
Tivoli A/S 

CVR-nr. 10 40 49 16 

 

År 2018, mandag den 23. april kl. 13.30 afholdtes ordinær generalforsamling for 

Tivoli 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, i lighed med i 2017, at be-

styrelsen opfordres til at undersøge, om der sker forskelsbehandling 

ved ansættelse af ufaglærte i Tivoli på baggrund af etnicitet eller op-

rindelse. 

 

c) Aktionær Peter Grøn Risager foreslår at Tivoli A/S, i tillæg til den af 

bestyrelsen indstillede udbyttebetaling under punkt 3, markerer Tivo-

lis 175 års jubilæum med udbetaling af et særskilt jubilæumsudbytte 

til Selskabets aktionærer på 1,75 kr. per styk aktie, svarende til 10,0 

mio.kr. med udbetaling på Tivolis fødselsdag d. 15. august 2018 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 

6. Valg af revisor. 

 

7. Eventuelt. 

 

Til stede var aktionærer repræsenterende 3.337.712 stemmer og en aktiekapital på 

33.377.120 kr., hvilket udgjorde 58,39 % af selskabets samlede aktiekapital. Forud 

for generalforsamlingen var der udstedt 1,113 adgangskort. Af disse deltog 731 per-

soner i generalforsamlingen, heraf 484 aktionærer med stemmeret. I tillæg hertil, 

havde bestyrelsen modtaget fuldmagt fra aktionærer repræsenterende 6.952 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 Tom Knutzen og de to medarbejdervalgte re-

præsentanter, John Høegh Berthelsen og Tue Krogh-Lund, samt direktionen i form 
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af selskabets administrerende direktør Lars Liebst og selskabets økonomidirektør 

Andreas Morthorst. Afslutningsvist præsenterede formanden referenten, projekt-

chef Jacob Krogh derefter statsautoriseret revisor Torben Jensen og statsautoriseret 

revisor Steffen Kaj Pedersen fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, der 

havde underskrevet revisionspåtegningen i årsrapporten.  

 

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 28. marts 2018 samt var 

sendt til de noterede aktionærer også den 28. marts 2018. Endvidere oplyste diri-

genten, at som varslet de seneste to år og som hjemlet i vedtægternes § 8, valgte 

Tivoli i år at udsende generalforsamlingsindkaldelsen via elektronisk post, dog pr. 

almindelig post for de aktionærer, der eksplicit havde anmodet om dette. Dirigent-

net oplyste afslutningsvist, at idet Tivoli også fremadrettet vil udsende indkaldelser 

elektronisk via e-mail, vil hun for god ordens skyld anbefale aktionærerne, at de 

lader sig registrere hos VP Investor Services, eller meddeler VP Investor Services, 

at man ønsker at modtage indkaldelsen per almindelig post. 

 

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 2017. 

 

Tivoli har igen haft et godt år og det samlede besøgstal blev knap 4,4 millioner 

gæster. Det samlede besøgstal blev dog 6 procent lavere end i 2016. Besøgstallet til 

Halloween i Tivoli var 3 procent højere end i 2016, mens Jul i Tivoli lå på niveau 

med 2016. Det lavere besøgstal i 2017 skyldes således færre gæster i sommersæson, 

der var udfordret af en af de vådeste somre i nyere tid, der påvirkede Tivoli såvel 

som andre danske attraktioner med udendørsaktiviteter.  

 

Besøgstallet fordeler sig på 2.698.000 gæster i sommersæsonen, 523.000 til Hallo-

ween i Tivoli, 1.078.000 til Jul i Tivoli og 78.000 udenfor sæson.  

 

Til trods for de seneste par års udvikling i besøgstallet, skal det bemærkes, at Tivolis 

årlige besøgstal på omkring 4,5 mio. gæster bringer Haven ind på verdens Top 25 

over mest besøgte forlystelsesparker og på den europæiske Top 5. 
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Tivolis høje besøgstal hænger sammen med, at Tivoli har mange tilfredse gæster – 

heraf også mange, der besøger Haven år efter år. 

