KÆRE ALLE
Vi er kede af, at vi ikke har reageret hurtigere på de spørgsmål, der har været i offentligheden de
seneste par uger. Derfor vil vi gerne slå følgende fast.
· Vi er stolte af vores danske ophav, og vi glæder os over at bidrage til det danske samfund –
bl.a. i form af skatter og afgifter.
· Vi har bygget vores virksomhed på passionen for det gode håndværk og det at møde hinanden
med et smil. Vi opfører os ordentligt, og det har vi altid gjort.
· Vi har 3000 dygtige kollegaer i bagerier og butikker, som bager og sælger friskbagt brød,
kage og kaffe til vores kunder hver dag.
· Vi er en vækstvirksomhed og har de seneste tre år investeret næsten 500 mio. kr. i bagerier
og butikker og således skabt 1200 nye arbejdspladser i Danmark.
· Vi og vores ejere tager afstand fra skattespekulation, og Lagkagehuset har ikke overført en
krone til vores ejere for at undgå at betale skat i Danmark.
Det har været overvældende at opleve, hvor stærke følelser og holdninger der er til Lagkagehuset.
Desværre har nogle holdninger været drevet af misforståelser omkring vores skatteforhold og
ejerskab. Fremadrettet vil vi skabe endnu mere gennemsigtighed omkring Lagkagehuset.
At vores ejere er investeringsfonde hjemmehørende på Jersey og i Luxemburg, ændrer ikke ved,
at vi er en dansk virksomhed. Lagkagehuset er underlagt dansk lov og betaler skat på lige fod
med alle andre danske virksomheder. Vores ejere har valgt at placere sig på Jersey og Luxemburg
for at sikre korrekt beskatning af gevinster i deres investorers hjemlande. Det betyder, at danske
pensionsselskabers gevinster bliver beskattet i Danmark.
Du kan stole på, at vi altid vil efterleve vores værdier, og du kan som altid handle hos os
med god samvittighed.
Tak til vores kunder og vores fantastiske kollegaer, som har holdt fanen højt gennem
denne svære tid.
Pas godt på jer selv og hinanden.
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