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I vækstvirk som hed i Aar hus kan alle an -
sat te bli ve me de je re
Kommende børsnotering, konkurrence om talenter og et ønske om at bevare iværksættergejsten er årsag til, at
MFT Energy deler ejerskabet med de ansatte

Adm. direktør i MFT Energy, Torben Nordal Clausen, har sammen med ledelsen i firmaet lavet en partnerskabsmodel, der gør det muligt for alle
ansatte at blive medejere. Foto: PR

I denne uge har 12 ansatte hos MTF Energy i Aarhus, der fungerer som en slags accelerator for nye
virksomheder inden for handel med energi, skiftet status fra menige medarbejdere til partnere. I alt er 37 af de
61 medarbejdere nu medejere af den virksomhed, de arbejder for. Det skal sikre gejst og motivation og ikke
mindst en følelse af ejerskab for at bringe MFT Energy frem mod en planlagt børsnotering om tre år. Samtidig
er medejerskabet en gulerod til at tiltrække og fastholde medarbejderne i et område, hvor der er kamp om
talenterne.

Ejerskabsmodellen er et af MTF Energys adm. direktør, Torben Nordal Clausens vigtigste ledelsesværktøjer til
at motivere medarbejderne til at tage ansvar for og del i den planlagte vækstrejsei den fire år gamle
virksomhed. Han har tidligere stået i spidsen for lignende selskaber som Bunker Holding og Danske
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Commodities, og i en årrække rådgav han startups på vækstrejse. Det er de erfaringer, han trækker på i den
nye partnerskabsmodel hos MFT Energy.

“Det at bygge en virksomhed er en holdindsats, og alle skal stå
maksimalt på tæerne og udvikle virksomheden hen imod en
børsnotering. For at vise, vi mener det med holdindsatsen, så giver vi
alle ansatte mulighed for at få en økonomisk upside og en bid af
kagen,” siger han.

Sammen om op- og nedture

MTF Energy har to typer af medarbejdere, som begge kan blive
partnere i virksomheden. I den ene er medarbejderne kommet ind
som iværksættere under MFT Energys platform. Her får medarbejdere
og teams, der er dygtige til at handle med gas og el adgang til
administration, økonomi, likviditet, jura og risikostyring i
moderselskabet, som kan accelerere dem videre på vækstrejsen. Den
status har otte underselskaber i dag, der hver har et separat fokus i
markedet, så de ikke konkurrerer. Den anden type medarbejdere er
dem, der servicerer de seks datterselskaber. Uanset hvordan man er
kommet ind i selskabet, kan man blive medejer, fortæller Torben
Nordal Clausen.

“Ambitionen er, at alle medarbejdere bliver partnere.”

Mens guleroden efter en gevinst er til at
forstå, så indeholder et medejerskab
også en risiko, hvis det går skidt. Og det
er ifølge den adm. direktør netop
udfordringen ved modellen.

“Så længe det går godt, så er alt fint.
Men hvis vi forestiller os et scenarie,
hvor alt går ned, så tager det jo luften ud
af ballonen i forhold til en økonomisk

upside for den enkelte medarbejdere. Det har jeg prøvet tidligere.
Men så kæmper vi sammen for virksomheden,” siger Torben Nordal
Clausen.

Forarbejde kræver armbøjninger

Alle medarbejdere i MFT Energy får forklaret partnerskabsmodellen
indgående, når de starter i selskabet, og mulighederne præsenteres i
form at et høj-, medium- og et lavvækstscenarie. Det er også muligt
at takke nej til at blive partner, hvis man ikke ønsker at påtage sig
den rolle og risiko.

Derudover sættes
medarbejdere ind i de
juridiske og skattemæssige
forhold. For der er helt klare
retningslinjer for, hvad der
sker med ejerskabet, hvis en
medarbejder forlader
selskabet – enten, hvis
medarbejdere finder et andet job, eller hvis det sker på grund af
noget, der er fyringsgrund f.eks. noget kriminelt.

Alt er nedfældet i en aktionæroverenskomst, som både revisionshuset
PwC og advokathuset Bech-Bruun har været tæt involveret i at lave.

“Der er rigtig mange ting, man skal tænke over i sådan en model. Alle
skatte- og juraregler skal overholdes, så man skal da lige tage tyve
armbøjninger, inden man kaster sig ud i det,” siger Torben Nordal
Clausen.

FAKTA

Torben Nordal Clausens tre råd til at indføre
medejerskab for medarbejdere

Transparens. “De vigtigste er at få lavet
en plan til medarbejderen om, hvad
partnerskab betyder, så alle oplever det
som en god proces. Herunder skal
medarbejderen forstå den juridiske del,
og hvad det betyder for den enkelte i
forskellige vækstscenarier - også hvis
det skidt for firmaet.

Kommunikation. Vi har kommunikeret
meget klar om vores mål om at nå frem
til en børsnotering. Medejerskabet er
med til at synliggøre, at vi mener, at det
er en holdindsats at nå derhen, og det er
med til at skabe en stor motivation for
at bidrage til rejsen.

