ADVOKATER
f%

47

HAUMANN . FASTRUP

Via minretssag.dk
Retten i Aarhus

LAUGE FASTRUP

Advokat LL.M. (H)

Vester Alle 10

Aut. Bobestyrer

8000 Arhus C
CAMILLA KJELDSENSTARCKE
Advokat
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Som advokat for rekvirenten, Landsforeningen af Danske Ma=lkeproducenter
CVR nr. 13900949, Karetmagervej 9, 7000 Fredericia, som mandatar for medlemmerne Bent Hojmark Lund, Hojervej21, 6280 Hojer, Carl Johannes Krag,
Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa, Christian Nissen, Undelevvej 16 6340
KrusA, Erik Riskja=r, Byrholtvej 34, 9381 Sulsted og Soren P. Ingvartsen,
VAesvej 27, 6771 Gredstedbro, skal jeg herved anmode Retten om tilladelse til
foretagelse af isoleret bevisoptagelse i form af editionsbega=ring jf. Retsplejelovens § 343, jf. § 299 vedrorende materiale, som rekvisiti, Arla Foods
a.m.b.a., CVR nr. 25313763, Sonderhoj 14, 8260 Viby J er i besiddelse af.

Thisted, den

05. januar 2021
Ref.: LF-19692-MS

Sekr. :

Marianne Sondergaard
ms@advokatkontor.dk

PAstand om editionsbega;ring
1. Rekvisiti pAla:gges at udlevere til Rekvirenten bestyrelsens indstilling
og Repra=sentantskabets fastsa=ttelse af de overordnede retningslinjer
for l ) principper for anvendelse af tilla=g (tildelingsprincipperne) og 2)
ma=lkeafregning ga=ldende for Arene 2017, 2018, 2019 og 2020, der er
udarbejdet og vedtaget § 8.1 og 8.2.
2. Rekvisiti pAla=gges at udlevere til Rekvirenten den bestyrelsesbeslutning, der for Arene 2017, 2018, 2019 og 2020 bestemmer 1) principper
for anvendelse af tilla=g (tildelingsprincipperne) og 2) sa=rlige tilla=g til
da:kning af meromkostninger, som ifolge sa=rlige krav til produktionsforhold, ma=lkekvalitet og markedsbestemte tillaeg og fradrag, er udarbejdet og vedtaget i henhold til Arla-vedta:gtens S, 8. 1.
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3. Rekvisiti pAla:gges at udlevere, i det omfang det foreligger, oversigt
over indvejningen (i kilo) af de forskellige ma=lketyper, inklusive standardma:lk, for hvert geografisk omrAde jf. Arla vedta=gtens § 9.1 for af
hvert af Arene 2017, 2018, 2019 og 2020, samt hvilke belob, der i sarnme periode i hvert geografisk omrAde Arligt er udbetalt herfor.
4. Rekvisiti pAla=gges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der i20l7, 2018, 2019 og 2020 ligger til grund for l ) udva:lgelse til non-GMO melkeleverandor og 2) afregning af non-GMO
tilla=g inden for de enkelte Arla medlemslande.
s. Rekvisiti pAla=gges at udlevere til Rekvirenten kopi af de bestyrelsesbeslutninger, der i20l7, 2018 og 20l91a=gger til gmnd for udbetalingen
af det svenske tilla=g for Sommarmj51k.
6. Rekvisiti pAla:gges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der ligger til grund for ophcvelsen med virkning fra 2020 af
tilla:gget for svensk Sommarmj51k.
7. Rekvisiti pAla=gges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det foreligger, kopi af de beregninger for 2017, 2018, 2019 og 2020, der dokumenterer, at merprisen for specialma,lk, herunder oko-ma,lk, l ) betales
af kunderne og/eller 2) da:kker leverandorens meromkostninger.
8. Rekvisiti pAla,gges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det fore-

ligger, kopi af dokumenter vedrorende den kontrol, der internt eller eksternt har va:ret udovet for at sikre sig, at de svenske medlemmer, der i
2017, 2018 og 2019 modtog tilla=g for Sommarmj51k, rent faktisk har
haft deres koer pA gra:s i det kra:vede omfang.

