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Klokken 07.59: En spændt Henrik Poulsen kører fra privatadressen med kurs mod
det centrale København, hvor en reception og den endelige lancering af TDC-aktien
på Københavns Fondsbørs venter.
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Klokken 08.52: Overraskende mange er mødt op til receptionen på
Københavns Fondsbørs. Henrik Poulsen havde troet, der ville være
en håndfuld tilhørere til hans tale. i stedet bliver han mødt af et halvt
hundrede mennesker. Også TV 2 News er mødt op og er klar til live
interview på stedet.

Klokken 09.06: Spænding hos såvel TDC-cheferne Eva Berneke og
Henrik Poulsen som hos Carsten Borring fra Københavns Fondbørs.
Kursen var sat til 52 på TDC-aktien, men da handelen gik i gang klokken 09.00, faldt den dog en anelse. I løbet af de første 30 minutter
runder handelen 1 mia. kr.

Klokken 11.09: TDC er førende på det danske telefonmarked, men
har alligevel problemer i deres kundeservice. Henrik Poulsen har
derfor valgt selv at sidde med ved de såkaldte TAK-møder (Tag Ansvar
for Kunden). På den måde håber han, at der vil ske noget på kundeservice-fronten.

Klokken 11.43: Det er næsten blevet frokosttid for TDC-chefen.
Sekretær Kirsten Arendrup har hentet den klassiske frokosttallerken,
som Henrik Poulsen vil have den. Tre tykke skiver rugbrød med pålæg
og uden smør som en gammeldags madpakke – man er vel fra Jylland.

Klokken 12.47 : Henrik Poulsen spiser sin frokost, men et af de mange
telefoninterviews klares samtidigt. Det er Berlingske Business i røret.

Klokken 14.25: Tilbage på sit kontor efter re-introduktionen på Københavns Fondsbørs fortsætter Henrik Poulsen sine daglige gøremål
med møder og samtaler på hovedkontoret på Teglholmen. I dagens
kalender står blandt andet et direktionsmøde og fem telefoninterviews med dansk og udenlandsk presse.

Første dag på børsen
Torsdag 9. december 2010 klokken 09.00 gik TDC-aktien i handelen
på Københavns Fondsbørs til en salgskurs på 51. Henrik Poulsen,
administrerende direktør for TDC, deltog i tiden op til denne dag i
88 møder i 7 forskellige lande på 11 dage. Ledelsen havde brugt
måneder på at køre firmaet i stilling til dagens begivenhed.
Tekst og foto: uffe weng
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Klokken 16.54: TV 2 News har inviteret Henrik Poulsen til et liveinterview i studiet på Teglholmen. Forinden har han gennemført
telefoninterviews med Reuters, Nyhedsbureauet Direkt, Berlingske
Tidende, Bloomberg og Financial Times.
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Klokken 17.47: Dagen er færdig på kontoret, computeren er klappet sammen, iPad’en lagt i tasken, og de mange papirbunker er klar til at blive taget
fat på igen i morgen.

Klokken 18.43: Henrik Poulsen har hentet sin hustru, og sammen er de på vej gennem Dyrehaven, hvor sneen ligger som et hvidt og sprødt frosttæppe på veje og træer. De skal deltage i en middag sammen med de andre nøglepersoner i re-introduktionen.

bny.dk

■ Se flere
billeder
på bny.dk

Klokken 17.12: Henrik Poulsen forlader TV 2 News-studiet lettet,
tilfreds og lidt træt efter et veloverstået interview og mere end 88
møder inden for de sidste 11 dage. Turen går herefter tilbage til kontoret, hvor der skal følges op på nogle ting.

Klokken 18.53: Dagens vigtigste medarbejdere er samlet for at nyde
en middag sammen som tak for den store indsats op til reintroduktionen. Ægtefællerne er inviteret med, ”som tak for lån”.

Klokken 23.05: Hjemme igen efter en begivenhedsrig dag. Slipset
løsnes i soveværelset, før det er blevet tid til en god nats søvn for administrerende direktør Henrik Poulsen. Der er i løbet af dagen handlet aktier for omkring 2,4 mia. kr., og en ny æra er begyndt for TDC.

