BESTYRELSENS TILLIDSHVERV

FORMAND

NÆSTFORMAND

THOMAS HOFMAN-BANG

ANNE BROENG

Adm. direktør DFDS A/S

CEO i Industriens Fond

Professionelt bestyrelsesmedlem

• Født den 22. juni 1962

• Født den 24. marts 1964

• Født den 26. september 1961

NIELS SMEDEGAARD

• Indtrådt i bestyrelsen den
19. september 2013

• Indtrådt i bestyrelsen den
20. juni 2012

• Indtrådt i bestyrelsen den
7. december 2011

• Genvalgt i 2019 og kan herefter

• Genvalgt i 2018 og kan herefter

• Genvalgt i 2019 og kan herefter

• Er på valg i 2021

• Er på valg i 2020

• Er på valg i 2021

Anses medlemmet for uafhængigt?

Anses medlemmet for uafhængigt?

Anses medlemmet for uafhængigt?

SÆRLIGE KOMPETENCER

SÆRLIGE KOMPETENCER

SÆRLIGE KOMPETENCER

strategisk ledelse, strategiudvikling,

børsnoterede internationale

private equity, corporate governance,

genvælges to gange

Ja.

International operationel og

finansiel styring og planlægning,

opkøb og integration af virksomheder,
forandringsledelse. Bestyrelseserfaring

fra danske og internationale selskaber
samt brancheorganisationer.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
• Kollegiefonden Bikuben
• Danske Rederier

• European Community Shipowners’
Associations (ECSA)

• Frederiksbergfonden
• Interferry
• TT Club
• Falck

• Nikolai og Felix Fonden

genvælges to gange

Ja.

Operationel og strategisk ledelse,
koncerner, strategiudvikling, finans,
investering, risikostyring, stor

bestyrelseserfaring i industri- og
finansvirksomheder og fonde.
ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
• Kollegiefonden Bikuben
• CBS Boligfond

genvælges en gang

Ja.

Ledelse, strategi, kapitalforvaltning,

corporate finance, økonomi, forsikring

og risikostyring. Bestyrelseserfaring fra
børsnoteret virksomhed, fondsejede

virksomheder, fonde og international
virksomhed.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
• Velliv (formand)

• VKR Holding A/S og Velux A/S
(formand for revisionsudvalg)

• NNIT (formand for revisionsudvalg)
• NASDAQ Nordic Ltd.

• Aquaporin A/S (formand for
revisionsudvalg)

• IFU

• ATP og Lønmodtagernes Garantifond (medlem af risikoudvalg)

• Købmand Ferdinand Sallings Fond

LOUISE GADE

MARIE NIPPER

MADS ROKE CLAUSEN

Prorektor VIA University College

Direktør, Copenhagen Contemporary

PhD Fellow, Roskilde Universitet

• Født den 15. juni 1972

• Født den 29. juli 1979

• Født 2. juni 1968

• Indtrådt i bestyrelsen i september
2014

• Genvalgt i 2018 og kan herefter
genvælges to gange

• Er på valg i 2020

Anses medlemmet for uafhængigt?
Ja.

SÆRLIGE KOMPETENCER

Strategi, ledelse, politik, kommuni-

kation, kommunale forhold, sociale
forhold.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

• Indtrådt i bestyrelsen den
5. april 2018

• Indtrådt i bestyrelsen den
5. april 2018

• Kan genvælges fire gange

• Kan genvælges fire gange

Anses medlemmet for uafhængigt?

Anses medlemmet for uafhængigt?

SÆRLIGE KOMPETENCER

SÆRLIGE KOMPETENCER

internationalt kulturelt netværk,

ledelse, viden om sociale investe-

• Er på valg i 2020

Ja

Ledelse i kulturinstitutioner,
strategiudvikling

• Er på valg i 2020

Ja

Strategiudvikling og forandrings-

ringer, indblik i den frivillige sociale

sektor, internationalt netværk vedr.
social finance og impact.

• Nordea Fonden (næstformand)

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

• ICROFS (formand)

• God Barndom

• Nordea Bank Fonden (næstformand)
• Hedeselskabet (medlem af
repræsentantskabet)

• Lær for livet

• Formand for Frivilligrådet