 

I løbet af hver sæson måler Tivoli tilfredsheden blandt sine gæster. I 2017 gav hen-

holdsvis 93 % og 92 % af gæsterne under sommersæsonen og Halloween i Tivoli 

udtryk for, at deres samlede bedømmelse af besøget i Tivoli var meget tilfredsstil-

lende eller tilfredsstillende. Under Jul i Tivoli udtrykte hele 98 % at deres besøg var 

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 igen 

i år ønsker 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 Jul i Tivoli er det oppe på 97 % af Tivolis gæster, som 

helt sikkert eller sandsynligvis vil anbefale familie og venner en tur i Tivoli.  

 

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 21, ledsages af en mere fortællende regnskabsberetning, der starter på side 

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

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

2017 i lyd og billeder og blive klogere på eksempelvis Tivolis nye store satsning 

Tivoli Hjørnet, kulturelle aktiviteter i Tivolis sale og på Plænen, nye spisesteder 

såvel som information om Tivolis mange gæstesegmenter og forskelligartede med-

arbejdersammensætning. 

 

Jeg vil her gennemgå årets resultat i hovedtræk.  

 

Omsætning inklusive forpagtere og lejere var i 2017 1.292,7 mio. kr. mod 1.300,2 

mio. kr. i 2016, hvilket svarer til et fald på 0,6 %. 

 

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

regnskabsåret 2017 947,4 mio. kr. mod 945,2 mio. kr. i 2016. Tivolis omsætning er 

således steget med 2,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på cirka 0,2 %. 

 

Resultatet før af- og nedskrivninger er 189,3 mio. kr. i 2017 mod 187,2 mio. kr. året 

før. Det tilsvarer en stigning på 1,1 %. 

  

Resultatet før skat for 2017 udgør på 100,5 mio. kr. mod 96,3 mio. kr. året før, 

hvilket er en stigning på knap 4,4 %. 
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Resultatet overstiger således de oprindelige udmeldte forventninger. Det gode re-

sultat på må betragtes som værende et tegn på, at Tivolis strategi om at være en 

helårs virksomhed synes at lykkes, da Tivoli i et vejrmæssigt meget udfordrende år, 

rapporterer det bedste resultat nogensinde. 

  

Justeret for særlige poster, er resultat før skat for 2017  faldet fra 103,6 mio. kr. i 

2016 til 100,5 mio. kr., svarende til et fald på knapt 3 %. 

 

Endelig blev resultat efter skat på 78,5 mio. kr. i 2017 mod 75,3 mio. kr. i 2016, 

hvilket er en stigning på 4,3 %. 

 

I Tivolis udmeldte opjustering for forventninger til resultatet før skat for 2017, gav 

vi udtryk for, at resultatet før skat for regnskabsåret 2017 forventedes at opnå et 

niveau på 100 mio.kr. Denne forventning blev indfriet med resultatet før skat på de 

100,5 mio. kr. 

 

Det anser bestyrelsen som et tilfredsstillende resultat. 

 

Tivolis aktiekurs, som markeret med den blå linje på grafen bag mig, har siden 

Tivolis ordinære generalforsamling i 2017 foretaget et glidende fald hen over året. 

 

Aktiekursen er dog i dag på nogenlunde samme niveau som samme tidspunkt sidste 

år, og det er også værd at bemærke, at målt siden januar 2017, er Tivolis aktiekurs 

steget med cirka 45 %. 

 

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 2018 vil være lidt højere end i 2017, 

primært drevet af Tivoli Hjørnet, forestillinger i Salene samt flere gæster i Haven. 

Resultatet før skat forventes i niveauet 100 – 110 mio. kr. 

 

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

af årets fire sæsoner, Vinter, sommer, Halloween og jul, idet Tivoli – til trods for 

vægtige aktiviteter som det danske online kasino, Tivoli Hjørnet og aktiviteter i 

salene udenfor sæson – fortsat 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 19,6 

mio. kr., som svarer til 25 % af årets resultat efter skat. Udbyttet bliver således 3,43 

kr. pr. aktie for en aktiepost à 10 kr. 

 

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. 
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Som en konsekvens af aktiesplittet i 2016, 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 sæsonerne Vinter, sommer, Hal-

loween og Jul i Tivoli.  

 

Aktionærkortet giver mulighed for at medbringe en voksenledsager, og med gen-

indførslen af børneentreen til Tivoli, kan indehaveren af aktionærkortet alternativt 

vælge at ledsages af to børn under 8 år, ud over én voksenledsager. 

