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millioner biler købte kineserne
de første tre måneder af 2013

Ladies First vil hjælpe kvinder
med iværksætterdrømme

overblik

Initiativet skal give unge
kvinder selvtillid til at føre
deres ambitioner ud i livet.
Iværksætteri

Foto: Koji Sasahara/AP

Tusindvis af biler
skal tjekkes
AIRBAG. Flere tusinde Toyotaer fra
2000-2004 og Hondaer fra 20012003 skal til et ekstra sikkerhedstjek.
Fire japanske bilproducenter har
tilbagekaldt 3,4 millioner biler i
verden for at få repareret en defekt
airbag i passagersædet foran. Hos
Toyota Danmark anslår man, at
mellem 5.000 og 7.000 biler af typerne Avensis, Camry, Corolla,
Sportsvan og Yaris skal undersøges
for, om airbaggen er defekt.
Hos Honda bliver 1.000 biler indkaldt. Det gælder modellerne Civic
og CRV fra 2001-2003.
Berørte bilejer kan se frem til at
få et brev med posten inden for de
kommende uger.
På verdensplan indkalder Toyota
1,73 millioner biler. Honda hjemkalder 1,14 millioner biler, mens det
for Nissan drejer sig om 480.000
biler og 45.500 køretøjer fra Mazda.
Ritzau

14

U

nge, kreative kvinder, der er i
gang med deres fremtidige karriere, har hidtil manglet et sted,
hvor de har kunnet dele deres ideer med
ligesindede. Så simpel lyder forklaringen
fra Maria Garde, en af kvinderne bag netværket Ladies First.
Initiativet er skabt af tre veninder og
drives af frivillige. Det henvender sig især
til kvinder med iværksætterdrømme på
den sidste del af mellemlange og lange videregående uddannelser – eller kvinder,
der netop har indledt
deres arbejdsliv. Med
netværket får de mulighed for at mødes hver
anden måned i Aarhus
eller København.
NIKLAS REHN
Men Ladies First
handler også om, at flere kvinder skal turde springe ud i livet
som iværksætter, siger Maria Garde.
»Det er også for at råbe op og sige: ’Hallo. Kom nu i gang. I kan godt’. Det er ikke
en opsang, men vi vil rigtig gerne give
nogle flere skulderklap til kvinderne. Der
er super mange kvinder, der uddanner
sig. Det kunne være fedt, hvis de åbner
lidt op for, hvad de kan og hvad de skal efter deres uddannelse«, siger hun.
Den 26-årige aarhusianer har lige færdiggjort sin kandidatgrad i informationsvidenskab. Hun er bl.a. medstifter af overspring.dk – en hjemmeside med historier,
der henvender sig til studerende på videregående uddannelser i Aarhus, og som
nu er blevet tilknyttet JP Medier.

NETVÆRK. For første gang holdt de
aarhusianske iværksætterkvinder fra
overspring.dk i går møde i København.
Ikke mindre end 60 interesserede kvinder
mødte frem. Foto: Joachim Adrian

Praktisk erfaring må række
Selv om hverken Maria Garde eller de øvrige kvinder bag Ladies First har ﬁne
iværksætterdiplomer, mener hun, at deres praktiske erfaring rækker langt.
»Vi har selv denne hands on-erfaring.
Mere tror vi sådan set ikke, der kræves for
at starte sådan et netværk. Der er masser
af kurser i, hvordan du kan blive iværksætter. Men vi prøver at have en lidt mere
casual tilgang til det hele«, forklarer hun.
Kvinder gør deres indtog som iværksættere i disse tider. Erhvervsstyrelsens
tal fra november viser, at hver tredje nystartede virksomhed har kvindelig ejer.
Det er en stigning på 18 procent på 10 år.

procent er salget af pc’er faldet
med de tre første måneder af
2013. Det er den største nedgang i de 20 år, analysefirmaet
IDC har overvåget salget af
pc’er. Til gengæld går det strålende med salg af tavlecomputere og smartphone, viser nye
salgstal. Globalt blev der i første kvartal solgt 76,3 millioner
pc’er. Det var fjerde kvartal i
træk med et vigende salg

