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KØBENHAVNS LUFTHAVN UdVIdER: En 

om- og udbygget Terminal 2 og et udvidet og 

forbedret bagageanlæg blev indviet i juni. Læs 
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VERdENS BEdSTE SECURITy: Alverdens 

flypassagerer er ikke i tvivl: Verdens bedste og 
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dansk. Læs side 7

VÆKST I FØRSTE HALVåR: Passagertal-

let steg med 2,2 procent i første halvår af 

2013 ikke mindst takket være et stærkt andet 

kvartal. Læs side 9
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sere CPHs vækststrategi. Læs side 12
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Singapore Airlines har netop opgraderet interiøret med 
nyt entertainment system og ”lie-flat”-sæder på business 

class på de Boeing 777-200, selskabet benytter på ruten fra 
København til Singapore.

Skærpet 
konkurrence 

giver bedre 
rejseoplevelse

Flere og flere flyselskaber tager konsekvensen 
af den skærpede konkurrence på de inter-

kontinentale ruter ud af København. Det 
sker i form af nye, moderne fly eller markant 

opgradering af de eksisterende fly – og dermed 
kan passagererne i fremtiden forvente en endnu 

bedre rejseoplevelse
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787-8, A350-900XWB, 777-300ER er 
for mange blot en tilfældig samling 
tal og bogstaver. For folk i flybran-
chen er det fagre nye verden i form 
af bedre driftsøkonomi og dermed 
forbedret konkurrenceevne. Og for 
passagererne betyder det bl.a. bedre 
komfort og mindre støj undervejs på 
flyrejsen.

Bag de nævnte tal- og bogstavkombi-
nationer gemmer sig nogle af verdens 
mest moderne langdistanceflytyper 
– nogle af dem så nye, at de endnu 
ikke er sat i drift – og fælles for dem 
alle er, at den skærpede konkurrence 
på de interkontinentale ruter sikrer, at 
flyselskaberne ret hurtigt sætter dem i 
drift på ruter ud af København.

”Igennem det seneste års tid har vi 
set en interessant tendens; nemlig at 
flere flyselskaber vælger at sætte de 
mest moderne langdistancefly ind på 
long haul ruterne ud af København. 
Det er en tendens, der skyldes både 
den hårde konkurrence på en række 
af ruterne, og naturligvis flyselskaber-
nes ønske om at reducere omkostnin-
gerne ved at bruge de mest brænd-
stoføkonomiske fly,” siger Ole Wieth 

Christensen, ruteudviklingschef, 
Københavns Lufthavn.

Konkurrence er godt for…  
komforten
Opgraderingerne vil være med til at 
sikre en forbedret økonomisk bære-
dygtighed på flyselskabernes langru-
ter – af den simple årsag, at de kom-
mende langdistancefly, både Boeing 
787 Dreamliner og den kommende 
Airbus A350, har et brændstoffor-
brug, der er 20-30 procent lavere end 
dagens langrutefly. Passagererne vil 
opleve en bedre komfort, end vi ser 
i dag.

”Der er ingen tvivl om, at opgra-
deringen af flyflåderne til de mest 
moderne maskiner på markedet 
er godt for miljøet, for flysel-
skaberne og ikke mindst for 
passagererne, der vil få en 
langt bedre rejseoplevelse i 
fremtiden,” siger Ole Wieth 
Christensen.

Akbar Al Baker, der er 
CEO for Qatar Airways, 
har tidligere kaldt Boe-
ing 787 for en ”game-

Norwegian begynder til november at flyve fra København  
til Fort Lauderdale i Florida med en Boeing 787 Dreamliner.
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”De store tekniske forbedringer, som 
ligger i den omfattende flådefornyel-
sesplan, vil give SAS en langruteflåde 
i branchens superliga. Det vil øge 
vores konkurrenceevne og styrke 
vores tilbud til kunderne - både hvad 
angår komfort, service og effektivitet. 
Derudover kommer vi til markant at 
nedbringe brændstofforbruget, hvil-
ket resulterer i lavere omkostninger 
og understøtter samtidig vores mål 
om at nedbringe udledning,” sagde 
SAS’ topchef Rickard Gustafson ved 
annonceringen af den nye flyflåde.

