Kim Duus (født 1956)
Kim Duus er cand. polit fra Københavns Universitet (1984). Efterfølgende har han gennemført et
managementkursus på Wharton, University of Pennsylvania samt Bestyrelsesakademiet (Plesner og
Københavns Universitet).
Efter endt uddannelse blev Kim Duus ansat som analytiker i Alfred Berg Bank A/S
(børsmæglervirksomhed), hvor han i 1990 blev adm. direktør. I 1997 kom han til Nykredit Bank A/S
som direktør, og senere adm. direktør, indtil han i 2009 blev medlem af koncerndirektionen i Nykredit
A/S.
Samlet har Kim Duus 35 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf knap 30 år på direktionsniveau
og dermed en solid viden om almen ledelse. Han har stor erfaring med udarbejdelse af
forretningsstrategier og forretningsmodeller, ligesom han har dyb indsigt i finansmarkedets
funktionalitet og udviklingsretning samt den finansielle regulerings betydning for bankerne. I tillæg
hertil han omfattende erfaring med risikostyring i finansielle virksomheder.
I den seneste årrække har Kim Duus desuden været ansvarlig for rådgivning af lokale og regionale
danske pengeinstitutter om deres balancestruktur og kapitalforhold. Han havde herunder ansvaret for
etablering af en ny ejerkreds i Vestjysk Bank i 2017, sikring af Ringkøbing Landbobanks overtagelse
af Nordjyske Bank i foråret 2018 samt re-kapitalisering og børsnotering af Den Jyske Sparekasse i
efteråret 2018.
Kim Duus har løbende haft sæde i en række datterselskabs-bestyrelser samt været formand for
Børsmæglerforeningen, medlem af Fondsrådet og bestyrelsesmedlem i Finans Danmark. Aktuelt har
han følgende øvrige ledelsesposter:
•
•
•

Bestyrelsesmedlem Nykredit Bank A/S
Bestyrelsesformand Nykredit Portefølje Administration A/S
Bestyrelsesmedlem Nærpension A/S

I efteråret 2018 opsagde Kim Duus sin stilling som koncerndirektør i Nykredit med fratræden senest
30. juni 2019 med det formål at indlede en bestyrelseskarriere.
Kim Duus vil på baggrund af kriterierne fastsat i anbefalingerne for god selskabsledelse (november
2017) være at anse for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Lars Holst (født 1952)
Lars Holst har en HD i regnskabsvæsen og en Executive MBA. Derudover har han gennemført
managementkurser på Stanford University, Californien og IMD, Schweiz.
Lars Holst har senest været ansat i Nykredit i perioden 1987 til 2014, hvor han siden 1995
fungerede som kreditchef. Lars Holst har samtidigt været medlem af direktionen for
Ejendomsselskabet Kalvebod A/S, som er ejet af Nykredit. I perioden 1971-1984 var han
ansat hos Andelsbanken A/S. I 1984-1987 var han ansat hos Dansk Erhvervsinvestering A/S.
Lars Holst har en HD i regnskabsvæsen og en Executive MBA. Derudover har han gennemført
managementkurser på Stanford University, Californien og IMD, Schweiz.
Lars Holst medlem af bestyrelsens revisionsudvalg, risikoudvalg, aflønningsudvalg og
nomineringsudvalg.
Øvrige ledelsesposter eller organisationsopgaver:
• Bestyrelsesmedlem i Vækstfonden
• Bestyrelsesmedlem i Grønlandsbanken
• Bestyrelsesmedlem i Arkitektgruppen A/S
Lars Holst vil på baggrund af kriterierne fastsat i anbefalingerne for god selskabsledelse
(november 2017) være at anse for et uafhængigt Bestyrelsesmedlem.

Bent Simonsen (født 1961)
Bent Simonsen har en HD (1990) i regnskabsvæsen fra Handelshøjskolen på Odense
Universitet. Efterfølgende har han i 1993 gennemført international lederudvikling i regi af
Phønix Contractors og i 1996 lederuddannelse i Skanska.
Efter uddannelse og beskæftigelse i administrationen på industrivirksomhed samt som revisor
var han i 1987-1997 økonomichef i Hans Jørgensen & Søn. I perioden 1997-1998 beklædte
han stillingen som økonomidirektør og medlem af direktionen i Vestjyske Slagterier. I 19982001 var han direktør i RAR Regnskabscenter, der bl.a. ydede økonomisk rådgivning til
landbrugserhvervet i Vestjylland. Fra 2001 til 2010 beklædte han stillingen som
koncernøkonomidirektør i Det danske Hedeselskab og Dalgasgroup med tilhørende
ledelsesposter i tilknyttede selskaber. I 2010 blev han udnævnt til koncerndirektør/CFO og
medlem af direktionen i Det danske Hedeselskab og Dalgasgroup.
Bent Simonsen besidder betydelig viden og erfaring om erhvervsledelse og ikke mindst på
områderne regnskabsvæsen og regnskabsaflæggelse, ligesom han har betydelig indsigt i
landbrugserhvervets økonomi.
Bent Simonsen besidder endvidere viden og erfaring, som tilfredsstiller bekendtgørelse om
revisionsudvalgs krav til det uafhængige og særligt kvalificerede udvalgsmedlem.
Bent Simonsen er formand for bestyrelsens revisionsudvalg og medlem af risikoudvalget.
Øvrige ledelsesposter eller organisationsopgaver:
• Koncerndirektør i Det danske Hedeselskab og Dalgasgroup
• Bestyrelsesmedlem i HedeDanmark A/S
• Bestyrelsesmedlem i Orbicon A/S og et datterselskab
• Bestyrelsesmedlem i Enricom A/S
• Bestyrelsesmedlem i DDH Forests Baltic A/S og et datterselskab
• Bestyrelsesmedlem i Enricom Sp. Z.o.o. (Polen)
• Bestyrelsesmedlem i JCCJS Rindibel (Hviderusland)
• Bestyrelsesmedlem i Plantningsselskabet Steen Blicher A/S
• Bestyrelsesmedlem i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland
• Bestyrelsesmedlem i Blå Biomasse A/S
Bent Simonsen vil på baggrund af kriterierne fastsat i anbefalingerne for god selskabsledelse
(november 2017) være at anse for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Bolette van Ingen Bro (født 1965)
Bolette van Ingen Bro er Cand. Polyt fra Aalborg Universitet, Civilingeniør med speciale i
Fiskeriteknologi og processing af fisk. Efterfølgende har Bolette van Ingen Bro gennemført
forskellige lederuddannelser og er ligeledes uddannet mediator.
Bolette van Ingen Bro har sit udgangspunkt i fødevarebranchen, hvor hun mellem 1991 – 2004
har været projektleder på forskellige udviklings- og samarbejdsprojekter. Fra 2004 til
udgangen af 2008 var hun direktør i VIFU – Videncenter for fødevareudvikling.
Bolette har siden 2008 ejet og været direktør i Navigators og siden 2014 også ejet og været
direktør i Cluster Excellence Denmark. Bolettes spidskompetencer er at finde indenfor
erhvervsklynger og netværk, samarbejdsmodeller, forretningsudvikling, iværksætteri,
projektledelse samt fødevarer og fiskeri.
Øvrige nuværende ledelsesposter eller organisationsopgaver:
•
•
•

