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Under byretssagen krævede anklagerne fem års fængsel til den tidligere direktør for Dynamic
Oil Trading, Lars Møller. Han ﬁk en dom på halvandet års fængsel. Nu begynder sagen i Vestre Landsret.

Novo-ejer
taber
milliardbeløb på
ilteventyr
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Nu begynder ankesagen om OW Bunker
N Tidligere OW Bunkerdirektør Lars Møller
kæmper for at undgå
fængsel.
JESPER HØBERG
jesper.hoberg@ﬁnans.dk

Lars Møller var ikke selv til
stede ved domsafsigelsen,
da byretsdommer Niels
Toft-Vandborg sidste år
idømte ham halvandet års
fængsel.
Men det vil han ifølge sin
forsvarsadvokat være, når
Vestre Landsret mandag tager hul på ankesagen mod
den tidligere direktør i OW
Bunker-datteren Dynamic
Oil Trading (DOT).
Sagen er berammet til otte
retsdage frem til den 14. juni, og i løbet af disse skal
Lars Møller endnu en gang
forsøge at overbevise retten
om, at han ikke kan gøres
strafferetligt ansvarlig for de
tab, der var stærkt medvirkende til OW Bunkers konkurs i november 2014.
OW Bunker blev børsnoteret i marts 2014, men virk-

somheden kuldsejlede på
rekordtid efter store tab på
oliederivater og tabene i
DOT i Singapore, hvor Lars
Møller var direktør.
DOT havde ydet kreditter
for 156 mio. dollars til den
økonomisk stærkt tvivlsomme kunde Tankoil, og da
Tankoil ikke kunne betale,
knækkede OW Bunker sammen.

Krav om fem års fængsel

Under byretssagen i Aalborg
krævede bagmandspolitiets
anklagere fem års fængsel
for mandatsvig, men da det
ikke blev dokumenteret, at
Lars Møller som direktør
selv havde fået noget ud af
at give Tankoil de risikable
kreditter, valgte retten at
dømme ham efter en mildere paragraf med en strafferamme på halvandet års
fængsel.
Dommen slog fast, at
DOT var gået langt udover
de kreditgrænser, der var besluttet fra hovedsædet i Nørresundby, og det kom bl.a.
frem under sagen, at DOT
havde ført et skyggeregn-

skab, som blev holdt hemmeligt for hovedsædet.
Lars Møller hævdede, at
han ikke kendte til skyggeregnskabet og forklarede
bl.a., at han havde en sproglig studentereksamen og en
meget ringe økonomisk
indsigt. Den troede dommeren ikke på, bl.a. på grund af
en række e-mails, der blev
sendt fra en medarbejder til
Lars Møller. Lars Møller vil
ligesom i byretten blive forsvaret af to advokater, Anders Nemeth og Arvid Andersen.
Arvid Andersen siger, at
det bevismæssige grundlag i
det store hele vil være det
samme i landsretten som i
byretten.
Anklagemyndigheden
har kontraanket dommen
fra byretten, hvilket betyder, at Lars Møller risikerer
en væsentligt højere straf,
hvis landsretten i modsætning til byretten konkluderer, at han skal dømmes for
mandatsvig.
»Hele sagen er i spil, både
materielt og sanktionsmæssigt,« siger Arvid Andersen.

MEDICO: Novo Holdings har

måttet se milliarder af kroner
smuldre på ganske kort tid, efter
at en investering i et amerikansk
selskab har udviklet sig negativt.

BENJAMIN WERNER
CHRISTENSEN
benjamin.christensen@ﬁnans.dk

D

en stenrige pengetank Novo Nordisk
Fonden har over de
seneste lidt mere
end otte måneder måttet sluge et tab i milliardklassen på
investeringen i det amerikanske ﬁrma Inogen.
Det viser beregninger, som
Jyllands-Posten har foretaget.
Det amerikanske selskab,
der producerer og sælger
transportable
iltmaskiner
har nemlig ramt en kursmæssig nedtur af de helt store.

Det er sket på et tidspunkt,
hvor beskyldningerne mod
ikke mindst selskabets ledelse ﬂyver igennem luften.