Satte skred i tingene
Det er nok ikke muligt at udpege én 
enkelt begivenhed som årsag til, at 
flere og flere flyselskaber moderni-
serer og opgraderer på ruterne ud 
af København. Men det offensive, 
mellemøstlige selskab Emirates’ 
indtog på det danske marked forrige 
år var definitivt med til at sætte skred 
i tingene. 

Emirates har gang på gang opgrade-
ret deres produkt med større og mere 
moderne fly og flyver i dag med en 

Fakta

•	 Thai Airways: Fra Boeing 747-400 til 
Boeing 777-300ER på ruterne til Bang-
kok og Phuket

•	 Singapore Airlines: 777-200 med 
opgraderet interiør med bl.a. bedre 
entertainment system og lie-flat 
sæder på business class

•	Qatar Airways: Fra Airbus A330-
200 og -300 til Boeing 787-8 fra 
september på ruten til Doha

•	Norwegian: Boeing 787-8 fra 
november på ruten til Fort 
Lauderdale

•	 SAS: Udskifter fra 2015 
hele sin long haul flåde. 
Skifter fra Airbus A330-
300 og A340-300 til A330 
Enhanced og A350-
900XWB (eXtra Wide 
Body)

Boeing 777-300ER, der er et langdi-
stancefly med en god driftsøkonomi. 
Flytypen er rygraden i Emirates’ flåde, 
og selskabet ejer flere end 100 – eller 
ca. hver 10. maskine, der er bygget.

For at stå imod i den skærpede 
konkurrence har en række andre 
selskaber fulgt trop i opgraderings-
kapløbet.

Først og fremmest har Thai Airways 
skiftet til Boeing 777-300ER på sine 
ruter fra København til Bangkok og 
Phuket, og Singapore Airlines har 
netop opgraderet interiøret på de 
Boeing 777-200, selskabet benytter 
på ruten fra København til Singapore.

Fremtiden begynder nu
Mindst to flyselskaber vil i nær fremtid 
introducere den nye Boeing 787 på 
ruter ud af København. Til november 
åbner Norwegian en rute til Fort Lau-
derdale i Florida med tre ugentlige af-
gange med en Dreamliner, og allerede 
i begyndelsen af september begynder 
Qatar Airways dagligt at flyve med en 
787’er på ruten til Doha. 

changer” for 
branchen, 

fordi den med 
sin brug af 

kompositmate-
rialer er teknolo-

gisk på forkant, 
ligesom kabinen 

byder på lavere luft-
fugtighed og større 

vinduer, hvilket styr-
ker rejseoplevelsen.

SAS vælger Airbus
Indtil videre er Boeing 

ene på markedet mht. 
brugen af kompositmate-

rialer, der sikrer lavere vægt 
og dermed bedre brænd-

stoføkonomi, men tidligere 
på året sendte konkurrenten 

Airbus sit ”Dreamliner-mod-
svar”, A350’eren, på vingerne 

for første gang, og kort tid efter 
bebudede Københavns Lufthavns 

største flyselskabskunde, SAS, at 
man satsede på A350 som kernen 

i sin opgraderede langdistance-
flåde.
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Københavns Lufthavns bagagesystem er blevet udbygget med yderligere 
2,8 km bagagebånd, 500 motorer og ny software, hvilket har øget 

kapaciteten, skruet hastigheden op og forbedret driftssikkerheden.

CPH har udvidet Terminal 2 
og bagageanlægget
Efter ét års intensivt byggeri åbnede Københavns Lufthavn i forsommeren 
en om- og udbygget Terminal 2 i juni lige op til den travle sommertrafik. 
Samtidig blev et udvidet og forbedret bagageanlæg sat i drift, og til 
efteråret indfører Københavns Lufthavn selvbetjente bagage-drop. Det 
er investeringer, der er med til at ruste lufthavnen til de kommende 
års forventede vækst

Håndværkerne arbejdede næsten i 
døgndrift i det meste af et års tid i 
både Terminal 2 og i bagageanlægget 
for at få afsluttet de store byggearbej-
der, inden sommertrafikken begyndte.  
Midt i juni kunne Københavns Luft-
havns administrerende direktør Tho-
mas Woldbye klippe den røde snor 
over foran et større, inviteret publi-
kum – samt de mange passagerer, der 
befandt sig i terminalerne.

