FORMANDENS VELKOMST &
MUNDTLIGE BERETNING
Velkommen til Københavns Lufthavnes 27. ordinære
generalforsamling.
Vi har i bestyrelsen set frem til at præsentere årets
resultat for aktionærerne her i vante omgivelser i
Vilhelm Lauritzens smukke terminal fra 1939.
Jeg overdriver vist ikke, hvis jeg siger, at det har været
et begivenhedsrigt år:
 med knap 29,2 millioner passagerer igennem
terminalerne
 med en lang række store byggeprojekter midt i
lufthavnen
 med regeringens nye luftfartsstrategi og ny
regulering
 og ikke mindst – en ny storaktionær.
Så her fra talerstolen et særligt velkommen til ATP,
der på vores ekstraordinære generalforsamling den
19. december fik valgt en næstformand og et medlem
af bestyrelsen.
(BESTYRELSEN)
Og lad mig så præsentere mine kolleger i bestyrelsen:
• David Stanton, næstformand
• Ulrik Dan Weuder, næstformand – fra ATP
• Janis Kong
• Charles Thomazi
• Annemette Moesgaard – fra ATP
Og medarbejder-repræsentanterne
• Dan Hansen
• John Flyttov
• Og Jesper Bak Larsen

GENERALFORSAMLING
i CPH / 11-04-18

Og lad mig sige tak for godt samarbejde til Simon
Gere og John Bruen fra Macquarie, der stoppede i
bestyrelsen den 19. december.
Til stede i dag er også selskabets revisorer (Mogens
Nørgaard Mogensen og Søren Ørjan Jensen fra PwC).
Og så er det vist tid til at give ordet til
generalforsamlingens dirigent. Her har vi igen i år
valgt advokat Christian Kjølbye. …

(BERETNING)
… Lad mig starte med at slå fast, at årets regnskab er
aflagt i overensstemmelse med de internationale
standarder for finansiel rapportering.
I kan se et billede af årsrapporten på skærmen bag
mig – og der skulle være printet kopier af rapporten
til de aktionærer, der ikke har læst den online.
Som vi skriver i årsrapporten, så spiller Københavns
Lufthavn en vigtig rolle for det danske samfund.
Vi skal binde Danmark sammen og skaffe den bedst
mulige tilgængelighed til verden:
 til gavn for danske virksomheder
 for at tiltrække udenlandske investeringer og
turisme
 Det skal vi til glæde for alle danskere, der hvert år
rejser ud for at opleve verden
 Og for at opfylde vores samfundsansvar.
Med den rolle følger en naturlig interesse fra politisk
hold - og fra offentligheden.

Efter grundig forberedelse præsenterede regeringen i
juli 2017 sin luftfartspolitiske strategi. Den sætter
fokus på den politiske indsats for at skabe øget
tilgængelighed gennem luftfart. Her spiller CPH en
central rolle.
Jeg vil gerne kvittere positivt for det øgede politiske
fokus på luftfartens betydning. Det har vi efterspurgt i
en årrække.
Nu glæder vi os til samarbejdet med myndigheder,
organisationer, politikere og ikke mindst vores kunder
om at udvikle Københavns Lufthavn.
(ÅRETS RESULTAT)
Vi skal først se på årets resultater.
Med 29 millioner og 177.833 rejsende satte vi
passagerrekord. En vækst på 0,5 procent.
Væksten er dog markant lavere end de foregående år.
Det skyldes især Air Berlins konkurs i efteråret og
faldet i SAS’ transfertrafik.
Når det er sagt har væksten siden 2009 i gennemsnit
været på 5 procent årligt.
Omsætningen steg i 2017 med 0,4 procent til 4
milliarder og 439 millioner kroner.
Resultatet efter skat, korrigeret for særlige forhold,
landede på 1 milliard og 305,9 millioner kroner.
I bestyrelsen betegner vi det som tilfredsstillende