Undertøjskæde
dømt for kønsdiskriminering
de Change har fået en dom for
kønsdiskrimination og skal betale
en bøde på 44.700 kroner, fordi
kvindelige ansatte i en svensk butik
blev tvunget til at afsløre deres bhstørrelse på deres navneskilt.
Det er en af de kvindelige ansatte, der lagde sag an mod lingerivirksomheden, der har 150 butikker i 11 lande.
»Jeg spurgte direkte, hvorfor jeg
skulle vise min bh-størrelse, men
jeg ﬁk blot at vide, at sådan var det
bare«, siger kvinden.

KØBENHAVNS BØRS
Sådan gik det for C20-selskaberne

Kvinder undervurderer sig selv
»Kvinderne, der møder op, er ekstremt
kompetente og målrettede om, hvad de
vil. De har brug for nogen at spille bold
med i begyndelsen af karrieren for at ﬁnde ud af, hvilken retning de skal gå«, siger
Maria Garde.
Kvindelige iværksættere har gennem
årene oplevet kritik for blandt andet udelukkende at ville være selvstændige for at
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FAKTA
LADIES FIRST

Grundlagt af tre kvinder i Aarhus
i august 2012. Formålet med netværket er at give unge kvinder en
mulighed for at finde deres karrierevej og dele erfaringer med hinanden.
Initiativet henvender sig primært til
kvinder på mellemlange eller lange
videregående uddannelser eller i begyndelsen af deres arbejdsliv.
Ud over netværksmøder, der bliver
afholdt hver anden måned i enten
København eller Aarhus, er det frivillige netværk aktivt med blogging, video og foto. Ladies First har mere
end 800 medlemmer på Facebook.

administrere deres egen tid, hvilket har
haft den konsekvens, at kvinderne måtte
lukke deres virksomheder oftere end deres mandlige konkurrenter. Maria Garde
kalder det da også en stor problematik at
kombinere familie- og arbejdslivet. Men
hun forklarer, at der ikke bliver snakket
om det ved netværksmøderne.
Det handler i højere grad om at få den
enkelte til at indse sine kompetencer og
muligheder.
»Der er en tendens til, at mænd, for eksempel når de skal fortælle om deres
kompetencer, er gode til at overvurdere
sig selv, mens kvinder undervurderer sig
selv«, siger hun og tilføjer:
»Og til andre netværksmøder kan det
være svært at brænde igennem som ung
kvinde, der ikke har fundet ud af, hvad
hun er pissegod til«.
niklas.rehn@pol.dk

Flade renter trods fortsat aktiefest

SVERIGE. Den danske undertøjskæ-

Ritzau/NTB/TT

Vicedirektør for uddannelse på Københavns Universitet, Hanne Harmsen, ser
Ladies First som et godt supplement til de
eksisterende netværksgrupper.
»Hvis et kvindeinitiativ kan stimulere
nogen til at tale iværksætteri, er det en
rigtig god idé«, siger hun.
Nysgerrige kvinder behøver dog ikke
nødvendigvis have en drøm om at skabe
deres egen virksomhed. Det handler i lige
så høj grad om, at man også kan bidrage
med stor værdi og initiativer som femte
mand i en virksomhed.

Deltagerne ved netværksmøderne har
desuden mulighed for at deltage i konkrete workshops. Indtil videre er der bl.a.
afholdt arrangementer som ’start din
egen virksomhed på ﬁre timer’, hvor deltagerne ﬁk hjælp til elementer som idégenerering, problemstillinger, indtægter
og udgifter, som alle er en del af dagligdagens udfordringer, når du har din egen
virksomhed.

