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Den 17. februar 2009 
 
 
Capinordic sætter fokus på kapitalforvaltning, styrker 
ledelsesteamet samt gennemfører optionsprogram 
 
Capinordics aktiviteter indenfor kapitalforvaltning har, særligt i Sverige, vist sig 
succesfulde, hvor Capinordic har været i stand til at fastholde en stigning i 
aktivitetsniveauet samt en høj nettokundetilgang på trods af et svært år i 2008.  
 
Bestyrelsen i Capinordic A/S har besluttet at fokusere yderligere på Koncernens 
aktiviteter indenfor Kapitalforvaltning og har som følge heraf tilpasset sin 
organisationsstruktur og foretaget følgende ansættelser: 
 

 Eric Michelsen, Group COO 
 Steen Jakobsen, Group CIO, Managing Director Asset Management 
 Jesper Christiansen, CEO i Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S 
 Lars Riis-Kofoed, Treasurer i Capinordic A/S 

 
Yderligere har adm. direktør Lasse Lindblad besluttet at oprette et ledelsesteam, der 
udover de ovenfor nævnte, omfatter Group CFO Brian Steffensen, MD Banking Henrik 
Juul, MD Private Financial Services Anders Conradzon og CEO i Capinordic Asset 
Management AB Thomas Fjällström. 
 
Bestyrelsen i Capinordic A/S har endvidere besluttet at benytte en del af Selskabets 
beholdning af egne aktier til gennemførelse af et optionsprogram for at understøtte de 
nyrekrutteredes incitament samt til udvalgte eksisterende medarbejdere i Koncernen. 
 
Som konsekvens af ovenstående fastholdes den eksisterende bemyndigelse i selskabets 
vedtægters §9 til at gennemføre et eller flere tegningsoptionsprogrammer med 
udstedelse af op til 3,5 mio. stk. aktier. Politikken, der knyttes til fremtidige 
tegningsoptionsprogrammer omfatter tildeling af op til 1,2 mio. stk. aktier per år.    
 
Tilpassede forretningsområder med intensiveret fokus på 
kapitalforvaltning 
  
Capinordic udvider indenfor kapitalforvaltning, som en konsekvens af den succes, der har 
givet Asset-Under-Management, AUM, på 20 mia. DKK og over 200.000 kundeaftaler i 
Norden.  
 
Capinordic tilpasser ledelsen, organisationen og forretningsaktiviteterne så både 
forvaltningen, men også Capinordic overordnet set styrker sine kompetencer. Derefter vil 
Capinordics struktur være som følger: 
 

 Kapitalforvaltning 
 

 Bank - forretningsområdet bank i Capinordic deles i to underområder: Investment 
Banking og Private Banking.   

 
 Private Financial Services  
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Ny organisationsstruktur  

Der formes tre strategiske forretningsområder med én ansvarlig for hvert 
forretningsområde.  

Efter i 2007 og 2008 at have foretaget en række strategiske akkvisitioner og fusioner, har 
ledelsen vurderet, at organisationen er klar til et højere niveau af integration med henblik 
på en øget indtjening og synergi. 
 
I figuren nedenfor er angivet, hvilket forretningsområde de forskellige større selskaber er 
knyttet til samt Managing Director (MD) for hvert forretningsområde: 

 
 
*Ledelsesteamet består af Group CEO Lasse Lindblad, Group CFO Brian Steffensen, 
Group COO Eric Michelsen, Group CIO og MD Asset Management, Steen Jakobsen, MD 
Banking Henrik Juul, MD Private Financial Services Anders Conradzon, CEO i 
Capinordic Asset Management AB Thomas Fjällström, CEO i Steffen Rønn 
Fondsmæglerselskab A/S Jesper Christiansen og Treasurer Lars Riis-Kofoed. 
 
Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S forventes omdannet til 
Investeringsforvaltningsselskab i regnskabsåret 2009 og ikke som tidligere meddelt i 1. 
kvartal af 2009. I den forbindelse forventes det at ændre navn til Capinordic Capital A/S. 
 
Præsentation af forretningsområdeansvarlige og andre ledende 
medarbejdere 

Kapitalforvaltning:  
Steen Jakobsen tiltræder som Group CIO og Managing Director for forretningsområdet 
kapitalforvaltning. Steen Jakobsen kommer senest fra en stilling som CIO i Saxo Bank, 
hvor han har været ansat siden 2000. Steen Jakobsen har en lang international karriere 
bag sig og har tidligere arbejdet i Chase Manhattan, Swiss Bank Corp, Christiania Bank 
(nu Nordea) og UBS. Som CIO i Saxo Bank har Steen Jakobsen været ansvarlig for 
udvikling og forvaltning af investeringsmodeller til forvaltning af mandater for både private 

Capinordic Koncernens Ledelses Team*

Capinordic Bank A/S

Filial til Capinordic 
Bank (SV)

Dansk OTC A/S 
(fusioneres med 
Capinordic Bank)

Capinordic Asset 
Management AB

Steffen Rønn 
Fondsmæglerselskab A/S

BioFund Management OY

Capinordic Property 
Management A/S

Monetar Pensions-
förvaltning AB

Nordisk Fondservice AB
(disse selskaber 

fusioneres)

Bank
MD: Henrik Juul

Kapitalforvaltning
MD: Steen Jakobsen

Private 
Financial Services
MD: Anders Conradzon
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personer og institutioner. Steen Jakobsen er yderligere en hyppig gæstetaler på 
internationale konferencer og kommentator i internationale finansmedier. 
 