Aktien på nedtur

Den 13. september 2018 kostede en aktie i Inogen 287,6
dollars, men siden er det gået
ned ad bakke med hastige
skridt, så en aktie i dag nu
blot koster 64,68 dollars.
Novo Holdings har ingen
kommentarer til selskabets
investering, men forudsætter man, at pengetanken har
fastholdt sin ejerandel på lidt
mere end 16 pct. i den omtalte periode, beløber tabet sig
til næsten 5,3 mia. kr. På lidt
mere end otte måneder.

Tidligere på året var den
aktivistiske investor Muddy
Waters ude med en hæsblæsende kritik af selskab, som
Muddy Waters har shortet.
Når en investor shorter –
går kort i – en aktie, låner
man den af en anden investor og sælger den på markedet i håb om at kunne købe
den billigere igen, når aktien
skal leveres tilbage.
På den måde vil shorteren
tjene differencen minus det
gebyr, der er, for at låne aktien samt den eventuelle kurtage ved handlerne.
Det er en risikofyldt måde
at investere på, da der ikke er
nogen begrænsning på tabet,
mens man som shorter aldrig

Masser af nye job i industrien
N Op til ﬁnanskrisen tabte Danmark industriarbejdspladser i stor stil.
Nu er en del af dem
vendt tilbage igen.
Selv om robotter har gjort
deres indtog i danske virksomheder, er der alligevel
skabt 17.000 nye industrijob de seneste fem år.
Det skriver Dansk Industris nyhedsblad, DI Business.
Det bringer antallet af industriarbejdspladser op på
294.755.
Det er det højeste antal i et
årti og vidner om, at fem årtiers nedtur kan være stoppet, mener professor ved
Aarhus Universitet Philipp
Schröder.

»Det er et turning point.
Samtidig med at vi ser produktiviteten stige i industrien, ser vi ﬂere ansatte. Det
vidner om, at der er en høj
efterspørgsel på de danske
virksomheders produkter
og sætter en streg under, at
danske virksomheder er i
verdensklasse inden for ﬂere
brancher,« siger Philipp
Schröder.
Udviklingen skal ses på
baggrund af, at Danmark
forud for ﬁnanskrisen tabte
mange industrijob.
I årene fra 2007 til 2013
mistede vi cirka 80.000 arbejdspladser i industrien.
Men nu er udviklingen
tilsyneladende vendt, og
det er både inden for handel, service og transport, der
er kommet nye job.
»Op til ﬁnanskrisen blev

vores
konkurrenceevne
kraftigt forværret. Vi blev
dyrere og dyrere i Danmark,
uden at vi blev tilsvarende
dygtigere og dygtigere. Det
kostede dyrt, da ﬁnanskrisen ramte,« siger direktør i
DI Kent Damsgaard.
Direktøren
fremhæver
fjernelsen af PSO-afgiften
som en af de politiske beslutninger, der har gødet
jorden for ﬂere arbejdspladser.
Den type industrijob, der
skabes i disse år, er ifølge
Philipp Schröder vidt forskellig fra tidligere.
»Et industrijob anno 2019
er fundamentalt anderledes. Det kræver langt højere
kvaliﬁkationsniveau end tilfældet var i 80'erne og 90'erne,« siger han.
/ritzau/

Indtjeningen begynder
N Andelen af it-ﬁrmaer
med vækst i indtjeningen
og overskud på bundlinjen
er den laveste i fem år.
Manglen på arbejdskraft
er en del af forklaringen,
mener branchen, som savner politiske tiltag.
RENE DEICHGRÆBER
rene.deichgraeber@ﬁnans.dk

Strømsignalet er begyndt at
blinke i den danske it-branche.
Sådan lyder det nu fra to af
landets største it-netværk, ITForum og BrainsBusiness, der
sammenlagt repræsenterer

