
Formandsberetning/generalforsamling den 25. februar 2014.  
 
Velkommen til den 25. generalforsamling i 3S a/s, og afslutningen på et meget 
rigtigt spændende år med stor travlhed, samt nye udfordringer. 
 
I det forgangne år har vi i 3S involveret os i flere forskellige forretningsområder 
og selvom investeringer i nye aktiviteter som ofte kræver fremskaffelse af 
kapital, så er 3S endnu engang kommet ud med et tilfredsstillende resultat, som 
præsenteres af selskabets revisor senere. 
 
Jeg sluttede min beretning på generalforsamling sidste år, med at fortælle at 
året 2013 var et jubilæumsår, og at 3S i den forbindelse ville udgive et 
jubilæums tidskrift. 
 
Det har været rigtig spændende, at se tilbage og grave lidt i fortiden – specielt 
begyndelsen – ja, egentlig lang tid før 3S i 1988 blev oprettet, importerede 
fremsynede landmænd, med Aage Jacobsen i spidsen, tapioka til Danmark, og 
spiren var lagt til et handelsselskab – 3S A/S.  
 
Ja, - vi startede som en provokation, det var en nødvendighed på det tidspunkt 
for at opnå resultater, og kun med en massiv opbakning fra toneangivende 
svineproducenter, lykkedes det at slå hul på den massive modvilje, som den 
etablerede branche mødte 3S med. 
 
Adfærden i 3S anno 2014, er næppe så provokerende mere. Men det betyder 
ikke, at vi blot kan læne os tilbage og håbe på at det nok skal gå. Der er stadig 
behov for, at der sættes fokus på om tingene nu bliver gjort godt nok, eller om 
ikke vi kan gøre det lidt bedre – alt sammen til gavn for landbruget. Her kan jeg 
bla. nævnes vort fokus på at bidrage til løsning af nogle af de hotte politiske 
emner i husdyrproduktionen, som so- og smågrise dødelighed, den udbrede brug 
af amme søer. Ligesom politikernes ønske om at svineproduktionen nedbringer 
brugen af antibiotika. 
 
Redskaberne til at nå disse resultater har betydet at 3S har bevæget sig ind på at 
sælge forskelligt udstyr fra spækscannere, mælkekop systemer og 



vanddesinfektionsudstyr. Alt sammen forretningsområder, som andre 
virksomheder også tilbyder. 3S har valgt en anden markedsføringsstrategi end 
andre aktører i markedet. I stedet for udelukkende at fokuserer på funktionen 
af det forskellige isenkram, så ser 3S disse redskaber som værktøjer til at nå de 
helt konkrete mål hos den enkelte producent. Det betyder at samhandel med 3S 
er en garanti for at den enkelte også opnår de resultater, som vi skitserede i 
forbindelse med salget. 
 
Jeg ved, at alle aktionærer har fået tilsendt et eksemplar af jubilæumstidskriftet. 
Jeg vil opfordre til, hvis man ikke allerede har læst det, at gøre det, idet det er 
ganske tankevækkende hvilke resultater der kan opnås når man står sammen og 
med et struktureret fokus på problemløsninger! 
 
3S oplever meget stor stabilitet blandt kunder og Indkøbsgruppemedlemmer. 
Interessen for at være en del af 3S er stigende, ikke mindst at være med i 
Indkøbsgruppen er stor, men mange har stadig en udfordring i at skaffe den 
nødvendige bankgaranti, som er grundlaget for at kunne købe ind til engros 
pris. Vi tror dog på at tiderne ser lysere ud og at det blot er et spørgsmål om tid 
inden det bliver mere normale forhold for husdyrproducenterne. 
 
3S har vedvarende fokus på at udvide kundekredsen både blandt kvæg- og 
svineproducenter. Hermed ønsker vi at udbygge grundlaget for, en kompetent 
medarbejder stab, med et meget bredt kendskab til landmændenes behov og 
udfordringer i det daglige. Denne strategi har bl.a. betydet at 3S stille og roligt 
har opbygget en solid, og relativ likvid egenkapital. Selskabets egenkapital har 
afgørende betydning for, især i forholdet til leverandørerne, herunder ikke 
mindst de udenlandske leverandører. 
 
