus H. Rasmussen fratræder med øjeblikkelig virkning. Samtidig ønsker de, at han erstattes af Henrik Theilbjørn, der til den samlede bestyrelses tilfredshed tidligere har fungeret som administrerende direktør i seks måneder, hvor han samtidig havde hovedansvaret for implementeringen af bestyrelsens strategi.
Henrik Theilbjørn og Mikkel Vendelin Olesen har i dag imødekommet et ønske fra Niels Martinsen om at tilbagekalde deres opsigelser med henblik på at udgøre den fremtidige direktion
i koncernen.
Bestyrelsens formand Ole T. Krogsgaard har ladet forstå, at han og bestyrelsens næstformand Bjarne Hansen ikke deler Niels Martinsens opfattelse af de af ham ønskede ledelsesændringer. Friheden Invest A/S, der råder over 38 procent af stemmerne i IC Companys A/S,
fastholder, at virksomhedens administrerende direktør afskediges. Uenigheden med formandskabet leder derfor beklageligvis til, at Friheden Invest A/S foreslår, at Ole T. Krogsgaard og Bjarne Hansen udtræder af bestyrelsen.
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Til trods for den anførte uenighed er det på sin plads her at rette en tak til Ole T. Krogsgaard
for det store arbejde, han som formand har udført i en for koncernen omskiftelig periode,
hvor et godt økonomisk fundament for koncernens fremtid er blevet etableret.
Friheden Invest A/S bakker således fuldt og helt op om de vedtagne strategitiltag som beskrevet i årsrapporten for IC Companys A/S for 2003/04 og ønsker med de foreslåede ændringer i den daglige ledelse alene at sikre kontinuiteten og dermed styrke implementeringen
af bestyrelsens strategi.
Det er derfor nødvendigt, at der snarest afholdes en ekstraordinær generalforsamling med
henblik på valg af nye medlemmer til bestyrelsen.
Niels Martinsen, Kaja Møller og Ole Wengel har tilkendegivet, at de er villige til at fortsætte i
bestyrelsen. Det skal i den forbindelse understreges, at bestyrelsesmedlem i IC Companys
A/S, direktør Leif Juul Jørgensen, på grund af bortrejse ikke har haft mulighed for at tilkendegive sin holdning til de af Friheden Invest A/S foreslåede ændringer.
Som nyt medlem af bestyrelsen foreslår Friheden Invest A/S direktør Niels Hermansen, tidligere koncernsalgsdirektør i InWear A/S, administrerende direktør i Fritz Hansen A/S og administrerende direktør i Neoplex A/S.
Det er planen, at bestyrelsen vil konstituere sig med Niels Martinsen som formand og Ole
Wengel som næstformand.
Det er herefter hensigten at udvide bestyrelsen til seks medlemmer på førstkommende ordinære generalforsamling i efteråret 2005.

Med venlig hilsen

Niels Martinsen
direktør
Kontakt: tlf. 4594 6610 eller 4082 1924

