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Af Peter Møller Christensen

Henning Kruse Petersen er 
overbevist om, at der er ta-

le om en fejl, da han får at vide, 
at han indtager førstepladsen 

på bestyrelses-
toppen 2015/16 – 
Børsens liste over 
indflydelsesrige 
bestyrelsesfor-
mænd, -næstfor-

mænd og medlemmer.
“Nu synes jeg, at jeg har 

gjort hvad jeg kunne for at 
slippe for sådan en betegnel-
se,” siger Kruse Petersen og 
tilføjer, at han ikke inden for 
de seneste par år har påtaget 
sig nye bestyrelseshverv, hver-
ken som formand eller menigt 
medlem.

“Mit cpr-nummer er ved at 
indhente mig,” siger Henning 
Kruse Petersen, 68 år og i of-

fentligheden først og fremmest 
kendt for sin formandspost i 
det statslige skraldespands-
selskab for pengeinstitutter 

under afvikling, Finansiel 
Stabilitet.

Kruse Petersen, som indtog 
bestyrelsesformandsposten 

i selskabet fra etableringen i 
2008 og frem til 2012, betragter 
da også selv netop denne post, 
som den vigtigste post i løbet 

af de år, der er gået, siden han 
som 60-årig i 2007 selv valgte 
at stoppe som koncerndirektør 
i finanskoncernen Nykredit 
for at få tid til at prøve kræfter 
med en karriere som aktiv og 
engageret bestyrelsesformand 
og bestyrelsesmedlem.

“Det er da klart, at hvis du får 
en henvendelse, så ligger der 
en overvejelse i, om det er no-
get, man synes er noget, hvor 
man kan gøre en forskel – at 
det er noget, hvor man kan bi-
drage konstruktivt, og det i øv-
rigt er interessant, og, frem for 
alt, at det er nogle interessante 
mennesker, man kommer til 
at arbejde sammen med. Så 
er man som regel fristet af at 
påtage sig sådan en opgave,” 
siger bestyrelsesformanden.

Omvendt betyder det også, 
at der, som Kruse Petersen 
udtrykker det, er en vis kvote, 
hvor han må sige “Desværre, 
det har jeg ikke tid til, det har 
jeg ikke mulighed for, eller 
det synes jeg ikke, at jeg kan 
overse.”

“Men det er altså ikke så-
dan, at der hver fredag kom-

Henning Kruse Petersen indtager førstepladsen  
i Børsens bestyrelsestop på trods af, at han har 

gjort, hvad han kunne for at undgå det

 ■ gør dig klart, at du er klar til opgaven
Du skal være parat til at matche den pligt, der  
ligger i opgaven. Du kan ikke bare shoppe rundt.

 ■ Pas på, at appetitten ikke vokser i takt med, at du spiser
Man kan meget vel risikere at få for meget på  
sin tallerken.

 ■ Vælg din egen drejebog
Der findes et hav af forskellige rådgivere og 
bestyrelses organisationer, -uddannelser mv., men man 
står sig bedst ved at have sin egen drejebog og sørge 
for, at det, man foretager sig, kan man stå ved.

gode råd fra Henning Kruse  
Petersen om bestyrelsesarbejde

år har Henning Kruse  
siddet i den bestyrelse, hvor 

han har siddet længst

25
Fortsætter side 6

Cpr-nummer  
haler ind på  

bestyrelseskongen 
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Henning Kruse Petersen deler etage, opgang og reception med 
et par håndfulde andre professionelle bestyrelsesformænd og 
-medlemmer, men understreger, at de hver især har eget kontor. 
Foto: Mie Hee Christensen

»Det var jo en 
pligt at tage den 
opgave på sig. 
Men det var  
til gengæld  
også én af  
de hårdeste  
bestyrelses- 
poster, jeg  
nogensinde 
har haft«
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mer henvendelser, og sådan 
har det aldrig været, og sådan 
skal det heller ikke være,” fast-
slår Kruse Petersen og tilføjer, 
at han, i de år, han har påta-
get sig bestyrelsesopgaver, har 
forsøgt at vurdere de enkelte 
henvendelser så omhyggeligt 
som overhovedet muligt.

Kræver kompetencer
Henning Kruse Petersen me-
ner ikke, at han har nogen 
præferencer i forhold til hvor 
store, de virksomheder, han 
går ind i, skal være.

“Men hvis virksomheden er 
meget lille, så kræver det for-
mentlig nogle kompetencer, 
som jeg ikke nødvendigvis 
har,” siger han.

i den forbindelse henter 
Kruse Petersen en lille anek-
dote frem fra hukommelsen 

om en henvendelse, han fik for 
år tilbage, og hvor han i første 
omgang forholdt sig en kende 
afvisende.