3S kapitalgrundlag var en væsentlig faktor, da det i august måned blev muligt at 
bringe virksomheden i position til at overtage Hatting Vet og dermed at kunne 
etablere 3S første datterselskab, 3S Vet aps. 
 
3S var det første selskab i Danmark, som etablerede et samarbejde med 
apotekerne om salg af veterinær medicin til landbruget – det er nu 17 år siden. 
Et samarbejde som har fungeret rigtig godt og til glæde for begge parter, 
herunder ikke mindst kunderne. Udviklingen er dog løbet fra dette samarbejde, 



ikke mindst i forbindelse med at de store foderstofforretninger har etableret 
egne apoteks funktioner. Det har bragt 3S i den situation at vi skulle ændre 
strategi, hvis vi på dette område skulle fastholde en selvstændig profil, og være 
et bidrag til at landbruget fortsat kan købe veterinærmedicin til 
konkurrencedygtige priser. 
 
Derfor overtog 3S, den 23. oktober 2013, en række velmotiverede medarbejdere, 
et velfungerende lager, et kunde kartotek, og en lang række handelskontrakter. 
3S skulle nu for første gang realisere et stort projekt. 
 
I dag, 4 måneder senere kan vi konkludere at vi har en virksomhed, som lever 
op til de planer og beregninger, som lå til grund for overtagelsen. Vi har 
etableret et samarbejde med en virkelig kompetent distributør som levere 
veterinærmedicin for 3S Vet med 4 helt nye kølebiler. 3S Vet er det selskab i 
Danmark, som uomtvistelig kan dokumentere en ubrudt kølekæde fra 
leverandørerne over kølelager i 3S Vet, med kølebiler til landmanden. Vi er 
endda i stand til på et hvilket som helst tidspunkt at kontrollere den enkelte bils 
position og køletemperatur, disse informationer gemmes i 5 år! 
 
3S har således bestået sin største ilddåb til dato, med succes, men skal 
selvfølgelig løbende leve op til kundernes tillid og forventninger.  
 
Jeg er overbevist om at 3S og 3S Vet bygger på stærke og sunde principper og 
evner at fastholde og tiltrække engagerede og kompetente medarbejdere. Derfor 
vil jeg slutte min beretning med at bringe en stor tak (og velkommen), til alle 
vore nye medarbejdere i 3S Vet – I har gjort en kæmpe indsats i forbindelse 
med 3S overtagelsen af jeres arbejdsplads. Jeg håber I finder jer godt tilrette 
under 3S ejerskab.  
 
Ligeledes vil jeg takke alle 3S medarbejdere, for jeres indsats i det for gangene 
år, og den ekstraordinære store indsats som er ydet af alle efter etableringen af 
3S Vet. 3S er en virksomhed, som kun har succes hvis virksomheden har dygtige 
og kompetente medarbejdere, og det har 3S – I er hjørne stenen i vores succes.  
 
I den forbindelse vil jeg ikke undlade at fremhæve Per Nielsen og Ove 
Mikkelsen, for deres indsats i ugerne op til overtagelsen af Hatting Vet. Per og 



Ove har inddraget både aftener og weekender i bestræbelserne på at 3S kunne 
få den bedst mulige start på overtagelsen af aktiverne i Hatting – TAK for jeres 
store indsats. 
 
Specielt tak til direktør Anders Bundgaard. Du har haft mange hovedbrud og 
søvnløse nætter i forbindelse med overtagelsen af Hatting Vet. Vi havde nogle 
svære uger sammen, dengang i august og september for at overbevise 
Konkurrence styrelsen om, at 3S var det helt rigtige valg til at overtage Hatting 
Vet. – det lykkedes samtidig med, at du også lige skulle passe den daglige drift i 
3S. 
 
Der skal også lyde en stor tak til Danske Svineproducenter, og Holding A/S for 
et godt og konstruktivt samarbejde – uden Jer – ingen OS. 
 
Jeg vil også rette en stor TAK til bestyrelse, som på konstruktiv vis har deltaget 
aktivt i bestyrelsesmøderne, samt andre i andre forretningsmæssige 
sammenhænge. 
 
TAK 
 
Per Bach Laursen 
 


