PRESSEMEDDELELSE

Poul Due Jensens Fond gør status for 2018

Årets aktiviteter i Poul Due Jensens Fond bar præg af grundigt arbejde med fondens strategi og primære formål; at være ansvarlig ejer af Grundfos-koncernen. Diskussionerne
kredsede om, hvordan fonden bedst kunne forvalte rollen som ejer, samt hvor og hvordan
fonden sammen med Grundfos-koncernen bedst muligt forvalter sine midler i forhold til
kapitalopbygning. Disse diskussioner kulminerede i efteråret med, at fonden måtte træffe
nogle principielle og helt afgørende valg, der også betød ændringer i bestyrelsens sammensætning. Fondsbestyrelsen er afklaret og optaget af, at et engageret og aktivt ejerskab
forpligter, for det skal udleves igennem handlinger og i samklang med værdierne og
Grundfos-koncernens ambitioner. Poul Due Jensens Fond udtrykker derfor også stor tilfredshed med Grundfos-koncernens evne til at skabe historisk høj salgsvækst og indtjening, massiv kundeloyalitet og stigende medarbejdertilfredshed i 2018.
95 millioner til forskning, vand og social inklusion
Poul Due Jensens Fonds uddelinger nåede 95 millioner kroner til samfundsnyttige formål.
34 procent af uddelingerne gik til kategorien Vand i bl.a. Togo, Kenya og Indien. Ud over at
etablere fysisk adgang til vand i landdistrikter og flygtningelejre sammen med diverse
NGO’er, støttede fonden forskellige aktiviteter inden for vandprojekter i lokalsamfund for
at sikre bæredygtige forandringer. Forskning, primært gennem AAU, AU og DTU, modtog
51 procent af midlerne. Fonden ønsker at styrke udvalgte forskningsmiljøer og individer inden for naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Kategorien omfatter også individuelle
medarbejderpriser inden for bl.a. innovation. I kategorien Social Inklusion har fonden støttet sociale formål med fokus på inklusion af de mest socialt udsatte mennesker i deres lokalsamfund i Region Midtjylland. Målet er at gøre det muligt for socialt udsatte at være eller blive produktive medlemmer af lokalsamfundet og arbejdsmarkedet. Kategorien indeholder desuden juledonationer til velgørenhed og Poul Due Jensens Pris for Social Ansvarlighed til Stairway Foundation på Filippinerne. Denne kategori modtog 15 procent af midlerne.
Nye roller til bestyrelsesmedlemmer
Fondens bestyrelsesformand siden oktober 2018, Estrid Due Hesselholt, har i forbindelse
med fondens årsmøde valgt at træde tilbage for at give plads til nye kræfter.
”I forbindelse med efterårets turbulens og den ekstraordinære situation blev jeg bedt om
at påtage mig ansvaret for, at der igen kom arbejdsro og resultater. Det er gået over al forventning. Nu har vi en særdeles arbejdsom og engageret bestyrelse, og vores ansvarlige
ejer-rolle af Grundfos koncernen samt vores mange samfundsnyttige indsatser er nu i så
god gænge, at jeg føler mig helt tryg ved at træde et skridt tilbage og lade nye kræfter udvikle fondens fremtidige virke”, siger Estrid Due Hesselholt, 73 år, som fortsætter i bestyrelsen, hvor hun har haft sæde siden fondens stiftelse i 1975.
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Også næstformand Jens Moberg, 56 år, har ønsket at træde tilbage for at fokusere på rollen som bestyrelsesformand for Grundfos Holding A/S. Han fortsætter som medlem af bestyrelsen.
Ny formand er Christian Schønau, 52 år, der har været medlem af bestyrelsen siden december 2018. Christian Schønau er hofchef ved Kronprinsparrets Hof og medlem af andre
fondsbestyrelser. Poul Due Jensen er ny næstformand.
”Jeg har siden december oplevet Poul Due Jensens Fond som en veldrevet erhvervsdrivende fond, der tager sit ansvar for udvikling og styrkelse af Grundfos alvorligt, og som
samtidig har et stærkt fokus på uddelinger til samfundsnyttige formål. Jeg er beæret og
glæder mig til at videreføre det arbejde”, siger Christian Schønau.
Poul Due Jensen, 47 år, er 3. generation efter stifteren og har været medlem af fondens
bestyrelse siden han var 22 år gammel. Som del af en planlagt forenkling af direktionsstrukturen er Poul Due Jensen af-registreret som såkaldt tegningsberettiget direktør i
Grundfos-koncernen, hvilket muliggør, at han kan overtage næstformandsposten. Poul
Due Jensen fortsætter som koncerndirektør med ansvar for globalt salg, markedsføring og
service (Executive Vice President) og som medlem af Grundfos’ koncernledelse.
”Det er en ære at repræsentere familien i fondens formandskab. Poul Due Jensens Fond
har siden dens stiftelse haft et helt afgørende formål, nemlig at styrke, støtte og udvikle
Grundfos som en sund og stærk virksomhed. Det vitale formål har familiens repræsentanter altid forfulgt, og det agter jeg at fortsætte med efter Estrid, som på fornem vis og kort
tid har genskabt både klar retning, arbejdsro og arbejdsglæde”, udtaler Poul Due Jensen.
Se Poul Due Jensens Fonds årsskrift her: https://www.pdjf.dk/aarsrapporter/
Poul Due Jensens Fonds bestyrelse består af: Christian Schønau (formand), Poul Due Jensen (næstformand), Jens Moberg, Jens Maaløe, Elsebeth Gerner Nielsen, Estrid Due Hesselholt, Ingermarie Due Nielsen, Annette Due Jensen, Torben Ømark, Rudi Martini, Jens Erik

Bjørklund Lysdahl og Zsuzsanna Tóth. De fire sidstnævnte er medarbejdervalgte.
Grundfos’ koncernledelse består af: Henrik M. Christiansen (SVP HR), Ernst Lutz (EVP Business Development), Poul Due Jensen (EVP Sales, Marketing & Service), Stéphane
Simonetta (EVP Operations), Mikael Geday (EVP Finance and IT) og Mads Nipper (CEO). De
tre sidstnævnte er registrerede direktører.

Yderligere oplysninger:
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør, direkte: 87504600 | mobil 30525020.
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Poul Due Jensens Fond er den primære ejer af Grundfos-koncernen, verdens største og førende producent af energieffektive pumper
og banebrydende teknologier, der bidrager til bæredygtig udvikling globalt. www.grundfos.com