Sagens baggrund
Sagen angAr aktindsigt i henhold til ga:ldende dansk andels-og foreningspraksis
i ell ra:kke beslutninger og oplysninger om fastsa=ttelse af Arla-medlemmernes
afregningspriser og vilkAr, som repra=sentantskabsmedlemmer i henhold til
vedta=gten og andelspraksis har krav pA at blive gjort bekendt med.
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Retten til aktindsigt er bekra:ftet og beskrevet i Justitsministerens (Justitsministeriets) endelige svar til Folketinget pA Spm. 722 REU, Alm. del 2014-15,
afsnit 6 (bilag 1).

Sagsfremstilling
Arla Foods a.m.b.a (Arla) driver mejerivirksomhed og modtager bl.a. ca. 90%
af den samlede danske ma=lkema=ngde.
Ifolge vedta:gten (bilag 2) er selskabet et andelsselskab, som er hjemmehorende iAarhus, jfr. §§ l og 2.

Ledelsen af selskabet er baseret pA indirekte demokratisk repra:sentation, hvor
Repra::sentantskabet er det overste beslutningsdygtige organ §§ 10.1 og 16. 1.
Alle andelshavere er omfattet af bestyrelsens til enhver tid fastsatte generelle
medlemsbetingelser, jfr. § 3.3.
Der findes i vedta:gten ikke hjemmel til at anvende forskellige Afregningsparametre for andelshaverne end, hvad der fremgAr af vedt;?gtens §§ 8. l og 8.2.
Ifolge vedta=gten er de geografiske medlemsomrAder omrAder Danmark, Sverige, Storbritannien og Centraleuropa, jfr. § 9.1.
ooOoo

Bent Hojmark Lund, Carl Johannes Krag, Christian Nissen, Erik Riskja=r og
Soren P. Ingvartsen er alle danske medlemmer af Arlas repra=sentantskab.
De er samtidigt alle medlemmer af erhvervsorganisationen Landsforeningen af
Danske Ma=lkeproducenter (LDM), hvis vedta=gtsbestemte formAl (bilag 3),
bl.a. er at optimere indflydelse pA forhold, der vedrorer danske ma:lkeproducenters erhvervsma=ssige aktiviteter og indtjening i relation til ma=1keproduktion, samt at varetage medlemmernes interesser over for virksomheder, myndigheder og relevante organisationer, jfr. LDM-vedta=gtens § 3.
ooOoo
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I referat fra mode afholdt den 6. september 2015 mellem formandskabet fra
henholdsvis Arla og LDM (bilag 4) blev det slAet fast, at
"Parterne er enige om, at nationale pristillceg ikke harmonerer med Arlas andelsmodel, hvor alle ejere fir samme pris for mrlken..."
Teksten er i ovrigt konciperet af Arlas dava=rende Vice President, Astrid Gade
Nielsen, og dokumentet er pMnrt underskrifter af Jan Toft Norgaard (Arla) og
Kjartan Poulsen (LDM).
I det sidste us tid er der imidlertid fremkommet spredte oplysninger, der ret
entydigt peger pA, at Arlas ma=lkeafregning tilsyneladende er blevet vidt forskellig fra omrAde til omrAde, samt at Arla er begyndt at behandle selv naboer
forskelligt uden, at det kan begmndes i de hensyn som er beskrevet i vedta:gtens §§ 8.1 og 8.2.
Dette har medfort, at mange danske andelshavere (forga=ves) har sogt at fA
fuldsta=ndig indsigt i oplysningerne, og har efterspurgt oplysningerne hos bAde
Arlas medlemsservice og deres lokale repra:sentantskabsmedlermner.
Den 24. juni 2019 skrev LDMs forrnand Kjartan Poulsen til Arlas bestyrelse og
beklagede sig over, at der i ell la:ngere periode ikke var tilgAet andelshaverne

pra=cise oplysninger om samhandels- og handelsvilkArene for Arlas andelshavere. Der blev i den forbindelse anmodet om aktindsigt i de ga:ldende vilkAr,
sAledes at hall kunne bedomme sine muligheder og rettigheder inden for Arlasarnarbejdet samt vurdere, om hall behandles i overensstemmelse med princippet om saglig ligebehandling. Det blev samtidig pra=ciseret, at amnodningen
ogsA ga=lder alle typer tilla=g, afregninger, betalinger, tilskud mv. samt alle
midlertidige ordninger og smnhandelsaftaler og/eller ordninger, der begmndes
med lokal lovgivning og/eller geografiske forhold og/eller forsogsma:ssige
forhold.

