
Malene Ehrenskjöld
Bestyrelsesprofil

Kompetencer i bestyrelseslokalet:
• Fokus på compliance, governance med en

risikobaseret tilgang
• Forretningsforståelse – samspillet mellem

regulering og forretning
• Fremadskuende – fokus på krav fra det 

omkringliggende samfund
• Fokus på værdikæden
• Det hele menneske – fokus på ledelse og

værdiskabelsen fra medarbejdere

Kompetencer – fagligt:
• Stærk juridisk, compliance og operationel risiko 

baggrund
• Mange års erfaring på direktionsniveau fra større

danske finansielle virksomheder
• Erfaring fra begge sider af bestyrelseslokalet
• Indsigt i bæredygtighedskrav (UN SDG), ESG og

CSR
Kompetencer – menneskeligt:
• Autentisk
• Beslutningskraft
• Engageret
• I bevægelse

Nuværende poster:
• Bestyrelsesmedlem I NORD.investments

A/S
• Næstformand i bestyrelsen for Rungsted 

private Realskole
• Advisory Board medlem Plata A/S



Malene Ehrenskjöld
Bestyrelsesprofil -CV

Erhvervserfaring:
• Okt. 2020 - Selvstændig konsulent og professionelt

bestyrelsesmedlem, fokus på compliance, governance og
operational risiko

• Okt. 2015 til Maj 2020 – ansat i BankInvest koncernen, 
leder af Jura og Compliance og fra juni 2018, 
direktionesmedlem og medlem af koncernledelsen, 
ansvarlig for  administrationsselskabet for UCITS og
AIF´er, Jura, Compliance, Operational Risk, samtlige
bestyrelser, interne som eksterne

• Aug. 2004 til januar 2014 – Ansat i Nordea Asset 
Management, leder af Compliancefunktionen frem til
2011, derefter direktør for Nordea Invest. Fokus på
forandringsledelse, risikostyring, bl.a. gennem 
finanskrisen i 2008, værdibaseret kommunikation og
salg til både private banking segment og detailkunder

• Marts 1999 til juli 2004 - Ansat i Nykredit koncernen, 
juridisk afdeling, fokus på behandling af generelle
juridiske forespørgsler og behandling af fortrolige data

• Juli 1995 til februar 1999 – ansat inden for 
Justitsministerierts område

Privat:
• Gift, 2 børn på 12 og 16 år
• Aktiv fritid- helst outdoor i form af sejlads, løb, 

cykelture og open water svømning

Øvrige oplysninger:
• Gennem mange år underviser på

Københavns Universitet i ejendomsret
• Taler ved flere konferencer omkring

compliance


