
 
 

 

Copenhagen Fintech sætter nyt bestyrelseshold 
Copenhagen Fintech vil styrke dansk fintech yderligere – både nationalt og internationalt. Som led i det 
oprustes bestyrelsen med og nye bestyrelsesmedlemmer, som sammen med de resterende vil sætte endnu 
mere turbo på potentialet og resultaterne for dansk fintech.  

Der er blevet skabt tusindvis af jobs, investeringerne slog alle rekorder i 2019 og antallet af innovative SMV’ere 
inden for fintech udgør nu mere end 250. Antallet af partnerskaber mellem startups og den etablerede industri 
er også mangedoblet siden udgangspunktet. Det er alle flotte resultater, som Copenhagen Fintech er stolte 
af. Med et helt nyt bestyrelseshold skrues der yderligere op for ambitionerne.  

”Copenhagen Fintech er en stærkt og central spiller på den danske og udenlandske fintech scene. Jeg har 
haft fornøjelsen af at være med fra begyndelsen og ser frem til at rykke endnu tættere på som ny formand. 
Den hidtidige bestyrelse har været utrolig stærk – og nu styrker vi arbejdet endnu mere fremadrettet ved at 
supplere med nye stærke profiler” siger Ulrik Nødgaard, bestyrelsesformand for Copenhagen Fintech og 
fortsætter: 

”Med den nye bestyrelse får vi nye stærke profiler ind med tæt kontakt til både fintech, finansiering, 
iværksætteri og innovation” 

Bestyrelsen udvides med:  

• Adm. direktør for Vækstfonden, Rolf Kjærgaard.  
• Bankdirektør i Jyske Bank, Peter Schleidt 
• Adm. direktør i Velliv, Steen Michael Erichsen.  
• Adm. direktør for Dreamplan.io, Stine Kalmer Jørgensen.  
• Adm. direktør for Jamii.one Charlotte Rønje 
• Adm. direktør for Lendme, Frederik Murmann.  

Kent Petersen, formand for Finansforbundet og Lars Frelle, direktør i Dansk Industri fortsætter i bestyrelsen.  

Fremtiden byder på nye samarbejder 

Som vækstorganisation har Copenhagen Fintech udviklet en unik model baseret på et innovativt samspil 
mellem startups, etablerede virksomheder, videnmiljøer og investorer, som på få år har medvirket til at flytte 
Dansk Fintech til at være en national styrkeposition. Ifølge en aktuel rapport fra Startup Genome er 
Copenhagen Fintech blandt de 20 stærkeste globale centre. Den styrkeposition Copenhagen Fintech har 
opbygget skal nu også kobles til universiteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner.  

”Vi får fremadrettet mulighed for at samarbejde endnu tættere med videnmiljøerne i Danmark, så vi sammen 
kan løfte den nationale styrkeposition for finans og fintech. I bestyrelsen har vi fået bragt alle kompetencer 
sammen i ét rum, og suppleret med et stærkt fagligt sekretariat, skal de bruges i et samarbejde hvor fintech 
kobles sammen med relevante forskning og udvikling på universiteter og øvrige videregående 
uddannelsesinstitutioner. Sammen kan vi styrke fintech både nationalt og internationalt” siger Ulrik Nødgaard.  

Om Copenhagen Fintech  

Copenhagen FinTech er en non-profit forening, som ønsker at skabe et konkurrencedygtigt dansk økosystem 
for virksomheder inden for finansiel teknologi. Organisationen blev stiftet i 2016 af Finans Danmark, 
Finansforbundet og Københavns Kommune og støttes i dag af mere end 180 partnere, sponsorer og 
medlemmer. Fra Copenhagen Fintech Lab i København arbejder 50 virksomheder og 170 entreprenører nye 
innovative produkter og services. I 2019 indtrådte Dansk Industri i bestyrelsen for Copenhagen FinTech. I 2020 
blev Copenhagen Fintech Policy lanceret som et partnerskab mellem Finans Danmark, Dansk Industri DI, 
Finansforbundet og Copenhagen Fintech. Copenhagen Fintech Policy skal fungere som en politiske talerør for 
de mange fintech startups og SMV’er.  



 
 

 

For yderligere information 

Finans Danmark; Stine Luise Goll, PA – og kommunikationsdirektør; 30161009 

Copenhagen Fintech: Direktør Thomas Krogh Jensen; tkj@copenhagenfintech.dk; 20601548 

 