Den 8. juli 2019 blev der pA foranledning af Kjartan Poulsens henvendelse
holdt ell mode om problemstillingen mellem repra,sentanter fra Arlas ledelse
og repra=sentanter fra LDM, hvor Arlas ledelse lovede at fremkomme med oplysningerne, men bad om at fA ell frist til den 1. oktober 2019.
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Det blev pA modet aftalt, at man skulle orientere andelshaverne om modets
resultat i form af ell fa=llesudtalelse. Arla repra=sentanterne lavede udkastet
umiddelbart efter modet og efter nogle smAjusteringer, var der enighed om teksten, der herefter straks blev offentliggjort over for bAde Arlas og LDMs medlemmer.

I fa:llesudtalelsen stAr der bl.a.

'Arla oplyste i den sammenhazng at man senest 1 oktober 2019 agter at ggre
oplysninger mazlkeprisforholdene ift tillazg, logistikordninger mv. tilgarngelige
for alle andelshaverne pa h>arrs af omrMerne i Arla. Danske andelshavere vil
saledes - udover som i dag have adgang til forholdene dansk placerede andelshavere - ogsa kunne se tilsvarende forhold for deres kolleger i de gvrige
lande og vice versa. Endvidere vil Arla pa Arla Farmers gnre andelshaverne
bekendt med principperne for anvendelsen af disse tillayg."
Den 1. oktober 2019 var oplysningerne imidlertid ikke som lovet blevet offentliggjort.
I februar 2020 offentliggjorde Arla et dokument pA Arla-Farmers om Afregningsparametre for alle medlemmer. Hvilket beslutningsorgan der har truffet
beslutningerne om afregningspararnetrene oplystes ikke. Dokumentet viste, at
der angiveligt er ell lang ra:kke forskellige priser og tilla=g i de forskellige lande, men undlader totalt at redegore for principperne for anvendelsen af disse
tilla=g. Det vil sige, at sporgsmAlet om hvorfor ikke alle bliver tilbudt sarnme
priser og tilla=g er ubesvaret.
Ingen af tilla=ggene byggede imidlertid pA kendte beslutninger truffet af Repra=sentantskabet, og oplysningerne var i betydeligt omfang ikke i forvej ell offentliggjort for Arlas medlemmer eller repra=sentantskabsmedlemmerne.
Tildelingskriterierne forblev uoplyste, ligesom oplysningerne ikke indeholder
nogen forklaring pA, om tilla=ggene betales af kunderne eller modsvares af ell
meromkostninger hos leverandoren.
Aftalen i fa=llesudtalelsen med LDM om at gore "... andelshaverne bekendt
med principperne for anvendelsen af disse tillceg." er nu efter mere end 6t Ars
forsinkelse ikke blevet overholdt.
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Alt peger sledes pA, at Arla-ledelsen handIer uden om Repra:sentantskabet i
strid med Arla-vedta=gtens §§ 8.1 og 8.2.
ooOoo

Selv repra:sentantskabsmedlemmerne kender ikke principperne for anvendelse
af tilla:ggene og ingen uden for bestyrelsen og den daglige ledelse er bekendt
med, hvilke belob tilla:ggene involverer for bAde Arla og det enkelte medlem,
endsige om der reelt foreligger ulovlig omfordeling mellem medlemmerne.
Oplysningerne er selvfolgelig nodvendige for at andelshaverne kan udove
grundla=ggende kontrol med selskabets okonomiske aktiviteter, og er samtidig
ngdvendige for, at repra=sentanterne kan varetage deres pligter i selskabets
overste organ samt demokratiske forpligtelser over for de menige andelshavere,
der har indvalgt dem.
ooOoo

Bent Hojmark Lund, Carl Johannes Krag, Christian Nissen, Erik Riskja=r og
Soren P. Ingvartsen har sAledes i flere omgange (forga=ves) internt i Arla forsagt at fA aktindsigt i oplysningerne om hvilke Afregningspararnetre, der ga=lder for andelshaverne, herunder om vedta=gten, andelspraksis (grundsa=tningen
om ligebehandling og forbuddet mod usaglig forskelsbehandling) bliver overholdt af selskabets bestyrelse og direktion.

