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København 6. november, 2018 
 

A.P. Møller Holding anmoder om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 
og valg af ny bestyrelsesformand i Danske Bank  
 
A.P. Møller Holding har, efter dialog med andre aktionærer, anmodet Danske Banks 
bestyrelse om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. A.P. Møller Holding 
indstiller Karsten Dybvad og Jan Nielsen til valg til bestyrelsen, og opfordrer til at 
Karsten Dybvad vælges til formand og Jan Nielsen til næstformand, hvis valgt ind i 
bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling.  

A.P. Møller Gruppen har været engageret i Danske Bank siden 1928. Et engagement, der bygger 
på Hr. A.P. Møllers overbevisning om, at det ville være til gavn for Danmark til enhver tid at have 
en betydelig danskejet bank, drevet ud fra danske værdier. 90 år efter er dette fortsat grundlaget 
for A.P. Møller Holdings engagement og forventninger til driften af Danske Bank.  
 
”At have en bank med en stærk forankring i Danmark og betydelige aktiviteter i Norden er fortsat 
værdifuldt for vores samfund. Men med bankens ledende position i Norden og centrale betydning 
for den finansielle infrastruktur i Danmark, følger også et stort ansvar. Det er derfor af afgørende 
betydning for os, som aktionær, at Danske Banks bestyrelse og ledelse tilsikrer en kultur, der er i 
overensstemmelse med forventningerne fra myndigheder, samfundet, kunder og aktionærer,” 
udtaler Ane M.M. Uggla, bestyrelsesformand for A.P. Møller Holding. 
 
A.P. Møller Holding ser et behov for en ny bestyrelsesformand for at styrke bankens arbejde med 
bankens virksomhedskultur, compliance programmer samt myndighedsrelationer. A.P. Møller 
Holding, der ejer omkring 21% af aktierne i Danske Bank, har efter dialog med andre aktionærer, 
herunder pensionsselskaberne PFA og ATP, anmodet Danske Banks bestyrelse om at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge to nye medlemmer til bestyrelsen. A.P. 
Møller Holding indstiller Karsten Dybvad og Jan Nielsen som bestyrelsesmedlemmer og opfordrer 
samtidigt til, at Karsten Dybvad vælges til formand og Jan Nielsen til næstformand, hvis de vælges 
til bestyrelsen. 
 
”Der skal nye ledelseskræfter og forandringer i bestyrelsen for at Danske Bank kan styrke sin 
position som en ledende nordisk bank. De foreslåede medlemmer til Danske Banks bestyrelse er 
karakteriseret ved stærk integritet, bred erfaring med relationer til myndigheder og samfundet, 
såvel som finansielle kompetencer. Kompetencer, som er afgørende for at bygge et nyt og stærkt 
fundament for Danske Banks aktiviteter og bankens mange dygtige og engagerede medarbejdere,” 
udtaler Robert Uggla, CEO for A.P. Møller Holding.  
 
Karsten Dybvad har en baggrund som økonom og er direktør for Dansk Industri, 
bestyrelsesformand for Copenhagen Business School og bestyrelsesmedlem i to ledende danske 
pensionsfonde. Han har tidligere været departementschef i Statsministeriet og i Finansministeriet, 
hvor han har haft en væsentlig rolle i udarbejdelsen af rammebetingelserne for landets finansielle 
institutioner under finanskrisen.  
 
”For A.P. Møller Holding er det afgørende, at en fremtidig bestyrelsesformand har dokumenteret 
erfaring med samfunds – og myndighedsrelationer, således at han kan sikre de nødvendige 
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ændringer, der skal til for at genopbygge tilliden til Danske Bank. Karsten Dybvads kompetencer 
og erfaring supplerer bestyrelsens finansielle og regulatoriske kompetencer. Derudover har han 
integritet og forstår Danske Banks bredere formål og relevans for samfundet, og kan således sætte 
den rigtige retning for ledelsen," siger Robert Uggla. 
 
”Jeg er meget beæret over at være i betragtning som formand for bestyrelsen i Danske Bank. 
Danske Bank er den centrale og bærende finansielle institution for Danmark og for danske 
virksomheder. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg, sammen med den øvrige bestyrelse, gøre alt for at 
sikre, at Danske Bank genvinder sin position som en troværdig bank i samfundet, hos 
myndigheder og kunder, og blandt bankens mange dedikerede og talentfulde medarbejdere," siger 
Karsten Dybvad. 
 
Jan Nielsen, der er investeringsdirektør i A.P. Møller Holding og bestyrelsesmedlem i LEGO, har 
mange års erfaring fra den globale finansielle sektor fra sin tidligere rolle som Senior Managing 
Director i Blackstone, en af verdens førende investeringsvirksomheder.  
 
”Jan Nielsen er investeringsdirektør i A.P. Møller Holding og uafhængigt bestyrelsesmedlem i 
LEGO. Fra sine mange år som Senior Managing Director i Blackstone, har han omfattende erfaring 
med selskaber, som gennemgår store forandringer,” udtaler Robert Uggla og fortsætter: ”A.P. 
Møller Holding ser Karsten Dybvads og Jan Nielsens komplimenterende kompetencer, samt deres 
stærke værdisæt, som en værdifuld tilføjelse til bestyrelsen, hvis de bliver valgt.” 
 
”Jeg anser det som en stor tillidserklæring, skulle jeg blive valgt til Danske Banks bestyrelse. Jeg 
vil bruge mine erfaringer fra den globale finansielle industri til, sammen med bestyrelse og ledelse, 
at sikre den fortsatte udvikling af Danske Banks position som en ledende nordisk bank for kunder, 
samfundet og bankens mange medarbejdere” siger Jan Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller 
Holding. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bankens bestyrelse senest 2 uger efter, at 
den er forlangt og skal afholdes i Region Hovedstaden tidligst 3 uger og senest 5 uger efter at 
indkaldelsen er udsendt. 
 
 
For yderligere information:  
Mika Bildsøe Lassen, Head of Communications and Branding 
A.P. Møller Holding  
Mika.Lassen@apmoller.com, +45 2055 2655 
 
 
 
 
 
Karsten Dybvad, administrerende direktør, Dansk Industri 
Karsten Dybvad (1956), Cand. Polit., Københavns Universitet. Nuværende bestyrelsesposter: PFA Pension 
og PFA Holdings, Copenhagen Business School (Formand), og Pension Danmark og PensionDanmark 
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Holdings (Næstformand). Tidligere ansættelser: Departementschef i Statsministeriet, Departementschef, 
Finansministeriet, Departementschef, Transportministeriet, Direktør, Økonomistyrelsen, Adm. Dir. MP 
Pension. 
 
 
Jan Thorsgaard Nielsen, investeringsdirektør, A.P. Møller Holding A/S 
Jan Nielsen (1974), Cand. Oecon, Aarhus Universitet. Nuværende bestyrelsesposter; A.P. Møller Capital 
P/S, LEGO A/S, Simone Accessories Collected Ltd. Tidligere ansættelser: Blackstone Group Hong Kong, 
Senior Managing Director og COO for Blackstone Asia, Blackstone Group UK, Morgan Stanley UK og USA. 