”Vi er jo en lufthavn i vækst og har 
derfor haft behov for at få skabt 
markant bedre plads til passagererne 
og flyselskaberne og få øget kapaci-
teten med både ekstra kvadratmeter 
og nye check-in pulte. Samtidig har vi 
fremtidssikret vores bagageanlæg, så 
vi kan håndtere op til 30 mio. passa-
gerer om året. Alt i alt giver det både 
flyselskaber, handlingselskaber og 
passagerer et bedre produkt, fordi alt 
fra check-in over bagdrop til udsor-
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tering af bagagen 
bliver lettere og fej-

lene færre,” sagde 
Thomas Woldbye i 

sin tale ved åbningen.

Check-in og bagage 
opgraderet

Ombygningen af Terminal 
2 betyder, at der er kom-

met i alt 1.400 nye kva-
dratmeter til passagererne, 

og 12 nye check-in skranker 
og 16 nye check-in automa-

ter har øget kapaciteten, så 
det stadigt stigende antal pas-

sagerer kan komme hurtigere 
igennem lufthavnen. 

Samtidig er bagagesystemet blevet 
udbygget med yderligere 2,8 km 

bagagebånd, 500 motorer og ny 
software, hvilket har øget kapa-
citeten, skruet hastigheden op og 
forbedret driftssikkerheden. I løbet 
af sommeren blev bagageanlægget 
dog ramt af nogle driftsforstyrrelser 
i kølvandet på opgraderingen, men 
lufthavnen har sammen med sine le-
verandører arbejdet på at genetablere 
anlæggets stabilitet.

Selvbetjente bagage-drops
Københavns Lufthavn åbner til 
efteråret 12 stk. self-service bagage-
drops i Terminal 2 og 3, og dermed 
får passagererne en endnu hurtigere 
vej igennem lufthavnen, idet selvbe-
tjeningen reducerer tiden, man bruger 
på indlevering af bagagen, markant.

”Langt hovedparten af vores passage-
rer foretager i forvejen selv check-in 
på enten internet, mobil eller en af de 
83 selvbetjeningskiosker i lufthavnen, 
og muligheden for selv at printe og 
montere bagagemærker og derefter 
aflevere kufferten direkte på bagage-
båndet speeder hele turen gennem 
lufthavnen op,” siger Marie-Louise 
Lotz, passagerchef i Københavns 
Lufthavn, og fortsætter:

”Samtidig viser vores mange pas-
sagerinterviews, at de rejsende i høj 
grad foretrækker ’gør-det-selv’-løsnin-
ger, så den selvbetjente bagage-drop 
løsning giver os forventninger til en 
endnu højere passagertilfredshed.”

Tages i brug sidst på året
Københavns Lufthavn forventer at 
tage den selvbetjente bagage-drop 

løsning i brug sidst på året. Der bliver 
opsat otte selvbetjente bagage-
drops i Terminal 3 og fire i Terminal 
2, og i første omgang bliver servicen 
forbeholdt rejsende hos SAS og 
Norwegian, der tilsammen flyver ca. 
60 procent af passagererne ud af 
København.

På sigt er målet at tilbyde selvbetjente 
bagage-drop til flest mulige passage-
rer – en service og teknologi, der ikke 
blot kommer passagererne til gode, 
men også flyselskaberne.

CPH arbejder i sin World Class Hub-
strategi med at reducere flyselska-
bernes samlede omkostninger ved at 
operere i Københavns Lufthavn, og 
selvbetjente bagage-drops understøt-
ter strategien, da der bliver brug for 
mindre bemanding ved skrankerne.