600 ﬁrmaer og derfor advarer
om, at der er ved at ske en opbremsning i sektoren.
Således er andelen af ﬁrmaer med overskud faldet fra
72,5 til 70,2 pct., hvilket er
det laveste i fem år, fremgår
det af en ny analyse af 2.255
årsregnskaber i branchen.
Tallene tager afsæt i ﬁrmaer med mindst fem års historik og viser tillige, at blot 48,4
pct. af dem har formået at løfte indtjeningen i 2018 i forhold til 2017, da det lykkedes
51,4 pct. af ﬁrmaerne at forbedre resultatet før skat.
»Der er ingen tvivl om, at
2017 er det foreløbigt bedste
år siden ﬁnanskrisen. Nu ser
vi så, at indtjeningen begyn-

der at falde. Det er et tegn på
de udfordringer, som branchen kæmper med,« siger
klyngechef Birgit Nøhr fra
netværket
BrainsBusiness
med base i Aalborg.
Klyngechefen peger på, at
it-branchen
længe
har
manglet kvaliﬁceret arbejdskraft, uden at politikerne for
hende at se har foretaget tiltag i stil med kampagnen for
at få ﬂere unge til at tage en
håndværkeruddannelse.
Ikke overraskende mener
direktøren for IT-Forum, Bo
Sejer Frandsen, at mere netværksdannelse er vejen frem,
fordi branchen også skal omstille sig til nye teknologier
såsom kunstig intelligens.
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Tolkeproblemer
skaber kaos
ved domstolene
N Efter to måneder med
tolkebistand leveret af
Easytranslate oplever
forsvarsadvokaterne
stadig kaos i retssalene.
LONE ANDERSEN
lone.andersen@ﬁnans.dk

Muddy Waters
i analyse af Inogen

Der er fortsat store problemer med at skaffe nok kvaliﬁcerede tolke til bl.a. retssager i de danske domstole.
Siden 1. april har ﬁrmaet
Easytranslate skullet levere,
men det sker jævnligt, at
tolken ikke dukker op, eller
at vedkommende ikke er
kvaliﬁceret.
»Det kan godt være, der
er sket en lille bedring siden
1. april. Men det er slet ikke
godt nok. Derfor er ministeren nødt til at suspendere
den ensidige anvendelse af
Easytranslate og give mere
direkte adgang til alle kvaliﬁcerede tolke,« siger Kristian Mølgaard, formand for
Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
»I hvert fald indtil Easytranslate får nok kvaliﬁcerede tolke, eller, bedre endnu,
at man beslutter ikke kun at
anvende en enkelt leverandør, for jeg tror ikke, det vil
være nok,« siger Kristian
Mølgaard.
Tolkeopgaverne
blev
sendt i udbud, og Easytranslate, ejet af bl.a. Frederik Riskær Pedersen, vandt
udbuddet til omkring en
halv mia. kr. Men det endte
hurtigt i en konﬂikt med
tolkene, fordi de mente, at
Easytranslate ikke vil betale
dem nok. Derfor nægter
mange at arbejde for Easytranslate.
Resultatet er ifølge forsvarsadvokaterne, at der ofte ikke dukker nogen tolk
op i retssagen, eller at tolken er for dårlig. Når en
retssag skal aﬂyses, er det
spild af en masse menneskers tid, og den tiltalte eller
sigtede får ikke den tolkebistand, vedkommende har

nologiforståelse til obligatorisk undervisning i danske
folkeskoler,« siger Torsten
Schack Pedersen, som tillige
ønsker at indføre en talentordning, så nystartede ﬁrmaer kan hyre udenlandske
medarbejdere til en lavere
skattesats.
Ifølge arbejdsmarkedsforsker Niels Westergaard-Nielsen fra CBS skal opbremsningen i it-branchen ses i sammenhæng med, at væksten i
den private sektor generelt
set aftog en smule i 2018,
hvilket især ramte de teknologiske ﬁrmaer, fordi manglen på folk har medført relativt store lønstigninger i sektoren.