(ATP)
Som de fleste sikkert har bemærket, så ser
ejerkredsen i dag noget anderledes ud end ved sidste
ordinære generalforsamling.
ATP - Arbejdsmarkedets Tillægs Pension blev i
slutningen af 2017 ny medejer. Det skete efter
Macquarie European Infrastructure Fund besluttede
at sælge sin ejerandel i CAD - Copenhagen Airports
Denmark.
Det betyder, at ATP sammen med den canadiske
pensionskasse, OTPP, nu ejer 59,4 procent af CPH
gennem selskabet CAD
Sammensætningen af aktionærgruppen – efter
januars udløb af købstilbuddet til resten af
aktionærerne – den kan I se her på skærmen bag mig:
 Den Danske Stat ejer 39,2 procent
o Det er en betydelig aktiepost. Jeg vil
gerne understrege, at vi sætter stor pris
på det samarbejde, vi har med
Finansministeriet, som administrerer
statens ejerandel.
 Copenhagen Airports Denmark ejer 59,4
procent
 Danske, private og institutionelle investorer har
1,3 procent
 Og udenlandske investorer 0,1 procent
Med danske ATP som langsigtet majoritetsejer
sammen med den canadiske pensionskasse OTPP er
ejerskabsforholdene nu afklaret.
Det betyder, vi kan fokusere på at fortsætte
udviklingen af lufthavnen.

(REGULERING)
Som privat virksomhed – der er delvist statsejet og
reguleret - er CPH afhængig af de politisk fastlagte
rammer og regulering.
Med regeringens luftfartsstrategi blev der sat ord på
luftfartens betydning for Danmark
 at flyruter skaber vækst og jobs
 at Danmarks tilgængelighed til verden er
afgørende
 og at CPH’s position som HUB skal styrkes.
Det kan vi ikke være mere enige i.
I forlængelse af regeringens luftfartsstrategi har der
især været fokus og debat om rammerne for de
takster flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen
- diskussioner, vi har deltaget aktivt i.
Nu er den bekendtgørelse, der sætter rammerne for
de kommende takstforhandlinger for 2019, på plads.
Der er tale om en omfattende regulering, som vil
have væsentlig betydning for lufthavnens økonomi.
Det skal vi nu i gang med at indrette virksomheden
efter, så vi kan se fremad.
I samme åndedrag er det vigtigt for mig at fremhæve,
at det i bekendtgørelse også fremhæves, at CPH skal
have et økonomisk incitament til at investerer i den
luftfartsmæssige infrastruktur - og til skaffe flere
ruter og øget tilgængelighed til Danmark.
Der skal arbejdes for at finde langsigtede og
ansvarlige løsninger i dialog med myndighederne og
flyselskaberne. Og det er vi allerede i gang med.

(HELE DANMARKS LUFTHAVN)
Før jul kom vi det arbejde i forkøbet. Vi besluttede at
reducere den takst, flyselskaberne betaler for at
bruge lufthavnen.
Så 1. april blev taksterne samlet set nedsat med 10
procent. I det ligger blandt andet også en ny
incitaments-ordning, der skal styrke CPH som HUB –
som trafikknudepunkt.
Taksterne kan blive op mod 35 procent lavere for de
selskaber, der flyver mindst tre gange dagligt på
kortere ruter mellem CPH og regionale lufthavne som
for eksempel Billund, Bornholm, Gdansk og Göteborg.
Målet er blandt andet at få så mange som muligt til at
vælge at flyve via København og videre ud i verden
frem for at flyve via f.eks. London eller Frankfurt.
Det er vigtigt. Konkurrencen mellem lufthavnene i
Europa er benhård. Hver eneste flyrute skaber vækst
og arbejdspladser. Derfor skal HUB’et styrkes. Det er
en afgørende del af vores samfundsansvar.

(VORES SAMFUNDSANSVAR)
Vi har i 2017 opdateret strategien for vores
samfundsansvar - Corporate Responsibility, som det
hedder.
Vi har fastlagt strategiske mål inden for tre områder:
Mennesker, miljø og markedsposition.
 Når det gælder markedsposition, har vi et særligt
ansvar for at udvikle CPH som en vigtig del af den
danske infrastruktur og for at styrke Danmarks
internationale tilgængelighed.