“Jeg kan huske, at da jeg for 
mange år siden blev inviteret 
ind i Damgaard Datas (soft-
warefirma, senere fusioneret 
med konkurrenten Navision 
og børsnoteret under dette 
navn, red.) bestyrelse, da syn-
tes jeg, at virksomheden var 
for lille, men da ændrede jeg 
meget opfattelse, da jeg havde 
truffet ejerne,” fortæller Hen-
ning Kruse Petersen.

et hurtigt blik på mes-
singskiltet ude på trappeop-
gangen i den palælignende 
kontorejendom på Sankt An-
næ Plads i København afslører 
da også, at én af den halve snes 
aktive bestyrelsesformænd, 
Kruse deler etage og recepti-

onsfaciliteter med, netop er 
den ene af de to Damgaard-
brødre, der i sin tid grundlagde 
Damgaard Data, nemlig Pre-
ben Damgaard.

“Og jeg havde i øvrigt en 
meget positiv oplevelse med 
Damgaard Data, som siden 
blev en del af Navision, og som 

så siden blev solgt til Micro-
soft,” fortæller han.

Men ud over afvejningen af 
pro et contra, herunder op-
gavens karakter, og den per-
sonkreds, han i givet fald skal 
arbejde sammen med, lægger 
Henning Kruse Petersen ikke 
skjul på, at opgaven med at få 

stablet Finansiel Stabilitet på 
benene som et vigtigt statsligt 
initiativ i hælene på finanskri-
sen for ham var en samfunds-
pligt.

“Det var jo en pligt at tage 
den opgave på sig. Men det 
var til gengæld også én af de 
hårdeste bestyrelsesposter, jeg 

nogensinde har haft,” erken-
der han og tilføjer straks, at 
pligten, set fra hans udgangs-
punkt, rakte videre end den 
rene og skære samfundspligt.

Uopdyrket jord
“Jeg følte også, at det også var 
en pligt over for alle de kol-
leger i den finansielle sektor, 
som skulle være med til at 
bære byrden. Og for dem var 
det af afgørende betydning, at 
arbejdet blev udført så godt, 
som man overhovedet kan 
forestille sig,” siger Kruse.

Han tilføjer, at én af årsa-
gerne til, at den bestyrelses-
opgave blev så vanskelig at 
håndtere, var, at “det var et 
stykke uopdyrket jord, man 
skulle ind på. Der var ingen, 
der havde nogen erfaring på 
området.”

Cpr-nummer haler ind ...

Af Peter Møller Christensen

Bortset fra den helt nødvendige brancheindsigt, der 
gjorde sig gældende, da Henning Kruse Petersen 

påtog sig sin bestyrelseskarrieres hidtil mest krævende 
opgave, som formand for pengeinstitut-skraldespands-
selskabet Finansiel Stabilitet, mener han ikke, at et 
særligt branchekendskab er en partout nødvendighed 
forud for at påtage sig en bestyrelsesopgave.

“For en række andre poster, jeg har påtaget mig gen-
nem årene, er det mere generel ledelse, som spiller ind 
ved vurderingen af, om jeg har noget at bidrage med,” 
siger Kruse Petersen.

Stiller de dumme spørgsmål
Han forklarer, at en bestyrelsesopgave typisk går ud på at 
kunne sætte sig ind i nogle forskellige problemstillinger 
i de forskellige virksomheder.

“Men den finansielle baggrund har da som regel en 
implikation. Når jeg f.eks. er formand for broselskaberne, 
er det jo ikke, fordi jeg kan en masse om ingeniørkunst. 
Men det at kunne påtage sig et problemkompleks og nog-
le forskellige udfordringer, som sjældent er det samme 
fra virksomhed til virksomhed, er vældig interessant og 
udfordrer løbende, at man skal kunne sætte sig ind i og 
forstå de problemstillinger, de enkelte virksomheder 
kommer ud for, og også være villig til at stille dumme 
spørgsmål,” konstaterer han.

Ser ingen synenergieffekt
ud over helt generelle ledelseskompetencer ser Hen-
ning Kruse Petersen normalt ingen synergieffekt i at 
have en portefølje med en række forskellige bestyrel-
sesposter.

“Bestyrelsesarbejde i forskellige virksomheder er at gå 
fra lokale til lokale. udsmykningen, indretningen, per-
sonkredsen og udfordringerne skifter fra virksomhed til 
virksomhed,” siger han.

pmc@borsen.dk

Generel 
ledelseserfaring 
vigtig egenskab

»Mit cpr-nummer 
er ved at  

indhente mig«
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“Man skal sidde så længe, man føler, at man kan 
bidrage med noget positivt til virksomheden. Og hvis 
det hører op efter seks år, så forlader man butikken 
efter seks år, og er det efter 12 år, så er det dér,  
man skal stoppe,” mener Henning Kruse Petersen. 
Foto: Mie Hee Christensen.