 

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 Torben Jensen og statsautoriseret revisor Stef-

fen Kaj Pedersen 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. 

 

Inden jeg overlader scenen til filmen om aktiviteterne i Tivoli i 2017, skal jeg af-

slutningsvist rette opmærksomhed mod et spørgsmål som Tivoli har modtaget fra 

aktionær Ulf Gregers Andersen. Ulf Gregers Andersen spørger, om Tivoli vil sælge 

til Disney-koncernen, hvis hovedaktionærens aktier, det vil sige Chr. Augustinus 

Fabrikker Aktieselskab, med Augustinus Fonden som ultimativ ejer, kommer til 

salg. Til dette spørgsmål kan jeg kun kort konstatere, at Chr. Augustinus Fabrikker 

Aktieselskab ikke har til hensigt at sælge aktiemajoriteten. Tivoli har siden år 2000 

indgået i Chr. Augustinus Fabrikkers portefølje af langsigtede investeringer inden-

for det vi kalder Legacy Investeringer, det vil sige danske virksomheder, der spiller 

en central rolle som en del af dansk kulturarv. Det ejerskab er og har vi været til-

fredse med og dermed er der ingen planer om at sælge aktiemajoriteten i Tivoli 

A/S.” 

 

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

2017.  

 

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 takke Tivoli for dets input og rettelser til hans talepapir 

forinden generalforsamlingen. Hernæst lykønskede han Tivoli med årets resultat, 

der blev 78,5 mio. kr. mod 75,3 mio. kr. sidste år, hvilket han fandt nydeligt i be-

tragtning af færre gæster på grund af det dårlige vejr i 2017. Han konstaterede, at 
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med en politik om at udlodde 25 % af årets overskud som udbytte, giver det en 

dividende på 3,43 kr. pr. aktie. 

 

Han konstaterede endvidere, at Tivolis børskurs stiger hvert år og i de seneste fire 

år med tocifrede procenter pr. år, hvilket måtte siges at være tegn på at børsmarke-

det sætter pris på Tivoli-aktien. 

 

Han refererede herefter til sit spørgsmål på Tivolis ordinære generalforsamling i 

2017, omhandlende hvorvidt Tivoli havde planer om at tilgodese aktionærer med 

andre fordele end et årskort. Han konkluderede, at det var formandens holdning i 

2017, at aktionærerne allerede havde fået rigeligt med den store stigning i aktiekur-

sen. Han erklærede, at han i 2017 formentlig havde udtrykt sig uklart, idet han i 

2017 ikke tænkte på eksisterende aktionærer, men derimod på nye, potentielle ak-

tionærer, idet 100 aktier koster omkring 65.000 kr. og at man ikke kan påregne, at 

kursen vil stige nævneværdigt i tiden fremover. Han gentog således spørgsmålet, 

om der er planer om at reducere antallet af aktier, som kvalificerer til et årskort, 

eller eventuelt at give aktionærerne andre fordele som for eksempel et guldkort. 

 

Han lykønskede Tivoli med det fine byggeri på hjørnet af Vesterbrogade og Bern-

storffsgade, som han mente måtte have været dyrt men var flot, og at han så frem 

til se det i fuld funktion. 

 

Han konstaterede, at Tivoli Huset på Tietgensgade var blevet godkendt af Køben-

havns Kommune og forventes færdigbygget i 2020, og lykønskede Tivoli med re-

sultatet.  

 

Han spurgte herefter til kvalitetskravene til Tivolis restauranter, idet Grøften både 

i Jyllands-Posten og i Berlingske i det forgangne år havde modtager dårlige anmel-

delser for så vidt angik maden som betjeningen. Han henviste til en tjenerinde der 

havde haft et udtalt ønske om drikkepenge, på trods af de som bekendt blev afskaf-

fet i 1969. Han konkluderede, at man som gæst naturligvis kan lade være med at 

besøge den pågældende restaurant, men at det desværre også kunne være, at der er 

nogle gæster, der helt undlader at besøge Tivoli. Han spurgte til hvilke kvalitetskrav 

ledelsen stiller til restauranterne, og hvorledes man sikrer, at de overholdes. 

 

Dernæst tog han fat i Corporate Social Responsibility, som han fastslog på nydansk 

har underteksten Samfundsansvarsredegørelse i henhold til Årsregnskabsloven. 

