
 

 

København 19. oktober, 2020  
 
Henrik Poulsen tiltræder som Senior Advisor i A.P. Møller Holding og bliver 
medlem af virksomhedens investeringskomité 
 
Som Senior Advisor vil Henrik Poulsen bistå A.P. Møller Holding med nye investeringer i 
virksomheder, der fokuserer på omstilling til et mere bæredygtigt samfund. Henrik 
Poulsen kommer til at arbejde tæt sammen med A.P. Møller Holdings team om 
investeringsstrategi, eksekvering samt portefølje- og ejerskabsspørgsmål inden for disse 
områder. Det overordnede formål er at understøtte A.P. Møller Holdings arbejde med at 
forny A.P. Møller Gruppen ved at opkøbe og udvikle etablerede virksomheder, der både 
repræsenterer langsigtet vækst og bidrager positivt til samfundet – nyttig virksomhed. 
 
Henrik Poulsen er afgående CEO for Ørsted, en global virksomhed inden for vedvarende 
energi, og har betydelig ledelses- og transformationserfaring fra store virksomheder.  
 
Robert M. Uggla, CEO i A.P. Møller Holding: “Jeg ser med glæde frem til, at Henrik bliver 
en del af vores team. A.P. Møller Holding ønsker at være en engageret ejer, der 
kombinerer samfundsudvikling og stærke værdier med langsigtet finansiel 
værdiskabelse. Henrik er en fantastisk leder og hans erfaring med at udvikle selskaber 
bliver meget værdifuld for vores Gruppe.” 
 
Henrik Poulsen: “Jeg er meget glad for at blive en del af A.P. Møller Holding som Senior 
Advisor og blive en del af A.P. Møller Holdings fokus på at udvikle virksomheder, der 
skaber lønsom, langsigtet vækst og samtidig bidrager med løsninger til en bæredygtig 
udvikling af samfundet. Efter 8 år med fokus på grøn energi er jeg glad for muligheden 
for også at komme til at arbejde med investeringer inden for andre områder og blive en 
del af A.P. Møller Gruppens porteføljefornyelse, der bygger på en unik industriel styrke 
og dybt forankrede værdier.” 
 
Jan T. Nielsen, CIO i A.P. Møller Holding: “Vi samarbejder med meget kompetente 
bestyrelser, ledelsesteam og ejere. Henrik Poulsen supplerer vores team på mange 
måder med sin unikke baggrund og erfaring med investering og transformerende 
virksomhedsledelse. Han vil blive en meget værdsat partner ikke kun for A.P. Møller 
Holding, men også for vores porteføljeselskaber. Vi ser alle frem til, at Henrik bliver en 
del af vores team.’ 
 
Henrik Poulsen tiltræder 1. februar 2021. 
 
For yderligere information, kontakt venligst: Mika Bildsøe Lassen: 
Mika.Lassen@apmoller.com, +45 2055 2655 
 

Henrik Poulsen 
Cand.merc. i finansiering fra Handelshøjskolen Aarhus. Siden 2012 CEO for Ørsted A/S. 
Før det var Henrik Poulsen CEO og Koncernchef for TDC A/S, Operating Executive i 
Capstone/KKR og har haft flere ledende positioner i LEGO. Henrik Poulsen er i dag 
bestyrelsesmedlem i ISS A/S (næstformand og medlem af Revisionskomiteen), Kinnevik 
AB (næstformand og medlem af Revisionskomiteen) og Bertelsmann SE & Co. KGaA 
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A.P. Møller Gruppen 
En diversificeret gruppe bestående virksomheder, der alle er førende inde for deres 
branche, herunder: A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Maersk Drilling, Maersk Tankers, 
Maersk Product Tankers, KK Wind Solutions og A.P. Møller Capital. A.P. Møller Holding er 
gruppens moderselskab. Gruppen har fælles værdier, en fælles historie og et netværk af 
brancheekspertise og talent. 

For yderligere information: www.apmoller.com 