o Når det gælder vores naboer og det
lokalsamfund, vi er en del af, har vi også et
særligt ansvar. Vi ønsker at være endnu
bedre naboer og sætter gang i en række
initiativer om alt fra mere synlighed i vores
lokalmiljø til et nyt, aktivt nabo-site på
nettet.
 Så til mennesker. Som virksomhed har vi et særligt
ansvar for vores knap 2.600 ansatte og for 21.000
medarbejdere i de flere end 700 virksomheder her
på matriklen.
Vi har ansvar for at være en attraktiv arbejdsplads
med et sundt arbejdsmiljø.
Vi har ansvar for sikkerhed, service og den gode
passageroplevelse.
Ser vi på medarbejdere i CPH er udviklingen god.
o Antal arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer
er faldet fra 8,7 til 7,6.
o Sygdomsfraværet er faldet fra 5,08 til 4,65
procent
o Og der et usvækket højt engagement.
Faktisk steg engagementet 81 til 83 på 100
skalaen – og næsten 93 procent af alle
medarbejderne svarede på årets
engagements-måling.
 Når det gælder miljø så lad mig nævne et par
eksempler:
o Vi har fastholdt målet om max 1 kilo CO-2
udledning per passagerer – og vi har sat et
nyt mål om 0,75 kilo i år 2023.
o Vi har tre år før tid nået vores 2020-mål om
energibesparelser – det er en af grundene
til, at CPH vandt årets Energi- og Miljø-pris.

Det er et par konkrete eksempler på, hvordan vi
forfølger vores langsigtede CR mål om at være CO2neutrale og mindske vores klimapåvirkning - selvom vi
vokser og udvikler lufthavnen.
(EXPANDING CPH)
Det er en afgørende del af vores samfundsansvar at
skaffe Danmark den bedst mulige tilgængelighed.
Deri ligger også ansvaret for at udbygge lufthavnen og
gøre plads til flere flyruter, vækst og arbejdspladser.
Hvis I ser på kortet bag mig – kortet over den centrale
den af lufthavnen - så er alle de gule områder store
byggeprojekter.
Der har ikke været så meget byggeri og så mange
byggekraner herude siden årtusindskiftet.
Vi har faktisk aldrig investeret så massivt i lufthavnen,
som vi gør i disse år.
Samlet investererede vi sidste år for knap 1,5
milliarder kroner:
 Vi har udvidet den centrale sikkerhedskontrol til
dobbelt størrelse. Det giver mere lys og luft – og
en bedre oplevelse for passagererne. Og så får vi
mere kapacitet.
o Det kvitterede transportminister Ole Birk
Olesen også for, da området blev indviet i
begyndelsen af februar.
 I stue-etagen under sikkerhedskontrollen er
Terminal 2 udvidet med 1.500 ekstra kvadratmeter
til passagerne og en række nye serveringssteder
og butikker.

 I Terminal 3 har vi udskiftet gulvet og udvider med
1.500 ekstra kvadratmeter. Samtidig bygger vi
Danmarks længste indendørs gangbro – en 100
meter genvej fra metroen direkte til
sikkerhedskontrollen, SAS Fast track og Terminal 2
 Efter sikkerhedskontrollen er vi i gang med at
fordoble det travle passagerområde mellem Finger
A og B med 4.000 kvadratmeter – altså masser af
ekstra plads til de rejsende og til 25 nye butikker
og spisesteder.
 Og så havde vi lige efter årsskiftet rejsegilde på
den kommende Finger E – det største byggeri
siden 1990’erne. Vi bygger 36.000 kvadratmeter
med 13 gates til især de store langdistancefly – og
en helt ny bygning til paskontrol.
o Her var vi glade for, at Finansminister Kristian
Jensen deltog i rejsegildet på en flot, råkold
januar-dag.
De mange byggeprojekter har ikke gjort
passagerernes rejse gennem lufthavnen lettere. Her
må jeg virkelig rose alle for at have udvist stor
tålmodighed, mens vi bygger – vores ansatte,
flyselskaberne, ground-handlerne, forpagterne,
myndighederne – og ikke mindst passagerne.

(PASSAGERERNE)
For naturligvis har de knap 80.000 rejsende, der hver
dag er igennem terminalerne bemærket og til tider
være besværet af de mange projekter og
byggevægge.
Alligevel er passagertilfredshed høj. På en 100-skala
faldt den kun fra 84 til 82. På den ene side et udtryk

