BANG & OLUFSEN A/S
9. FEBRUAR 2011

MEDDELELSE NR. 10.12

•

Tue Mantoni tiltræder som administrerende direktør for Bang & Olufsen
pr. 1. marts 2011, og fratræder samtidig som bestyrelsesmedlem i Bang &
Olufsen.

•

Kalle Hvidt Nielsen fratræder samtidig som administrerende direktør for
Bang & Olufsen, men bistår Tue Mantoni i en fire måneders
overleveringsperiode frem til ultimo juni 2011.

•

Bestyrelsen stiller forslag om at udvide og styrke bestyrelsen ved valg af
to nye bestyrelsesmedlemmer.

•

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling med henblik på valg af nye bestyrelsesmedlemmer
samt vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønning.

Ole Andersen
Formand for bestyrelsen

Henvendelser til denne meddelelse kan rettes til:
Director, Corporate Communication Tommy Jakobsen, tlf: 9684 5100.

-1-

BANG & OLUFSEN A/S
9. FEBRUAR 2011

MEDDELELSE NR. 10.12

Direktørskifte
Den 1. marts 2011 tiltræder det nuværende bestyrelsesmedlem Tue Mantoni som administrerende
direktør for Bang & Olufsen. Kalle Hvidt Nielsen fratræder som administrerende direktør for Bang &
Olufsen den 28. februar 2011. Kalle fortsætter i Bang & Olufsen indtil udgangen af juni 2011 med
henblik på at sikre overlevering til Tue Mantoni samt sikre kontinuitet i selskabets
produktudviklingsfunktion.
Tue Mantoni har gennem de sidste otte år været ansat i det engelske motorcykelbrand Triumph
Motorcycles, senest som CEO. Siden 1. januar 2011 har Tue Mantoni været medlem af bestyrelsen
for Triumph Motorcycles Ltd. Før han kom til Triumph, arbejdede Tue for McKinsey & Co. i
København og London. Som dansker og Bang & Olufsen bestyrelsesmedlem gennem de sidste 18
måneder har han forståelse for Bang & Olufsens værdier og rødder. Samtidig har han via sine
mange år i udlandet stor international erfaring.
I forbindelse med direktørskiftet udtaler Bang & Olufsens bestyrelsesformand Ole Andersen:
”Tue Mantoni har gennem sit hidtidige virke erhvervet og udvist de færdigheder, bestyrelsen finder
nødvendige i Bang & Olufsens næste udviklingsfase.
Tue har senest som CEO for Triumph vist, at han kan stå i spidsen for et internationalt livsstilsbrand
og styre det gennem en succesfuld kommerciel transformation. Triumph opererer ligesom Bang &
Olufsen i et konkurrencepræget marked, hvor innovation, design, produktkvalitet og stærke
kundeoplevelser er blandt de vigtigste succesparametre. ”
Tue Mantoni udtaler:
”Bang & Olufsen er et af de danske brands med størst internationalt potentiale. Jeg er stolt over og
ser frem til at arbejde med lederteamet og det globale netværk af forhandlere, leverandører og
forretningspartnere for at sikre, at vi genvinder en unik og stærk markedsposition. Vores strategi vil
uden tvivl blive baseret på en dyb og indgående forståelse for kunderne og disses nuværende og
fremtidige behov og ønsker.”
Kalle Hvidt Nielsen kom til Bang & Olufsen den 1. august 2008. Han fratræder som
administrerende direktør den 28. februar 2011 men fortsætter i selskabet indtil udgangen af juni
2011.
Ole Andersen udtaler:
”Kalle Hvidt Nielsen har gennem de seneste knap 3 år ydet et meget stort bidrag til Bang &
Olufsens udvikling og ledet virksomheden igennem en kritisk periode med økonomisk krise og
faldende efterspørgsel. Det har været nødvendigt for virksomheden at fokusere kræfterne på
mulige vækstområder, gennemføre omfattende effektiviseringer og samtidig accelerere
produktudviklingsprocessen med henblik på at bringe nye produkter til markedet og dermed skabe
grundlag for fornyet vækst. Med Kalle Nielsen i spidsen lykkedes det at stabilisere Bang & Olufsen
efter en periode med meget store tab samtidigt med, at kapital bindingen er nedbragt væsentligt.
Vi er taknemmelige for Kalles store indsats.”
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Kalle Hvidt Nielsen udtaler:
”Jeg er stolt over, at vi igennem de sidste knap 3 år har fået vendt udviklingen i Bang & Olufsen.
Det har været en stor og spændende udfordring og jeg værdsætter den kæmpe indsats som alle
inden for og omkring Bang & Olufsen har ydet for at få dette til at lykkes. Med udgangspunkt i
Bang & Olufsens styrkede situation havde jeg set frem til at stå i spidsen for næste fase med fokus
på at udvikle brandet til at skabe vækst i virksomhedens omsætning og indtjening. Imidlertid
ønskede bestyrelsen, at en anden profil skal stå i spidsen for dette arbejde, hvilket jeg respekterer,
og jeg vil gøre hvad jeg kan for, at skiftet kommer til at foregå så hensigtsmæssigt som muligt.”

Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer
Tue Mantoni udtræder af bestyrelsen samtidig med, at han tiltræder som administrerende direktør
for Bang & Olufsen den 1. marts 2011. Herefter består bestyrelsen af fire generalforsamlingsvalgte
og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse er Ole Andersen (bestyrelsesformand), Niels
Bjørn Christiansen (næstformand), Rolf Eriksen, Peter Skak Olufsen, Anette Revsgaard Sejbjerg
(medarbejdervalgt), Jesper Olesen (medarbejdervalgt) og Knud Olesen (medarbejdervalgt).
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Dr. Alberto Torres, som er uddannet Ph. D. i Computer Science samt
Bachelor og Master of Science fra Universidad Simón Bolívar. Alberto Torres var fra 1994-2004
ansat som managementkonsulent i McKinsey & Co. i USA og Frankrig. I sin tid hos McKinsey var
Alberto Torres primært beskæftiget inden for mobiltelefoni, forbrugerelektronik, software og
internetservice. I 2004 startede Alberto Torres sin karriere hos Nokia, hvor han i 2005 blev
administrerende direktør for Nokia´s luksus mobiltelefonvirksomhed ”Vertu”. Han ledte i perioden
indtil 2008 Vertu´s turnaround. I perioden 2008-2011 har Alberto Torres haft en række andre
ledende stillinger i Nokia koncernen – herunder været chef for ”Devices Category Management”.
Siden 2009 har han været medlem af koncernledelsen.
Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af Jesper Jarlbæk, som er uddannet H.D. samt statsautoriseret
revisor. Jesper Jarlbæk har været ansat hos Arthur Andersen fra 1975-2002, senest som Managing
Partner for Arthur Andersen Danmark og Managing Partner, Assurance og Business Advisory i
Norden. I perioden 2002-2006 var Jesper Jarlbæk koncerndirektør i Deloitte. Jesper Jarlbæk sidder i
dag i bestyrelsen i en række selskaber, herunder de børsnoterede selskaber TORM A/S, TK
Development A/S samt CIMBER STERLING GROUP A/S. Jesper Jarlbæk er næstformand i DVCA,
hvorfra han i 2009 modtog prisen "Business Angel of the Year".

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt i
Struer den 10. marts 2011. På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om nyvalg af
Alberto Torres og Jesper Jarlbæk til selskabets bestyrelse. Desuden vil der blive stillet forslag om
ændring af Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning, idet selskabets bestyrelse, under
forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af ændrede retningslinjer for
incitamentsaflønning, påtænker at tilbyde Tue Mantoni et aktieoptionsprogram som en del af hans
samlede kompensation. Opgjort efter Black Scholes modellen vil programmet, der løber over en 4årig periode, have en værdi der ikke overstiger 10 mio. DKK.
Der vil blive udsendt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling med dagsordenens fulde
ordlyd.
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