“Og det endte jo nogenlunde 
fornuftigt – i hvert fald for 
staten. Det blev dyrt for pen-
geinstitutterne, men sådan 
er det, når der er solidaritet i 
branchen, så er det de pæne, 
der skal betale for de brådne 
kar,” siger han.

Henning Kruse Petersen 
gentager sin understregning 
af, at han på ingen måde stræ-
ber efter at kapre flere besty-
relsesposter end dem, han al-
lerede har.

“Slitagen på mit cpr-num-
mer er ved at nå et niveau, 
hvor det er en ambition at 
komme væk fra listen. Det må 
du endelig huske at skrive,” si-
ger han – med henvisning til 
den førsteplads, han indtager 
på Børsens bestyrelsestop 
2015/16.

pmc@borsen.dk

Af Peter Møller Christensen

Den professionelle bestyrelsesformand og 
-medlem Henning Kruse Petersen har et 

tilsvarende syn på den tidshorisont, han ser for 
sig selv i forhold til de enkelte bestyrelsesposter, 
som han lægger i forhold til valg og fravalg af 
mulige bestyrelsesopgaver. Det enkelte besty-
relsesmedlem bør løbende gøre op med sig selv, 
hvor længe han kan bidrage med noget positivt 
for det pågældende selskab.

“Det er én af ulemperne ved at udarbejde fæl-
les corporate governance-regler, anbefalinger, 
eller hvad man nu kalder dem. Det begynder at 

blive et regelsæt. Folk begynder at sige, at hvis 
jeg har siddet i en bestyrelse i 12 år, så skal jeg 
skiftes ud. Jeg har selv en bestyrelsespost, jeg har 
siddet på i 25 år, og den føler jeg bestemt ikke 
udgør nogen belastning,” siger Henning Kruse 
Petersen, som mener, at bestyrelsesmedlemmer 
skal gøre op med sig selv, hvor længe de skal 
sidde på de enkelte poster.

Følg eller forklar-filosofi
“Man skal sidde så længe, man føler, at man kan 
bidrage med noget positivt til virksomheden. Og 
hvis det hører op efter seks år, så forlader man 
butikken efter seks år, og er det efter 12 år, så er 
det dér, man skal stoppe,” mener han og tilføjer, 

at han finder det på sin plads så at sige at få en 
fane rejst efter en halv snes år som opfordring til 
at gøre op med sig selv, om man stadig kan give 
et gavnligt bidrag i kraft af en bestyrelsespost.

“Det er svært, hvis det bliver en anbefaling, 
alle skal følge, for så bliver det rigidt og uinteres-
sant, og jeg har svært ved at se, at man kan eta- 
blere et regelsæt, der rammer alt og alle. Derfor 
har man også følg eller forklar-filosofien på dette 
område (hvor man enten følger anbefalingerne 
eller i modsat tilfælde forklarer, hvorfor man 
ikke gør det, red.), men man bliver samtidig sat 
lidt i bås, når man skal sidde og forklare tingene,” 
mener Henning Kruse Petersen.

pmc@borsen.dk

Bestyrelser bør også evaluere sig selv
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Bestyrelsestoppen 
2015/16

NR. 1 (2) – 41,5 point
HENNING KRUSE PETERSEN
cand.jur., bestyrelsesformand
Født 1947
Formand for:
Sund og Bælt Holding A/S*
Santa Fe Group A/S (tidl. ØK)*
c.W. Obel A/S*

Den Danske Forskningsfond
erhvervsinvest Management A/S
Scandinavian Private equity A/S
Næstformand for:
Skandinavisk Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i:
Proactive A/S

NR. 2 (7) – 38,5 point
STEEN RIISGAARD
cand.scient., bestyrelsesformand
Født 1951
Formand for:
egmont Fonden*
cowi Holding A/S*
Alk-Abelló A/S*

New xellia Group A/S
WWF verdensnaturfonden
Næstformand for:
Novo Nordisk Fonden
Bestyrelsesmedlem i:
vKR Holding A/S

NR. 3 (4) – 37,5 point
LARS NØRBY JOHANSEN
cand.phil., bestyrelsesformand
Født 1949
Formand for:
William Demant Holding A/S*
codan Forsikring A/S*
Københavns Lufthavne A/S*

Montana Møbler A/S
Fonden for entreprenørskab – Young 
enterprise
Næstformand for:
ARP-Hansen Hotel Group A/S

NR. 4 (15) – 35,5 point
VAGN SØRENSEN
cand.merc., bestyrelsesformand
Født 1959
Formand for:
FLSmidth & co. A/S*
tDc A/S*
Zebra A/S*

tia technology A/S
Næstformand for:
DFDS A/S
Bestyrelsesmedlem i:
JP/Politikens Hus A/S

