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RAPPORTER ANDRA KVARTALET 2021

Scandi Standard-chefens
kritik mot förra ledningen:
”Inte blivit tillräckligt rätt”
Problemen hopar sig för kycklingbolaget Scandi
Standard: rekordhöga foderpriser, fågelinfluensa,
coronautbrott och värmebölja har tyngt bolaget den
senaste tiden. Till råga på allt har man under
sommaren tvingats hantera avslöjanden om
missförhållanden på ett slakteri.

”Av olika anledningar har det inte blivit tillräckligt
rätt”, säger Otto Drakenberg som utsågs till
tillförordnad vd efter skandalen.

Victor Hultgren

Publicerad: 25 augusti 2021, 16:16

Scandi Standard , som bland annat äger varumärket
Kronfågel, föll på Stockholmsbörsen efter en kvartalsrapport som visar på
fortsatta problem för bolaget.

Nyheter: Cementa nekas prövningstillstånd - varuhuskedja i USA rasar. Nyheter med
Alexandra Li Letterfors
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Om våra annonser

Omsättningen ökade visserligen med 7 procent jämfört med motsvarande
period förra året, men rörelseresultatet försämrades och marginalen sjönk
från 4,3 till 2,9 procent.

Bolagets tillförordnade vd Otto Drakenberg, som arbetat på bolaget under
bara två och en halv månad, anser att resultatet inte lever upp till potentialen.

”Vi är i en tillväxtbransch som har ett starkt konsumentintresse. Det som
måste till är ett nytt ledarskap och att vi i vissa avseenden ska jobba
annorlunda – vi ska inte i första hand investera oss ur det här”, säger han till
Di.

Otto Drakenberg, som tidigare var interims-vd på den krisdrabbade
underhållningskoncernen Moment Group, kom till Scandi Standard i början
av juni efter att dåvarande chefen Leif Bergvall Hansen blivit uppsagd.
Uppsägningen kom efter att Aftonbladet publicerat en granskning som visade
på missförhållanden på ett av slakterierna som tillhör Kronfågel.

I rapporten skriver Otto Drakenberg att siffrorna har ”påverkats negativt av
ett antal organisatoriska och ledarskapsmässiga tillkortakommanden”.

”Man ska vara försiktig med att peka finger åt det som har varit, jag pratar
hellre om hur jag vill förändra bolaget. Ett område är att vi kan bli bättre på
att säkerställa att vi alltid lever upp till våra egna och myndigheternas högt
ställda krav. Jag säger inte att man inte har velat göra det, men av olika
anledningar har det inte blivit tillräckligt rätt”, säger han.

Ibland  är det  
mycket på jobbet. 

ANNONS
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Om våra annonser

Rapporteringen, som bland annat handlade om att kycklingar skållats
levande, fick minst 90 kommuner att stoppa produkter från Kronfågel i sina
verksamheter. I rapporten går det att läsa att försäljningen inom segmentet
ready-to-cook i Sverige, som utgörs av produkter som inte är tillagade,
minskade med totalt 7 procent i juni, vilket till stor del berodde på
uppmärksamheten om missförhållandena. I juli var dock efterfrågan tillbaka
på normala nivåer.

”Många som jag har kommit i kontakt med under min tid på företaget är
individuellt sett mycket duktiga människor, och nu handlar det om att få alla
kunniga individer att dra åt samma håll”, säger Otto Drakenberg.

Vid sidan av de organisatoriska problemen har bolaget också drabbats av
fågelinfluensan som slog mot koncernens exportförsäljning. Även rekordhöga
foderpriser påverkade resultatet.

Därtill kommer den ständigt underpresterande danska verksamheten som
fortsätter att uppvisa röda siffror. En del av problemen är kopplade till
pandemin, som att exporten till Asien blivit lidande, medan andra är mer
strukturella.

”Vi har utmaningar både med intjäningssidan och en strukturell kostnad som
måste bantas. Allt det kommer att vara en del av en större förändringsplan
som vi jobbar med och planerar att gå ut med innan årsskiftet”, säger Otto
Drakenberg.

Scandi Standard, som har investmentbolaget Öresund som största ägare, har
även haft problem under inledningen av det tredje kvartalet. Värmeböljan
som rådde i Sverige under stora delar av juli bidrog till störningar i
produktionen och resulterade i en minskad försäljning inom ready-to-cook i
Sverige med 12 procent i juli. Dessutom har ett ökat antal fall av covid-19 på
en produktionsanläggning i Irland lett till störningar vilka väntas fortgå under
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det tredje kvartalet.

Scandi Standard handlades vid kvart över fyra på onsdagseftermiddagen
ned med 2,9 procent, vilket innebär att aktien nu står 17,6 procent lägre än
vid årsskiftet. Efter rapportfallet passade Otto Drakenberg på att köpa sina
första aktier i bolaget – totalt köpte han aktier för närmare en halv miljon
kronor.

Victor Hultgren

Försäljning digitalt – kan
ge upp till 30% högre
hitrate
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Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en
opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår
personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg
tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man
för att inte bara klara av, utan till och med förbättra,
sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler
som inte redan är mättade, säger medgrundaren av
Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre
kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla.
När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion,

Innehåll från Getaccept ANNONS