Fairness. Selve
aktionæroverenskomsten skal være fair
for alle parter. Inden man indgår en
aftale, skal det være klart, hvad der sker,
hvis ejerskabet sælges videre, en ansat
forlader virksomheden etc.

“Modellen her er ikke begrænset til
særlige brancher. Den kan bruges af alle,
hvor man fra ledelsens side vil dele
succes og belønne medarbejderne. Det
er med til at bygge en kultur og en
indstilling om at succes er noget, man er
fælles om,” siger Torben Nordal Clausen
og tilføjer:

“Når man gifter sig med nogen, skal
man selvfølgelig så også altid tænke
over, hvordan man kan blive skilt igen.
Så hvis vi går hver til sit, skal det være
klart beskrevet, hvordan, så alle kan
komme ud af det igen på en fin måde.
Derfor er det afgørende at have
rådgivere på at lave en fair
aktionæroverenskomst.”
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Hurtigtvoksende
energivirksomhed henter
ny topchef: “Det er meget
realistisk, at vi kan nå en
børsnotering om tre år”
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MFT Energy

Stiftet i 2016

Handel med gas og el i 27 lande

61 ansatte

Bruttofortjeneste 2019: 8,3 mio. Kr.

En ansat bliver medejer ved at opnå mål
bestemt af ledelse og medarbejder
sammen. Når de er nået, vurderer en
partnerskabskomité om medarbejderens
værdisæt passer ind. Derefter tilbydes
partnerskab.
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Tilknyttet artikel

Mere end halv de len af me d ar bej der ne er
me de je re: “Som part ner er hæn der ne lidt
hø je re op pe”

Deldar Nawzadi (midten) er netop blevet medejer i den virksomhed han startede i for tre år siden. Medejerskabet øger motivationen, mener han.
Foto: PR

“Det er fedt at være med på en rejse fra lille til større uden at stå alene med risikoen.”

Deldar Nawzadi er nyudnævnt partner i det 61 mand store firmaMFT Energy. Sammen med 11 kolleger
skiftede han i denne uge status fra menig medarbejder til medejer af den virksomhed, han startede i som
studentermedhjælper for tre år siden, og hvor han i dag arbejder som dataanalytiker. Da han i sin tid sagde ja
til at arbejde hos MFT Energy, der handler med el og gas,var udsigten til medejerskabet afgørende for, at han
valgte netop det firma frem for en af de mange andre energivirksomheder i Aarhus.

“Mange af os er startet her i slutningen af vores studieliv. Jeg har altid gerne villet have
min egen virksomhed, og når du har de drømme og tanker, så er det en spændende mulighed at få lov at blive
en del af den rejse, MFT Energy er på, og få medejerskab i den,” siger Deldar Nawzadi.

Chance og risiko

Medejerskabet giver ham del i fortjenesten, når selskabet efter planen børsnoteres om tre år - til en forventet
højere værdi end i dag. Med ejerskabet bliver motivationen for at skabe fremgang og succes større, mener han.
Vel vidende at de også taber hvis det går tilbage for virksomheden.

“Når man tager en chance, så er der også en risiko. Men sandsynligheden for at firmaet
er mindre værd om et år, anser jeg som meget lille. Og som partner er hænderne bare
lidt højere oppe ved sejrene. Det giver motivation til at give den gas og hive nye sejre
hjem hver dag,” siger han.
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Ifølge Deldar Nawzadi er medejerskabet med til at skabe en iværksætterkultur, hvor
engagement og entusiasme breder sig som ringe i vandet.

“Hvis din kollega, som også er partner, giver den ekstra gas, så smitter det. Den
atmosfære og kultur vil være en anden, hvis ikke vi var så mange partnere,” siger han.

Hvis din
kollega, som
også er
partner, giver
den ekstra gas,
så smitter det
Deldar Nawzadi

Klumme: Har du sat digitalisering
på din bestyrelses agenda?

Mere end halvdelen af
medarbejderne er medejere:
“Som partner er hænderne lidt
højere oppe”

Velhaverbank ansætter Henrik
Drusebjerg

Glad Teknik buldrer afsted på
ryggen af computerknas i krisen:
“Da vi nåede maj måned 2020,
begyndte vi allerede at nærme os,
hvad vi havde omsat for i hele
2019”

Ugens smv-tip: Træf bedre valg
om investeringer og vælg den
rette vækstplan

En hedgefond tjente 4,3 mia. kr.
på aktiekrig om Gamestop: “Vi
havde ingen idé om, hvor vildt
det her ville blive”

Efter denne masterclass ved du:

Skab forandringer igennem
adfærdsdesign og nudging

MASTERCLASS I ADFÆRDSDESIGN:

Hvordan du kan bruge principperne i adfærdsdesign til at forstå og ændre dine
interessenters adfærd 

Hvordan du kan bruge adfærdsdesign i dit arbejde 

Hvordan du analyserer, på hvilke områder i din organisation adfærdsdesign kan
gøre en forskel 
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