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VIL DU HAVE MERE OG BETALE MINDRE?
Oplys din mailadresse ved kassen, så bliver du medlem
og får Danmarks bedste bonus, fordelagtige medlemspriser, 
rabatter på rejser og arrangementer og meget mere.
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  Revolution
  Festivalpakke

499,-
  Norm. 884,-

Sætpris

349,-
 Norm. 598,-

249,-

 Sætpris

1199,-
  Norm. 1398,-

5,-/stk.

349,-

  2 for

149,-
     Norm. 99,-/stk

REVOLUTION CAMPING CHAIR. Campingstol i let og stabil
konstruktion, der kan klappes sammen, godkendt op til 90 kg.
Prisen gælder til og med d. 3/6 2012. 

EVEREST W ADV TREK SHT. Funktionstrłje
i åndbart TCS Air. Damestłrrelser.Fås også
i herrestłrrelser. Orange, cerise.

THE NORTH FACE W RESOLVE JKT. Regnjakke
med hætte. Vind- og vandtæt yderstof med
god åndbarhed. Damestłrrelser. Jakke 799,-,
bukser 599,-. Fås også i herrestłrrelser. Fås
i � ere farver

EVEREST M CL AW JKT. Regnjakke med
vind- og vandtæt funktionsmateriale TCS 
Water 3000. Herrestłrrelser. Jakke 349,-,
bukser 249,-. Fås også i damestłrrelser.
Fås i � ere farver.

EVEREST M ADV HIK SH. Hurtigtłrrende shorts 
i længere model. Herrestłrrelser. Fås også i 
damestłrrelser. Sort, navy.

STADIUM CAMPING MUG. Krus i 
stłdfast plast. Volumen: 350 ml.

Ferietip!
Vi vil give � ere mulighed for at opleve herlige sommer-
eventyr, uanset vejret. Derfor har vi sammensat � ere 
smarte sommerpakker, som głr, at du kan komme af
sted oftere, lettere og billigere. Join the movement

Campingpakke med: 1 x tremandstelt, 2 x soveposer, 2 x liggeunderlag og 1 x taske.

D årlig omtale er bedre end ingen
omtale, sagde rejsekongen Si-
mon Spies, men den kontroversi-

elle konditorkæde Agnes Cupcakes er til-
syneladende uenig. I hvert fald anklager
�rmaets direktłr, Kristian Vangsgaard,
medierne i almindelighed og Politiken i
særdeleshed for at være årsag til, at �rma-

et nu er i akut kapitalnłd og står over for
en betalingsstandsning. 

»Jeg synes ikke, at den mediestorm, vi
var udsat for, var helt berettiget, og jeg er
lidt ærgerlig over, at Politiken skłd os ned
på baggrund af en enkelt utilfreds medar-
bejder og en enkelt uheldig udtalelse fra
min side«, lyder det fra direktłr Kristian
Vangsgaard i en kortfattet mail. 

I gårsdagens Błrsen forklarede direktł-
ren, at hovedaktionæren, Martin Hau-
gaard, hvis selskab MH Finans ejer 74 pro-
cent af Agnes Cupcakes, har lukket for ka-
pitaltilfłrslen på grund af den dårlige
omtale: »Vores ejere blev skræmt af alt
det, der er foregået i medierne, og de vil
ikke komme med �ere penge«, lłd forkla-
ringen. 

Politiken kunne i går ikke få en kom-
mentar fra hovedaktionær Martin Hau-
gaard, som bor i Lausanne, Schweiz. Men
hans advokat, Ole Sigetty, kan ikke be-
kræfte, at mediestormen er årsagen til, at
Haugaard vil ud af Agnes Cupcakes: 

»Sagen er den, at Martin Haugaard ikke
vil investere �ere penge i Agnes Cupcakes.
Hvad Kristian Vangsgaard så vil forklare
som årsag til det, må han selv ligge og ro-
de med. Martin Haugaard er en af �ere in-
vestorer, og han har ikke noget med virk-
somhedens daglige drift at głre«, siger
Ole Sigetty fra advokat�rmaet Nemeth &
Sigetty. 