I de kommende år vil Københavns Luft-
havn fortsætte udvidelsen af lufthavnen 
gennem en række større bygge- og 
anlægsprojekter i både terminaler, 
bagagesortering og man øvreområde. 
Den resterende del af Terminal 2 vil 
være færdigombygget i 2016.
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I motivationen for prisen som ”Verdens bedste Security” lægger Skytrax 
vægt på, at medarbejderne i Københavns Lufthavns sikkerhedskontrol er 

venlige og samtidig udfører et effektivt sikkerhedstjek med en kort ventetid.

CPH har verdens 
bedste security
12,1 millioner passagerer har givet i alt 395 lufthavne 
verden over karakterer i den internationale under-
søgelse af flypassagerers tilfredshed, Skytrax, og 
passagererne er ikke i tvivl: Københavns Lufthavn 
har verdens bedste og mest imødekommende 
sikkerhedskontrol

”I en tid, hvor sikkerhedskontrollen i en lufthavn oftest opfattes som 
et nødvendigt onde, er det fantastisk vigtigt, at vi formår at få de 
rejsende til at føle sig velkomne. Derfor er prisen en kæmpe fjer 
i hatten til vores medarbejdere, som gennem de seneste 6-7 år 
har arbejdet benhårdt på at give passagererne en god start på 
rejsen, samtidig med at de holder et højt sikkerhedsniveau,” 
siger Københavns Lufthavns adm. direktør Thomas Woldbye 
om Skytrax-prisen, der officielt hedder ”World’s Best Airport 
Security Processing.”
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At medarbej-
derne i sikker-

hedskontrollen 
i Københavns 

Lufthavn både 
vægter service 

og sikkerhed 
højt, understreges 

af, at en fuldskala 
inspektion foretaget 

af EU i efteråret 2012 
roste CPHs Security for 

både engagerede og 
imødekommende med-

arbejdere og for at holde 
et sikkerhedsniveau, der til 

fulde lever op til de inter-
nationale regler udstukket 

af EU og ICAO (International 
Civil Aviation Organization).

Foran asiatiske lufthavne
Der er ingen andre europæiske 

lufthavne i toppen af listen, og 
Københavns Lufthavn vinder Sky-

trax-prisen foran fire asiatiske luft-
havne, og det er i sig selv bemærkel-

sesværdigt, idet asiatiske lufthavne 

gennem det seneste tiår generelt 
har taget sig af topplaceringerne i 
de internationale undersøgelser af 
flypassagerers tilfredshed – specielt 
når det drejer sig om services overfor 
passagererne.

”At vores service i sikkerhedskontrol-
len opfattes som bedre end i asiatiske 
lufthavne i Japan, Sydkorea og Taiwan 
er i mine øjne det største skulderklap, 
medarbejderne i sikkerhedskontrollen 
kan få. Vi har fokus på, at service og 
sikkerhed går hånd i hånd, og man 
skal ikke være i tvivl om, at vi mener 
det, når passagererne sendes videre 
med et ønske om en ’god rejse’,” 
siger Johnnie Müller, der er chef for 
Security i Københavns Lufthavn.

Kort ventetid roses
I motivationen for prisen lægger 
Skytrax vægt på, at medarbejderne i 
Københavns Lufthavns sikkerhedskon-
trol er venlige og samtidig udfører et 
effektivt sikkerhedstjek med en kort 
ventetid. 

”I en kategori, der i flere år har været 
domineret af asiatiske lufthavne, er 
vi glade for, at Københavns Lufthavn 
har formået at opnå den øverste 
position i ”World’s Best Airport Secu-
rity Processing”-kategorien. I sidste 
ende søger passagererne en effektiv 
og venlig oplevelse, og disse var to 
områder, hvor København scorede 
højt i undersøgelsen,” siger Edward 
Plaisted, formand for Skytrax.

Københavns Lufthavn måler kontinu-
erligt ventetiden i sikkerhedskontrol-
len af udenrigspassagererne i Terminal 
2 og 3, og i 2012 var den gennem-
snitlige ventetid på 3½ minut.

