1. Spørgsmål:
Plastikaffald i havene
Som aktionær i A.P. Møller ser jeg gerne at foretagendet gør en indsats for at IMO tager en
drøftelse af muligheder for opsamling af flydende plastikaffald i Atlanterhavet og Stillehavet.
Med den ledige skibskapacitet og moderne trawlere burde det være muligt at sætte ind på
området. Samtidig vil det give A.P. Møller positiv omtale, som et selskab, der både sejler
miljømæssigt klogt, men også viser globalt miljøansvar på et område, hvor almindelige
mennesker er afskåret fra at handle - de store have.
Svar:
Affald fra skibe reguleres i IMO via MARPOL, Anneks V og det har i næsten 30 år været totalt
forbudt at smide plastik overbord fra skibe. A.P. Møller - Mærsk har fortsat en ”zero-discharge”
politik for affald til søs dækkende alt affald bortset fra de typer som eksplicit er tilladt ifølge
Anneks V, f.eks. madaffald.
For så vidt angår Deres ønske om, at A.P. Møller - Mærsk tager initiativer til, at IMO drøfter
opsamlingsmuligheder, fokuserer vi vores kræfter i IMO der hvor vi har mest at byde ind med
qua vores forretning og viden. Vi er meget aktive og støttende både i forhold til CO2 regulering
og sikring af, at de nye svovlkrav bliver overholdt til glæde for den generelle sundhed og en
sund konkurrence på lige vilkår i industrien.
Vi har ikke samme viden og muligheder i forhold til plastikspørgsmålet udover som nævnt
vores ’zero discharge’ politik.

***

2. Spørgsmål:
Generalforsamlinger fremadrettet???
Overvejer man fremadrettet generalforsamlinger, ligesom tidligere, på Tåsinge??
Eller andetsteds vest for Storebælt for at tilgodese aktionærer vest for Storebælt? F.eks.
Fredericia eller Odense eller Århus ???
Svar:
Stedet for afholdelse af selskabets generalforsamlinger besluttes fra gang til gang indenfor de
rammer som er fastlagt i selskabets vedtægter (Storkøbenhavn, Svendborg eller Aarhus).
Bortset fra den kommende ordinære generalforsamling 28. marts har bestyrelsen ikke truffet
beslutning om lokaliteten for fremtidige generalforsamlinger.

***

3. Spørgsmål:
Valg af bestyrelsesmedlemmer
To observationer: !. Der forekommer alt for mange krydsreferencer internt mellem de
foreslåede bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af hinandens bestyrelser etc. Det er IKKE
sundt 2. Men aller vigtigst. Bortset fra medarbejder repræsentanterne (og Robert Uggla) er
bestyrelsen helt uden viden og erfaring inden for shipping Det er ikke hensigtsmæssigt eller
bæredygtigt. Selskabet har valgt at satse på kerneområdet shipping. Det er til at forstå. Og
store strategiske beslutninger skal tages i den kommende tid Men det er uforståeligt at der
ikke i den øverste ledelse er kompetencer inden for det forretningsområde man satser på Og
det leder til spørgsmålet Hvem indstiller medlemmer til bestyrelsen? Bestyrelsen? Ville det ikke
være hensigtsmæssigt om de bestemmende ejerkredse bag selskabet adresserede dette
spørgsmål.

Svar:
Selskabets bestyrelse kan foreslå bestyrelseskandidater til valg på generalforsamlingen. A.P.
Møller - Mærsk A/S’ bestyrelse inddrager hovedaktionæren (A.P. Møller Holding A/S) i
forudgående dialog om de kandidater, som bestyrelsen indstiller til valg på
generalforsamlingen.
Desuden kan alle aktionærer opstille bestyrelseskandidater til valg på generalforsamlingen.

***

4. Spørgsmål
Ny bestyrelsesformand
Den nye bestyrelsesformand er også bestyrelsesformand i Siemens. På markedet er der
konkurrence imellem energi fra fossile brændstoffer og vindenergi. Man aner en
interessekonflikt, og hvor ligger den nye bestyrelsesformands prioritering ?

Svar:

De aktiviteter som A.P. Møller - Mærsk og Siemens har i hhv. olie/gas og vindenergi, finder
bestyrelsen har så forskelligartet karakter, at Jim H. Snabe ikke vil befinde sig i en
interessekonflikt. Bestyrelsen er derfor tryg ved, at Jim H. Snabes engagement og prioriteter i
de to virksomheder er indbyrdes forenelige.
Selskabslovgivningen foreskriver nøje regler for håndtering af inhabilitet og interessekonflikter,
måtte de opstå.
Bestyrelsen er meget opmærksom på til stadighed at overholde de regler i alle spørgsmål som
behandles, og i forhold til hvert enkelt medlem.