for at rammerne omkring rejsen gennem lufthavnen
ikke har været optimal.
På den anden side er det flot kun at falde 2 point. Det
er udtryk for den gode service medarbejderne og de
mange virksomheder herude yder hver dag – også
mens der bygges og alt er lidt mere besværligt for
passagerne
Vi oplevede i årets løb hele 18 dage med flere end
100.000 rejsende. Det er det nye normale på de store
rejsedage.
Og den nye virkelighed har Flyselskaberne,
groundhandlerne, myndighederne og CPH fået gearet
organisationen, servicen og samarbejdet til.
Lad mig give et par eksempler på godt samarbejde:
 Med meget kort varsel blev reglerne om
paskontrol markant skærpet sidste sommer. Det
var en kæmpe udfordring. Der var stor bekymring
for timelange køer og risiko for, at rejsende ikke
ville kunne nå deres fly.
Men på ganske få måneder lykkedes det i tæt
samarbejde med politiet at skabe mere kapacitet, få
mere mandskab og iværksætte en stor fælles
infokampagne. Og det lykkedes. Politiets skærpede
paskontrol betød IKKE lange køer.
Men det er ikke slut endnu. Vi har netop overstået de
store rejsedage i påsken. Nu ser vi frem mod en
forventet meget travl sommer, hvor de fælles
indsatser for alvor skal stå deres prøve.
Af samme grund er vi i fuld gang med at bygge en ny
paskontrol i den kommende Finger E. Den skal være
klar næste år.

 Et andet eksempel på godt samarbejde – og stor
tålmodighed - har været i den centrale
Sikkerhedskontrol.
Her lykkedes det trods meget pressede
arbejdsforhold på byggepladsen BÅDE at holde
humøret højt og ventetiden lav - i gennemsnit under
fem minutter.
Så trods smalle gange, meget lidt plads og store
byggevægge, så steg passagertilfredsheden med
servicen i Sikkerhedskontrollen fra 79 til 80.
(DEN IKKE-AERONAUTISKE FORRETNING)
Så skal vi til den ikke-aeronautiske del af årets
omsætning – altså det UDEN vinger. Det er butikker,
serveringssteder, parkering, hotel og udlejning.
Her faldt omsætningen med 2,7 procent til knap 1,8
milliarder. Det skyldes især, at vi med den nye norske
operatør af hotellet – der sidste år skiftede navn fra
Hilton til Clarion – ikke indregner driften af hotellet
på samme måde.
Ser vi lidt bag tallene, så havde både shopping center
og parkering fremgang på henholdsvis 6 og 4 procent.
2017 bød også på godt nyt om det kommende hotel
med 600 værelser og et konferencecenter ved siden
af Clarion.
Tårnby kommune har godkendt lokalplanen, så
byggeriet kan gå i gang – sandsynligvis allerede i år.
Endnu et eksempel på godt samarbejde.

(DEN AERONAUTISKE FORRETNING)
Og så til det med vinger – det aeronautiske. Her steg
omsætningen med 2,6 procent til knap 2,7 milliarder
kroner.
Der var i løbet af 2017 i alt 174 destinationer at vælge
imellem
Tendensen er, at flere flyver direkte og flere flyver
langt - mens færre vælger at tage et indenrigsfly eller
rejse via København og transferer videre ud i verden.
 Antallet af transferpassagerer faldt med 8,4
procent til 2,8 millioner. SAS står for 82% af
transfertrafikken i CPH.
 Indenrigstrafikken faldt med 5,8% til 1,6 millioner
passagerer.
Det er en udvikling vi arbejder på at vende. Lad mig
tage indenrigstrafikken og et par af vores initiativer
her:
 Vi har i dag et særligt indenrigsspor i
sikkerhedskontrollen.
 I år vil vi som tidligere nævnt tilbyde lavere
takster for de flyselskaber, der har mange
daglige afgange til f.eks. andre danske
lufthavne.
 Sammen med de regionale lufthavne og
indenrigs-selskaberne satte vi gang i en stor
kampagne for at øge kendskabet til, hvor
hurtigt og nemt det er at flyve rundt i
Danmark.
 Og så vil jeg også nævne, at der arbejdes på,
at gøre indenrigsflyvning til en del af
rejseplanen.
Fra Danmark til det store udland.