Københavns Lufthavn vandt prisen 
for bedste Security foran Taoyuan 
International Airport i Taiwan, Narita 
International Airport i Tokyo i Japan, 
Incheon International Airport i Seoul 
i Sydkorea og Tokyo International 
Airport Haneda i Tokyo, Japan. Tre af 
de fire ovennævnte lufthavne befandt 
sig også i Top 5 i fjor, mens det er 
første gang, at Københavns Lufthavn 
er placeret i toppen af listen.

Københavns Lufthavn måler kontinuerligt ventetiden i sikkerheds-
kontrollen af udenrigspassagererne i Terminal 2 og 3, og i 2012 

var den gennemsnitlige ventetid på 3½ minut.
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CPH: Vækst i første halvår
Passagertallet i Københavns Lufthavne A/S (CPH) steg med 2,2 procent i første 
halvår af 2013 med særlig stærk vækst i andet kvartal. Væksten fortsætter også  
i den ikke-aeronautiske del af forretningen grundet nye restauranter og barer.  
Begge dele har en positiv indvirkning på såvel omsætning som resultat før skat. 
Lufthavnen fastholder forventningerne til helåret

I alt 11.514.594 passagerer rejste 
igennem Københavns Lufthavn i 
første halvår af 2013, hvilket er en 
fremgang på 2,2 procent. Det voksen-
de antal passagerer samt en fortsat 
øget omsætning i shoppingcentret, 
parkering og hoteldrift betyder, at 
omsætningen er steget 3,4 procent, 
og resultat før skat steg med 1,9 
procent til DKK 544,2 mio.

”Det er flyselskabernes stærke som-
merprogram, der trækker væksten 
i passagertallet. Efter et svagt fald i 
passagertallet i første kvartal, hvor ud-
viklingen var præget af skudår i 2012 
og påskens placering, førte væksten i 
andet kvartal til en bedre performan-

ce. Det er specielt værd at bemærke 
den stærke vækst som lavprisselska-
berne Norwegian, easyJet og Vueling 
viser, og så er det glædeligt at se SAS’ 
nye rute til San Francisco har haft en 
flyvende start med høj kabinefaktor,” 
siger Thomas Woldbye, adm. direktør, 
Københavns Lufthavne A/S.

Stærk performance af Hilton
Omsætningen i den ikke-aeronautiske 
del af forretningen er steget med 1,7 
procent. Specielt Hilton har haft et 
godt første halvår efter endt ombyg-
ning og renovering, idet konference-
aktiviteten er øget samtidig med, at 
belægningsprocenten på værelserne 
fortsat er høj. Det betyder, at omsæt-

ningen på hoteldriften er steget 
med 9,9 procent. 

Omsætningen på parkering er 
gået frem med 3,0 procent 
grundet en højere gennemsnit-
lig parkeringspris som følge 
af fortsat effektiv prisopti-
mering.

Omsætningen i shopping-
centret er steget med 0,9 
procent grundet stærk 
fremgang i specialfor-
retningerne, restauran-
ter og barer som følge 
af de opgraderinger 
af butiksudbud-
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det, vi har foretaget 
gennem de seneste par 

år, og i begyndelsen af 
året ombyggede vi de 

seks taxfree butikker for 
at forbedre passagertil-

fredsheden,” siger Thomas 
Woldbye.

International påskønnelse
I løbet af første halvår vandt 

Københavns Lufthavn to interna-
tionale branchepriser. I april blev 

det offentliggjort, at 12,1 mio. 
passagerer i vurderingen af 395 

lufthavne over hele verden har vur-
deret sikkerhedskontrollen i Køben-

havns Lufthavn som ”verdens bedste 
Security”, og i juni blev Københavns 
Lufthavn for ottende gang på 10 år 
kåret som Europas mest effektive 
lufthavn af Air Transport Research 
Society, der analyserer og vurderer ef-
fektiviteten i alverdens lufthavne.

