
Tivoli A/S 

CVR-nr. 10 40 49 16 

År 2017, fredag den 21. april kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling for Ti-

voli A/S i Koncertsalen, Vesterbrogade 3. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

 

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

 

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrap-

port. 

 

4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 

 

a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalfor-

samling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade sel-

skabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gæl-

dende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. 

 

b) Aktionær Henning Dam Poulsen foreslår, at bestyrelsen opfordres til 

at undersøge, om der sker forskelsbehandling ved ansættelse af ufag-

lærte i Tivoli på baggrund af etnicitet eller oprindelse. 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 

6. Valg af revisor. 

 

7. Eventuelt. 

 

Til stede var aktionærer repræsenterende 3.415.314 stemmer og en aktiekapital på 

34.153.140 kr., hvilket udgjorde 59,74 % af selskabets samlede aktiekapital. Forud 

for generalforsamlingen var der udstedt 2.122 adgangskort. Af disse deltog 1.084 

personer i generalforsamlingen, heraf 719 aktionærer med stemmeret. I tillæg hertil 

havde bestyrelsen modtaget fuldmagt fra aktionærer repræsenterende 46.114 stem-

mer.  

 

Formanden bød velkommen og takkede de mange fremmødte aktionærer for deres 

deltagelse i generalforsamlingen.  

 

Formanden introducerede herefter dirigenten, Underdirektør Annette Juhl, besty-

relsen med de generalforsamlingsvalgte medlemmer ved næstformand Mads Le-

bech, Ulla Brockenhuus-Schack og Tommy Pedersen og de to medarbejdervalgte 

repræsentanter, John Høegh Berthelsen og Tue Krogh-Lund, samt direktionen i 

form af selskabets administrerende direktør Lars Liebst og selskabets økonomidi-

rektør Andreas Morthorst. Afslutningsvist præsenterede formanden referenten, pro-

jektchef Jacob Krogh derefter statsautoriseret revisor Kim Füchsel og statsautori-

seret revisor Torben Jensen fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, der 

havde underskrevet revisionspåtegningen i årsrapporten.  
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Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 15 havde udpeget 

Underdirektør Annette Juhl som dirigent. 

 

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlin-

gen i tråd med selskabets vedtægter § 8 var sket ved Fondsbørsen OMX, i Erhvervs-

styrelsens IT-system og på Tivolis egen hjemmeside den 20. marts 2017 samt var 

sendt til de noterede aktionærer også den 20. marts 2017.  

 

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen indeholdt de oplysninger, der 

kræves jævnfør lovgivningen og vedtægterne og erklærede herefter generalforsam-

lingen for lovligt indkaldt. Dirigenten gennemgik den samlede dagsorden for gene-

ralforsamlingen og foreslog herefter, at dagsordenens punkter 1, 2 og 3 i lighed med 

tidligere år blev behandlet under ét. 

 

Dagsordenens punkt 1, 2 og 3 
 

Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde følgende beretning om årets gang: 

 

”Ligesom sidste år vil beretningen også i år bestå af min talte beretning og af en 

film.  

 

Jeg vil i min talte beretning fokusere mest på regnskabet, mens filmen vil vise ak-

tiviteterne i Tivoli i 2016. 

 

Tivoli har haft et godt år. Alle tre sæsoner var velbesøgte, og Tivolis samlede be-

søgstal blev igen i år højt, med lidt over 4,6 millioner gæster. Det samlede besøgstal 

blev dog 2 procent lavere end det usædvanligt velbesøgte år 2015, hvilket blandt 

andet skyldes at sæsonen 2015 havde 8 flere åbningsdage end 2016.  

 

Besøgstallet fordeler sig på 2.928.000 gæster i sommersæsonen, 507.000 til Hallo-

ween i Tivoli, 1.082.000 til Jul i Tivoli og 121.000 udenfor sæson.  

 

Det kan således konstateres, at trods et mindre fald i besøgstallet, at det gennem-

snitlige besøgstal per åbningsdag var højere i 2016 end i 2015. 

 

I 2006 introduceredes Tivolis nugældende mission ’Vi vil betage vores gæster’. Det 

er den sætning Tivolis medarbejdere sigter imod, som det helt overordnede strate-

giske holdepunkt sammen med visionen ’Vi vil være et førende, internationalt op-

levelsesbrand’. 

