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Ny bestyrelse og direktion i LR Realkredit A/S samt forløb af generalforsamling
Ny ledelse
I forbindelse med Nykredit Realkredit A/S’ overtagelse af LR Realkredit A/S har en ekstraordinær generalforsamling i LR Realkredit A/S i dag udpeget ny bestyrelse bestående af Søren Kviesgaard (formand), Kenneth Hedegaard, Palle Nordahl og Dan Erik Krarup Sørensen, idet de tidligere medlemmer af bestyrelsen samtidig er fratrådt.
Selskabets administrerende direktør, Carsten Wiggers, har efter mere end 23 år som direktør valgt at gå på pension og fratræder sin stilling og udtræder af direktionen per dags dato. Som ny administrerende direktør har bestyrelsen udpeget Søren Krogh Brynningsen.
Den nye ledelses baggrund
Søren Kviesgaard er ansat i Nykredit som Executive Vice President, Head of Corporates & Institutions (C&I) og
har tidligere arbejdet hos blandt andet PwC, FIH Erhvervsbank og Danske Bank. Søren Kviesgaard er uddannet
cand.merc.aud fra Handelshøjskolen i Aarhus og er statsautoriseret revisor.
Kenneth Hedegaard er advokat og ansat i Nykredit som Executive Vice Precident, Head of Group Legal Affairs og
har tidligere arbejdet som advokat i advokatfirmaet Philip & Partnere (i dag Bech-Bruun). Kenneth Hedegaard er
bestyrelsesmedlem i bl.a. Nykredit Portefølje Administration A/S og Nykredit Mægler A/S og uddannet cand.jur.
fra Københavns Universitet.
Palle Nordahl er ansat i Nykredit som Executive Vice President, Head of Group Finance og har tidligere været ansat hos bl.a. JPMorgan og FIH Erhvervsbank. Palle Nordahl bestrider flere bestyrelsesposter, bl.a. som bestyrelsesmedlem i Sparinvest, og er uddannet M.Sc, Business Administration fra Aarhus Universitet.
Dan Sørensen er ansat som bankdirektør i Nykredit Bank A/S og som Executive Vice President, Regulering i Nykredit. Dan Sørensen er bestyrelsesmedlem i Nykredit Portefølje Administration A/S, Sparinvest S.A. og Realkreditrådet og er bl.a. uddannet Ph.d. i matematik fra DTU og HD fra CBS.
Søren Brynningsen er ansat i Nykredit som underdirektør – C&I Special Housing, og har ansvar for koncernens
aktiviteter inden for områderne andelsboligforeninger og almene boliger.
Forløb af generalforsamling
På den ekstraordinære generalforsamling, som med eneaktionærens samtykke blev afholdt uden kald og varsel,
blev der endvidere truffet beslutning om decharge til den daværende bestyrelsen og om ændring af selskabets tegningsregel samt bestyrelsens størrelse og valgperiode. Tegningsreglen og de øvrige ændringer fremgår af selskabets ny vedtægter, der er tilgængelig ved henvendelse på selskabets kontor.
Yderligere information
For yderligere information, kontakt underdirektør Claus Boholm på telefon +45 33 42 08 31.