”For vores vedkommende er det 
vigtigt, at vi leverer effektive pro-
cesser til gavn for både passagerer, 
flyselskaber, koncessionærer og 
øvrige samarbejdspartnere, og begge 
priser vidner om, at vi kontinuerligt 
forbedrer os på de områder. Specielt 

prisen for ”verdens bedste Security” 
er værdsat, fordi vi her placerede os 
foran en række lufthavne med høj 
anseelse inden for dette område, og 
det er lovende for os, da vi fortsætter 
med at eksekvere World Class Hub 
strategien. Så den pris er ikke mindst 
et velfortjent skulderklap til medar-
bejderne i Security,” siger Thomas 
Woldbye.

Refinansiering 
Da der i august 2013 forfalder et lån 
på USD 100 mio. af CPHs US Private 
Placement fra 2003, besluttede sel-
skabet at benytte sig af den positive 
udvikling i markedet til at udstede US 
obligationer for tredje gang. 

Det udstedte beløb blev fastsat til 
USD 160 mio. over 10 år. Det nye 
lån er USD 60 mio. højere end det 
forfaldne lån, da CPH fandt det for-
nuftigt at drage fordel af de stærke 
markedsforhold forud for de fremti-
dige refinansieringskrav. 

Obligationsudstedelsen blev væsent-
ligt overtegnet, hvilket bekræfter 
CPHs position som en internationalt 
anerkendt og troværdig infrastruktur. 
Gælden sikrer CPH stabil og lang-

sigtet finansiering på tilfredsstillende 
vilkår og betingelser.

Rating
CPH tilføjede i 2012 Moody’s og 
Fitch som rating-bureauer i tillæg til 
Standard and Poor’s, og selskabet er 
siden da blevet rated af tre institutter. 
I begyndelsen af juni 2013 beslut-
tede CPH, at to ratings var tilstræk-
keligt, og Standard & Poor’s benyttes 
derfor ikke længere. CPHs rating fra 
Moody’s og Fitch er henholdsvis Baa2 
og BBB+, begge investment grade.

Investering i fremtidens lufthavn
CPH fortsætter det høje investerings-
niveau og har ved halvåret investeret 
DKK 464,9 mio. mod DKK 403,6 
mio. i 2012. De store investeringer 
foretages til gavn for både passagerer, 
flyselskaber, koncessionærer og alle 
øvrige kunder i lufthavnen. Investe-
ringsniveauet er markant højere end 
det, CPH er forpligtet til i forbin-
delse med takstaftalen. De største 
investeringer omfatter blandt andet 
opgradering af baggageanlægget, 
ombygning af Terminal 2, fornyelse 
og ombygning af taxfree-området, 
fornyelser på standpladser samt el- og 
ventilationsarbejder.
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Forventninger
På baggrund af det forventede 
trafikprogram for resten af 2013 
forventes en stigning i det samlede 
antal passagerer. Helårseffekten af de 
mange nye ruter i 2012 forventes at 
give en positiv effekt i 2013. Endvi-
dere forventes 2013 at blive positivt 
påvirket af helårseffekten af de ruter, 
som blev erstattet efter Cimber Ster-
lings konkurs i 2012. Den fortsatte 
økonomiske usikkerhed i euroom-
rådet og lukkede ruter som følge af 

indskrænkninger hos flyselskaberne 
kan dog påvirke udviklingen for 2013. 

Stigningen i antallet af passagerer 
forventes at få positiv effekt på om-
sætningen. Driftsomkostningerne for-
ventes også at være højere end i 2012 
primært på grund af den forventede 
passagervækst samt omkostnings-
inflation. Dette modsvares delvist af 
et fortsat fokus på effektivisering af 
driftsomkostninger. Afskrivninger og 
finansieringsomkostninger forventes 

Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold

1. januar – 30. juni 2013  Inklusive  Korrigeret 
   særlige Særlige for særlige 
DKK mio.  forhold forhold forhold

Omsætning  1.740,4 - 1,7

Andre driftsindtægter  0,7 - 

Eksterne omkostninger  283,0 -2,4 2 

Personaleomkostninger  536,0 -2,8 5

EBITDA  922,1 5,2 9

Afskrivninger på immaterielle  
og materielle anlægsaktiver  279,3 - 2

Resultat før renter og skat  544,2 5,2 5

Nettofinansieringsomkostninger  98,6 - 

Resultat før skat  544,2 5,2 5

Skat af periodens resultat  89,4 1,3 

Periodens resultat  454,8 3,9 4

at være højere i 2013 end i 2012, 
som følge af det fortsat meget høje 
investeringsniveau. Samlet set forven-
tes resultat før skat i 2013 derfor at 
være lidt lavere end i 2012, når der 
tages højde for særlige forhold. 

