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Spm. nr. S 2126
Til udenrigsministeren (27/3 2000) af:
Jens Hald Madsen (V):
»Vil udenrigsministeren på baggrund af oplysningerne i Berlingske Tidende den 26. og 27. marts
2000 redegøre fyldestgørende for den danske ambassadør i Kina, Christopher Bo Bramsens, rolle i
forbindelse med beslutning om at yde et lån til det Tvind styrede selskab Shanghai Trayton Furniture
Co. Ltd. og om ambassadøren var vidende om Simon Lichtenbergs forhold til Tvind og/eller, at
Shanghai Trayton Furniture Co. Ltd. var et Tvind styret selskab, samt om ambassad&os lash;ren
personligt var involveret i beslutningsprocessen eller sagsbehandlingen i Industrialiseringsfonden for
Udviklingslandene (IFU) i samme forbindelse«?«
Svar (7/4 2000)
Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen):
På grundlag af oplysninger modtaget fra udviklingsministeren kan jeg oplyse, at Danmarks
ambassadør i Beijing, Christopher Bo Bramsen, ikke har haft nogen rolle i sagsbehandlingen og
beslutningsprocessen i Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU). Ifølge gældende
procedureregler påhviler det IFU{{PU2}}s administration at udføre den nødvendige forberedende
sagsbehandling med henblik på at gøre det muligt for IFU{{PU2}}s bestyrelse at t beslutning. I
forbindelse med lånet til Shanghai Trayton Furniture Co. Ltd. og Shanhai Trayton Co. Ltd. har
gældende procedure været fulgt.
Simon Lichtenberg har under en samtale med den danske ambassadør i Beijing i november 1999 om
sit forhold til Tvind kategorisk understreget, at han ingen relationer havde til Tvind, bortset fra at
hans forældre i mange år havde været medlemmer at Tvind, og at han på den baggrund selv var
vokset op i et Tvind miljø. Da ambassadøren i begyndelsen af marts måned hørte, at der var planer
om, at IFU skulle være medinvestor i en udvidelse af Simon Lichten-bergs møbelproduktion i
Shanghai, blev repræsentanten for IFU{{PU2}}s repræsentationskontor i Beijing orienteret om, hvad
ambassadøren vidste om Simon Lichtenbergs forhold til Tvind.
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