Kære anpartshaver i Den sydvestjydske Venstrepresse ApS
Vedlagt indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. maj 2019 kl. 17.30 i Loungen på
Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, Esbjerg.
Årsrapporten 2018 for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS viser et underskud på 1,4 mio., hvorefter
egenkapitalen ved udgang af 2018 er 145 mio. kr. En væsentlig resultatpåvirkning i 2018 er, at vi har
afstået fra at modtage en indtægt på 7,0 mio. kr. for udgiverrettigheder for JydskeVestkysten - Dette for
at understøtte Jysk Fynske Medier.
I 2019 modtager vi igen indtægter for udgiverrettigheder, og der budgetteres med et overskud på 6,0 mio.
før skat i indeværende år.
Hovedaktiviteten i Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS er at eje 36% af aktierne i Jysk Fynske Medier,
der driver 13 dagblade, 54 ugeaviser og 4 radiostationer understøttet af aktiviteter som offsettrykkeri,
trykformidling, avistrykkeri og avis- og reklamedistribution. Derudover favner koncernen en lang række
nyhedssites og andre digitale brands, ligesom koncernen har forskellige kommunikationsvirksomheder
herunder marketing- og kommunikationsbureau.
Resultatet i Jysk Fynske Medier blev i 2018 et overskud før skat på 10,2 mio. kr., hvilket lever op til
forventningerne for 2018, men er påvirket af en mere negativ udvikling i annoncemarkedet end forventet.
Reducerede udviklingsomkostninger og evnen til omstilling har sikret, at resultatforventningerne i Jysk
Fynske Medier indfries.
Jysk Fynske Medier forventer et positivt resultat i 2019 på samme niveau som resultatet i 2018.
For at sikre vores fælles fremtid for demokrati og sammenhængskraft, udvikler Jysk Fynske Medier med
hidtil aldrig overgået hastighed og omfang. Det er afgørende for koncernens fremtid, at der sættes nye ting
i gang, som på sigt kan give afkast. Der er således budgetteret 70 mio. kr. til udvikling i 2019. Direktionen i
Jysk Fynske Medier vil på generalforsamlingen informere mere omkring nogle af de nye strategiske tiltag.
Årsrapporten 2018 for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS vil være fremlagt på selskabets kontor,
Norgesgade 1, Esbjerg, fra den 15. maj 2019, hvor årsrapporten også kan ses på selskabets hjemmeside
www.dsvp.dk
Hvis det på generalforsamlingen vedtages, at der skal betales udbytte, bliver udbyttet udbetalt kort tid
efter generalforsamlingen. Har man fået nyt bankkontonummer siden sidste generalforsamling, skal dette
meddeles til ejerbog@dsvp.dk
Efter generalforsamlingen og inden foredraget er der et let traktement.
Vi håber naturligvis at se mange til generalforsamlingen, som afsluttes med et spændende foredrag ved
Arne Mariager.
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Husk tilmelding
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 15. maj 2019 til selskabets kontor på mail
ejerbog@dsvp.dk eller på telefon 76 11 78 06. Senest samme tidspunkt skal det meddeles, hvis man ønsker
at gøre brug af fuldmagt jf. vedtægterne. Fuldmagtblanket kan rekvireres på selskabets kontor.
NB: Husk altid at oplyse eventuelle ændringer i adresse eller bankkonto.

Foredrag – Arne Mariager
Emnet for foredraget vil være ”Et godt grin”. Et meget muntert foredrag, fyldt med sjove historier, hvor de
fleste af historierne er hentet fra virkeligheden.

Arne Mariager er journalistuddannet og har arbejdet på en række dagblade. Fra 1984-1989 var han chefredaktør på Morsø
Folkeblad, 1989-1996 chefredaktør og adm. dir. på Fyns Amts Avis og 1996-2009 chefredaktør og adm. direktør på Vejle Amts
Folkeblad/Fredericia Dagblad. Siden har han været freelance journalist, forfatter og foredragsholder.

Udvidet mulighed for at købe anparter i Den sydvestjydske Venstrepresse ApS.
Det er nu muligt at eje op til 240 anparter pr. anpartshaver i DSVP. Tidligere har grænsen været 60
anparter. Så nu er chancen for at få suppleret sin beholdning. Kursen er på nuværende tidspunkt 1.000 kr.
pr. anpart. Ønsker man at købe anpart/anparter bedes man maile til ejerbog@dsvp.dk.
Husk tydeligt at angive: Navn, adresse og cpr. nr. Hvis man ikke kan maile, kan man ringe på 76 11 78 06.

Med venlig hilsen
Den sydvestjydske Venstrepresse ApS
Peter Ringtved
adm. direktør
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