NR. 5 (6) – 35,0 point
VAGN THORUP
cand.jur., advokat (L)
Født 1950
Formand for:
insepa A/S*

itW construction Products ApS
cA Software ApS
cohaesio Holding ApS
twins consulting ApS
Riskpoint A/S
Privathospital Hjertecenter varde A/S
MSS Professional A/S
Bestyrelsesmedlem i:
AcO Nordic Group A/S
Dan technologies A/S
varian Medical Systems Scandinavia 
A/S
Poul Johansen Maskiner A/S

Redigering  robert arkir  |  Layout  Tille Hjort

Af Lars Henrik Jørgensen

Arkivfoto: Thomas NielsenArkivfoto: Steven AchiamPR-fotoArkivfoto: Magnus MøllerArkivfoto: Steven Achiam

Arkivfoto: Magnus MøllerArkivfoto: Magnus MøllerPR-fotoPR-foto

NR. 10 (10) – 30,0 point
SØREN BJERRE-NIELSEN
cand.merc., bestyrelsesformand
Født 1952
Formand for:
vKR Holding A/S*
Mt Højgaard A/S*
Danmarks Nationalbank*

NR. 12 (5) – 29,0 point
NIELS JACOBSEN
cand.oecon, adm. direktør
Født 1957
Formand for:
Lego A/S*
Oticon*

thomas B. thriges Fond
Hearing instrument Manufacturers 
Software Association A/S
Næstformand for:
A.P. Møller–Mærsk A/S
Jeudan A/S

NR. 13 (17) – 28,5 point
RICHARD SAND
cand.jur., advokat (H)
Født 1959
Formand for:
Hempel A/S*
Aller Holding A/S*

Pressalit Holding A/S
Kivan Food A/S
Næstformand for:
Jacob Holm & Sønner A/S
Bestyrelsesmedlem i:
Limpopo travel A/S

NR. 14 (16) – 27,5 point
AGNETE RAASCHOU-NIELSEN
cand.polit., bestyrelsesformand
Født 1957
Formand for:
Arkil Holding A/S*
Brødrene Hartmann A/S*

Næstformand for:
investeringsforeningen Danske invest
Dalhoff Larsen & Horneman A/S
Novozymes A/S
Bestyrelsesmedlem i:
A/S Schouw & co.
Solar A/S
icopal Holding A/S

NR. 15 (19) – 27,0 point
LASSE BOLANDER
cand.oecon., bestyrelsesformand
Født 1968
Formand for:
coop AMBA*

A/S information
Nordjyske Medier A/S
Spejder Sport A/S
Direct Gruppen A/S
travelmarket A/S
Bestyrelsesmedlem i:
OK AMBA
Blip Systems A/S

10 12 13 14 15

1 2 3 4 5
Foto: Mie Hee Christensen
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NR. 6 (8) – 34,5 point
JENS PETER DUE OLSEN
cand.polit., bestyrelsesformand
Født 1963
Formand for:
NKt Holding A/S*
Bladt industries A/S*

Auriga industries A/S
Realtime A/S
Amrop A/S
Næstformand i:
PFA Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i:
Royal unibrew A/S
Gyldendal A/S
Pierre.dk Autolakering A/S
cryptomathic A/S

NR. 7 (1) – 33,0 point
MICHAEL PRAM RASMUSSEN
cand.jur., bestyrelsesformand
Født 1955
Formand for:
A.P. Møller-Mærsk A/S*
coloplast A/S*
Semler Holding A/S*

Bestyrelsesmedlem i:
ARP-Hansen Hotel Group A/S
Museumsfonden af 7. December 1966
Louisiana-Fonden

NR. 8 (9) – 31,5 point
MICHAEL CHRISTIANSEN
cand.jur., forhenv. teaterchef
Født 1945
Formand for:
DR (Danmarks Radio)*
Dansk Retursystem A/S*

Schmidt Hammer Lassen Architects 
K/S
Lead Agency A/S
Næstformand for:
Musikteatret-Holstebro (Fond)
Bestyrelsesmedlem i:
KMD A/S
capnova A/S
Den erhvervsdrivende Fond Danish 
Fashion institute
ceJ ejendomsadministration A/S

NR. 9 (11) – 31,0 point
JØRN ANKÆR THOMSEN
cand.jur., advokat (H)
Født 1945
Formand for:
A/S Schouw & co.*
Givesco A/S*

investeringsforeningen Danske 
invest
th. c. carlsen, Løgten A/S
Kildebjerg Ry A/S
Bestyrelsesmedlem i:
Jakobsens Bakery Ltd. A/S
Dan cake A/S

NR. 10 (3) – 30,0 point
OLE GJESSØ ANDERSEN
cand.merc.aud, HD, bestyrelses-
formand
Født 1956
Formand for:
Danske Bank A/S*
chr. Hansen Holding A/S*
Bang & Olufsen A/S*

 ■  Vi har taget udgangspunkt i Børsen TOP1000 og udvalgt de 219 koncerner med en årlig 
nettoomsætning på over 2 mia. kr. Derefter har BIQ foretaget et udtræk for Børsen med 
de 219 bestyrelsesformænds samlede poster. Børsen Fakta har efterfølgende gennemgået 
listerne og kortlagt netværk, ejerforhold og personernes involvering i dansk erhvervsliv.