Han bemærkede, at der er en positiv udvikling i sygefravær og at Tivoli igen ligger 

under Dansk Arbejdsgiverforenings statistik, hvilket han lykønskede. Han bemær-

kede endvidere, at der har været en negativ udvikling i antallet af arbejdsulykker, 

men at han forstod, at det primært drejede sig om to hændelser med kulilteudslip 

og at Tivoli havde rettet op på det. Han konstaterede, at Tivoli tidligere har haft 

information om aldersfordeling blandt medarbejderne, men at den slags oplysninger 

ikke med i årets rapport. 

 

Han orienterede herefter, at Tivoli har fået tilladelse til et lydniveau på 67 decibel 

på 20 af sommerens rockkoncerter, og at dette måtte glæde koncerternes gæster, 

men at Tivolis naboer er mere forbeholdne, selv om Tivoli som en slags kompen-

sation vil reducere antallet af fyrværkeriaftener, ikke mindst på onsdage. Han kon-

kluderede, at idet onsdagsfyrværkeriet er af ny dato, kunne man godt, rent maliciøst, 
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få den tanke, at Tivoli havde indført onsdagsfyrværkeriet for at have noget at handle 

med, når Tivoli skulle have tilladelse til de syv ekstra decibel ved rockkoncerter. 

Han udbad en kommentar til dette. 

 

Han udbad et par ord om ledelsens bonus, specifikt om kriterierne for tildeling af 

bonus, idet han bemærkede, at den er af samme størrelse som den faste gage. 

 

Han afsluttede med at lykønske Tivoli med resultatet for 2017 og ønskede et godt 

2018. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.  

 

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

 

Han bekræftede, at Tivolis aktiekurs, som han også påpegede under generalforsam-

lingen sidste år, har haft en god udvikling, hvilket har givet aktionærerne en hånd-

gribelig gevinst, og at der således ikke er planer om at præmiere aktionærerne yder-

ligere, ved eksempeltvist at reducere stykgrænsen for det antal Tivoli-aktier der 

kvalificerer erhvervelsen af aktionærkort, eller udstedelsen af guldkort. 

 

Han vendte sig herefter til spørgsmålet omkring kvalitetskriterierne for Tivolis re-

stauranter, og oplyste at der er en løbende dialog mellem Tivolis ledelse og restau-

ratører, Tivolis egne som forpagtere, med henblik på at sikre et tilpas udvalg af 

restaurantstyper såvel som et højt kvalitets- og serviceniveau. Han bekræftede, at 

Grøften har modtaget nogle blandede anmeldelser, men at det var hans indtryk, at 

restauranten, på trods af enkeltstående tilfælde, leverer et niveau som det har gjort 

hidtil, og at Tivolis restauranter generelt yder en overordentlig og venlig betjening. 

 

Han bekræftede, at der er stor opmærksomhed i bestyrelsen og ledelsen omkring 

stigningen i arbejdsulykker, som man fremadrettet vil fokusere skarpere på. Han 

kunne dog oplyse, at en del af stigningen skyldes en forbedret registrering af selv 

små hændelser som arbejdsulykker, hvilket har trukket niveauet op, men at niveauet 

er for højt, og at der arbejdes på at reducere antallet af arbejdsulykker. 

 

Med hensyn til aldersfordelingen blandt Tivolis medarbejdere, kunne formanden 

oplyse, at den er uforandret siden sidste år og stadig med en pæn spredning, og at 

det alene skyldes ønsket om at reducere informationsmængden i Corporate Social 

Responsibility-rapporten, at det ikke er indeholdt i år. 

 

For så vidt angik lydniveau bekræftede formanden, at de klager som Tivoli har 

modtaget, har været årsag til bekymring i ledelsen, men at bekymringen især er 

tilknyttet de kommentarer Tivoli modtager fra publikummer og kunstnere, der me-

ner at lydniveauet er alt for lav under Fredagsrockkoncerterne. Han bekræftede, at 

