
Dansk direktør fyret efter svindelsag 
En tidligere dansk direktør i det verdensomspændende firma Gate Gourmet er blevet sat i 
forbindelse i en sag om bedrageri i million-klassen. Hun er en del af en europæisk 
sammensværgelse, oplyser en kilde til ekstrabladet.dk 
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Gennem en årrække har flere personer i det internationale firma, Gate Gourmet, bedraget for 22 
millioner schweiziske franc, hvilket svarer til 127 millioner danske kroner.  

Firmaet er kendt for at lave mad til adskillige flyselskaber verden over. Koncernens hjemmeside 
bekræfter, at der har været tale om bedrageri.  

Der er ifølge ekstrabladet.dk’s kilder tale om en sammensværgelse på europæisk plan, som 
danskeren er en del af. Hun er blevet fyret fra sin stilling som administrerende direktør i Danmark. 
Desuden er skal 17 medarbejdere fyres som følge af den dårlige økonomi, sagen har medført. 
Medarbejdere ved endnu ikke, hvem der skal blive, og hvem der skal ud. De 17 er ikke med i 
svindelnummeret, fortæller kilder til ekstrabladet.dk.  

Kan du bekræfte, at jeres administrerende direktør er blevet fyret på grund af svindel?  

- Jeg har ingen mening om det der. Det hjælper ikke, at du bliver ved at ringe. Er vi så færdige for i 
dag? siger Per Hansen, direktør for Gate Gourmet, til ekstrabladet.dk.  

Politiet i Danmark har ikke modtaget en anmeldelse i sagen.  

Kender du noget til sagen? Så skriv til 1224@eb.dk  

Det store svindelnummer har haft en stor påvirkning på moderselskabets aktiekurs. Gate Gourmet er 
et datterselskab af gruppen Gategroup Holding AG. Og i går faldt aktierne dramatisk efter 
pressemeddelelsen om bedragerisagen. Der er tale om et fald på hele 8,7 procent på selskabets 
aktier. Det er det største fald firmaet har oplevet i 5 måneder, skriver Bloomberg.com.  

Moderselskabets administrerende direktør, Guy Dubois, fortæller i meget generelle vendinger om 
svindelsagen.  

- Vi beklager sagen dybt. Det er lykkedes os at identificere og forstå, hvordan bedrageriet er sket, 
siger han i en pressemeddelelse. 
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