For at fA repra=sentanternes retsstilling med hensyn til ansvar og oplysningspligt endeligt klarlagt anmodede LDM herefter Professor Soren Friis Hansen

fra CBS om at klarlzgge ell ra=kke centrale problemstillinger om repra::sentanternes rettigheder og pligter.
Professor Soren Friis Hansen udarbejde notat af 14. febmar 2020 (bilag 5) som
blev sendt til Arla og samtidig offentliggjort til LDM-medlemmerne.
Notatet fik imidlertid ikke Arlas ledelse til at a:ndre kurs.

PA det ordina=re Arla repra:sentantskabsmode i Halmstad 26. - 27. febmar 2020
var de manglende oplysninger derfor igen et tema, idet Arsregnskabet for 2019
intet forta=ller til belysning af sporgsrnAlene.
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Bent Lund, Carl Johannes Krag, Christian Nissen, Erik Riskja=r og Soren Peter
Ingvartsen havde forud for generalforsamlingen skriftligt fremsat kritik af bestyrelsen og stillet ell ra=kke sporgsmAl for at fA indsigt i, om der blandt andelshaverne var lige adgang til priser og tilla=g.
Kritikken blev fremsendt pA sAvel dansk som pA engelsk forud for det ordina=re
repra:sentantskabsmode i Halmstad, sAledes at der var ell klar forventning om,
at bestyrelsen var forberedt og klar til at besvare sporgsrnAlene fyldestgorende.
Dette skete ikke inden afstemningen om regnskabet. Bestyrelsen lovede dog
forsarnlingen et skriftligt svar, der dog forst ville foreligge den folgende dag,
hvilket vil sige efter afstemningen.
PA modet stemte 36 medlemmer af Repra=sentantskabet imod godkendelse af
Arsregnskabet.
Svaret kom den efterfolgende dag og lyder sAledes:

"Svar til Erik Riskjazrfl,DM
27. februar 2020

Sporgsmal fra Erik Riskjazr / LDM
* Er One Arla noget vi mener, eller er det bare flotte ord?
* Behandles alle medlemmer ells pa tvcers af lande?
* Far alle medlemmer de samme priser?
* Opnar den samme mcelk den samme pris?
* Betaler jeg for de andre medlemmers mcelk?

Svar fra be$relsen
Bestyrelsens opfattelse er, at Erik Riskjazrs spnrgsrru51 alle kredser om det
samme emne, nemlig mazlkeprisen.
Furst og fremmest vil vi gerne understrege, at vi bestemt mener One Arla, rar
vi siger og skriver det.
l kglvandet pa fusionerne har Arla arbejdet Mrdt pa at fa implementeret, at
alle medlemmer pa tvazrs af landene har de samme rettigheder og forpligtelser.
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Integrationen af alle medlemmer i Arla Foods amba som ell enhed var vores
faglles nal, og det har vi nu opnaet med One Arla.
Vi tror fuldt og fast pa, at One Arla skaber det bedste fundament for at opna og
opretholde et succesfuldt andelsselskab, der kan ga fremtiden sikkert i wde.
At sikre de samme afregningsparametre for alle medlemmer pa tvoers af lande
har vazret ell stor del af vores rejse hertil.

Mazlkepris parametre
Alle medlemmer betales efter de samme principper.

