NEWS-IN-BRIEF
Bus
Scandorama Travel AB, Malmö, er blevet
overtaget af Ölvemarks Holiday.
Samtidigt er Bergkvarabuss AB gået ind i Ölvemarks Holiday og dermed blevet delejer med 45 pct.
Hotel
Scandic Hotels’ CEO &
President, danskeren Frank
Fiskers, deltager søndag 20.
september i Berlin Marathon.
Frank løber til fordel for
Ssenyange School i Masaka i
Uganda, og han beder alle venner,
forretningsforbindelser og andre
Frank Fiskers løb sit
om at bakke hans initiativ op.
første Marathon i fjor.
Han har sat sig som mål at rejse
GBP 10.000 svarende til ca. DKK 88.000.
Skolen er grundlagt i 1991 og er siden vokset fra de
oprindelige 11 elever til dagens knapt 500. Den
fokuserer på undervisning som et alternativ til
fattigdom, bandevirksomhed og kriminalitet for de
mest udsatte børn – de, der ha r mistet sine forældre
på grund af HIV/AIDS og andre alvorlige sygdomme.
Vil du støtte denne gode sag, skal du tage kreditkortet frem og foretage din indbetaling, stor eller lille,
via Nettet på adressen www.justgiving.com/fiskers.

Luftfart
British Airways har af besparelsesårsager sløjfet de
gratis sandwich på kortere strækninger indenfor
Europa.
Continental Airlines indtræder i Star Alliance pr.
27. oktober.
Blandt øvrige medlemmer er både SAS og
Lufthansa.
Finnair skal have ny topchef, efter at Jukka
Hienonen har meddelt sin afgang på grund af, at 2.
kvartal i år gav større underskud end ventet.
Driftstabet udgjorde € 32,5 millioner.
Luftfart som helhed er kommet tættere på den dag,
hvor der flyves på rene biobrændstoffer, oplyser Pratt
& Witney.
Den amerikanske flymotorgigant satser på at have
certificerede biobrændstoffer senest i 2011 og har
derfor indgået aftale om at dele opnåede resultater
med GE og Boeing.
Norwegian Air Shuttle åbner lørdag 31. oktober en
rute fra København til Dubai. Den vil i vinterhalvåret blive fløjet hver lørdag, og det vil først og
fremmest ske i konkurrence med SAS, der opretholder tre ugentlige frekvenser på samme strækning.
Norwegian flyver også Dubai ud af både Oslo og
Stockholm.
SAS har indgået en kontrakt gældende for de
næstkommende syv år med konsulentvirksomheden
Accenture, der overtager SAS’ økonomi- og
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revisionsopgaver i hele Vest-Europa, inkl. de tre
skandinaviske lande.
SAS CARGO er impliceret i en alvorlig kartelaffære i USA, hvor selskabets salgsdirektør Jan
Lillieborg er blevet tiltalt for at have bortskaffet
papirer af bevismæssig karakter (obstruction of
justice) umiddelbart før en ransagelse af SAS’
kontorer i februar 2006. Ifølge Jyllands-Posten
risikerer han alt mellem bødestraf og 20 års fængsel.
I fjor idømtes chefen for SAS Cargo i USA,
Timothy Pfeil, seks måneders fængsel.
De ulovlige kartelaftaler blev indgået kun et par år
efter den store kartelsag, hvor SAS af EU- kommissionen i 2001 idømtes en bøde på knapt DKK 400
millioner.
Sun-Air, der flyver i British
Airways’ navn som franchisepartner, vil ikke følge de
konkurrenter, der minimerer
inflight-servicen, oplyser
selskabets underdirektør, Kristian
Tvergaard. Hos Sun-Air serveres
fortsat ’hot breakfast’ på
Stewardessen Maria
morgen- og tidlige formiddagsaffortæller, at hendes
passagerer er særdeles
gange, og til lunch og middag står
tilfredse med Sun-Air’s
den på fuld menu med dessert til
inflight-service.
is og drinks til kaffen. Der
betales heller ikke for inchecked bagage.