Tivoli af den grund har været i en dialog med Københavns Kommune om at få lov 

til at spille på et niveau, der svarer til normen på sammenlignelige udendørs som-

merkoncerter, hvilket har resulteret i, at Tivoli i år kan afholde koncerter i et lydni-

veau op til 67 decibel i 20 af årets udendørs koncerter. Formanden understregede, 

at onsdagsfyrværkeriet ikke havde indgået som del af forhandlingerne, men at ons-

dagsfyrværkeriet forinden forhandlingerne var blevet genindført på grund af klager 

over, at mængden af fyrværkeriaffyringer i Tivoli var blevet reduceret over årene. 
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Hans oplyste afslutningsvist, at som del af forhandlingerne om at kunne opnå tilla-

delse til at spille højere under de 20 koncerter, at Tivoli har forpligtet sig til at ind-

stille driften af de kørende forlystelser under disse 20 koncerter samt reducere an-

tallet af fyrværkeriaffyringer, hvilket man har gjort ved at fjerne onsdagsfyrværke-

riet. 

 

Omkring ledelsens aflønning oplyste formanden, at der i mange andre danske børs-

noterede virksomheder findes komplicerede lønpakker bestående af en fast løn, bo-

nus, aktieoptioner og andre former for incitamentsordninger, men at man i Tivoli 

har valgt at benytte en ren bonusordning af flere årsager. Han oplyste, at idet Tivoli 

har én storaktionær, er der en mindre likviditet i Tivoli-aktien som kan have en 

påvirkning på aktiekursen, og at selv mindre hændelser kan væsentlig påvirke ak-

tiekursen, hvorfor man fra bestyrelsens side har valgt ikke at bruge aktiekursen som 

instrument til at aflønne ledelsen. Han oplyste, at bonusordningen er konstrueret 

med et loft, således at der højst kan gives en bonus svarende til ét års løn.  

 

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

 

Aktionær Ulf Gregers Andersen efterspurgte information omkring et Disney-optog 

i maj måned. Han spurgte herudover, om samarbejdet mellem Tivoli og Disney-

koncernen ville resultere i, at man købte aktier i hinandens selskaber.  

 

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

 

Aktionær Jette Boutrup roste Tivoli Hjørnet, men efterspurgte flere glade farver i 

stedet for den brune tone på facaden ud mod Bernstorffsgade. 

 

Johan Gaunitz, der ikke var aktionær i Tivoli men som deltog som rådgiver på ge-

neralforsamlingen til en af de tilstedeværende aktionærer, spurgte ind til en nær-

mere forklaring på størrelsen på ledelsens bonus. Han anbefalede herefter, at Tivoli 

vandede blomster i større udstrækning, med henvisning til hyacinternes tilstand ved 

Tivolis hovedindgang. Han udbad herefter en nærmere præcisering af, hvor mange 

ledsagere en aktionærårskortsholder kan medbringe i Tivoli. Med henvisning til 

side 13 i Årsrapporten 2017 nævnte han, at direktionen består af to mænd og dermed 

ikke opfylder måltallet for antal kvinder i direktionen, og spurgte hvilke planer man 

havde på dette område for fremtiden. Han spurgte om fratrædelsesgodtgørelsen i 

Tivoli gælder, når et direktionsmedlem selv siger op eller hvis man bliver opsagt. 

Med henvisning til side 3 i Årsrapporten 2017 spurgte han, om Tivolis aktionærer 

i indeværende år særskilt kommer til at mærke, at 2018 er Tivolis 175 jubilæumsår. 

 

Dirigenten oplyste herefter, at hun vil give ordet formanden med henblik på at be-

svare aktionærernes spørgsmål. 

 

Til Ulf Gregers Andersens spørgsmål svarede formanden, at han har modtaget 

spørgsmålet af selv samme Ulf Gregers Andersen under Jeudans seneste general-

forsamling, hvor Ulf Gregers Andersen havde foreslået, at Jeudan køber Tivolis 

aktiemajoritet. Med henvisning til at formanden selv har siddet som formand i Jeu-

dans bestyrelse og er nuværende formand i Christian Augustinus Fabrikker, der ejer 

57 % af Tivolis aktier, kunne han bekræfte, at Christian Augustinus Fabrikker ikke 

har til hensigt at sælge deres ejerandel af Tivoli-aktier til hverken Jeudan, Disney 
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eller andre, idet Christian Augustinus Fabrikker anser Tivoli som en væsentlig del 

af den dansk kulturarv og som var årsagen til at man købte aktierne i år 2000, for at 

bevare dem på danske hænder. Omkring Disney-optoget, bekræftede formanden, at 

der er indgået et samarbejde med Disney omkring en parade, men at samarbejdet 

herudover alene beror på erfaringsudveksling, idet Disney er at anse som en af de 

absolut førende udbydere af forlystelsesparker, og ikke omkring sammenejerskab. 