* Grundlaget for beregningen af konventionel moelk er det samme for alle medlemmer pa tvcers af markeder. Prisen er baseret pa fedt og protein.
* Den gkologiske mazlkepris varierer fra marked til marked, da de gkologiske
fedt- og proteinpriser baseres pa forholdene i hvert gkologisk marked.
* Prisen for specialmoelk baseres pa kommercielle hensyn for hvert enkelt marked:

Salgspriser, produktionsomkostrtinger, logistikomkostninger, forsyningskazdens omkostninger samt udgifter til markedsfiring. Merprisen for specialmoelk betales af kuriderne - og dermed ikke af andre Arla-medlemmer.
* Specifikke regelsazt og udgifter, fx logistikudgifter gazlder inden for hvert
marked og pavirker ikke gkonomien pa tvcers af markeder."
Af svarets indledning kan man sAledes la:se at

",4t sikre de samme afregningsparametre for alle medlemmer pa tvcers af lande
har vazret ell stor del af vores rejse hertir'.

Derrned burde det va=re slAet fast, at der skal ga=lde de sarnme Afregningsparametre for alle medlemmer.

Men i det folgende kan man la=se helt modsatte oplysninger:
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1) Det er angiveligt kun konventionel ma=lk, der skal beregnes ells for alle
medlemmer.

2) Den okologiske ma=lkepris er ikke ells.
3) (Jko-ma=lk og sAkaldt "specialma=lk" afregnes forskelligt "for hvert enkelt marked".

4) Prisen for "specialma:lk" afregnes baseres pA kommercielle hensyn for
hver enkelt marked

5) Merprisen for specialma=lk betales af kunderne.
6) Specifikke regelsa:t og udgifter ga=lder inden for hver marked og pAvirker ikke okonomien pA tva=rs af markeder.
Svarene er sAledes ikke alene ufyldestgorende, men ogsA sta=rkt bekymrende.
Der er tilsyneladende specifikke regelsa:t inden for hvert enkelt "marked", som

ingen ud over bestyrelsen har overblik over. Hvad "marked" da=kker over og
hvilken beslutningsmyndighed der har bestemt, hvad der er "markeder", er
uoplyst.
Den 10. marts 2020 skrev LDM derfor pA vegne de fern repra:sentantskabsmedlemmer til Arlas bestyrelse, hvor man sogte svar pA ell ra=kke konkrete
sporgsmAl, som Arlas ovenna:vnte svar rejser (bilag 6).

Ved skrivelse af 15. april 2020 afviste Arlas bestyrelse at svare (bilag 7). Efterfolgende gentagne forsog pA at fA svar pA moder med de danske repra=sentanter
er endt resultatlose.

Senest har pressen sogt at bore i sagen, hvilket indtil videre ikke na:rmere har
tilvejebragt de eftersogte konkrete oplysninger (bilag 8).

Svensk Sommarmj61k, Non-GMO ma;lk og Oko-mxlk
Lidt ad omveje og uden egentlig information fra bestyrelsen er der pA det seneste fremkommet spredte oplysninger om ell ra:kke tilsyneladende mere eller
mindre eksklusive tilla=g og samhandelspraksisser, som de danske medlemmer
af Repra=sentantskabet ikke har va=ret gjort bekendt med.
Svensk Sormnarmj51k. I lobet af sommeren 2019 er det kommet til de danske

andelshaveres kendskab, at Arla i20l8 og 2019 (og mAske ogsA i20l7) betaler
et ekstra gra=smarkstilla=g til alle svenske (og kun svenske) ma:lkeproducenter,
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der va=lger at lade malkekva=get gA 25% mere p;o gra=s end fastsat i henhold til
lokal svensk lov. Denne ma=lketype markedsforer Arla i Sverige som "Sommarmfolk". Men ma=lken separeres imidlertid ikke fra den ovrige ma=lk og
sammenblandes med den almindelige konventionelle ma:lk.

Tillaegget er pA 7,2 svenske ore pr. kg. Tilla;gget udbetales som ell erstatning
fra den fa=lles Arla-kasse, og videresalgspriserne pA det svenske marked er sAledes ikke tilsvarende oget som fnlge af tilla=gget og der er ingen dokumentation for egentlige svenske merornkostninger.

PA ma=lkekartonerne i Sverige kunne man i sommeren 20l91a:se, at "MERA

PENGAR TILL BONDERDERNA" og". . .DE ARLABONDER SOM F ORBINupn SIG ,4 TT r,4r,o xopu.< v.<pzz r?m umsr 25 ppocpyr urn vpp np
nprp:m,ctpx sou r;'mr=is IDA G r4p pu pxru ppsrA nvmc uNr>pp
PERIODEN AdAJ TILL A UGUSTI".

