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NIELS DUE JENSEN 

Formand for Poul Due Jensens Fond og 

bestyrelsesmedlem i Grundfos Holding 



Agenda for indlægget  

 

• Kort om Grundfos 

• Poul Due Jensens Fond og aktivt ejerskab 

• Lidt om Ejerleder-værdier 

 



Poul Due Jensen døde i 1977 – 65 år  

gammel. 

visionær 
 

en gudsbenådet opfinder 
 

en leder der forstod værdien af 
teamwork 
 

en stor personlighed i dansk industri 

Poul Due Jensen grundlagde i 1945  

virksomheden. Han var: 

Poul Due Jensen – grundlægger 
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GRUNDFOS logo 

1952 2001 



Grundfos' hovedsæde 
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Grundfos’ produktprogram 
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Nettoomsætning for Grundfos-Koncernen  

(mill. DKK)  
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AMERICAS: 

8 salgsselskaber 

2 produktionsselskaber 

3 andre brands 

ASIA/PACIFIC: 

12 salgsselskaber 

2 produktionsselskaber 

2 andre brands 

Grundfos kort fortalt 

EMEA: 

33 salgsselskaber 

12 produktionsselskaber 

7 andre brands 

CHINA: 

2 salgsselskaber 

2 produktionsselskaber 



Fremtiden 



          Poul Due Jensens  Fond 
 

              Stiftet i 1975 af Grundlæggeren af Grundfos  

                                      - Poul Due Jensen. 



Ejerstruktur 
Danmark  

Poul Due Jensens familie 10,6 pct. 

Medarbejdere 1,5 pct. 

Danmark  

Poul Due Jensens Fond 87,9 pct. 

Salgsselskaber Produktionsselskaber 

Andre brands 

Grundfos Holding A/S 



Poul Due Jensens Fond 

Fondsbestyrelse 

Jens Moberg 
Bestyrelsesmedlem 

Niels Due Jensen 
Formand 

Ingelise Bogason 
Næstformand 

Jens Maaløe 
Bestyrelsesmedlem 

Poul Due Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

Estrid Due Hesselholt 
Bestyrelsesmedlem 

Ingermarie Due Nielsen 
Bestyrelsesmedlem 

Rudolf  Martini 
Medarbejderrepræsentant 

Randi Rasmussen 
Medarbejderrepræsentant 

Mogens Henriksen 
Medarbejderrepræsentant 

Monika Fulopne Stugner 
Medarbejderrepræsentant 

Bo Risberg 
Bestyrelsesmedlem 



Koncernstruktur 

• Grundfos Holding A/S 

• Koncernbestyrelsen 

Jens Moberg 
Koncernbestyrel- 

sesformand 

Niels Due  

Jensen 
Formand, Poul  

Due Jensens 

Fond 

Ingelise  

Bogason 
Bestyrelsesmedlem 

Jens Maaløe 
Bestyrelsesmedlem 

Bo Risberg 
Næstformand 

Kitty Thaarup 

Herholdt 
Medarbejder- 

repræsentant 

Zsuzsanna  

Tóth 
Medarbejder- 

repræsentant 

Randi  

Rasmussen 
Medarbejder- 

repræsentant 



       Stifterens Vilje … med sin virksomhed … 

Grundfos ? 

• Er i helt overordnede vendinger fastholdt i fondens Fundats. 

 

• Er søgt yderligere formuleret og fastholdt igennem ansatte, der 

personligt arbejder i Grundfos med stifteren.  

 

• Er detaljeret og videre udviklet i Grundfos’ koncernpolitikker over 

mange år. 

 

• Er detaljeret i Grundfos' Værdisæt. 



• Overordnet Formål: 
 

– At sikre Grundfos-koncernens vækst på et  økonomisk sundt 

grundlag. 

 

– At støtte udvalgte tekniske, naturvidenskabelige og 

samfundsmæssige projekter, som har en social ansvarlig 

vinkel eller fremmer princippet om bæredygtighed i samfundet. 

 

– At bevare Grundfos som en uafhængig virksomhed 

 

 

Poul Due Jensens Fond 



                          Formålet med 

                         Aktivt Ejerskab  

                    i Poul Due Jensens Fond 

                                           

 

- At sikre, at forretningsbestyrelse og koncernledelse i Grundfos er 

bekendt med i hvilken retning hovedejeren ønsker at de tilknyttede 

virksomheder skal udvikle forretningen.  



 

 

 

Det aktive ejerskab for PDJF er nedfældet i 

Fondens Forretningsorden 

 

  



                                    Hovedelementer 

                                                   i 

                                 Fondens aktive ejerskab 

• Virksomhedens vision og formål. 

 

• Virksomhedens værdi-grundlag. 

 

• Virksomhedens overordnede økonomiske mål og 

investeringsstrategi. 

 

• Årlig afrapportering til fondsbestyrelsen. 



                 Grundfos' vision og formål 
 

                                                            Visionen 

 

                    Grundfos er en global leder inden for avancerede 

                          pumpeløsninger og en trendsætter inden for 

                          vandteknologi.  