 

Men i en tid, hvor der er flere og flere særinteresser og hvor de sociale medier gør 

det lettere at komme til orde, er det at betage faktisk ikke en nem sag. Sammenholdt 

med Tivolis grundtanke om mangfoldighed, hvad enten det gælder bredden i kultu-

relle tilbud og spisesteder, eller medarbejderstaben, bliver betagelsens kunst blot 

yderligere udfordret. 

 

Til trods for disse tendenser, lykkedes det Tivoli i 2016 at fortsat fastholde et højt 

gæstetilfredshedsniveau på tværs af sæsonerne. 94 % af gæsterne gav udtryk for, at 
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deres samlede bedømmelse af besøget under Sommer i Tivoli var meget tilfreds-

stillende eller tilfredsstillende. For henholdsvis Halloween og Jul i Tivoli bedømte 

95 % og 96 % af gæsterne besøget som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 

 

Den høje tilfredshed viser, at Tivoli udvikler sig til glæde og gavn for Havens gæ-

ster. Og det er tilliden til, at Tivoli står for kvalitet, tryghed og ordentlighed, at 

Haven tiltrækker mange loyale og tilfredse gæster. 

 

Den høje tilfredshed betyder også, at der er rigtig mange af vores gæster, som øn-

sker at anbefale andre at besøge Tivoli. 

 

For alle tre sæsoner gælder – som I kan se bag mig – at der er en meget høj såkaldt 

anbefalelsesgrad. Og under Halloween i Tivoli er det oppe på 96 % af Tivolis gæ-

ster, som helt sikkert eller sandsynligvis vil anbefale familie og venner en tur i Ti-

voli.  

 

Både den høje tilfredshed blandt gæsterne og de mange gæster, som ønsker at an-

befale en tur i Tivoli, forsikrer os om, at vi lykkes med at udvikle Tivoli, som en 

fortsat attraktiv oplevelse for vores gæster – lige gyldigt om gæsten kommer for at 

nyde blomsterne, prøve forlystelser eller høre en klassisk koncert. 

 

Jeg vil nu vende mig mod regnskabet. Regnskabet, der er indeholdt i årsrapporten 

fra side 23, ledsages af en mere fortællende regnskabsberetning, der starter på side 

18 i årsrapporten. Endvidere suppleres den trykte årsrapport af en digital årsrapport, 

som ligger på Tivolis hjemmeside. I den digitale årsrapport kan man opleve året 

2016 i lyd og billeder og blive klogere på eksempelvis Tivolis tiltag til at udnytte 

det stærke Tivoli-brand ved etablering af blandt andet Tivoli Akademiet, mobilspil-

let Tivoli Puzzle og lanceringen af Tivoli-øl i samarbejde med Royal Unibrew. 

 

Jeg vil her gennemgå årets resultat i hovedtræk.  

 

Omsætning inklusive forpagtere og lejere var i 2016 1.288,1 mio. kr. mod 1.319,7 

mio. kr. i 2015, hvilket svarer til et fald på 2,4 %. 

 

For Tivoli alene – det vil sige uden forpagtere og lejere - udgjorde omsætningen i 

regnskabsåret 2016 945,2 mio. kr. mod 955,2 mio. kr. i 2015. Omsætningen er så-

ledes faldet med 10 mio. kr. svarende til et fald på lidt over 1 %. 

 

Resultatet før af- og nedskrivninger er 187,2 mio. kr. i 2016 mod 163,0 mio. kr. året 

før. Det svarer til en stigning på næsten 15 %. 

  

Resultatet før skat blev i 2016 på 96,3 mio. kr. mod 64,1 mio. kr. året før, hvilket 

er en stigning på 50 %. 

 

Justeret for særlige poster, er resultat før skat for 2016 steget fra 76,4 mio. kr. i 2015 

til 103,6 mio. kr., svarende til en stigning på næsten 36 %. 

 

Endelig blev resultat efter skat på 75,3 mio. kr. i 2016 mod 43,8 mio. kr. i 2015, 

hvilket er en stigning på 72 %. 
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I den seneste af Tivolis 2 opjusteringer for forventninger til resultatet før skat for 

2016, gav vi udtryk for, at resultatet før skat for regnskabsåret 2016 forventedes at 

opnå et niveau på 90 – 100 mio.kr. Denne forventning blev indfriet med resultatet 

før skat på de 96,3 mio. kr. 

