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"Man kan spørge sig selv, om Novo er et godt
ledet rma"

Michael Voss fra Fundamental Invest mener, at rokaden omkring Lars Rebien Sørensens afgang fra Novo Nordisk
ikke var tilrettelagt særlig godt.
Foto: Mie Hee Christensen
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Det kommer ikke bag på Michael Voss, der i årevis har
Relateret indhold
drevet den succesfulde investeringsforening Fundamental
Invest, at Jacob Riis forlader jobbet som USA-chef for Novo
Tilføj søgeagent
Nordisk.
Michael Voss
Food and Drug
"Han er jo blevet skuffet, for han
Administration
havde regnet med at skulle være
Lars Rebien
topchef. Det er ikke sjovt at komme
VIRKSOMHEDER
til USA, og alle dem, der står og
tager imod, kan tænke: Der kommer Artikler
Vraget kronprins
ham der tabte kampen," siger
siger op i Novo
Nordisk
Michael Voss.
"Han har gjort Novo den tjeneste at tage stafetten i en svær
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periode. Men jeg tror ikke, at han på noget tidspunkt har
forestillet sig, at han skulle blive der særlig længe," siger
Michael Voss, der med et gennemsnitligt afkast på 36 pct.
over fem år har vist, at han kan plukke de rigtige danske
aktier.

Personer
Kåre Schultz
Lars Rebien
Michael Voss

Jacob Riis' afgang ripper op i det sår, der er opstået omkring
den tidligere topchef Lars Rebien Sørensens egen afgang fra
Novo Nordisk før kontraktudløb. Sagen er ikke til gavn for virksomheden.
"Det er klart negativt for Novo Nordisk. Det fortæller endnu en gang, at hele den rokade,
man lavede sidste år, hvor man sagde farvel til Lars Rebien Sørensen, var ikke godt
tilrettelagt. Det peger igen helt op i toppen af Novo, og man kan spørge sig selv, om Novo
er et godt ledet rma," siger Michael Voss.
Agere i modvind
Det er spillet omkring arvefølgen i virksomheden, der er dårligt udført, vurderer han.

PENGE (TOP)
Dansk
stjerneforvalter:
"Jeg synes, at
der er sket noget
trist med Novo"

"Da Lars Rebien Sørensen kontrakt bliver forlænget til 2019 får det
kronprinsen Kåre Schultz til næsten omgående at sige sit job op og
gå til Lundbeck (i foråret 2015, red). Så går der kun et år, så klipper
man silkesnoren for Lars Rebien Sørensen, uden – som jeg opfatter
det – at have planlagt arvefølgen ordentligt. Det virker som om
Novo slet ikke aner, hvordan de skal agere i modvind," siger
Michael Voss.

Han mener desuden, at Novo-ledelsen har gjort det meget svært
for Jacob Riis i USA ved at angribe FDA, de amerikanske
lægemiddelmyndigheder. FDA udløste voldsom skuffelse og kursfald i Novo Nordisk i
februar 2013, da Novo-midlet Tresiba ikke blev godkendt.
En nger i øjet
"Umiddelbart inden Lars Rebien Sørensen forlader Novo, stikker han en nger i øjet på
FDA. Han giver et interview, hvor han – lige som for tre år siden – sviner FDA til og
fortæller, at Novo har haft det rigtig svært, fordi FDA begik en fejltagelse tre år tidligere,
da de ikke godkendte Tresiba," siger han.
"Det kan man simpelthen ikke være bekendt over for ham, der er direktør i USA. For
selvfølgelig giver det problemer. FDA synes selvfølgelig ikke, at det er morsomt, at der
sidder en direktør i Danmark og fortæller dem, at de er nogle paphoveder. Det gør man
bare ikke. Det hører ingen steder hjemme at gøre det, for det skader virksomheden," siger
han.
Det er ikke klart, hvilket job der bliver det næste for Jacob Riis, eller om det bliver hos en
konkurrent til Novo Nordisk.
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"Nordea har skrevet til morgen, at han tager tilbage til et stort danske rma," siger
Michael Voss, men der er ikke sat navn på rmaet.
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