 

Som svar til Jette Borgtrups spørgsmål svarede formanden, at der i de kommende 

år ikke umiddelbart er planer om at ændre på Tivoli Hjørnets facade set fra Bern-

storffsgade, som af den valgte arkitekt er tilpasset til et moderne bybillede, og at 

Tivoli Hjørnet ind mod Haven har en byggestil samt beplantning, der passer godt 

til Tivoli. 

 

Til Johan Gaunitz række af spørgsmål svarede formanden indledningsvist, at ledel-

sens bonusordning er skruet sammen således, at den maksimalt kan opnå et bonus 

svarende til ét års løn, uagtet hvor godt et resultat Tivoli måtte have opnået i et givet 

år. Han oplyste endvidere, at der pågår forhandlinger om bonusordning cirka hvert 

tredje år, hvor der tages højde for, at hvis Tivoli undergår en generel god udvikling, 

så bliver kravene til at opnå en bonus også skærpet, hvilket blandt andet vil komme 

til gavn for Tivolis aktionærer. Vedrørende spørgsmålet om Tivolis 175 år jubi-

læum og om dette måtte afstedkomme særlige gaver til aktionærerne, svarede for-

manden, at man i år har valgt at anvende de ekstra penge fra sidste års overskud til 

gaver til alle Tivolis gæster, inklusiv Tivolis aktionærer, i form af et af de flotteste 

aktivitetsprogrammer i mange år. Omkring vanding og udskiftning af blomster og 

specifikt hyacinterne, svarede han, at tilstanden af Tivolis blomster generelt er af et 

højt niveau, men at det ikke hjælper at vande hyacinterne, hvorfor disse vil blive 

udskiftet dagen efter generalforsamlingen. Formanden bekræftede, at måltallet om-

kring kønsfordeling i direktionen ikke er opfyldt, hvilket det var for cirka halvandet 

år siden, hvor der sad to mænd og én kvinde i direktionen, men at der ikke er planer 

om at udskifte den nuværende direktion, der gør det godt, alene ud fra en vurdering 

af deres køn. Omkring aktionærkortet oplyste formanden afslutningsvist, at kortet 

giver adgang til Tivoli for kortholderen og én voksenledsager eller to børn under 

otte år. Til spørgsmålet om fratrædelsesordningen svarede formanden afslutnings-

vist, at det ene direktionsmedlem har en fratrædelsesordningen på 18 måneder og 

det andet direktionsmedlem en fratrædelsesordning på 12 måneder, og at ordnin-

gerne kun træder i kraft når et medlem bliver afskediget, og såfremt medlemmet 

selv forlader selskabet er der ingen fratrædelsesordning.  

 

Dirigenten oplyste herefter til Johan Gaunitz, at punktet omkring udbytte og eks-

traordinært udbytte i forbindelse med Tivolis 175 års jubilæum vil blive behandlet 

under dagsordens punkt 4c, hvorfor punktet ikke blev yderligere behandlet. 

 

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

bestyrelsens 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 i helhed aktionærforslaget, der var en gentagelse af samme 

aktionærforslag i 2017, og, idet aktionæren ikke var til stede under generalforsam-

lingen, ligeledes en gentagelse af aktionærens 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 7 år. 

 

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

ikke kunne støtte aktionærforslaget. 

 

Formanden bekræftede, at bestyrelsen ikke støtter forslaget, idet Tivoli i forvejen 

tilstræber at det har en medarbejdersammensætning, der afspejler befolkningens 

sammensætningen på køn, alder og etnicitet. I tillæg hertil, understregede han, at 

Tivoli prioriterer ansættelse af de mest kvalificerede medarbejdere, og aldrig spe-

cifikt rekrutterer på baggrund af køn, tro, alder, seksualitet, eller etnicitet, hvorfor 

bestyrelsen ikke kunne støtte forslaget. 

 

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, ikke kunne støtte forslaget, oplyste dirigenten, at aktionærforslaget dermed ikke 

var vedtaget. 

