
Indstilling til Cavlingprisen 2016 
 
Børsen-journalisterne Nicolaj Vorre, Morten Elstrup og Mads Meisner indstilles til Cavlingprisen 
2016 for deres dækning af virksomheden Hesalight A/S.  
 
Det journalistiske trekløver har med grundighed, skarphed og originalitet i researchen gravet en af 
årets mest opsigtsvækkende erhvervshistorier op fra bunden. 
 
Alt så lyst ud for Hesalight fra Roskilde, da LED-selskabets hovedejer og adm. direktør Lars Nørholt 
i starten af 2016 hyrede finanshuset Atrium til at finde en investor. Det unge selskab voksede med 
lynets hast, blev fremhævet som mønstereksempel af Helle Thorning-Schmidt, tjente et stort 
millionoverskud og havde tiltrukket en investering på ca. 600 mio. kr. fra bl.a. store danske 
pensionskasser. Succesen blev understreget af selskabets materiale til investorer, hvor Hesalight 
oplyste om ordrer fra nøglekunder som Starbucks, A. P. Møller – Mærsk og Novo Nordisk.  
 
I investeringsmiljøet blev der snakket om en pris på op til 2 mia. kr. for selskabet. Med andre ord – 
”en lysende erhvervssucces”, som Erhvervsavisen skrev. Men et halvt år og næsten 100 artikler 
senere har journalisterne afsløret, at Hesalight ikke er det selskab, som det udgav sig for at være. 
 
En stribe store virksomheder har afvist, at de nogensinde har været kunder hos Hesalight, 
selskabet har været delvist finansieret af en svindler, og en af selskabets direktører har været 
under mistanke for korruption på Balkan.  
 
Historierne har desuden påvist, at Hesalights regnskaber har været misvisende, hvilket har fået 
Erhvervsstyrelsen til at dumpe selskabets regnskaber og kræve helt nye. Det har forvandlet et 
overskud på 123 mio. kr. til 3,2 mio. kr., mens den tidligere bugnende egenkapital nu er negativ.  
 
Det har fået investoren PensionDanmark til at kalde Hesalight et ”useriøst” selskab, mens Pensam, 
som har investeret 186 mio. kr. af sine medlemmers pensionspenge, annoncerede, at man ville 
undersøge Roskilde-selskabet for svindel. Som en konsekvens af sagen har investorerne i dag 
overtaget styringen for at redde en del af deres investering. Afsløringerne får desuden bredere 
konsekvenser for dansk erhvervsliv. For Pensam betyder sagen, at man ifølge eget aldrig mere vil 
lave den type investering i små og mellemstore virksomheder. 
   
Historierne om Hesalight er et eksempel på, hvad en almindelig nyhedshistorie kan føre til, hvis 
journalisterne husker at undre sig. De mange afslørende artikler er blevet til under konstant pres 
fra selskabet, der har hyret PR-rådgivere til at hjælpe sig. Af selskabets advokater er journalisterne 
blevet truet med retssager i ind- og udland.  

Hesalight har klaget til Pressenævnet over Børsens dækning. Ud af de knap 100 artikler i avis og 
online har nævnet udtalt kritik af to artikler, ét billede bragt online og en forsidehenvisning. 
Kendelsen kan læses her: 
http://www.pressenaevnet.dk/Kendelser.aspx?M=News&PID=78&NewsID=8330 
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