 

De oprindelige forventninger, udmeldt i starten af 2016 var et resultat før skat for 

2016 i niveauet 60 til 70 mio. kr., svarende til resultatet for 2015. 

 

Det er et tilfredsstillende resultat. 

 

Tivolis aktiekurs har over året 2016 foretaget en signifikant udvikling, hvilket især 

blev manifesteret i anden kvartal, i forlængelse af offentliggørelse af årsregnskabet, 

og sidenhen fastholdt. I det lys er det positivt at bemærke, at aktiemarkedet tilsyne-

ladende tydeligere indkalkulerer Tivolis tiltag og ambitioner for at udvikle forret-

ningen, som defineret i selskabets strategiplan ’Strategi 2014 – 2016’. Tivolis stra-

tegi for årene 2017 – 2019 ligger derfor i naturlig forlængelse af de foregående års 

strategi.  

 

Aktiesplittet sidste år gjorde et aktiekøb billigere, idet Tivolis aktiekurs indtil da, 

relativt set, lå i den høje ende. Aktiesplittet kan således også have været medvir-

kende til at drive den positive udvikling i 2016. 

 

Når vi ser på aktiekursudviklingen i 2017 i forlængelse af 2016, er det værd at be-

mærke, at aktien siden januar 2017 igen har gennemgået en signifikant udvikling. 

Dette kan formentligt, blandt flere faktorer, tilskrives de 2 opjusteringer som Tivoli 

meldte ud til markedet i henholdsvis december 2016 og januar 2017. 

 

Samlet set er aktiekursen, korrigeret for aktiesplittet sidste år, steget med næsten 

60 % siden januar 2016, hvilket samtidig også er den største udvikling, positiv som 

negativ, aktien har undergået over de seneste 10 år. 

 

Resultatet for indeværende sæson og for indeværende regnskabsår er det endnu for 

tidligt at udtale sig om, da det er afgørende, hvorledes udviklingen i antal gæster er.  

 

Det er dog forventningen, at omsætningen i 2017 vil være lidt lavere end i 2016, 

primært grundet den særdeles gode Jul i Tivoli sæson i 2016. Resultatet før skat 

forventes i niveauet 80 – 90 mio. kr. 

 

Hvorvidt det lykkes at indfri den forventning er hovedsageligt afhængig af forløbet 

af årets tre sæsoner, sommer, Halloween og jul, idet Tivoli – til trods for vægtige 

aktiviteter som det danske online kasino og aktiviteter i salene udenfor sæson - fort-

sat har en meget vejrafhængig forretning. 

 

Jeg vender mig herefter mod udbytteudbetaling. 

 

Bestyrelsen har fastlagt en generel politik for udbetaling af udbytte. Det er således 

hensigten, at der i normale investeringsår udbetales et udbytte svarende til 25 % af 

årets resultat efter skat. Med afsæt i udbyttepolitikken foreslås derfor udbetalt 18,8 

mio. kr., som svarer til 25 % af årets resultat efter skat. 
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Som en konsekvens af aktiesplittet sidste år, hvor generalforsamlingen vedtog en 

aktiesplit svarende til, at hver aktie med en nominel værdi af 100 kr. deles i 10 aktier 

med en nominel værdi på hver 10 kr., justeres udbyttet per aktie tilsvarende. Ud-

byttet bliver således 3,29 kr. pr. aktie for en aktiepost à 10 kr., hvilket, under hen-

syntagen til aktiesplittet, svarer til en stigning på 72 % i udbytte per aktie i forhold 

til sidste år. 

 

Bestyrelsen har også med virkning for indeværende år besluttet, at aktionærer med 

en navnenoteret aktiepost af pålydende mindst 1.000 kr. modtager et adgangskort 

til Tivoli. 

 

Som en konsekvens af aktiesplittet sidste år, kræver det nu 100 aktier med en påly-

dende værdi på 10 kr., mod tidligere 10 aktier á 100 kr., at modtage et aktionærkort. 

Kortet giver fri entré til Tivoli med én ledsager i sommersæsonen, under Halloween 

i Tivoli og i forbindelse med Jul i Tivoli.  