 

Dagsordenens punkt 4c 

 

Dirigenten gennemgik aktionær Peter Grøn Risagers forslag om, at Tivoli A/S, i 

tillæg til den af bestyrelsen indstillede udbyttebetaling under punkt 3, markerer Ti-

volis 175 års jubilæum med en udbetaling af et særskilt jubilæumsudbytte til sel-

skabets aktionærer på 1,75 kr. pr. styk aktie, svarende til 10 mio. kr. med udbetaling 

på Tivolis fødselsdag den 15. august 2018. 

 

Dirigenten orienterede, at aktionæren skulle være tilstede under generalforsamlin-

gen og at han tidligere havde udtrykt ønske om at motivere sit forslag, hvorfor hun 

anmodede ham tiltræde scenen. Idet aktionæren ikke lod sig bekende, gav dirigen-

ten herefter ordet til formanden, som begrundende, hvorfor bestyrelsen ikke kunne 

støtte aktionærforslaget. 

 

Formanden bekræftede, at bestyrelsen ikke støttede forslaget og at man vil holde 

fast i den udbyttepolitik som bestyrelsen har fastholdt i mange år, således at Tivolis 

aktionærer ved, hvad de kan forvente af udbytte, specifikt 25 % af overskuddet efter 

skat. Han anerkendte at i et jubilæumsår som i år, vil Tivoli gøre noget ekstra, men 
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at dette skal komme alle Tivolis gæster, aktionærer som ikke-aktionærer, til gode, i 

form af et ekstraordinært større program indeholdende blandt andet en Disney-pa-

rade. Formanden afsluttede med at bemærke, at man på en generalforsamling ikke 

kan træffe beslutning om udbetaling af et højere udbytte end det bestyrelsen har 

foreslået, hvilket fremgår af selskabsloven, og han forventede heller ikke at besty-

relsen, som formanden bekræftede at han fratrådte i forlængelse af generalforsam-

lingen, vil foreslå udbetaling af et ekstraordinært udbytte senere på året. 

 

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

kommentarer til dagsordens punkt 4c. 

 

Idet bestyrelsen ikke støttede forslaget og med baggrund i formandens henvisning 

til selskabsloven, oplyste dirigenten, 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 Tom Knut-

zen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack var villige til genvalg, hvorimod 

bestyrelsesformand Jørgen Tandrup ikke stillede op til genvalg, idet han fratræder 

bestyrelsen som følge af vedtægternes §18, stk. 3 omhandlende aldersgrænsen på 

70 år for medlemmer af bestyrelsen. 

 

Dirigenten oplyste herefter, at bestyrelsen foreslå Claus Gregersen som nyt medlem 

af selskabets bestyrelse. Dirigenten oplyste endvidere, at Claus Gregersen, der var 

til stede under generalforsamlingen, er født i 1961, administrerende direktør for 

Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, formand for Skandinavisk Holding A/S, 

Vækstfonden, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Rungsted Sundpark A/S og Skods-

borg Sundpark A/S, næstformand i Jeudan og derudover bestyrelsesmedlem i Fritz 

Hansen A/S, Simon Fougner Hartmanns Familiefond, Axcel Future og Gyldendal 

A/S. Afslutningsvist nævnte hun, at Claus Gregersen har bestyrelses- og ledelses-

erfaring fra danske og internationale private og offentlige virksomheder. 

 

Dirigenten oplyste, at der ifølge selskabsloven på generalforsamlingen skal gives 

oplysninger om de ledelseserhverv, som bestyrelsesmedlemmerne har i andre dan-

ske 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, 

Tom Knutzen, Mads Lebech, og Ulla Brockenhuus-Schack enstemmigt var gen-

valgt samt Claus Gregersen nyvalgt af generalforsamlingen.  

 

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 
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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, og hun kunne dermed konstatere at dagsordenen var udtømt. 

 

Inden dirigenten gav ordet til formanden, oplyste hun at bestyrelsesmedlem Tom 

Knutzen vil holde en tale for den afgående formand Jørgen Tandrup. 

