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Pernille Fritz Vilhelmsen
Hempel
Executive vice president & chief people &
culture officer
Pernille Fritz Vilhelmsen er udnævnt
som executive vice president & chief people & culture officer hos malingleverandøren Hempel. Siden 2017 har hun
varetaget en stilling som talent management director hos
Hempel. Hun kom til malingleverandøren efter at have siddet i forskellige stillinger hos Maersk Line, senest som head
of HR for den nordeuropæiske region. Bag sig har hun bl.a.
Maersk International Shipping Education og en MSc i human resource management fra Birkbeck College, University of London. Med den nye stilling hos bliver Pernille Fritz
Vilhelmsen samtidig medlem af Hempels Executive Management Board.
Morten Nielsen
EDC Erhverv Poul Erik Bech
Chief operating officer
Morten Nielsen, 33 år, er udnævnt som
chief operating officer hos ejendomsmægleren EDC Erhverv Poul Erik Bech.
Han har en MSc i finance and acounting
fra Copenhagen Business School og har
allerede formået at være 14 år hos EDC Erhverv Poul Erik
Bech, idet han startede som assistent hos mæglervirksomheden i servicecenteret efter gymnasiet. Efterfølgende er
han blot steget i graderne, og med den nye stilling har han
nu det samlede driftsansvar for erhvervsforretningen og er
derudover ansvarlig for de fire afdelinger: erhvervssekretariatet, kundecenter, research & analyse og salgssupport
& forretningsudvikling. Herudover er Morten Nielsen blevet faglig ansvarlig for det landsdækkende salgskoordinatorkorps.
Jesper Gram Hartlev
EDC Erhverv Poul Erik Bech
Head of business development and sales
support
Jesper Gram Hartlev, 27 år, er forfremmet
til en stilling som head of business development and sales support hos ejendomsmægleren EDC Erhverv Poul Erik
Bech. Han har hidtil været projektleder, hvor han bl.a. har
været på en afstikker på en projektlederuddannelse i London, som en del af sin uddannelse hos EDC. Han har været
med til at udvikle nye forretningsområder som landbrug,
en international afdeling og understøtte ledelsen hos EDC
Bolig Poul Erik Bech. Derudover har Jesper Gram Hartlev
haft en afgørende rolle i forhold til udviklingen af salgssupport.
Jasper Schipperijn
Ispah
Præsident
Jasper Schipperijn er udnævnt som præsident for den internationale organisation for fysisk aktivitet og sundhed
Ispah. Til daglig er han professor ved Institut for Idræt og Biomekanik hos Syddansk Universitet. Den røde tråd i hans karriere har været
relationen mellem fysisk aktivitetsadfærd og de fysiske
omgivelser, og han er desuden medlem af forskningsenheden Active Living. Jasper Schipperijn indtræder som præsident for en toårig periode, hvor han sammen med andre
forskere skal arbejde med at fremme fysisk aktivitet gennem videnskab og uddannelse.
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Rutineret finansmand i
mediernes søgelys fylder 60
Af Rebecca Haugaard Christensen
Dag Kaj Schønberg er en rutineret investor og bestyrelsesformand, der også er dukket op på Finanstilsynets uartigliste fra tid til anden, inden han i
morgen runder sin 60. fødselsdag.
Dags løbebane inden for finansverden startede under hans uddannelse
på Copenhagen Business School, hvor
han læste finance and credit. I dag er
han blandt andet formand for ejendomsselskabet Copenhagen Capital
og investeringsselskabet Dansk OTC
Invest, og finansmandens cv rummer
også en del andre titler fra hans karriere over de seneste fire årtier.
Dag Schønberg har blandt andet været børsmægler som senior equity sales i Handelsbanken og partner i Absolut Invest Fondsmæglerskab.
Senere krydses hans veje med firmaet Dansk OTC, og det samarbejde
har trukket overskrifter.
I 2012 blev Dag Schønberg formand
for det nystiftede investeringsfirma
Dansk OTC, som han et år senere også

bliver medejer af.
I 2016 kommer virksomheden i
modvind under Hesalight-sagen.
Dansk OTC havde skaffet LED-firmaet
Hesalight investeringer for 600 mio.
kr. på baggrund af mangelfuldt materiale. Det fik daværende direktør Jacoob R. Nielsen til at gå af, men Dag

“De går mere efter
manden end bolden”
Dag Schønberg, medejer af Dansk OTC
Schønberg fortsatte ufortrødent i firmaet.
Året senere kom han og Dansk OTC
igen i modvind, og denne gang slap
Schønberg ikke for en tur i mediehjulet.
I marts 2017 kunne Børsen berette,
at Dag Schønberg og Dansk OTC’s direktør Jesper Bak var blevet ransaget
på baggrund af en anmeldelse fra Finanstilsynet om kursmanipulation.
På dagen fangede Børsen Dag

FYLDER ÅR
Henriette Sofie Larsen
Byens Netværk
Direktør

60

Henriette Sofie
Larsen, direktør
hos foreningen
Byens Netværk,
kan i dag fejre
sin 60-års fødselsdag. Hendes vej ind i Byens
Netværk gik gennem hendes
tidligere ansættelse hos ingeniørvirksomheden Cowi, hvor
hun i en lang årrække arbejdede i afdelingerne industri og
senere byggeri. Her fik hun en
stadig mere udadvendt rolle
og blev bl.a. ansvarlig for ingeniørvirksomhedens kunderelaterede aktiviteter på den internationale ejendomsmesse
Mipim i Cannes, som hun har
besøgt hvert år siden 2003 –
siden 2004 som repræsentant
for Byens Netværk. Ingeniørvirksomheden Cowi har i
mange år været medlem af Byens Netværk, og det var derigennem, at hun i 2004 blev
opfordret til at blive foreningens drivkraft og ansigt udadtil. Dengang som eneste ansatte, da foreningen hidtil var
drevet af frivillige kræfter. I
2019 var Henriette Sofie Larsen nomineret til Estate Media Priserne i kategorien Årets
Forbillede.

