
 

Navn Klaus Holse 

Født 1961 

Nationalitet Dansk 

Uddannelsesmæssig 
baggrund 

Kandidat i Computer Science, Københavns Universitet. Graduate Diploma i Business Admin-
istration, Copenhagen Business School. 

Stilling Professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere CEO hos SimCorp A/S. 

Bestyrelsesposter og andre 
ledelseshverv 

Formand for bestyrelsen i: 

• Dansk Industri 
• Macrobond Financial AB 
• Vizrt Group AS 
• EG A/S 
• SuperOffice AS  
• Zenegy ApS 

Medlem af bestyrelsen i: 

• Terma A/S 
• Better Collective A/S *, samt medlem af vederlagsudvalget 
 
Direktør i Khaboom ApS.  

Særlige kompetencer og 
andre kvalifikationer, som er 
relevante for GN 

Klaus Holse har en bred international baggrund med mere end 20 års ledelseserfaring fra IT- 
og softwareindustrien og tilfører selskabets bestyrelse stor erfaring og enestående resultater 
fra disse brancher. Med sin indsigt i den grønne dagsorden og digitalisering vil han kunne 
bidrage til GN koncernens fortsatte vækst og ekspansion. Han har en passion for at kombinere 
den rigtige teknologi, forretningsmodeller og mennesker til gavn for de virksomheder, som 
han er involveret i. 

Klaus Holse er formand for Dansk Industri. Herudover er han formand for selskabet 
Macrobond Financial, som beskæftiger sig med økonomisk intelligens; for selskabet Vizrt 
Group, som beskæftiger sig med redskaber til visuel storytelling; for softwareselskabet EG; 
for CRM-platform selskabet SuperOffice samt for selskabet Zenegy, som beskæftiger sig med 
aflønning. I tillæg hertil er han bestyrelsesmedlem i forsvarsteknologi- og 
luftfartsproducenten Terma samt i Better Collective, som er et sportsmedie selskab. Han har 
tidligere været CEO for SimCorp i en periode på ni år, Corporate VP hos Microsoft i en periode 
på elleve år, og han har tillige været Senior VP hos Oracle. Hos Microsoft var han President 
for Western Europa og ledede det største område uden for USA. 

Uafhængighed Anses for at være uafhængig i henhold til Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed. 

Antal GN-aktier Ingen. 

*Selskab optaget til handel på et reguleret marked  
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