 

Endvidere har bestyrelsen besluttet, at det fortsat skal være muligt for aktionærer at 

købe årskort med rabat. Disse skal købes gennem Tivolis hjemmeside. 

 

Årsrapporten er revideret og bærer en blank revisionspåtegning. Påtegningen er un-

derskrevet af statsautoriseret revisor Kim Füchsel og statsautoriseret revisor Torben 

Jensen fra revisionsaktieselskabet PricewaterhouseCoopers.  

 

På bestyrelsens vegne anmoder jeg om, at generalforsamlingen godkender årsrap-

porten og vedtager bestyrelsens forslag til resultatfordeling. 

 

Endelig skal der også i år lyde en tak til Tivolis daglige ledelse og til Tivolis mange 

dygtige og loyale medarbejdere, der hver især har ydet deres bidrag til årets resultat. 

Og til allersidst, ligeledes en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  

 

Jeg vil herefter overlade scenen til filmen om aktiviteterne i Tivoli i 2016.” 

 

 

Hernæst fulgte visningen af den annoncerede film om aktiviteter og begivenheder i 

2016.  

 

 

Efter filmens afslutning meddelte dirigenten, at aktionærer, der havde kommentarer 

eller spørgsmål, nu var velkomne til at komme på talerstolen og fremføre disse, og 

at hun på forhånd var orienteret om, at Michael Thøgersen fra Dansk Aktionærfor-

ening gerne ville have ordet. 

 

Michael Thøgersen præsenterede sig selv som repræsentant for Dansk Aktionær-

forening og startede med at ønske tillykke med det pæne årsresultat for 2016. End-

videre påpegede han, at aktiemarkedet sætter pris på Tivoli-aktien, i lyset af tocif-

rede stigninger i 2015 og 2016, og 37 % alene i nuværende år. 

 

Han spurgte, om der er planer om at reducere antallet af aktier som kvalificerer til 

et aktionærkort, idet man ved Tivolis nuværende aktiekurs skal lægge 60 t.kr. for at 
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erhverve de påkrævede 100 Tivoli-aktier for at sikre et aktionærkort. Alternativt, 

om man kunne give aktionærer andre fordele som for eksempel et guldkort. 

 

Han spurgte ind til en redegørelse for den aktuelle status på Tivoli-Huset på Tiet-

gensgade. 

 

Han anmodede om en nærmere redegørelse for Tivolis kapitalstruktur, herunder 

vilkårene for trækningsfaciliteter stillet til rådighed af Chr. Augustinus Fabrikker. 

 

Dernæst tog han fat i Corporate Social Responsibility, hvor han bemærkede at sy-

gefraværet desværre igen er steget til nu 3,13 %, og dermed en smule over Dansk 

Arbejdsgiverforenings tal for dette område. Han anmodede om en forklaring bag 

denne stigning. Han ønskede endvidere oplyst, om det er korrekt at der er én stati-

stik for sygefravær og en anden for arbejdsulykker, samt om der har været nogen 

alvorlige uheld med forlystelser, hvor gæster er kommet til skade. 

 

Han roste aldersfordelingen i Tivoli og at man kan konstatere flere medarbejdere i 

en fremskreden alder. 

 

Han bemærkede, at antallet af naboklager er steget betydeligt, men at flere af kla-

gerne dog er relateret til byggestøj fra Tivoli Hjørnet. I forhold til afvikling af Fre-

dagsrock og Natur- og Miljøklagenævnets annullering af tilladelsen til at spille 10 

koncerter ved 65 dB i stedet for de normale 60 dB, ønskede han en redegørelse for, 

om dette ville bringe Fredagsrockkonceptet i fare. 

 

Afslutningsvist understregede han vigtigheden af, at ledelsen har aktier i selskabet, 

og udtrykte stor tilfredshed med, at Økonomidirektør Andreas Morthorst erhver-

vede Tivoli-aktier i det første ledige handelsvindue efter offentliggørelsen af Tivo-

lis årsrapport for 2016. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.  

 

Formanden takkede først Michael Thøgersen for de positive ord om årets resultat.  