Justitsminister Søren Pape afviser ikke, at der er problemer med
adgang til kvaliﬁcerede tolke. Men han kan ikke gøre noget ved det
nu pga. valget, siger han. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Kasim Kutay står i spidsen for administrationen af pengene i Danmarks største pengetank, Novo Holdings. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

kan få en gevinst på mere end
100 pct. – sidstnævnte sker,
hvis selskabet går konkurs.
»Muddy Waters er kort i
Inogen, fordi vi mener, at ledelsen har skabt et ekstremt
og falsk narrativ om det
adresserbare markeds størrelse. Vi estimerer, at det amerikanske marked er på 1,3 mio.
brugere og med en negativ
gennemsnitlig årlig vækst på
2,6 pct. (CAGR, red.). Dette
står i kontrast til ledelsens
formidling af et adresserbart
marked på 3 mio. brugere og
en CAGR på 7-10 pct.,« skriver Muddy Waters i en 27 sider lang analyse dateret den
9. februar 2019.
Men her stopper kritikken

af ledelsen ikke. Ledelsen i
Inogen baserer ifølge Muddy
Waters sine estimater på det
»obskure« analyseﬁrma Winter Green Research.

Barsk kritik

»Vi har gennemgået Wintergreens rapport fra 2017, og
det føles helt ærligt som kvalitet fra de større elever i en folkeskole (middle school, red.)
fyldt med stavefejl, dårlig
grammatik, bizarre påstande
om facts og sågar regulær plagiat fra New York Times,« lyder svadaen fra Muddy Waters.
Novo Holdings har de seneste par dage kastet sin kærlighed på to nye selskaber. Det

gælder en investering i genselskabet Oxford Biomedica,
som Novo Holdings har investeret omkring 450 mio. kr. i.,
hvilket sikrede Novo Holdings en ejerandel på lige
over 10 pct.
Pengetankens
investeringsselskab var senest den
største nye investor i en ﬁnansieringsrunde på 200
mio. dollars i det amerikanske selskab Tempus, som forsøger at fremme præcisionsmedicin via indsamling og
analyse af kliniske data.
Hvor stor en ejerandel det
har sikret, vides ikke, men
selskabet er værdisat til 3,1
mia. dollars.

Det seneste svar, vi
ﬁk fra justitsministeren var, at der
ikke er nogen problemer længere.
Det er en sag for
justitsministeren at
sørge for, at det
bliver løst, og det
forventer jeg vil ske
hurtigst muligt.

Det føles helt ærligt
som kvalitet fra de
større elever i en
folkeskole fyldt med
stavefejl, dårlig
grammatik, bizarre
påstande om facts
og sågar regulær
plagiat fra New York
Times.

Trine Bramsen, S, retsordfører,

krav på. Det kommer bag på
Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, at problemet ikke er løst.
»Det seneste svar, vi ﬁk
fra justitsministeren, var, at
der ikke er nogen problemer længere. Det er en sag
for justitsministeren at sørge for, at det bliver løst, og
det forventer jeg vil ske hurtigst muligt,« siger Trine
Bramsen.
Justitsminister Søren Pape (K) kan ikke gribe ind nu,
siger han.
»Fordi valget er udskrevet, har jeg ikke mulighed
for at stille spørgsmål eller
agere på anden vis. Men jeg
forventer, at Rigspolitiet efter valget redegør for situationen og tager de nødvendige tiltag for at sikre, at tolkebistanden er, som den
skal være,« siger han.
Frederik Riskær Pedersen,
medejer af Easytranslate,
svarer i en e-mail:
»Vi arbejder naturligvis
altid på at sikre, at man kan
få en tolk, og kan informere, at vi havde 98 pct. leverance til domstolene i uge
21 og generelt ser fremdrift
på hele rammeaftalen.«

at halte i it-branchen
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»I øjeblikket er det min klare fornemmelse, at mange itvirksomheder investerer i at
opbygge kompetencer inden
for områderne – vel vidende
at de egentlige produkter og
dermed indtjeningen først
kommer senere,« forklarer
Bo Sejer Frandsen.
Venstres erhvervsordfører,
Torsten Schack Pedersen, betegner det som alvorligt, hvis
it-branchen vitterligt oplever
en opbremsning.
Han pointerer dog, at regeringen allerede har taget en
stribe initiativer for at løfte
antallet af kvaliﬁcerede ansøgere i branchen.
»Vi har udvidet forskerskatteordningen og gjort tek-