 

Tom Knutzen indledte med at takke formanden for godt samarbejde, og ønskede 

ham et godt otium i Tivoli-regi. Han oplyste, at formaden kunne se tilbage på 18 år 

i Tivolis bestyrelse med de seneste 10 år som formand, hvor han havde stået i spid-

sen i et Tivoli under en positiv og nødvendig udvikling, med respekt for Havens 

traditioner og betydning. Han oplyste, at det var i år 2000 at Carlsberg valgte at 

sætte sine Tivoli-aktier til salg, hvilket affødte mange rygter, men at Skandinavisk 

Tobakskompagni og Christian Augustinus Fabrikker Aktieselskab slog til, især un-

der overskriften samfundsengagement. Han pointerede, at det var formandens hold-

ning, at Tivoli er en del af dansk kulturarv og skulle forblive på danske hænder, 

men at Tivoli også på sigt kunne blive en god forretning, på trods af markante un-

derskud i midten af 1990’erne. Han understregede, at den efterfølgende aktieemis-

sion skabte forudsætningerne for vækst og udvikling, og dermed også øget udbyt-

tebetaling og aktiekursstigning. Endvidere påpegede Tom Knutzen, at under for-

mandens tid begyndte Tivoli at bevæge sig mod helårsaktiviteter med blandt andet 

nye sæsoner, at Tivolis rand ud mod Vesterbrogade og Bernstorffsgade, især i for-

bindelse med åbningen af Tivoli Hjørnet, er kommet i brug, og at Tivolis brand 

gennem licens- og royaltyaftaler ikke alene har skabt yderligere indtægter, men 

også styrket Tivoli-navnets værdi. Han pointerede, at inde i Tivoli er der under for-

mandens tid ikke alene foretaget væsentlige investering i nye forlystelser og udvi-

delse af gæstearealerne, men også en tiltrængt vedligeholdelse af Tivolis historiske 

anlæg og de kulturelle traditioner, hvilket ikke kun har afspejlet formandens store 

forståelse for Tivolis egenart, men også nødvendigheden af skulle udvikle sig, for 

at tiltrække nye generationer af gæster. Han understrege, at formanden vil blive 

husket for hans tre bærende forudsætninger for nye investeringer i Tivoli, det ville 

sige kvalitet, økonomisk bæredygtighed og indsatser der styrker Tivolis DNA, hvil-

ket Tivolis øvrige bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejdere såvel som gæ-

ster har sat stor pris på over årene. Han afsluttede med at konkludere, at formanden 

efterlader et Tivoli i rigtig god form og væsentlig bedre end da formanden tiltrådte 

bestyrelsen, og at han glædede sig til at overtage opgaven som bestyrelsesformand. 

På bestyrelsen og aktionærernes vegne takkede Tom Knutzen for formandens en-

gagerede indsats gennem de sidste mange år.  

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 
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Formanden indledte med at glæde sig over, at Tivoli i dag er i en væsentlig bedre 

gænge end for 18 år siden, hvor han tiltrådte bestyrelsen, som han karaktersirede 

som en nødlidende Have med et stort efterslæb på vedligeholdelsen. Formanden 

understregede, at han var helt klar over, at ikke alle nødvendigvis vil være lige enig 

i de ændringer, der er sket i Haven i hans tid, men han pointerede dog, at der var 

blevet foretaget markante indsatser med henvisning til renoveringen af Tivolis Kon-

certsal i 2005, Nimb i 2009, det nye Tivoli Hjørnet ud over en række forlystelser. 

Formanden ville ikke konkludere på, hvor godt eller skidt nævnte tiltag er blevet 

introduceret i Tivoli, men slog fast, at det der glædede ham mest, er at tilfredsni-

veauet blandt Tivolis gæster i dag fortsat ligger ekstremt højt, hvor over 90 % pro-

cent udtrykker, at de er meget tilfredse eller tilfredse med et besøg i Tivoli. Han 

udtrykte glæde over at have været en del af Tivolis udvikling over de mange år, og 

have oplevet gæsternes glæde ved at besøge Haven. Ud over den øvrige bestyrelse, 

rettede han især en stor tak til Tivolis særdeles dygtige daglige ledelse og medar-

bejdere, der er forudsætningen for at skabe den gode gæsteoplevelse. Formanden 

takkede for 18 gode år, og så frem til at besøge Tivoli igen, efter han fratrædelse 

som bestyrelsesformand. 

 

Formanden hævede generalforsamlingen kl. 14:30. 

 

 

 

 

_______________________ 

Annette Juhl 

Dirigent 

 