Schønberg i telefonen.
“Jeg har min tvivl, om det overhovedet bliver en sag,” sagde Schønberg,
der samtidig kritiserede tilsynet for, at
“de går mere efter manden end bolden,” med henvisning til at han og Jesper Bak i 2016 blev tvunget ud af bestyrelsen i Københavns Andelskasse.
Både Dansk OTC og Københavns
Andelskasse nåede at have adresse på
Tingskiftevej 5 i Hellerup. Schønberg
fik ret i sin tvivl, for sagen kom ikke videre, og han er fortsat formand og
medejer af Dansk OTC, men det blev
ikke sidste gang, han kom i clinch med
den finansielle vagthund. Da Dansk
OTC og flere andre selskaber, som Bak
kontrollerede, i 2019 begyndte at købe
op i Totalbanken, fratog tilsynet dem
deres stemmeret, da de ikke i tide havde oplyst, at de handlede sammen og
ejede så mange aktier, at de skulle afgive et købstilbud på lokalbanken.
Schønberg er desuden også direktør
og formand i firmaet Kimovi, en onlinebutik, som sælger hudplejeprodukter. Privat bor han i den nordsjællandske sommerhusby Liseleje.

I NYE JOB
Malene Kjærsgaard Meredin
Arkitema Architects
Sagsarkitekt

50

Malene
Kjærsgaard Meredin,
sagsarkitekt hos
Arkitema Architects, fylder i
dag 50 år. Det
faldt hende ganske naturligt
at blive arkitekt. Hun voksede
op i et hjem, der var tegnet og
bygget af faderen, som er tømrer og ingeniør. Som teenager
arbejdede hun som illustrator,
hvor hun samtidig tog en række tegnekurser og deltog i flere
udstillinger. Og senere blev et
år på Aarhus Kunstakademi
springbrættet til en uddannelse på Arkitektskolen i Aarhus i 1997. Som færdiguddannet arbejdede hun en kort årrække hos mindre tegnestuer
og var kortvarigt selvstændig.
Derefter bød karrieren på en
ansættelse hos Schmidt,
Hammer og Lassen Architects, hvor hun arbejdede i 12
år, inden hun i 2005 blev ansat
som sagsarkitekt hos Arkitema Architects. 23 år senere
har Malene Kjærsgaard Meredin opnået erfaring inden for
både boliger, erhverv og sundhed og har arbejdet i ind- og
udland med projekter i Kina og
Tyskland.

Emil Hørlyck Jantzen
PA Consulting
Konsulent
Emil
Hørlyck
Jantzen er tiltrådt i en stilling som konsulent hos virksomhedskonsulenten
PA
Consulting. Senest har han
været konsulent hos konsulentfirmaet Deloitte Consulting, hvor han primært har beskæftiget sig med projekter
indenfor det offentlige. Han
medbringer sig desuden erfaring med analyse, strategi og
transformation såvel som med
mere klassiske discipliner indenfor økonomistyring, herunder rapportering og regnskab. Ud over sin rådgivningserfaring er han uddannet fra
Copenhagen Business School
med en MSc i international
business and politics, hvor
han tilbragte noget af tiden på
udveksling på Bentley University i USA. Ydermere har han
gennemført Hærens basisuddannelse ved Den Kongelige
Livgarde, hvorefter han blev
indsat i Den Kongelige Livgardes vagtkompagni. Tidligere i
karrieren har han bl.a. varetaget en stilling som regional
manager hos Sjölin, der producerer skræddersyede jakke-

sæt og smokinger. I den nye
rolle hos PA Consulting skal
Emil Hørlyck Jantzen bl.a. være med til at styrke og udvikle
økonomifunktioner i det offentlige.
Hanne Legere
Cembrit
Forhandlerkonsulent
Hanne Legere,
50 år, er tiltrådt
stillingen som
forhandlerkonsulent hos producenten
af
tag- og facadeelementer Cembrit. Hun kommer til Cembrit fra en stilling
som area sales manager hos
emballageforhandleren Granby Pack. Bag sig har hun en
kontoruddannelse fra Sorø
Stolefabrik i 1993, og hun har
desuden samlet mere end 25
års salgserfaring, bl.a. som intern salgskonsulent hos den
skandinaviske industrikoncern Moelven. I sin nye stilling
som forhandlerkonsulent får
Hanne Legere til ansvar at
styrke Cembrits position i
Storkøbenhavn, Nordsjælland
og på Bornholm ved at udbygge kundekredsen af forhandlere, ligesom hun skal vedligeholde salg til eksisterende
kunder i samme område.