 

Han vendte sig herefter mod spørgsmålet om Tivolis nuværende aktiekurs og en 

mulig reduktion af Tivoli-aktier eller andre fordele i forhold til erhvervelsen af et 

aktionærkort. Formanden bemærkede, at det seneste års markante aktiekursstigning 

har givet aktionærerne en håndgribelig gevinst, og at der således ikke er planer om 

at præmiere aktionærerne yderligere, ved eksempeltvist at reducere stykgrænsen for 

det antal Tivoli-aktier der kvalificerer erhvervelsen af aktionærkort, eller udstedel-

sen af guldkort. 

 

For så vidt angik Tivoli Huset, indledte formanden med at oplyse, at lokalplanen 

for Tivoli Huset er blevet godkendt i Teknik og Miljøudvalget, men at selve pro-

jektet endnu ikke har modtaget bestyrelsens godkendelse. Formanden understre-

gede, at fokusset for nærværende er på byggeriet af Tivoli Hjørnet, men at man vil 

arbejde yderligere på Tivoli Huset, når Tivoli Hjørnet er blevet færdigetableret. 
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For så vidt angik kapitalstruktur og trækningsfaciliteter stillet til rådighed af Chr. 

Augustinus Fabrikker til mellemfinansiering af Tivoli Hjørnet, bekræftede forman-

den, at Tivoli og Chr. Augustinus Fabrikker, i lyset af gældende markedssatser, 

havde forhandlet et fordelagtig lånesats mellem parterne. Formanden bekræftede 

endvidere, at når byggeriet af Tivoli Hjørnet er færdigt, vil der blive foretaget real-

kreditlån i selve byggeriet. 

 

For så vidt angik sygefravær, beklagede formanden det forhøjede niveau, og at der 

arbejdes ihærdigt på at nedbringe dette. Samtidig påpegede formanden, at en årsag 

til det forhøjede niveau kan være, at Tivoli er blevet mere observant på hvad der 

forekommer af forskellige typer arbejdsulykker og at dette påvirker sygefraværsta-

tistikken. Formanden bekræftede Michael Thøgersen i, at Tivoli fører én statistik 

for sygefravær og en anden for arbejdsulykker. 

 

Med hensyn til byggestøj medgav formanden, at det er svært at foretage et byggeri 

i størrelsesorden som Tivoli Hjørnet, uden at imødegå naboklager. Formanden op-

lyste, at støjgenerne og vibrationerne især skyldtes et uventet større betonfundament 

der skulle brydes op. Samtidig roste formaden ledelsen for dets stor indsats for at 

begrænse støjgenerne samt spejlafskærmningen langs Hovedalleen, der er blevet en 

populær attraktion i sig selv. 

 

For så vidt angik naboklager over lydniveauet fra Fredagsrock oplyste formanden, 

at Tivoli i realiteten kun modtager meget få naboklager vedrørende lydniveauet. 

Samtidig var man fra Tivolis side meget tilfreds med dispensationen i 2016 til at 

øge lydniveauet ved 10 Fredagsrockkoncerter fra 60 til 65 dB, men på grund af en 

procedurefejl ved Københavns Kommune, blev dispensationen annulleret igen. 

Formanden bekræftede, at den lavere grænse efterfølgende har givet udfordringer i 

forhold til at hyre visse populær kunstnere, idet de stiller strenge krav om, hvor højt 

der skal spilles før de vil optræde. Formanden konstaterede afslutningsvist, at den 

annullerede dispensation er en hæmsko, men forsikrede at Tivoli stadig kan gen-

nemføre et Fredagsrockprogram til glæde for rigtig mange publikummer. 

 

Formanden afsluttede sin beretning ved at bekræfte, at Økonomidirektør Andreas 

Morthorst havde købt Tivoli-aktier i det første ledige handelsvindue og samtidig 

indenfor reglerne omkring insiderhandel. 

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var andre aktionærer, der ønskede ordet.  

 

Ulf Gregers Andersen orienterede om forhandlingerne mellem Københavns Kom-

mune og Tivoli vedrørende Tivolis køb af grunden i 1992, som selskabet indtil da 

havde lejet af kommunen. Han spurgte, hvad der vil ske i år 2092, hvor Københavns 

Kommune har en tilbagekøbsret på grunden. 