Kapitalforvaltningen styrkes yderligere ved Jesper Christiansens tiltræden som CEO i 
Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S. Jesper Christiansen har en mangeårig karriere 
bag sig fra Nordea Koncernen, hvor Jesper Christiansen senest var Head of Group 
Investment, Group Treasury. Jesper Christiansen havde som Head of Group Investment 
ansvaret for Nordeas egne investeringer og risikopositioneringer i de finansielle 
markeder. Før fusionen med MeritaNordbanken var Jesper Christiansen Executive Vice 
President og Head of Treasury i Unibank. 
 
Private Financial Services:  
Anders Conradzon er Managing Director for forretningsområdet Private Financial 
Services. Anders Conradzon har arbejdet i Capinordic Koncernen siden 2007 og har 
været ansvarlig for distributionen i Sverige, hvor der også gennem den finansielle krise er 
fastholdt en høj nettokundetilgang.  Anders Conradzon har tidligere sammen med sin 
forretningspartner Thomas Fjällström opbygget Nordisk Fondservice, der blev erhvervet 
af Capinordic Koncernen i 2007. 
 
Bank:  
Henrik Juul er Managing Director for forretningsområdet Bank. Henrik Juul har været 
adm. direktør i Capinordic Bank A/S siden 18. december 2006. Henrik Juul har tidligere 
været ansat i Lån & Spar Bank som Vicedirektør og blev i 2006 Ph.d. fra 
Handelshøjskolen i København. 
 
Group COO i Capinordic  
Til at implementere og gennemføre de af direktionen og bestyrelsen vedtagne tiltag 
ansættes Eric Michelsen som Group COO. Eric Michelsen kommer senest fra en stilling 
som Head of Treasury i FIH Erhvervsbank, og har tidligere arbejdet i Deutsche Bank, 
Unibank (nu Nordea), Østasiatisk Kompagni og Saxo Bank. Eric Michelsen er 
specialiseret i risikostyring, forretningsudvikling samt udvikling og implementering af e-
handelsplatforme og afviklingssystemer.   
 
Optionsprogram  
Bestyrelsen i Capinordic A/S har besluttet at benytte en del af Selskabets beholdning af 
egne aktier til gennemførelse af et optionsprogram for at understøtte de nyrekrutteredes 
incitament samt til udvalgte eksisterende medarbejdere i Koncernen. 
 
Programmet omfatter 2.785.000 stk. optioner. Ved udnyttelse af det fulde optionsprogram 
erhverves aktierne til strike 2,50 per aktie. Ved anvendelse af Black-Scholes kan 
markedsværdien af programmet beregnes til DKK 3,1 mio. baseret på en rente på 2,35 % 
og en volatilitet af Capinordic A/S aktien på 80,91. Tildelingskursen, der svarer til strike 
udgør DKK 2,50 og er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10  handelsdage af den 
noterede børskurs på Capinordic A/S til og med den 16. februar 2009. 
Optionsprogrammet tildeles som incitament til de nyrekrutterede samt i begrænset 
omfang til eksisterende medarbejdere. Programmet fordeles som følger: 

 Ledende medarbejdere 2.600.000 stk. optioner 
 Andre medarbejdere 185.000 stk. optioner 

 
Optionsprogrammet tildeles ikke bestyrelse og direktion i Capinordic A/S.  
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Selskabet har tillagt det væsentlig værdi, at optionsprogrammet understøtter fastholdelse 
af ledende medarbejderes incitament og motivation. I begrænset omfang tildeles visse af 
optionerne også som bonus til udvalgte medarbejdere. Optionerne optjenes 2 år efter 
tildeling, under forudsætning af, at medarbejderen fortsat er ansat på 
optjeningstidspunktet. Optionerne kan udnyttes i 24 måneder fra optjeningstidspunktet i 4 
handelsvinduer af 4 uger svarende til insideres handelsvinduer.  
 
Selskabet fastholder som konsekvens af ovenstående den fulde bemyndigelse i 
selskabets vedtægters §9 til at gennemføre et eller flere tegningsoptionsprogrammer med 
udstedelse af op til 3,5 mio. stk. aktier. Politikken, der knyttes til fremtidige 
tegningsoptionsprogrammer omfatter tildeling af op til 1,2 mio. stk. aktier per år.    
 
 

Med venlig hilsen 
 

Lasse Lindblad & Claus Ørskov 
Adm. direktør  Bestyrelsesformand 

 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Adm. direktør, Lasse Lindblad 
+45 8816 3000 
+45 4094 0708 
info@capinordic.com 

 