 ■  For at give et mere retvisende billede er poster i selskaber med en omsætning på mindre 
end 10 mio. kr. (alternativt et bruttoresultat mindre end 8 mio. kr.), eller som beskæftiger 
mindre end 10 medarbejdere, ikke medtaget i opgørelsen. Poster i interesseorganisationer 
eller i fonde uden selvstændig erhvervsmæssig drift er ikke talt med. Poster i udenlandske 
selskaber, samt selskaber og fonde uden gyldigt regnskab, er ligeledes udeladt.

Erhvervslederne har fået point efter følgende princip:
 ■  Formandspost i selskab, som omsætter for 1 mia. kr. og derover (markeret med *): 10,0 point
 ■  Formandspost i selskab, som omsætter under 1 mia. kr: 3,0 point.
 ■ næstformandspost: 1,5 point.
 ■ Bestyrelsesmedlem: 1,0 point.
 ■ �Hvis�en�formand�er�medlem�af�bestyrelsen�i�flere�selskaber�i�samme�koncern,�tæller�kun�
én�af�posterne�med.�Koncernrelaterede�selskaber�defineres�som�selskaber,�hvor�moder
selskabet ejer mindst 50 pct. af aktiekapitalen eller kontrollerer minimum 50 pct.  
af stemmerettighederne.  Børsen Fakta

FAKTA    Sådan er undersøgelsen foretaget

PR-fotoArkivfoto: Melissa ØrnstrupArkivfoto: Steven AchiamArkivfoto: Melissa ØrnstrupArkivfoto: Thomas Nielsen

PR-fotoArkivfoto: Magnus MøllerArkivfoto: Magnus MøllerPR-foto

NR. 16 (17) – 26,5 point
JØRGEN HUNO RASMUSSEN
civilingeniør, HD, bestyrelses-
formand
Født 1952
Formand for:
Lundbeck Fonden*
tryg A/S*

Næstformand for:
terma A/S
Rambøll Gruppen A/S
Haldor topsøe A/S
Bestyrelsesmedlem i:
Bladt industries A/S
Otto Mønsted A/S

NR. 17 (NY) – 26,0 point
SØREN DAN JOHANSEN
cand.jur., advokat (H)
Født 1965
Formand for:
Wrist Ship Supply A/S*
Haarslev industries A/S*

Hamlet Protein A/S
Statens ejendomssalg A/S

NR. 18 (NY) – 25,0 point
PETER SCHÜTZE
cand.polit., bestyrelsesformand
Født 1948
Formand for:
DSB*
Falck Holding A/S*

Næstformand for:
Nordea Fonden
Simcorp A/S
Bestyrelsesmedlem i:
Lundbeck Fonden
Axcel industriinvestor A/S

NR. 19 (19) – 24,0 point
FRITZ SCHUR
HA, adm. direktør, generalkonsul
Født 1951
Formand for:
Scandinavian Airlines System (SAS)*
F. uhrenholt Holding A/S*

Næstformand for:
Brd. Klee A/S
Fritz Schur technical Group A/S
Bestyrelsesmedlem i:
experimentarium – center for 
Formidling af Naturvidenskab og 
Moderne teknologi (Fond)

NR. 20 (NY) – 22,0 point
NIELS HARALD DE  
CONINCK-SMITH
cand.merc, MBA, honorær konsul
Født 1956
Formand for:
Orifarm Group A/S*
Royal Greenland A/S*
Bestyrelsesmedlem i:
Rambøll Gruppen A/S
Dovista A/S

16 17 18 19 20

6 7 8 9 10
Arkivfoto: Thomas Nielsen
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Af Peter Møller Christensen

Børsens bestyrelsestop 
2015/16 gør sig først og 

fremmest bemærket ved, at 
rokeringerne i toppen i højere 

grad skyldes fra-
valg og nedlæg-
gelse af bestyrel-
sesmandater end 
det skyldes, at 
meget aktive be-

styrelsesmedlemmer og -for-
mænd er blevet endnu mere 
aktive.

Hos headhuntervirksomhe-
den Case Rose/Intersearch, 
som har speciale i rekrutte-
ring til bestyrelser, bemærker 
ledende partner Jakob Sten-
gel, at rokaderne blandt de 
øverste placeringer på listen 
især er præget af en afgørende 
beslutning hos én af bestyrel-
sestoppens mangeårige og 
højtplacerede deltagere.

