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Claus V. Hemmingsen, CEO for Maersk Drilling indtræder som ny
bestyrelsesformand for Danish-Chinese Business Forum
Claus V. Hemmingsen blev ved generelforsamlingen til årsmødet d. 14. april valgt som ny
bestyrelsesformand for Danish-Chinese Business Forum. Claus V. Hemmingsen afløser
Thorkil Kastberg Christensen, tidligere Senior Vice President og CFO for Novo A/S, efter 11 år
i bestyrelsen.
Den nye bestyrelsesformand, Claus V. Hemmingsen, som tidligere var næstformand i bestyrelsen, ser
frem til at stå i spidsen for Danish-Chinese Business Forum og i samarbejde med bestyrelsen sætte den
strategiske retning for organisationen. ”Danish-Chinese Business Forum er et unikt mødested for
danske virksomheder og virksomhedsledere med aktivitet i Kina. Jeg har fulgt organisationen siden
starten i 2005 og har oplevet, hvordan såvel bredden som dybden af dens aktiviteter har udviklet sig
over årene. Det afspejler, hvordan dansk erhvervsliv har bevæget sig fra at skulle lære at forstå Kina for
første gang til i dag, hvor der er tale om erfaringsudveksling på højt niveau mellem danske Kinakendere fra mange forskellige brancher" udtaler Claus V. Hemmingsen.
Inden Claus V. Hemmingsen blev udnævnt som CEO for Maersk Drilling, opbyggede han betydelig
erfaring fra Asien. Han har en baggrund i Maersk Line som vicedirektør og senere direktør i Hong
Kong og som Senior Vice President for Maersk Line i Singapore. Tom Jensen, Generelsekretær for
Danish-Chinese Business Forum udtaler: ”Dertil kommer at Claus V. Hemmingsen sidder i
Guangdong provinsens advisory board, som er udpeget af guvernørens kontor. Claus V. Hemmingsen
er en stærk profil til formandsposten og en dygtig og respekteret erhvervsmand, som vil arbejde for at
styrke Danish-Chinese Business Forum i Danmark såvel som i Kina”.
Danish-Chinese Business Forum har siden stiftelsen i 2005 været i rivende udvikling og været primus
motor for at styrke dansk erhvervsliv i Kina. Den afgående bestyrelsesformand Thorkil Kastberg
Christensen lod sig sidste år pensionere efter sit mangeårige virke i Novo Gruppen. ”Det har været en
meget stor fornøjelse at være en af grundlæggerne af DCBF og medlem af bestyrelsen siden starten i
2005. Det er så mange dygtige og stærke profiler i bestyrelsen, at jeg kan trække mig tilbage med ro i
maven”, udtaler Thorkil Kastberg Christensen.
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