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PRESSEMEDDELELSE 
 
Ole Andersen udnævnt til adjungeret professor ved CBS  
-  Fokus på udvikling af bestyrelsesarbejde og Corporate Governance 

 
Ole Andersen – bestyrelsesformand for bl.a. Danske Bank, Chr. Hansen og 
B&O – er udnævnt til adjungeret professor ved Center for Corporate 
Governance, CBS. Der er tiltrædelsesforelæsning med Ole Andersen torsdag 
den 26. marts kl. 16.00 til 18.00 på CBS, Porcelænshaven, Frederiksberg. 
 
Udnævnelsen af Ole Andersen er led i samspillet mellem CBS og dansk 
erhvervsliv generelt. Konkret vurderes det af afgørende betydning, at 
fagområdet udvikles i tæt dialog mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne og 
forskningen med henblik på at udvikle og styrke bestyrelsesarbejde og 
selskabsledelse gennem anvendelsesorienteret forskning, formidling og 
bestyrelsesuddannelse. CBS og Center for Corporate Governance har været 
blandt hovedinitiativtagerne i etableringen af Bestyrelsesforeningen, der 
løbende samler erhvervsliv, professorer og toneangivende 
bestyrelsesmedlemmer til professionel dialog. 
 
Ole Andersen vil blandt andet bidrage til forskningsprojektet ”Dansk 
Selskabsledelse i Praksis”, der studerer sammenhængen mellem 
værdiskabelse og bestyrelsesadfærd og betydningen af formandskabets rolle 
i ledelse af bestyrelsen og samspil med direktionen. Ole Andersens 
omfattende erfaring og indsigt i bestyrelsesarbejde og virksomhedsledelse 
forventes at tilføre forskningen en unik anvendelsesorienteret dimension, der 
vil skabe ny viden og udvikle best practice. 
 
Ole Andersen er en hyppig gæsteforelæser, indlægsholder og deltager ved 
debatarrangementer i Bestyrelsesforeningen og på CBS. Ole Andersen er en 
højt skattet ressourceperson, og underviser på Board Leadership Masterclass 
og CBS bestyrelsesuddannelserne generelt. Ole Andersen har deltaget som 
dommer i CBS Case Competition, og er forfatter til bogen ”Den 
regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger”. 
 



 

 

 

Ole Andersen har en baggrund som cand. merc., statsautoriseret revisor og 
Senior Partner i kapitalfonden EQT, direktør i Alfred Berg og SEB. Ole 
Andersens tillidsposter omfatter i dag: Dansk Bank-koncernen (formand for 
bestyrelsen); Bang & Olufsen A/S (formand for bestyrelsen); Chr. Hansen 
Holding A/S (formand for bestyrelsen); Zebra A/S (formand for 
bestyrelsen); EQT Partners (Senior Advisor); NASDAQ OMX Nordic 
Nomination Committee (medlem); Komiteen for god selskabsledelse 
(medlem). 
 
Kontakt 
Professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance, CBS 
Tlf.:  5121 1908; st.int@cbs.dk 
 
Tom Jacobsgaard, chef for CBS bestyrelsesuddannelserne og direktør i 
Bestyrelsesforeningen 
Tlf.: 4053 0803; tj@cbs-executive.dk  
 
 
 
 
CBS 
Handelshøjskolen i København, Copenhagen Business School, blev oprettet 
i 1917 og blev en integreret del af det danske uddannelsessystem i 1965. I 
dag er CBS et af Danmarks 8 universiteter og har 20.000 studerende og ca. 
1500 medarbejdere – forskere, ph.d. studerende og administrativt personale. 
 
Center for Corporate Governance, CBS 
Center for Corporate Governance på CBS blev oprettet i 2005 og anses som 
værende et af de førende forskningscentre inden for Corporate Governance. 
Centeret fremmer et forskningsmiljø hvor viden om selskabsledelse udvikles 
og udveksles på tværs af områder både globalt og lokalt. Visionen er at 
udføre banebrydende forskning inden for Corporate Governance, der skaber 
værdi for virksomheder og samfundet.Center for Corporate Governance har 
15 forskere og 3 Ph.d. studerende tilknyttet. 
 
CBS bestyrelsesuddannelserne 
CBS bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde 
som fag, og anlægger et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, 
problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Bestyrelsesuddannelsernes 
faculty består af 38 erfarne bestyrelsesformænd og – medlemmer, 30 
toprådgivere fra Kromann Reumert og EY, samt 14 professorer fra CBS. 
 
Bestyrelsesforeningen 
Bestyrelsesforeningens mission er at samle de bedste kræfter om udvikling 
af værdiskabende bestyrelsesarbejde og rammebetingelserne herfor samt at 
bidrage til et solidt løft i erfaringsformidling, uddannelse og 
kompetenceudvikling på bestyrelsesområdet. 


