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Ny bestyrelse i den nordiske finanskoncern Capinord ic  
– Verlinvest S.A.  styrker relationen  og bestyrelsen internationaliseres yderligere 
 
På generalforsamlingen i Capinordic A/S den 21. april blev der valgt nye 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen blev styrket med yderligere internationale profiler og 
kompetencer ligesom det belgiske familieejede Verlinvest S.A. valgte at styrke sin 
relation til Capinordic A/S yderligere. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger: 

� Claus Ørskov, formand  
� Frédéric de Mevius 
� Daniel Grossmann 
� Ole Vagner 
� Lennart Andersson 

 
Lars Öijer udtrådte af bestyrelsen efter tre et halvt års medlemskab. Bestyrelsen takkede 
på generalforsamlingen for et godt samarbejde og en stor indsats. 
 
Nye medlemmer 
Det belgiske familieejede Verlinvest S.A. valgte den 23. december 2008 at øge sit 
engagement i Capinordic gennem at erhverve 2,5% af aktiekapitalen, Verlinvest S.A. ejer 
herefter 9,99% af aktiekapitalen.  
 
På generalforsamlingen, der blev afholdt den 21. april 2009, valgte Verlinvest S.A. igen at 
styrke sin relation. Således er Daniel Grossmann, som repræsentant for Verlinvest S.A., 
blevet valgt til bestyrelsen, samtidig er Frédéric de Mevius (CEO i Verlinvest S.A.) blevet 
genvalgt. For yderligere information om Verlinvest S.A. henvises til www.verlinvest.be. 
 
Derudover er bestyrelsen blevet styrket yderligere ved valget af Lennart Andersson, der 
har et indgående kendskab til det svenske finans- og pensionsmarked, og er i dag 
gennemgående bestyrelsesformand i Koncernens svenske datterselskaber. 
 
Daniel Grossmann  startede i Verlinvest S.A. i 2007, og har en stærk juridisk, operationel 
og finansiel baggrund. Daniel Grossmann er udpeget repræsentant i direktionen og/eller 
bestyrelsen i Cofintra SA, Armonea SA og  Next! Consulting SPRL. 
 
Daniel Grossmann er uddannet jurist fra Free University of Brussels (ULB), og arbejdede 
fra 1996 til 2000 som advokat for Allen & Overy i Belgien. Fra 2000 til 2003 var Daniel 
Grossmann Investment Manager i G Partners i London.  
 
I årene 2003 til 2007 assisterede Daniel Grossmann i funktion af Executive Vice-
President en London baseret mezzanin fond (Mezzanine Management) med 
konsolidering og restruktureringen af en amerikansk investering, og fokuserede her på 
restruktureringen af en større investering.  Daniel Grossmann var ansvarlig for områder 
af operationel karakter samt forretningsudvikling og boede i perioden sammen med sin 
familie i Miami og Hong Kong.  
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Lennart Andersson har en lang karriere indenfor den finansielle sektor bag sig og har et 
indgående kendskab til det svenske finansmarked og Capinordic Koncernen. Lennart 
Andersson var fra 1973-1985 Marknads och försäljnings ansvarig for Företagsförsäkring i 
forsikringsselskabet Trygg-Hansa og i årene 1985-1999 var Lennart Andersson 
Marknadschef og medejer af GA-Försäkringar AB og CU Försäkringar AB som var Agent 
for General Accident, Norwich Union og Commercial Union Luxembourg. Fra 1999-2008 
var Lennart Andersson ejer og bestyrelsesformand i CGU- Life AB samt Nordisk 
Fondservice AB. Capinordic A/S erhvervede i 2007 Nordic Fondservice AB. I dag er 
Lennart Andersson bestyrelsesformand i Capinordic Financial Services AB (det 
fusionerede Monetar Pensionsförvaltning AB og Nordisk Fondservice AB) samt i 
Capinordic Asset Management AB. Derudover er Lennart også bestyrelsesformand i 
Nordic Brokers Association AB, CGU-Life AB Skandinavien samt Brokerage Invest 
Luxembourg som indgår i New Pel Group Luxembourg. 
 
 
Fortsættende medlemmer 
 
Claus Ørskov 
Claus Ørskov har som bestyrelsesformand deltaget siden 2005 med omstruktureringen af 
Koncernen og har et indgående kendskab til Capinordic A/S og dets datterselskaber. 
Claus Ørskov er uddannet advokat med møderet for Højesteret. 
 
Frédéric de Mevius 
Frédéric de Mevius, der er uddannet økonom, blev indvalgt i bestyrelsen den 17. april 
2008. Frédéric de Mevius har bl.a. været bestyrelsesmedlem i InBev NV/SA og direktør 
hos Lehman Brothers i New York og London. Frédéric de Mevius er administrerende 
direktør for Verlinvest S.A. og er den nuværende udpegede repræsentant i direktionen 
og/eller bestyrelsen i en række selskaber, som Verlinvest S.A. eller et af dets 
datterselskaber har investeret i.  
 
Ole Vagner 
Ole Vagner, der har været medlem af bestyrelsen siden 20. juni 2006, har en omfangsrig 
karriere bag sig fra den finansielle sektor og er blandt andet tidligere bankdirektør i SJL-
Banken/Almindelig Brand Bank. Ole Vagner er derudover stifter af og tidligere 
koncerndirektør i det tidligere Keops A/S. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Ørskov 
Bestyrelsesformand 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Bestyrelsesformand Claus Ørskov 
+45 3323 1010 
 
Administrerende direktør Lasse Lindblad 
+45 8816 3000,  
+45 4094 0708,  
info@capinordic.com 
 


