
stille dig det. Man ender med at føle sig 
som en radiobil. En lille bil, der først  
kører derhen og så derhen osv. Nogle 
gange har det været sådan, at jeg har 
siddet i bilen på vej hen til et møde, 
hvor jeg åbner mappen for at læse op 
på det, jeg nu skal til møde om, men så 
har chaufføren måske været i tvivl om, 
hvor det er, og så har jeg måtte ringe til
bage og spørge en af assistenterne. Jeg 
har været fuldkommen omverdenssty
ret,” siger Stine Bosse. Og glæder sig til 
selv at få styr på sine aftaler. 

”Jeg har lige siddet og lagt aftaler ind 
i min nye, private kalender, og det gi
ver sådan en ro. Nu ved jeg selv, hvad jeg 
skal om to uger eller den 11. november i 
år, for jeg har selv lagt det i kalenderen. 
Det er jo ren terapi.”

Takker af som yngre: CEO’ens frem
rykkede exit fra hjørnekontoret kan 
ikke kun ses i statistikkerne. Herhjem
me har dansk erhvervsliv inden for de 
seneste år set flere topchefer takke af, 
selv om der endnu var langt til pensi
onsalderen. Seneste eksempel er di
rektøren for Københavns Lufthavne, 
50årige Brian Petersen. Men før ham 
havde Vagn Sørensen som bare 46årig 
vinket farvel til topjobbet i Austrian 
Airlines, og kapitalfondskongen Ole 
Andersen forlod topposten i EQT som 
bare 51årig. 

Alle tre har i stedet kastet sig over 
bestyrelsesarbejdet – som Stine Bos
se også planlægger – hvilket er ganske 
symptomatisk for de øgede krav, der 
stilles til både bestyrelser og direktio
ner i dag. Det mener i hvert fald Søren 
Brandi: 

”Det er et faktum, at de bestyrel
sesposter, som mange CEO’s bestrider 
ved siden af jobbet, tidsmæssigt kræver 
mere og mere. Der er øgede krav i form 
af både lovgivning og soft law, og sam
tidig har virksomhederne brug for, at 
bestyrelsen er mere aktiv og retnings
sættende. Når det så oven i købet bliver 
stadigt mere krævende at være topchef, 
så kan man ikke som tidligere jonglere 
begge dele.”

Anciennitet for large cap-topchefer.
   Dato for  
Selskab Topchef udnævnelse Anciennitet
Tryg* Morten Hübbe 12. januar 2011 0,0 år
Sydbank Karen Frøsig 1. juni 2010 0,6 år
Topdanmark Christian Sagild 1. juni 2009 1,6 år
TDC Henrik Poulsen 11. november 2008 2,2 år
Coloplast Lars Rasmussen 30. september 2008 2,3 år
DSV Jens Bjørn Andersen 1. august 2008 2,5 år
H. Lundbeck Ulf Arne Wiinberg 1. juni 2008 2,6 år
Pandora Mikkel Vendelin Olesen 2. maj 2008 2,7 år
A.P. Møller - Mærsk Nils Smedegaard Andersen 11. november 2007 3,2 år
Carlsberg Jørgen Buhl Rasmussen 11. oktober 2007 3,3 år
Nordea Christian Clausen 13. april 2007 3,8 år
Danisco Tom Knutzen 1. maj 2006 4,7 år
NKT Holding Thomas Hofman-Bang 1. januar 2006 5,1 år
Chr. Hansen Holding Lars Frederiksen 8. november 2005 5,2 år
G4S Nick Buckles 1. juni 2005 5,6 år
Vestas Wind Systems Ditlev Engel 1. maj 2005 5,7 år
D/S Norden Carsten Mortensen 12. januar 2005 6,0 år
Rockwool International Eelco van Heel 19. april 2004 6,8 år
FLSmidth & Co. Jørgen Huno Rasmussen 29. januar 2004 7,0 år
Novo Nordisk Lars Rebien Sørensen 1. november 2000 10,2 år
Novozymes Steen Riisgaard 1. november 2000 10,2 år
William Demant Holding Niels Jacobsen 12. maj 1998 12,7 år
Danske Bank Peter Straarup 1. februar 1998 13,0 år
Jyske Bank Anders Dam 1. juli 1995 15,6 år

Note: *Morten Hübbe tiltræder i Tryg 1. februar, men blev udnævnt 12. januar. GN Store Nord og Københavns Lufthavne er ikke 
medtaget, da topchefjobbene her er ledige. Kilde: Greens, BIQ, Kraks Blå bog og selskabernes hjemmesider.

Så læNge hAr De DANSKe Topchefer SiDDeT

STyring: Stine Bosse glæder sig til selv at have magten over sin kalender og aftaler.
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