Bang & Olufsen a/s

Meddelelse nr. 00.02

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1967 København K

Struer, den 8. december 2000

Koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen, der har ansvaret for Business Development, har opsagt sin stilling og fratræder efter aftale med bestyrelsen med udgangen af februar 2001. Han tiltræder 1. marts 2001
som administrerende direktør for Kompan A/S.
Carl Henrik Jeppesens opgaver vil indtil videre blive delt mellem adm. direktør Anders Knutsen og koncerndirektør Peter Thostrup.

Peter Skak Olufsen
Formand for bestyrelsen

For nærmere information: Peter Skak Olufsen, tlf.: 9684 5000.
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Pressemeddelelse
Struer, den 8. december 2000
Koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen forlader Bang & Olufsen
Koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen, der har ansvaret for Business Development, har opsagt sin stilling og fratræder efter aftale med bestyrelsen med udgangen af februar 2001. Han tiltræder 1. marts 2001
som administrerende direktør for Kompan A/S
Carl Henrik Jeppesen, der er 47 år, har været ansat i Bang & Olufsen i
18 år. I 12 år har han haft ansvaret for udviklingen af nye produkter, og
i de sidste 8 år har han været medlem af koncerndirektionen.
Bestyrelsesformanden for Bang & Olufsen a/s, Peter Skak Olufsen, siger
i en kommentar: ”Det er med beklagelse, at vi har modtaget Carl Henrik Jeppesens opsigelse, men vi ønsker ham al mulig held med de udfordringer, han nu har valgt at tage op.”
Selv siger Carl Henrik Jeppesen: ”Bang & Olufsen har givet mig mere,
end man med rimelighed kan forvente af nogen virksomhed. Jeg har arbejdet sammen med de bedste medarbejdere, man kan ønske sig, og
jeg har i de sidste 8 år været medlem af et meget inspirerende og lærerigt direktionsteam. Nu er tiden kommet til et skift, og det er der to
enkle forklaringer på: Jeg har sammen med den øvrige direktion lagt
mange kræfter i den nye forretningsmodel, og hvis jeg skulle fortsætte
under en ny administrerende direktør, ville jeg føle det som min pligt at
blive i mindst 4-5 år for at sikre den rette kontinuitet. Dermed ville jeg
aldersmæssigt have forspildt chancen for en ny karriere.
Jeg vil prøve at overføre alt det jeg har lært i Bang & Olufsen til en ny
virksomhed. Mit mål har været at finde en mindre virksomhed, som også lægger afgørende vægt på nogle grundlæggende værdier. Derfor
har jeg sagt ja tak til tilbuddet om at blive administrerende direktør for
Kompan A/S".
Indtil videre vil Carl Henrik Jeppesens opgaver blive delt mellem adm.
dir. Anders Knutsen og koncerndirektør Peter Thostrup. Der sker således ingen ændringer i den strategi, Bang & Olufsen har vedtaget og
følger.
For nærmere information, kommunikationsdirektør Marianne Purup, tlf.: 9684 5100.