“Sidste års nummer ét, Mi-
chael Pram Rasmussen, er 
helt specifikt faldet længere 
ned ad listen, da han forlod 
formandsposten hos Top-
danmark, fordi han – og det 
har han udtalt offentligt – 
ikke længere synes, at det er 
tilstrækkeligt interessant at 
være formand i en finansiel 
virksomhed på grund af den 
meget omfattende regulering, 
der finder sted på området,” 
lyder Jakob Stengels umiddel-
bare iagttagelse.

Flere rokader
Stengel vil ikke umiddelbart 
konkludere, at der kan være 
en egentlig trend i, at Mi-
chael Pram har fravalgt en 
bestyrelsespost, der vejede 
tungt, på grund af for store 
governance-byrder, men kan 
omvendt godt se en trend i, at 
især bestyrelsesmedlemmer i 
finansielle virksomheder for 
alvor er begyndt at gøre sig 
klart, hvor meget tid, den en-
kelte bestyrelsesopgave rent 
faktisk kræver.

“Og de, der for første gang 
træder ind i en finansiel virk-
somheds bestyrelse, er i hvert 
fald sjældent klar over det,” 
tilføjer Jakob Stengel.

Han vurderer, at arbejdsbyr-
den og tidsforbruget gennem-
gående er mindst 50 pct. hø-
jere i en finansiel virksomhed, 
end den er for ikke finansielle 

virksomheders vedkommende.
“Og det skyldes alene den 

mængde af materiale, man 
er nødt til at sætte sig ind i,” 
forklarer han og tilføjer, at 
den større grad af regulering 
på området betyder, at en be-
styrelse helt konkret er nødt 
til at vende flere problemstil-
linger og derfor præsenteres 
for længere dagsordener ved 
deres bestyrelsesmøder.

en anden trend, Jakob 
Stengel kan observere ved at 
sammenligne bestyrelsestop-
listerne et par år tilbage er, 
at der forekommer langt flere 
rokader og udskiftninger på 
bestyrelsestoppen af dansk 
erhvervsliv end tidligere.

“Før i tiden var det meget 
normalt, at den bestyrelses-
post, man sagde ja til, den sad 
man på i syv, ti, måske 15 år,” 

bemærker Jakob Stengel.
Han forklarer, at den form 

for status quo i bestyrelsers 
sammensætning i de senere 
år har ændret sig en hel del, 
bl.a. på grund af anbefalinger, 
som tilsiger, at bestyrelses-
medlemmer til enhver tid skal 
være uafhængige af de virk-
somheder, hvor de indtager 
bestyrelsesposter.

“i dag tager vi generelt det 
med uafhængighed mere al-
vorligt. Der er mere opmærk-
somhed omkring det, aktionæ-
rerne tager det mere alvorligt, 
og der er opstået en generel 
erkendelse af, at en bestyrel-
sespost ikke er for livet,” siger 
headhunteren.

Den gamle garde
Når Jakob Stengel oriente-
rer sig rundt om i det danske 
bestyrelseslandskab kan han 
godt få øje på tilbageværende 
medlemmer fra det, han beteg-
ner som den gamle garde, og 
som ikke helt har vænnet sig 
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Når ledende partner hos 
headhuntervirksomhe-
den Case Rose/Inter-
search Jakob Stengel 
orienterer sig rundt om i 
det danske bestyrelses-
landskab, kan han godt 
få øje på tilbageværende 
medlemmer fra det, han 
betegner som den gamle 
garde, og som ikke helt 
har vænnet sig til, at 
tiderne har ændret sig. 
Arkivfoto: Liselotte 
Sabroe/Scanpix

Bestyrelsesrekrutteringsekspert peger på 
øget krav og regulering i finanssektoren 
som vigtig årsag til større rokader på 
bestyrelsestoppen

til, at tiderne har ændret sig.
“Men de fleste bestyrelses-

medlemmer i dag, og i hvert 
fald langt de fleste af dem, I 
har på jeres liste, ved godt, at 
en bestyrelsespost i dag ikke 
automatisk er for hverken otte, 
ti eller 15 år,” siger Stengel.

Han konkluderer, at varig-
heden af en bestyrelsespost 
i dag sagtens kan vise sig at 
være f.eks. fire eller seks år, 
“hvor man stadig føler, at man 
kan gøre den forskel, som var 
forudsætningen, da man blev 
valgt ind.”

Jakob Stengel refererer Dan-
ske Banks bestyrelsesfor-
mand, Ole Andersen, for en 
nylig udtalelse om, at han efter 
blot to år i Zebras (selskabet 
bag Tiger-butikkerne, red.) 
bestyrelse fandt det rigtigt at 
træde ud af den bestyrelse, 
med den begrundelse, at det, 
han mente, at han skulle bi-
drage med i den sammen-
hæng, havde han afleveret.