 

Formanden svarede, at Tivoli siden købet i 1992 har købt sig ud af alle sine forplig-

telser med Københavns Kommune, men at han vil bede Tivolis Underdirektør for 

Jura og den Administrerende direktør om at undersøge de nærmere forhold, således 

at disse kan beskrives i referatet. Samtidigt understregede formanden, at grunden er 

pålagt visse servitutter, der begrænser omfanget og typer af aktiviteter der må 

iværksættes.  
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Som supplement til Ulf Gregers Andersens forespørgsel, oplyste Holger Hagelberg 

fra Tivolis Venner, at Københavns Kommune havde solgt grunden til Tivoli for 132 

mio.kr. mod en klausul om tilbagekøbsret indenfor 100 år. I tillæg til prisen, oplyste 

Holger Hagelberg, at der for hvert år skal lægges 1 mio.kr oveni prisen, således at 

i år 2012 og efter 50 år har passeret, skal grunden sælges tilbage for 182 mio.kr. 

 

---o0o--- 

 

Præcisering af formandens svar til Ulf Gregers Andersen og Holger Hagelberg, 

vedrørende Københavns Kommunes tilbagekøbsret på Tivoli-grunden: 

 

Formand oplyser, at i 1992 købte Aktieselskabet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli (her-

efter Tivoli) grunden matrikel nummer 183 Vestervold Kvarter (herefter Tivoli-

grunden) af Københavns Kommune for kr. 134 mio. kr. Indtil da havde Tivoli lejet 

Tivoli-grunden af Københavns Kommune.  

 

Købet var betinget af, at Københavns Kommune med et varsel på 5 år havde ret til 

at tilbagekøbe Tivoli-grunden eller fremtidige parceller deraf, med virkning tidligst 

fra januar 2092. Tilbagekøbet kunne ske for den oprindelige grundkøbesum med 

tillæg af 100 t.kr., i alt 234 t.kr. uden tillæg for bygningernes værdi eller andet. 

Tilbagekøbsretten kunne således først anvendes i 2092 og med en varsel på 5 år. 

 

Tivoli anmodede i 1999 Københavns Kommune om tilbud på frikøb af tilbagekøbs-

retten.  

 

Anmodningen blev forelagt Borgerrepræsentationen, som den 23. september 1999 

tiltrådte Økonomiforvaltningens indstilling af 1. september 1999, om frikøb af Kø-

benhavns Kommunes tilbagekøbsret mod et kontant beløb fastsat til kr. 3,93 mio. 

kr.  

 

Tivoli betalte denne frikøbspris og den 23. november 1999 blev servitutten om Kø-

benhavns Kommunes tilbagekøbsret aflyst i Tingbogen, således at den ikke længere 

fremgår i Tingbogen.  

 

Københavns Kommune har således ikke længere ret til at tilbagekøbe Tivoli-grun-

den. 

 

---o0o--- 

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var andre aktionærer, der ønskede ordet. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var flere der ønskede ordet, og at bestyrel-

sens beretning således var taget til efterretning, og at generalforsamlingen havde 

godkendt årsrapporten samt forslaget om anvendelse af overskuddet. 

 

Dagsordenens punkt 4a 
 

Dirigenten gennemgik forslaget i dets helhed og spurgte, hvorvidt der var nogen, 

der ønskede ordet. Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
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Dagsordenens punkt 4b 

 

Dirigenten gennemgik aktionærforslaget i dets helhed og, idet aktionæren ikke var 

til stede under generalforsamlingen, ligeledes motivation for at fremsætte forslaget. 

Aktionæren har skriftligt anført overfor Tivoli, at han gennem flere år har oplevet, 

at det som etnisk dansker er svært eller nærmest umuligt at få job som ufaglært. 

Aktionæren henviser til, at sådanne jobs forbeholdes udlændinge, og at næsten alle 

virksomheder i København nægter ufaglærte danskere job. Aktionæren henviser 

derudover blandt andet til, at han af samme årsag er blevet nægtet job som parke-

ringsvagt i København. I relation til Tivoli angiver aktionæren, at han gennem en 

længere årrække ikke har kunnet få job som ufaglært i Tivoli. Aktionæren har været 

uden arbejde de seneste 6 år. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som begrundende, hvorfor bestyrelsen 

ikke kunne støtte aktionærforslaget. 