Kristian pointerer, at servicen gælder for samtlige
passagerer – uanset hvilken billettype de rejser på.

Rejsebureau/arrangør
Profil Rejser A/S har skiftet ejer.
Det blev officielt meddelt mandag
27. april.
Den nye ejer er et nystiftet
selskab ved navn Travel House
A/S, bag hvilket står Ditlev
Wedell-Wedellsborg, ejer af
Weco Invest A/S og medejer af
Jahn Schapiro – har gjort
VIA Travel Group A/S samt
sin exit fra Profil Rejser.
partner i charterflyselskabet Jet
Time, Peter Grønlund, administrerende direktør i og
medejer af Weco Travel International A/S og
desuden med baggrund i SAS-koncernen, hvor han
bl. a. har været chef for SAS Cargo. Endvidere var
han for få år siden administrerende direktør i
Scandlines.
Med i ejerkredsen er desuden Jesper Boas Smith,
ejer af BVTravel Group ApS (Bella Vista Travel og
How2cruise), Hans Henrik Obel, medejer af
Peacock Travel A/S, samt Peter Rasmussen, tidligere
administrerende direktør for VIA Travel Danmark
A/S.
Jahn Schapiro (62), der stiftede Profil Rejser i
eftersommeren 1982, vil fortsat være tilknyttet
Profil Rejser, men ikke som ejer, mere som advisor.
Hans officielle titel er Senior Assistant to CEO.
Bestyrelsesformand er Peter Grønlund, mens Peter
Rasmussen (44) bliver administrerende direktør.
Profil Rejser har i dag ca. 50 medarbejdere fordelt
på tre kontorer i København, Odense og Silkeborg.
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Det er en kraftig nedskæring i forhold til for kun få
år siden, hvor antallet af medarbejdere lå på den
øvre side af 100.
Firmaet opgiver, at man årligt sælger ferierejser til
ca. 60.000 mennesker.
Profil Rejser A/S inkluderer også datterselskaberne Hemmingways ApS, Helsinge Rejsebureau
ApS og PRT A/S (agentsalg).
Hvad den egentlige baggrund for de nye investorer
er til at hoppe ind i Profil Rejser, er ikke blevet
oplyst. Idet regnskaberne fra firmaet har vist en
negativ udvikling gennem de senere år, efterlader
transaktionen det helhedsindtryk, at det næppe er i
et aktuelt investeringsøjemed, den nye ejerkreds har
overtaget Jahn Schapiros 27 år gamle virksomhed.
Sandsynligvis ligger helt andre motiver bag, som
man kan forestille sig afsløret om måske tre år.
Scandinavian Cruise Center, København, har
skiftet ejer – i hvert fald på papiret. Således er
virksomheden lagt over i et anpartsselskab med
navnet B&P D Holding ApS, hvilket blev stiftet 2.
juledag i fjor af Agnes Kastrup Nielsen, der er over
90 år gammel, og som er mor til den nuværende
administrerende direktør i SCC, Per Dylov (snart
71).
Scandinavian Cruise Center har to år i træk
præsenteret millionunderskud. Således kom
selskabet ud af 2008 med et minus på DKK 3,9
millioner. Dette underskud er blevet dækket ind af
det nystiftede B&P D Holding, der, efter hvad Per
Dylov har oplyst overfor Stand By, netop har
modtaget DKK 38 millioner i indskudskapital fra
moderen. Det store millionbeløb fordeler sig med
kontanter og andre aktiver.
Gennem de seneste år har SCC haft en livlig
udskiftning i chefstolen. Torben Brink, Harald Rytz,
Michael Andersen og Merethe Gadeberg er kommet
og gået. Også i bestyrelsen har der været frafald. Det
gælder bl.a. Frederik Heegaard og Bjarne Eklund.
For at få noget mere stabilitet i ledelsen har Per nu
placeret sig selv i direktørsædet, mens hustruen
Bodil er udset til at være bestyrelsesformand.