“Det tror jeg er en trend, vi 
kommer til at se mere og me-
re. Se f.eks. på Peter Schütze, 
som kom til som formand for 

Falck efter, at Thorleif Kra-
rup havde siddet i blot ét år. 
Og skyldtes det, at thorleif 
Krarup var en dårlig formand 
for Falck? Det tror jeg fak-
tisk ikke, men dér fulgte man 
så nogle governance-regler 
omkring uafhængighed, da 
Krarup nu har siddet i ejeren, 
Lundbeckfondens bestyrelse 
i 12 år,” siger Jakob Stengel 
og tilføjer, at den slags også 
bidrager til et mindre statisk 
billede af toppen af danske 
virksomheders bestyrelser.

pmc@borsen.dk

“I dag tager vi 
generelt det med 
uafhængighed 
mere alvorligt. 

Der er mere op-
mærksomhed 
omkring det”
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Af Peter Møller Christensen

Næst efter den finansielle 
sektor, som allerede i dag 

er pålagt flere krav og regu-
leringer, som påvirker besty-
relsernes sammensætning og 
arbejde, mener headhunter 
Jakob Stengel, Case Rose, at 
det nu er andre selskaber med 
store balancer, der står for tur.

“Det er ikke kun finanskrisen, 
som har påtvunget den finan-
sielle sektor – og dermed dens 
bestyrelser – en højere grad af 
regulering. Den finansielle 
sektor er altid længere fremme 
end det øvrige erhvervsliv,” si-
ger Jakob Stengel.

Han peger på de brancher og 
sektorer, som dagligt jonglerer 
med meget store værdier, som 
de næste områder, hvor lov-

krav og reguleringer også vil 
påvirke bestyrelsernes arbejde.

“Hvis jeg kigger lidt i kry-
stalkuglen, vil vi se flere bran-
cher begynde at blive reguleret 
i større detaljeringsgrad, lidt a 
la den finansielle sektor, end 
bare finanssektoren. Det vil 
ske for alle de brancher, som 
har meget store balancer, 
herunder ejendomsselskaber, 
forsynings- og råstofselskaber 

samt shippingbranchen,” for-
udser Jakob Stengel og peger 
på, at den type virksomheder 
i deres risikoprofil ikke er helt 
ulig finansielle virksomheder.

“Ét af de konkrete eksemp- 
ler på det er, at der i somme-
ren 2014 bl.a. trådte nogle fit 
and proper-regler i kraft for 
forvaltere af alternative inve-
steringsfonde, dvs. udbydere af 
investeringer i fast ejendom, 

svarende til de regler, der bl.a. 
gælder på pensions- og forsik-
ringsområdet, og som siger, at 
man skal leve op til særlige 
hæderlighedskrav for at kunne 
sidde i et sådant selskabs be-
styrelse,” siger Jakob Stengel 
og tilføjer, at det naturligvis 
også vil resultere i øget ud-
skiftning i bestyrelserne for 
den type selskaber.

pmc@borsen.dk

Selskaber med store balancer påvirkes mest

Af Peter Møller Christensen

På trods af, at aktionærer og virksomheds-
ejere generelt er blevet mere opmærk-

somme på, hvilke bidrag, deres bestyrelses-
medlemmer leverer, mener headhunter og 
bestyrelsesrekrutteringsekspert Jakob Sten-
gel, Case Rose, at den hurtigere udskiftning i 
selskabsbestyrelser først og fremmest skyldes 
ydre påvirkninger.

“Der er så meget og større omskiftelighed i 
verden i dag, at virksomhederne er nødt til at 
kunne omstille sig hurtigere, og det betyder 
også, at bestyrelserne er nødt til at kompo-
nere sig selv anderledes, hvis de skal kunne 
matche virksomhedernes udfordringer og den 
deraf afledte strategi,” siger Jakob Stengel.

Han peger på, at “det, der var brug for for 
fem år siden, sjældent vil være det, der er brug 
for i dag, og det vil så heller ikke være det, der 
er brug for om fem år.”

“Og det betyder meget for bestyrelserne i 
forhold til det begreb, der betegnes succession 
planning, dvs. den forberedte udskiftning på 
bestyrelsesposterne,” siger Stengel.

Han bemærker, at virksomheders bestyrel-
ser sjældent er gode til at arbejde med forny-
else på posterne i deres egen kreds, modsat 
eksempelvis de planlagte udskiftninger og 
generationsskifter i virksomhedernes dag-
lige ledelser.