Her har lufthavnen fokuseret på at tiltrække især nye
langdistanceruter og flere frekvenser. I 2017 blandt
andet nye direkte ruter til New Delhi og Agadir.
I 2017 steg antallet af passagerer på
langdistanceruterne med 6 procent og dermed fløj
3,2 millioner passagerer på en af årets 38
interkontinentale ruter.
Og arbejdet fortsætter. Det betyder, at vi her i 2018
kan se frem til en nye rute med Cathay Pacific til Hong
Kong, en ny rute med Royal Jordanian til Amman og
dertil en markant udvidelse af langdistance-trafikken
til Beijing, når Air China går ind på ruten til
København.
(LUFTFRAGT)
Året bød også på en god nyhed for den luftfragt, der
ikke blot er vigtig for danske virksomheder og for Ehandlen.
Luftfragt er også vigtig for passagerflyene, hvor den
såkaldte Belly Cargo kan udgøre helt op til 10 procent
af indtjeningen.
I 2017 godkendte Tårnby kommune lokalplanen for
en kommende Airport Business Park.
Så nu kan der sættes gang i udviklingen at et areal på
150.000 m2 ved Øresund.
Det betyder, at vores fragtkapacitet med tiden kan
fordobles fra 500.000 til 1.000.000 tons årligt.
(ROSKILDE)
Og så skal vi naturligvis nævne Roskilde Lufthavn, der
har været en del af virksomheden København
Lufthavne siden 1990.

En privat investor har i 2017 begyndt opførelse af en
større hangar. Når den er færdig kan Roskilde
håndtere de største businessjets på markedet. Her er
Roskilde kåret som Skandinaviens bedste til at
håndterer business-jets.
Roskilde Lufthavn fastholder også sin position som
vigtigt uddannelsessted for piloter, hjemsted for
private fly, taxiflyvning og flyveskoler.
(CPH AKTIEN)
Og så lidt mere info om vores aktie.
Ved regnskabsårets udløb var Københavns Lufthavnes
markedsværdi 44,7 milliarder kroner.
CPH-aktierne indgår i NASDAQ Copenhagens nordiske
’Large cap’ segment, der udgøres af selskaber med en
børsværdi på 1 milliard EURO og derover.

(VEDERLAG)
Så lidt om vederlag til bestyrelsen og direktionen.
Bestyrelsesmedlemmernes vederlag består af et fast
honorar, der er sammenligneligt med, hvad andre
Large Cap-virksomheder betaler.
Næstformændene og formanden for bestyrelsen
modtager et honorar på henholdsvis to og tre gange
et almindeligt honorar.
Dertil kommer et vederlag til medlemmer af
Revisions- og risikokomiteen.
Vederlagene har været uændrede siden 2011. Derfor
foreslår vi i bestyrelsen en inflationstilpasset stigning
på 10%.

Det betyder, at vederlaget for et almindeligt medlem
af bestyrelsen vil udgøre 330.000 kroner.
Jeg henviser til dagsordenspunktet om godkendelse
af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
Og så skal jeg sige, at de medlemmer, der er udpeget
af majoritets-aktionærerne, har besluttet at afstå for
deres honorarer.
Til direktionen består Vederlæggelsen – som det
hedder - af en fast grundløn samt en kort- og en
langsigtet incitamentsordning.
En relativt stor del af direktionens samlede løn er
præstationsafhængig, da bestyrelsen ønsker at give et
incitament for at sikre en fortsat god værdiskabelse
for virksomheden.
Det er vores opfattelse, at vederlæggelsen ligger på
et rimeligt niveau, og at den afspejler ledelsens
selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse.

(FORVENTNINGER)
Så lidt om vores forventninger for 2018. Baseret på
flyselskabernes trafikprogrammer forventes vækst i
antallet af passager.
Væksten i omsætningen forventes at være negativ i
intervallet 1-2%.
Det skyldes primært, at taksterne sænkes fra april
2018.
Når der korrigeres for særlige forhold og for hotellet
forventes en negativ vækst i omsætningen i
intervallet 0,5-1,5%.

Resultat før skat forventes at ligge i et interval
mellem 1,35 milliard og 1,45 milliard kroner - når der
tages højde for særlige forhold.

Lad mig slutte med en stor tak til CPH’s medarbejdere
og ledelse for årets resultater.
Bestyrelsen og jeg vil gerne kvittere for, at
medarbejderne har leveret god service og arbejdet
fokuseret med vores opdaterede Wold Class Hubstrategi - om ikke mindst partnerskaber med vores
kunder.
Så for at anerkende medarbejderes indsats udbetales
igen en bonus – i år på 19,1 millioner kroner til
fordeling.
Til sidst og bestemt ikke mindst vil jeg gerne sige tak
til aktionærerne for jeres interesse. Tak fordi i er
kommet i dag.
Jeg vil nu give ordet til vores administrerende
direktør, Thomas Woldbye….