Svenske ma=lkeproducenter har norrnalt alligevel koerne pA graes det meste af
sommeren, og tilla=gget kompenserer na=ppe for reelle merudgifter.

Arla har ikke over for de danske andelshavere haft stor lyst til at meddele sig
om det svenske tilla=g. Men uofficielle kilder forta,ller, at Sommarrnj51ken har
flyttet lidt omsa=tning fra Arlas leverancer af private label ma=lk (butikkernes
egne ma=rker) over til Arlas egne kartoner. SA den store forskel i indta=gt og
ma:lkema=ngde er der ikke.

Symptomatisk for forlobet er, at de danske repra=sentanter og andelshavere
ikke er orienteret om den svenske ordning eller pA nogen mAde er tilbudt samme ordning i Damnark. Vi mA derfor gA ud fra, at alle Arlas medlemmer reelt i
fa:llesskab betaler for tilla=gget.

Non-GMO tilla=g. PA et mode afholdt den 8. juli 2019 i Viby blev det mundligt
bekra=ftet af repra=sentanter for Arla bestyrelsen, at Arla ville videreudvikle
non-GM tilla=g i Damnark til udvalgte landma=nd, men kun efter Arlas bestyrelses frie skon. Det vil sige at nogen kan komme med og fA tilla=ggene, og
andre kan ikke. Dette burde alt andet lige va=re i klar strid med vedta=gternes F§ §
3 .3 og 10.1 samt forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, forbuddet
mod andelsretlig usaglig forskelsbehandling og formentlig ogsA forbuddet mod
okonomisk omfordeling.
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Alle svenske og tyske andelshaverne kan tilsyneladende uden videre opnA tilla=gget.
Vi er i den forbindelse nu blevet opma=rksornme pA eksempler, hvor den ene
danske nabo leverer non-GM ma:lk med tilla=g, hvorimod den anden danske
nabo ikke har kunnet jA lov til at levere denne ma=lketype, selv om vedkommende kan opfylde alle produktions- og kvalitetskrav.
(Jko-ma=lk. (Jko-ma=lken afregnes vidt forskelligt fra land til land, og Arla har
ved flere lejligheder bekra=ftet, at det forholder sig sAledes.
Imidlertid har Arlas bestyrelse ikke villet fremla:gge de beslutningsgrundlag
eller vedtagne regler, der regulerer denne ma=lketype, herunder forklare og dokumentere sin praksis.
Som bilag 9 vedla:gges Afregningsparametre for alle medlemmer. November
2020.

Andelshaveres ret til oplysninger
Kobenhavns byret har ved dom af 13.12 2004 i sag nr. BS /C-13863/2003 afsagt ell dom, hvoraf det af pra=missen fremgAr, at der som led i mindretalsbe-

skyttelse er ret til aktindsigt, hvis oplysningerne ikke pA rimelig vis kan tilvejebringes i henhold til den normale demokratiske proces, og sporgsrnAlene er
tilstra=kkeligt eksakte. Dommen blev ikke anket.

Retten til aktindsigt i ell dansk forening er - som allerede indledningsvis bema=rket - senest bekra=ftet og beskrevet i Justitsministerens (Justitsministeriets)
endelige svar til Folketinget pA Spm. 722 REU, Alm. del 2014-15, afsnit 6 (bilagl).
Repra=sentantskabsmedlemmers ret til oplysninger
Repra:sentantskabets medlemmer har selvfolgelig mindst den samme ret til
oplysninger, som de menige andelshavere har.
Repra=sentantskabets medlemmer har videre krav pA at f?a indsigt i, om ledelsen
efterlever de beslutninger, der i henhold til vedta:gten tra=ffes af Repra=sentantskabet, eksempelvis jf. § 8.1.
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Henset til at Repra=sentantskabet er selskabets overste organ, burde det va=re
Abenbart at medlemrnerne i Repra=sentantskabet - uden censur - har krav pA at
kunne fA indsigt i alle selskabets demokratiske og okonomiske forhold, som
findes relevant for varetagelsen af deres hverv.
Ansvarsnormen for repra=sentantskabsmedlemmer er almindelig culpa og medlemmerne af Repra=sentantskabet udover pA andelshavernes vegne retten til at
stille sporgsmAl til selskabets ledelse, som har ell direkte pligt til at fremla=gge
relevant dokumentation. Mundtlige orienteringer er ikke altid nok, og det kan
mre nodvendigt at ledelsen leverer ell skriftlig redegorelse for de sporgsmAl
der rejses. I disse tilfa=lde vil det kunne va=re ansvarspAdragende, sAfremt med-

