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Ændringer i Comendo's bestyrelse
Bestyrelsesformand Michael Dickerson samt næstformand Troels Tuxen er i dag udtrådt af bestyrelsen i
Comendo A/S.
Baggrunden herfor er, at der i selskabet tegner sig en gruppe af aktionærer, der har tilkendegivet et
ønsket om, at selskabets bestyrelse fremover består af personer, der har en direkte eller indirekte
aktiebesiddelse i selskabet og at bestyrelsen konstitueres med Torben Aagaard som bestyrelsesformand.
Der er i 2012 foretaget et succesfuldt frasalg af to af Comendo A/S’ divisioner, ligesom Comendo A/S i
2012 dels opnåede det hidtil bedste resultat hidrørende fra den ordinære drift, og dels for første gang
nogensinde har foretaget udbetaling af udbytte til selskabets aktionærer.
Selskabet har i 2013 iværksat en reduktion af omkostninger efter de foretagne frasalg. Selskabets
omkostninger forbundet med de iværksatte omkostningsreduktioner er planlagt udgiftsført i 2013.
Besparelserne vil først have fuld effekt i 2014.
Herudover har selskabet i 2013 afholdt ekstraordinære udgifter forbundet med forsøg på at finde en
egnet partner til sammen med Comendo A/S at udvikle det uforløste potentiale indenfor de
tilbageværende forretningsområder, Security og Hosting i størrelsesorden ca. 1,7 mio. kr., hvoraf ca.
halvdelen kan henføres til udgifter til eksterne rådgivere, mens restbeløbet udgør forøgede
rejseomkostninger og interne meromkostninger forbundet med gennemførelsen af processen.
Som følge af de driftsmæssige resultater i 2012 og de foretagne frasalg har selskabet en betydelig positiv
likviditet, og selskabet har mulighed for at udvikle forretningerne indenfor såvel Security som Hosting
yderligere.
Comendo A/S' bestyrelsesmedlemmer, Jesper Aagaard og Torben Aagaard takker for den
indsats, som de to afgående bestyrelsesmedlemmer har bidraget med.
Selskabet vil snarest muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af en ny
bestyrelse.
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Som pionerer inden for cloud-baseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større
del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.
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