
c 

* ~ * •w• 
I "I 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
~ Økonomiforvaltningen 

~ Center for Byudvikling 

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord 

Status for situationen i Udviklingsselskabet By & Havn I/S 

1. Baggrund 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (By & Havn) er et interessentskab 
stiftet i 2007 og ejet af Københavns Kommune (55 pct.) og Den Dan
ske Stat v/transportministeren (45 pct.). De to ejere benævnes herefter 
interessenterne. 

Interessenterne er enige i nedennævnte afrapportering omkring status 
for situationen i By & Havn. 

By & Havn er fortsat hårdt ramt af de økonomiske konjunkturer og 
markedsforhold inden for selskabets forretningsområder. By & Havn 
kom således ud af 2011 med et underskud på 2 mia. kr" en negativ 
egenkapital på 3,3 mia. kr. og en gæld på 15,3 mia. kr. 

På baggrund af den økonomiske udvikling har der været drøftelser 
mellem interessenterne og selskabet bl.a. for at drøftet selskabets 
salgsstrategi . Hensigten har været at undersøge, hvad selskabet kan 
gøre for at sætte gang i salget, og dermed styrke selskabets egenkapi
tal. På den baggrund vil By & Havn fremadrettet have mere fokus på 
likviditetsstyring. Det betyder bl.a. en optimering af driften og fokuse
ring på investerings- og øvrige aktiviteter, der øger/fremrykker salg af 
byggeretter. 

For at iværksætte denne ændrede strategiske fokus blev By & Havn 
bedt om at overveje behovet for en revideret forretningsstrategi, inkl. 
prispolitik og salgsstrategi. By & Havn skulle i den forbindelse ligele
des udarbejde et nyt langtidsbudget. 

Herefter blev det aftalt, at formandskabet for By & Havn skulle præ
sentere selskabets overvejelser herom for Overborgmesteren og trans
portministeren ved et møde den 24. oktober 2012. Mødet blev afholdt 
som planlagt. 

2. Hovedkonklusioner fra mødet den 24. oktober 2012 

Nedenfor følger i hovedpunkter de konklusioner, der kan udledes dels 
af det modtagne materiale forud for mødet, dels af mødet mellem for
mandskabet i By & Havn og interessenterne: 

• By & Havn har foretaget et eftersyn af selskabets forretnings
strategi og vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt synes 
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