lemmerne fra Repra:sentantskabet lader sig ng5e med ell mundtlig redegorelse
fra ledelsen, hvis de derved forhindres i at give ell fyldestgorende videreformidling af ledelsens svar til medlemmerne (bilag 5).
Aktuel konkret interesse

Dokumentet om Afregningsparametre for alle medlernmer er efterfolgende,
uden forudgAende beslutning i Repra:sentantskabet eller forela=ggelse for Repra=sentantskabet senest blevet opdateret pA Arla-Farrners i november 2020
uden at de omhandlede inforrnationer oplyses (bilag 9).
Den 23. oktober 2020 blev der aflholdt Regionsbestyrelsesmode DK i Vingsted
Centret, hvor det overordnede tema var ell behandling (opfolgning) pA ell ra:kke sporgsrnAl til Arla-ledelsen, som ikke blev besvaret pA et netop afholdt repra=sentantskabsmode (BoR mode) (bilag 10 og 11). Regionsbestyrelsesmodet
endte uden at de efterlyste oplysninger konkret blev fremlagt, og oplevelsen
bestyrker mistanken om, at Arla-ledelsen i ell periode ikke har efterlevet sine
pligter i henhold til bl.a. Arla-vedta=gtens § 8 og andelspraksis.
Symptomatisk for sagen er, at referatet fra modet blev "forsinket" med mere

end tre uger, og da det endeligt kom frem, var der uenighed om hvorvidt referatet pA ell ra:kke centrale punkter var fyldestgorende (bilag 12).
ooOoo

Efter nu tre moder om emnet pA hojeste niveau (to BoR moder afhold i2020 og
et Regionsmode i Danrnark i2020) er status, at repra:sentanterne fortsat ikke
gives et egentligt pra=cist overblik over, hvorvidt Selskabet drives lovligt. Det
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er aldeles uholdbart, at et sA stort medlemsejet selskab drives i sA lang ell periode uden at medlernrnerne af Selskabet overste organ gives den indsigt i Selskabets forhold, der er ell absolut fomdsa=tning for at de behorigt kan varetage
deres pligter overfor Selskabet og medlemmerne.
Bega=ringen om isoleret bevisoptagelse til edition er sledes begmndet i, at
oplysningerne er nodvendige for, at andelshaverne og deres valgte repra=sentanter kan tilvejebringe bevis for, hvorvidt Rekvisitis administration af ma:lkeafregninger er i strid med vedta:gten og Repra=sentantskabets beslutninger,
samt om andelspraksis (gmndsa:tningen om ligebehandling og forbuddet mod
usaglig forskelsbehandling) bliver overholdt.
Amnodningen er ngdvendiggjort, idet oplysningerne pA trods af foresporgsler
og lovning pA besvarelse ikke er tilgAet andelshaverne, endsige repra=sentantskabsmedlernrnerne med respekt for den almindelige foreningsstruktur eller via
oplysninger i Arsregnskabet.

Beviset onskes i sagens natur tillige optaget til brug for eventuel senere anla;g
af retssag og/eller varetagelse af mindretalsbeskyttelse, hemnder udforrnning af
forslag til repra:sentantskabsbeslutning, vedta=gtsa=ndring mv.
Forud for indleveringen af na=rverende bega=ring til Retten, har Rekvisiti modtaget udkast til bega:ringen, sAledes at Rekvisiti fik ell sidste chance for at efterkomme bega=ringen.
Da den fastsatte frist pA fire (4) uger ikke er efterkommet, ser Rekvirenten ikke
anden mulighed end at indbringe bega=ringen for domstolene.
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