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Den 7. juni 2018 

 

 

BankInvest-koncernen ansætter en COO (Chief Operating Officer). Samtidig udnævnes ny 

direktør for BI Management A/S, og dette medfører ændringer i organisationen.  

 

BankInvest har pr. den 1. september 2018 ansat en ny COO og medlem af koncernens 

forretningsledelse. Efter aftale med den ny COOs nuværende arbejdsgiver bliver navnet 

imidlertid først offentliggjort senere. 

 

Malene Ehrenskjöld er dags dato udnævnt til direktør i investeringsforvaltningsselskabet BI 

Management A/S og som medlem af koncernens forretningsledelse. Malene Ehrenskjöld 

har siden januar 2018 været konstitueret direktør i BI Management A/S og medlem af 

forretningsledelsen. 

 

Ledelsesændringerne fører ligeledes til ændringer af organisation og ansvarsområder i 

BankInvest. 

 

I forbindelse hermed fratræder Thomas Gunnarsson, CFO med ansvar for koncernøkonomi 

og IT efter gensidig aftale sin stilling. Thomas Gunnarsson kom til BankInvest i marts 2016. 

 

”Vi har tegnet en ny organisation for at kunne samle drift og produktion under én direktør, 

en COO, og her har vi skønnet, at der var behov for en anden profil. Vi vil gerne takke 

Thomas for indsatsen og ønsker ham al muligt held og lykke fremover”, siger Lars Bo 

Bertram. 

 

Ansvaret for koncernøkonomi og IT overgår til den ny COO, som ligeledes får ansvaret for 

driftsområderne Fund Management, Operations og Fondsregnskab.  Den ny COO vil 

referere til Lars Bo Bertram, adm. direktør i BI Holding A/S og BankInvest-koncernen. 

 

Malene Ehrenskjöld får ansvaret for ledelsen af BI Management A/S og kapital- og 

investeringsforeningerne BankInvest. Herunder ansvaret for afdelingerne koncernjura, 

compliance & risikostyring samt bestyrelsessekretariatet. 

 

Malene Ehrenskjöld er uddannet cand.jur. og advokat samt har en betydelig 

ledelseserfaring fra den finansielle sektor om bl.a. juridiske, organisatoriske og 

compliancemæssige forhold.  Malene Ehrenskjöld var gennem næsten ti år ansat i 

Nordea-koncernen og havde her flere fremtrædende ledelsesposter bl.a. som adm. 

direktør i Nordea Invest Fund Management frem til 2014. Inden da var Malene Ehrenskjöld 
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Global Head of Compliance & Operational Risk i Nordea Savings and Asset Management. 

 

”De ændringer i ledelse og organisation, som vi påbegyndte i januar bl.a. med 

konstitueringen af Malene Ehrenskjöld, er nu endeligt faldet på plads. BankInvest samler 

drifts- og produktionsområderne under én direktør i forretningsledelsen, og til den opgave 

har vi hentet en stærk og erfaren leder udefra”, siger Lars Bo Bertram.  

 

De øvrige medlemmer af forretningsledelsen i BankInvest er ud over Lars Bo Bertram fortsat 

investeringsdirektør Andrea Panzieri og kundedirektør Sanne Fredenslund. 
 

Yderligere oplysninger: 

Adm. direktør Lars Bo Bertram, tlf. 4042 7480 

Kommunikationschef Dag Holmstad, tlf. 2425 6081 
 

Om BankInvest: 

BankInvest-koncernen er en dansk kapitalforvalter og udbyder af investerings- og 

kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på ca. 149 

mia. kr. BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og ejes i dag af 40 danske lokale og 

landsdækkende pengeinstitutter. 


