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DFDS indfører ny ledelsesstruktur 
    
DFDS får en ny ledelsesstruktur, der er tilpasset selskabets nye strategi med fem business 
units og med øget fokus på HR.  Koncerndirektør Søren Jespersen forlader i den forbindelse 
DFDS. 
 
Den 12. september 2007 offentliggjorde DFDS sin nye strategi ”Fra ruter til netværk.”. Et 
nøgleelement var, at de to divisioner DFDS Seaways og DFDS Tor Lline blev opdelt i fem 
business units. Som en konsekvens heraf ændres ledelsesstrukturen pr 1. januar 2008, så den 
svarer til den nye organisationsstruktur og rederiets ønsker om vækst og yderligere fokus på 
HR.   
 
Koncernledelsen (Executive Management) består således fra den 1. januar 2008 af Niels 
Smedegaard som President & CEO samt fem Executive Vice Presidents: Christian Merrild 
(Finance), Henrik Holck (Human Resources), Peder Gellert Pedersen (Ro-Ro og Terminals), 
Ole Sehested (Container og Trailer) samt indtil videre Niels Smedegaard (Passenger). Den 
aktieretlige direktion udgøres af Niels Smedegaard og Christian Merrild.  
 
Koncerndirektør Søren Jespersen har ikke ønsket at være en del af den nye struktur. Der er 
derfor indgået gensidig aftale mellem bestyrelsen og Søren Jespersen om, at han forlader 
DFDS-koncernen i forbindelse med etableringen af den nye struktur.     
 
Den nye ledelsesstruktur træder i kraft den 1. januar 2008. Det er aftalt med Søren Jespersen, 
at han forbliver på sin post i en kortere periode i forbindelse med overdragelse af ledelsesop-
gaverne i DFDS Seaways til Niels Smedegaard.  Rederiet har samtidig iværksat processen med 
at finde en fremtidig leder (Executive Vice President) for Business Unit Passenger.   
 
DFDS A/S 
 
 
 
For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Niels Smedegaard, telefon 3342 3400 eller 
Kommunikationschef Gert Jakobsen, mobiltelefon 2440 0043. 
 
 
 
 
DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS driver fragtruter, kombinerede 
passager- og fragtruter, salgsselskaber samt havneterminaler til håndtering af fragt og passagerer. DFDS 
beskæftiger ca. 4.200 medarbejdere og opererer ca. 65 skibe. 
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