 

Formanden bekræftede, at Tivoli havde været i dialog med aktionæren omkring 

emnet og at man ikke støttede forslaget, ligesom det er oplyst under dagsordens 

fuldstændige forslag. Formanden orienterede, at Tivoli har en klar Corporate Social 

Responsibility politik, hvori blandt andet anføres at alle medarbejdere, uagtet etnisk 

baggrund, er velkomne. Endvidere ønsker Tivoli at spejle det danske samfund i sine 

ansættelser, men at man prioriterer ansættelse af de mest kvalificerede medarbej-

dere, og aldrig specifikt rekrutterer på baggrund af etnicitet. Således er det funda-

mentalt for Tivoli, i forhold til at skabe den bedst mulig gæsteoplevelse, at der hyres 

efter kvalifikation og indstilling til de respektive arbejdsopgaver. 

 

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var nogen aktionærer der havde 

kommentarer til dagsordens punkt 4b. 

 

Idet Tivolis to største aktionærer, der totalt repræsenterer over 57 % af aktiekapita-

len og 95,78 % af de tilstedeværende stemmer, ikke kan støtte forslaget, oplyste 

dirigenten, at en afstemning ville være overflødig og at aktionærforslaget dermed 

ikke er vedtaget. 

 

Dagsordenens punkt 5 
 

Dirigenten oplyste, at alle bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er på 

valg hvert år, og at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jørgen 

Tandrup, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack var villige til genvalg, hvor-

imod Tommy Pedersen ikke stillede op til genvalg. 

 

Dirigenten oplyste herefter, at bestyrelsen foreslå Tom Knutzen som nyt medlem af 

selskabets bestyrelse. Tom Knutzen er CEO i Jungbunzlauer Suisse AG i Basel, og 

er blandt andet medlem af bestyrelsen hos FLSmidth & Co og formand for revisi-

onskomiteen. Tom Knutzen vil pr. 1. maj 2017 også indtræde i bestyrelsen for Chr. 

Augustinus Fabrikker Aktieselskab. Tom Knutzen har tidligere været administre-

rende direktør i Danisco A/S og hos NKT Holding A/S. Tom Knutzen har bestyrel-

seserfaring fra en række large-cap aktieselskaber, erhvervspolitiske organisationer 

og råd.  
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Dirigenten oplyste endvidere, at der ifølge selskabsloven på generalforsamlingen 

skal gives oplysninger om de ledelseserhverv, som bestyrelsesmedlemmerne har i 

andre danske aktieselskaber, og at såvel indkaldelsen som den trykte årsberetning 

indeholdt udførlige oplysninger herom.   

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var andre forslag til kandidater.  

 

Der var ingen andre forslag, hvormed dirigenten kunne konstatere, at henholdsvis 

formand Jørgen Tandrup, næstformand Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack 

enstemmigt var genvalgt samt Tom Knutzen nyvalgt af generalforsamlingen.  

 

Dirigenten lykønskede med genvalget og nyvalget, og gav derefter ordet til forman-

den. 

 

Formanden rettede indledningsvist et tillykke til Tom Knutzen for nyvalget, og der-

efter et stort tak til Tommy Pedersen for hans indsats i bestyrelsen siden 2000. For-

manden berettede, at det var Tommy Pedersen og formanden selv der i 2000 gen-

nemførte den transaktion, der medførte at Chr. Augustinus Fabrikker og Skandina-

visk Holding blev hovedaktionærerne i Tivoli. Formanden konkluderede, at samar-

bejdet gennem årene har medført et væsentlig mere velholdt og attraktiv Tivoli. 

Formanden afsluttede med at takke Tommy Pedersen for hans uvurderlige støtte og 

loyalitet. 

 

Dagsordenens punkt 6 
 

Dirigenten oplyste, at også revisor var på valg, og at bestyrelsen foreslog genvalg 

af PricewaterhouseCoopers. Dirigenten oplyste endvidere, at revisionsudvalget 

ikke er blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med 

en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller re-

visionsfirmaer. 

 

Dirigenten spurgte til, hvorvidt der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, og di-

rigenten konstaterede, at PricewaterhouseCoopers var enstemmigt genvalgt af ge-

neralforsamlingen. 

 

Dagsordenens punkt 7 
 

Dirigenten spurgte, om der var aktionærer, der ønskede ordet under eventuelt, hvil-

ket ikke var tilfældet. 

 

Formanden takkede herefter dirigenten og hævede generalforsamlingen kl. 14:00. 

 

 

 

 

_______________________ 

Annette Juhl 

Dirigent 

 