Direktør for Navigators og Cluster Excellence Denmark
Formand for Fonden West Coast Center Jutland
Bestyrelsesmedlem i Hedeselskabet, Dalgasgroup A/S

Bolette van Ingen Bro vil på baggrund af kriterierne fastsat i anbefalingerne for god
selskabsledelse (november 2017) være at anse for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Karina Boldsen (født 1968)
Karina Boldsen har sit udgangspunkt i den finansielle sektor, hvorefter hun har erhvervet et
indgående kendskab til detailhandlen, energisektoren og It-branchen. Således kan nævnes
otte års ansættelse som investeringsrådgiver og dealer i Sparbank Vest (Nu Spar Nord Bank),
syv års ansættelse som HR Manager i Dansk Supermarked (Nu Salling Group), to års
ansættelse som HR Manager i Danske Bank og seks års ansættelse som HR Director i Vestas
Wind Systems. Karina Boldsen er CEO og founder af Karina+, og har i 2014-2018 beklædt
stillingen som kommerciel direktør i Solitwork, hvor hun nu er ansat som chief commercial
advisor.
Gennem de seneste ti år har Karina Boldsen beklædt en række bestyrelsesposter på såvel
lokalt, regionalt og nationalt plan, herunder har hun været medlem af bankrådet i Spar Nord
Bank – region Aarhus/Silkeborg.
Karina Boldsen har i 2014 gennemført og bestået uddannelsen ”Chairperson” ved Board
Governance i Aalborg, og har i 2018 ligeledes bestået uddannelsen for bestyrelsesformænd på
Aarhus Universitet.
Karina Boldsen besidder indsigt i og har stor viden og erfaring med virksomhedsledelse,
herunder med ledelse af finansiel virksomhed
Øvrige ledelsesposter eller organisationsopgaver:
• Chief Commercial advisor i Solitwork
• Bestyrelsesformand i Aarhus Business College og Selv Tak A/S
• Bestyrelsesmedlem i Himmerlandskød A/S
• Bestyrelsesmedlem i Studenterhus Århus
• Bestyrelsesmedlem i Otto Mønsted Kollegiet
• Bestyrelsesmedlem i Søren Østergaard A/S
• Bestyrelsesmedlem i Erhverv Århus
Karina Boldsen vil på baggrund af kriterierne fastsat i anbefalingerne for god selskabsledelse
(november 2017) være at anse for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Nicolai Hansen (født 1957)
Nicolai Hansen har en HA fra Handelshøjskolen i Århus (1979), er derefter uddannet Cand.
Merc. i Afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i Århus (1981), efterfølgende DBA –
Doctorate of Business Adminstration fra Grenoble Ecole de Management, Frankrig.
Forskningsområde: “Leveraging firm output from joint university-firm research collaborations”.
Baseret på aktuelle case studies fra den danske fødevare sektor. (2014)
Nicolai Hansen har 35 års erfaring fra fødevarebranchen og bl.a. arbejdet for Dandy A/S
(STIMOROL), Kelsen Bisca A/S, Rahbekfisk A/S, Cadbury Germany og senest KMC. Hans
interesseområde dækker generel forretningsforståelse, international markedsføring og salg,
innovationsledelse samt national og international forskningssamarbejde.
Øvrige nuværende ledelsesposter eller organisationsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adm. Direktør KMC Amba
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Medlem af virksomhedsbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer
Formand for Forsknings- og Uddannelsesudvalget i Landbrug og Fødevarer
Bestyrelsesmedlem i Dairy 1888
Bestyrelsesmedlem i Conrad & Sophus Fuglsangs Fond, Haderslev
Medlem af Det Rådgivende Udvalg på fødevarerådet på Århus Universitet
Medlem af det Eksterne Råd på AU Herning

Nicolai Hansen vil på baggrund af kriterierne fastsat i anbefalingerne for god selskabsledelse
(november 2017) være at anse for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