Driftsresultatet før afskrivninger for-
ventes derimod at være højere i 2013 
end i 2012, når der tages højde for 
særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH 
forpligtet til at investere gennem-
snitligt DKK 500 mio. årligt. CPH 
forventer i 2013 – som i tidligere 
år – at investere på et niveau, som er 
markant højere end det forpligtede. 
Investeringsniveauet afhænger dog 
af den fortsatte vækst i det samlede 
antal passagerer. Dertil kommer andre 
kommercielle investeringer til gavn 
for flyselskaber og passagerer.

Udbytte
På baggrund af halvårsresultatet 
er der i lighed med tidligere år 
taget beslutning om udlodning 
af et ekstraordinært udbytte på 
i alt DKK 454,8 mio., svarende 
til DKK 57,96 pr. aktie.
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Ny HR-direktør i CPH
Københavns Lufthavne A/S (CPH) har ansat sin nye HR-di-
rektør. Valget er faldet på Thomas Kolber, der kommer fra 
en stilling som Vice President, Human Resources, i Carls-
berg Danmark A/S og Carlsbergs hovedkontor. Her har 
han haft det overordnede HR-ansvar for alle Carlsbergs 
medarbejdere i Danmark samt for Carlsbergs hovedkon-
torsfunktioner i Danmark og internationalt. 

Thomas Kolber er 42 år og har været ansat i Carlsberg i 
16 år. Han har en MBA i Human Resource Management 
fra Copenhagen Business School. Thomas er gift og har to 
børn på syv og otte år.

”Vi er i gang med en klar vækststrategi, hvor effektivitet, 
service og gode medarbejderkompetencer er afgørende 
i konkurrencen med andre europæiske lufthavne. Jeg 
glæder mig til sam arbejdet med Thomas Kolber, og jeg er 

sikker på, at han kan bidrage til at skabe resultater 
og til at realisere strategien,” siger CPH’s administre-
rende direktør Thomas Woldbye.

Engagerede medarbejdere
”CPH spiller en meget vigtig rolle for hele Dan-
mark, og dygtige og engagerede medarbejdere 
er en forudsætning for lufthavnens succes. Jeg 
glæder mig til at blive en del af lederteamet 
og til at være med til at udvikle HR-området 
yderligere,” siger Thomas Kolber. 

Thomas Kolber tiltræder i løbet af efteråret, 
men det ligger endnu ikke fast, hvornår han 
har første arbejdsdag i CPH. Han erstatter 
Peter Hansen, der stoppede som HR-direk-
tør med udgangen af juni måned.

Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013

Omsætning (DKK mio.)

Aktiens omsætning og relative udvikling i forhold til OMX i perioden 1/1-30/6 2013

Kursudvikling Københavns Lufthavne 

Relativ kursudvikling OMX 

Omsætning Københavns Lufthavne 

Kurs 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Januar – juni 2013 
Du kan dagligt følge kursgrafen på 
www.cph.dk under Investor. Her kan 
du også sammenligne CPH-aktien 
med kursen på andre lufthavnsaktier.

Kursudvikling

Ansvh. redaktør: Henrik Peter Jørgensen / 
Redaktion: Søren Hedegaard Nielsen / Fotos: 

Ernst Tobisch og Arne V. Petersen / Design 
og grafisk produktion: meyer & bukdahl as / 

 Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboule-
varden 6, 2770 Kastrup / Tlf: 32 31 28 00 / 

E-mail: cphweb@cph.dk / CVR-nr. 14 70 72 04

Tilmeld dig  
CPH’s RSS-feed

På www.cph.dk kan du tilmelde dig 
Københavns Lufthavne A/S’ gratis 

RSS-feed og få nyheder, trafikstatistik 
m.m. i elektronisk form.
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