Jyske Bank havde en god
torsdag og endte næstøverst i C20 Cap-indekset.
markedsoversigt
RITZAU FINANS
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å en ellers positiv torsdag for de
danske aktier faldt ingrediensproducenten Chr. Hansen igennem
oven på selskabets regnskab for andet
kvartal af regnskabsåret 2012/13. C20 Cap-

BOLIGYDELSE DANMARK

indekset registrerede en samlet stigning
på 0,5 pct. til 578,99, men investorerne
sendte Chr. Hansen-aktien til tælling med
et fald på 7,4 pct. til 196,50 kr.
»Europa blev generelt blevet trukket op
hen over formiddagen, og der er tilsyneladende et rigtig godt flow over i aktier«,
sagde Ole Kjær Jensen, afdelingschef hos
Sydbank, til Ritzau Finans.
Særligt Jyske Bank havde det godt torsdag og endte næstøverst i C20 Cap-indekset med en stigning på 3,2 pct. til 212,80
kr., mens også både Danske Bank og Nordea steg med henholdsvis 1,3 pct. og 1,0
pct. på endnu en god dag for bankaktier.
De fleste overskrifter løb Chr. Hansen

AKTIEINDEKS KØBENHAVN

(Det koster det at låne 1. mio. kr.)
(C20)
Mdl. ydelse efter skat kilde: Nykredit s +0,28%

s +0,75%

dog med efter et regnskab, der skuffede
på de fleste poster. Bundlinjen gav et overskud på 20,7 mio. euro i andet kvartal
mod ventet 28 mio. euro blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af SME
Direkt for Ritzau Finans, mens også omsætningen og driften veg i forhold til
markedets forhåndsforventninger.
Hos Alm. Brand Markets noterer analytiker Michael Friis Jørgensen sig særligt
en skuffelse over indtjeningen i Chr. Hansens største division, Cultures & Enzymes.
A.P. Møller – Mærsk ﬁk desuden stor opmærksomhed dagen igennem med sin
generalforsamling i det sydfynske, hvor
snakken blandt andet faldt på mulighe-

derne for en holdbar forbedring af fragtraterne i containerrederiet Maersk Line.
Mærsks B-aktie sluttede torsdagen 0,2
pct. lavere i 43.760 kr.
Investorerne skiftede fokus fra obligationer til aktier i løbet af torsdag formiddag, og i en periode gav det en rentestigning på 4 basispoint til den toneangivende, tiårige danske statsobligation. Men inden dagen var omme, var udviklingen
mere eller mindre gået i sig selv igen. Den
tiårige danske rente sluttede med et løft
på knap 1 basispoint til 1,48 pct.
Nogenlunde tilsvarende var bevægelserne i lande som Sverige og Tyskland, og
samlet set var renteudsvingene i Europa

begrænsede. Det hjalp sikkert på humøret, at den tyske forbundskansler, Angela
Merkel, over middag igen viste beslutsomhed i forhold til at sætte alle kræfter
ind på at redde eurozonen fra opløsning.
Kansleren sagde, at Tyskland føler sig
»absolut forpligtet« til at redde euroen, og
at der skal mere end bare penge til – også
strukturelle reformer i de ramte lande.
Torsdag eftermiddag blev der serveret
positive tal for USA’s jobmarked. Arbejdsløshedskøen mindskedes med 42.000 til
346.000 i sidste uge – klart under økonomernes forventninger, der ifølge Bloomberg lød på 360.000 nye ledige.
erhverv@pol.dk

AKTIEINDEKS LONDON

AKTIEINDEKS NEW YORK

VALUTAKURSER

(FTSE 100)

(DOW JONES)

Nationalbankens valutakurser fastsættes normalt på
grundlag af oplysninger fra en række centralbanker
på en telekonference, der afholdes af den europæiske
centralbank (ECB) kl. 14.15. Valutakursen er prisen i
danske kroner for 100 enheder udenlandsk valuta.

s +0,52%

s +0,42%

STEG

65%

Euro
Amerikanske dollar
Britiske pund

I GÅR

Svenske kroner
Norske kroner

UÆNDRET

0%

FALDT

35%

Find aktie- og obligationskurser på

www.nasdaqomxnordic.com
Klik på ’Aktier’ i menubælken foroven og sæt
ﬂueben ved ’CPH’. Eller klik på ’Obligationer’
i menubjælken foroven og vælg ’Danmark’.
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