Et kig i virksomhedsregistre viser, at
MH Finans i 2010 led under et underskud
på en lille million og en negativ egenkapi-
tal på 864.000 kroner. Advokat Ole Sigetty
siger, at han ikke ved, hvad der ligger af
penge i investeringsselskabet. Samtidig
understreger han, at Martin Haugaard ik-
ke łnsker at udtale sig i sagen. 

Wannabe reality-tv-stars
Agnes Cupcakes kom under heftig be-
skydning i medierne, da Politiken i no-
vember sidste år beskrev »slavelignende«
kontrakter og ulovlige arbejdsforhold for
de unge medarbejdere. 

Blandt andet risikerede de ansatte at
skulle betale en kvart million kroner til
deres arbejdsgiver, hvis de rłbede forret-

ningshemmelig-
heder. Kristian
Vangsgaards svar i
Politiken var et
modangreb på si-
ne ansatte: »Flere af
dem gider ikke la-
ve noget«, og »en
tredjedel eller �ere
af pigerne er �wan-
nabe reality-tv-
stars�«. 

I PR- og kommu-
nikationsbran-
chen anses direk-

tłr Kristian Vangsgaards håndtering af
kritikken tilbage i november som et af
årets stłrste selvmål i kommunikation.
Og fra samme branche lyder det, at direk-
tłrens bebrejdelse af pressen for beta-
lingsstandsningen kan være et forsłg på

at påtage sig en offerrolle og dermed vin-
de sympati � et såkaldt comeback. 

»Hvis man har en dårlig historie at for-
tælle, eksempelvis en fyringsrunde, kan
man forsłge at gelejde opmærksomhe-
den væk fra det centrale og tłrre den af på
noget andet. Det er der ikke noget nyt i,
men man skal passe på med det«, siger
Morten Holm, direktłr i Holm Kommuni-
kation 

Morten Holm understreger, at han ikke
kender sagen og derfor betragter den teo-
retisk. Men han vil gerne sige, at det sjæl-
dent er klogt af virksomheder at give me-
dierne skylden for deres problemer: 

»Det er lidt letkłbt at skyde skylden på
medierne. Medierne kan give problemer,
ja, men hvis virksomheden var et guld-
randet papir med gode udsigter, kunne
man nemt få andre investorer ind i det«,
siger han. 

Kristian Vangsgaard selv łnskede ikke
at tale med Politiken i går, men fra hans
advokat lyder det:

»De forhandlinger, der har været om-
kring yderligere �nansiering, er ikke ble-
vet realiseret, og det er vores opfattelse, at
det har været på baggrund af denne her
negative medieomtale. Men hvis MH Fi-
nans reelt har likviditetsproblemer, og
det er det, der er årsagen, så er det jo det,
det er«, siger Christian Ploug Christensen
fra advokat�rmaet Carsted Rosenberg.

Han ser positivt på fremtiden for Agnes
Cupcakes, der nu forhandler tre interes-
serede investorer og håber at udvide bu-
tikskæden til andre lande. 

Efter massiv kritik fra HK tegnede Ag-
nes Cupcakes i december overenskomst
med fagforeningen, og her håber man li-
geledes, at virksomheden overlever.

»Nu har vi fået ordentlige lłn- og ar-
bejdsforhold. Vi har medlemmer i virk-
somheden, og vi ser da bestemt gerne, at
den kan blive rekonstrueret og fortsætte«
siger Jłrgen Hoppe, formand for HK Han-
del.
rasmus.bottcher@pol.dk

konditorkrise

RASMUS BØTTCHER CHRISTENSEN, 
LINE PRASZ OG JAKOB SORGENFRI KJ˘R

Dårlig omtale af Agnes
Cupcakes har fået ejeren til
at lukke for pengekassen,
siger direktłr. Kagefirmaet
kæmper for at overleve.