“Alle bestyrelser har en pligt til at tænke 
minimum et år ud i fremtiden i forhold til, 
om de har de rette kompetencer i bestyrelsen, 
der matcher virksomhedens udfordringer og 
virksomhedens strategi. Og hvis ikke man har 
det, bør man sørge for at skifte ud,” lyder den 
løftede pegefinger fra Jakob Stengel.

pmc@borsen.dk

verdens 
omskifte-
lighed  
påvirker 
bestyrelser

jakob Stengel, Case rose

“Hvis jeg kigger 
lidt i krystalkug-
len, vil vi se flere 

brancher begynde 
at blive reguleret”
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Af Peter Møller Christensen

i modsætning til aktive er-
hvervsfolk, som er tvunget 

til at veje bestyrelsesopgaver 
op mod den daglige arbejds-

indsats i egen 
virksomhed, som 
ansat direktions-
medlem eller lig-
nende har Søren 
Johansen, adm. 

direktør og partner hos kapi-
talfonden Altor, ikke den slags 
bekymringer:

“Sagt lidt firkantet så er mit 
arbejde at sidde i bestyrelser,” 
siger Søren Johansen.

Han forklarer, at den måde, 
Altor arbejder med sine inve-
steringer på, er, at partnerne 
i fonden går ind i portefølje-
virksomhedernes bestyrelser 
og udfører deres arbejde dér.

“vi udarbejder det, vi kalder 
et årshjul for hvert af de sel-

skaber, vi investerer i, og hvor 
vi fastlægger, hvad vi gerne vil 
nå igennem i løbet af året, og 
hvilke ting, der skal arbejdes 
med. Og så bruger vi besty-
relsen som det forum, hvor 
vi – sammen med de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer – disku- 
terer med ledelsen, evaluerer 
og vurderer, om vi har den 
rigtige strategi osv.,” fortæl-
ler Søren Johansen og tilføjer, 
at hele hans dagligdag kredser 
om bestyrelsesarbejde, besty-
relsesmøder og det arbejde, 
der foregår dér.

Enkelte pro bonoposter
Han peger på, at, med en en-
kelt undtagelse, er alle hans 
bestyrelsesopgaver tæt for-
bundne med hans arbejde 
hos Altor, idet der er tale om 
bestyrelsesposter i virksomhe-
der, som Altor har investeret i.

“Faktisk siger jeg nej til alt 
bestyrelsesarbejde, der ikke er 

Altor-relateret. De eneste be-
styrelsesopgaver, jeg har i dag, 
og som ikke relaterer sig til 
Altors investeringer, er nogle 
mere eller mindre pro bono-

poster,” siger Søren Johansen 
og nævner i den forbindelse et 
cSR-projekt, som Spillerfor-
eningen for fodboldspillere 
kører, samt formandsposten 
i statens ejendomsselskab 
Freja, foruden enkelte poster i 

bestyrelser for private venners 
virksomheder.

“Bestyrelsesposten i statens 
ejendomsselskab har jeg haft 
i mange år, da den stammer 
tilbage fra min tid som advo-
kat,” fortæller han og betegner 
netop den post som den eneste 
tunge post, han har i dag, og 
som ikke knytter sig direkte til 
Altors investeringer.

Gode investeringer
Blandt de bestyrelsesopgaver 
for Altor, der i dag optager 
mest tid, nævner han Ham-
let Protein, Norican Group, 
Wrist Ship Supply samt Car-
negie Asset Management.

Om fordelingen af besty-
relsesopgaverne Altors part-
nere imellem siger Søren Jo-
hansen, at partnerne, så vidt 
muligt, forsøger at fordele 
opgaverne imellem sig, “så vi 
alle er lige travle,” som han 
beskriver det.

“Lige nu er der en fuld palet. 
Men det er vi kun glade for. For 
det skulle gerne være tegn på, 
at vi har foretaget nogle gode 
investeringer i fondene,” siger 
Johansen.

På samme måde som Søren 
Johansen beskriver det som sit 
job at sidde i bestyrelser for 
en række af de virksomheder, 
Altor har investeret i, forlader 
han bestyrelserne igen, når 
Altor sælger virksomhederne 
igen.

Den af Søren Johansens 
bestyrelsesposter, der har 
tiltrukket sig størst opmærk-
somhed fra omverdenen, var 
hans næstformandspost hos 
det krakkede OW Bunker. Her 
indtrådte Søren Johansen som 
næstformand i begyndelsen af 
marts 2014, få uger før børsno-
teringen, og indtog denne post 
frem til OW Bunkers konkurs 7. 
november samme år.

pmc@borsen.dk

Mit arbejde er at sidde  
i bestyrelser

“Faktisk siger jeg nej til alt bestyrelsesarbejde, der ikke er Altor-relateret. De eneste bestyrelsesopgaver, jeg har i dag, og som ikke relaterer sig til Altors investeringer, er nogle mere eller 
mindre pro bono-poster,” siger Søren Johansen. Arkivfoto: Mik Eskestad/Polfoto

For den højst 
 placerede nye 
på Børsens 
bestyrelses top er 
der ingen nødven-
dige afvejninger 
mellem det daglige 
arbejde og besty-
relsesarbejdet

“Faktisk siger jeg 
nej til alt besty-
relsesarbejde, 

der ikke er Altor-
relateret”
Søren johansen,   

adm. direktør og partner  
i kapitalfonden altor 