 

                          Vi bidrager til global bæredygtighed ved at udvikle 

                          banebrydende teknologier, som forbedrer livskvaliteten 

                          for mennesker og tager vare på kloden. 



Grundfos’ værdi-grundlag  

er funderet i 6 koncern værdier 

ANSVARLIGHED 
ER VORES FUNDAMENT 

FORUDSEENH

ED 
GØR DET MULIGT 

INNOVATIO

N 
ER ESSENSEN 



                      

                          Grundfos’ Sociale Ansvar 

 

Fokuserer specielt på: 

 

• Udsatte grupper af ansatte i Grundfos. 

 

• Udsatte grupper af medborgere i lokalsamfundet. 

 

• CSR-tiltag i lokalsamfundene, hvor Grundfos selskaber 

virker. 



                        Poul Due Jensens Fond  

                            Donationsområder 

 

 
- Humanitær bistand 

- Forskning & innovation 

- Social ansvarlighed i 

Danmark 

- Miljø & bæredygtighed 

 

 



                          Fondens overordnede økonomiske mål  

                                       for Grundfos koncernen 

Under hensyntagen til svingninger i de globale konjunkturer og markedsudviklingen 

generelt skal Grundfos koncernen til stadighed tage hensyn til og inddrage følgende 

mål i både den langsigtede og kortsigtede planlægning. 

 

(1) en årlig organisk vækst i omsætning renset for valutaeffekt på minimum 6% 

 

(2) et årligt overskud før skat på minimum 10 % af omsætningen, men hvor høj 

lønsomhed ikke er et mål i sig selv men et middel til at opretholde en sund økonomisk 

vækst hos Grundfos, der sikrer uafhængighed og en god arbejdsplads for 

medarbejderne 

 

(3) en kapitalstruktur, der baseres på en høj egenkapitalandel, 

 

(4) en egenkapitalforrentning på minimum 10 % 



 Fondens overordnede ikke-økonomiske mål 

for Grundfos koncernen 

(5) at udvikle, producere, sælge og servicere produkter globalt med et højt 

innovativt indhold og en kvalitetsmæssig standard, der stedse anses for 

markedets bedste 

 

(6) at tage socialt og samfundsmæssigt ansvar, udspringende af menneskesynet 

hos virksomhedens grundlægger Poul Due Jensen 

 

(7) miljømæssig og social bæredygtighed i produkter, produktionsprocesser og 

virke i øvrigt og 

 

(8) fastholde stifters værdinormer. 

 



 Den årlige afrapportering til Fondsbestyrelsen 

Koncernbestyrelsen skal i løbet af hvert kalenderår for fondsbestyrelsen forelægge et 

fuldt business review efter følgende plan: 

Marts mødet 

• den finansielle situation 

• forretnings- og markedsudvikling 

• kundetilfredshed 

• strategi implementering 

 

August/september mødet 

• teknologi og produktudvikling 

• medarbejder og talentudvikling (People) 

• bæredygtighed inklusiv social ansvarlighed 

 

December mødet 

• koncernens risikoprofil  

• de overordnede mål for Grundfos koncernen, og 

• efterlevelse af stifterens værdinormer.  



- Erfaringer og gode råd om 

forretningsprincipper og ejer-leder værdier. 

  



Grundfos stifterens forretningsprincipper - (Ejerlederværdier ) 

- er fortsat gældende ! 

 

 
Høj selvfinansiering   

Brug ikke flere penge til investeringer end du tjener. 

…….. 

Udvikle nye produkter løbende. 

Differentiere dine produkter  i forhold til konkurrenter. 

Satse på høj kvalitet i alt hvad du laver. 

Bliv hele tiden bedre til det du allerede er rigtig god til.  

Tro ikke at naboens græs er grønnere! 

…………. 

Udvikle egne nøgle kompetencer og beholde dem i huset. 

Bygge partnerskaber med leverandører og kunder. 

Fastholde princip om uafhængighed ift. kunder og leverandører, 

herunder 

banker. 

Udvise stor social ansvarlighed overfor ansatte og lokalsamfund……  



Ejerlederværdier - fortsat 

 

 
Vær aktiv i Samfundsdebatten – ikke blot i erhvervsdebatten. 

CSR og bæredygtighed i forretningen fremover - er et must for at overleve. 

…………… 

Selvtilfredshed skal KUN nydes i små mængder! ”Og derefter… 

…. Hvad kan vi så gøre mere?” 

……………… 

Medarbejderne er og bliver dit største aktiv –  

”Man har de medarbejdere man fortjener”. 

Sig altid pænt farvel til medarbejdere ved afrejse - det lønner sig på 

imagekontoen. 

Vær generøs! - det lønner sig  ofte! 

Vær åben og ærlig mod ansatte og offentlighed og lev med høj etik! 

 

Arbejd med et stærkt værdisæt - værdi baseret ledelse…….                           

 



Den globale udfordring – uden vand intet liv 