Kagedirektłr bebrejder pressen pengenłd

Hvad Kristian
Vangsgaard vil
forklare som 
årsag til det, må
han selv ligge
og rode med
Ole Sigetty, 
advokat

D er var smil over hele linjen i den danske
EU-formandskabslejr, da handelsmini-
ster Pia Olsen Dyhr (SF) i går erklærede, at

Europa er snublende tæt på at indlede forhandlin-
ger med Japan om en frihandelsaftale, der vil łge
dansk eksport »med 2,5 milliarder kroner«.

En kilde tæt på ministeren brugte formulerin-
gen »sporene er lagt ud til, at forhandlingerne kan
gå i gang«. 

Ved siden af Olsen Dyhr sad på pressemłdet
EU�s handelskommissær Karel De Gucht, og han
var langt mindre optimistisk. »Lad mig være me-
get klar. At forundersłgelsen er slut, betyder ikke,
at vi nu åbner forhandlingerne«, sagde han. 

Med forundersłgelsen henviser De Gucht til et
årelangt forlłb, hvor EU og Japan har fłlt hinan-
den på tænderne for at se, om der overhovedet er
grundlag for at indlede forhandlingerne. 

På młdet i går for EU�s handelsministre erklæ-
rede De Gucht forundersłgelsen for afsluttet. Det
betyder, at EU-kommissionen vurderer, at Japan
har givet de indrłmmelser, der skal til
for starte forhandlingerne. For at nå
dertil er det imidlertid også nłdven-
digt med et mandat fra alle EU-lande.
Udsigterne til det bliver vurderet vidt
forskelligt. 

For Olsen Dyhr og det danske EU-for-
mandskab vil det være en stor sejr, hvis
mandatet kan komme i hus, inden for-
mandskabet slutter, fordi en frihan-
delsaftale kan sikre millioner af job.

Eksport fra Europa bliver efterhån-
den i EU-kredse betragtet som det ene-
ste, der for alvor kan sikre vækst i Euro-
pa, når nu 90 procent af den globale
vækst foregår uden for EU.

Over for det står særligt Frankrig, Italien og
Tyskland, der frygter, at den stigende konkurren-
ce fra Japan vil dræbe deres bilindustri. Samtidig
er landene sure over, at det japanske jernbane-
marked er lukket land for europæiske producen-
ter.

Pia Olsen Dyhr fremhævede i går, at Japan kort
fłr ministermłdet var kommet med en væsentlig
indrłmmelse på jernbaneområdet. 

Politiken erfarer dog fra kilder tæt på forhand-
lingerne, at Frankrig, Italien og Tyskland på mł-
det � trods indrłmmelsen � i meget kraftige ven-
dinger havde sagt, at de ikke vil give mandat til at
forhandle. .

Op til młdet frarådede også Europas stłrste er-
hvervsorganisation BusinessEurope, at EU starter
forhandlingerne. BusinessEuropes mener, japa-
nerne giver for lidt, i forhold til hvad de får. 

Når Tyskland og selv europæisk erhvervsliv si-
ger nej � selv om erhvervslivet burde være den sto-
re vinder ved en aftale � får det handelsekspert og
direktłr Hosuk Lee-Makiyama fra tænketanken
European Centre for International Political Eco-
nomy til tvivle på, at Olsen Dyhr får sin drłm op-
fyldt. »I det lys bliver det meget svært at nå til enig-
hed i EU om et mandat«.

Adspurgt om Tysklands og de andre landes util-
fredshed fastholder Pia Olsen Dyhr dog, at han-
delsaftalen med Japan er på vej. »Der er diverge-
rende holdninger til, om Japan har leveret. Men
det, man skal notere sig, er, at Japan har leveret
mere, end noget andet land tidligere har gjort til
EU, og det er ikke et lille land, vi taler om. Det er
verdens tredjestłrste łkonomi«.
kaare.pedersen@pol.dk

Frihandel

K¯RE PEDERSEN, BRUXELLES

EU-kommissær dæmper Pia 
Olsen Dyhrs iver for at forhandle
en frihandelsaftale. 

EU ikke helt
klar til aftale
med Japan 

Japan har 
leveret mere,
end noget 
andet land 
tidligere har
gjort 
Pia Olsen Dyhr,
handels-
minister


