Bestyrelsens
CV
Fhv. adm. direktør Gunnar í Liða
Født den 13. april 1960 (Mand)
Indtrådt i bestyrelsen den 6. april 2005.
Senest genvalgt i 2021.
Aktuel valgperiode udløber i 2023.
Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed
Formand for revisionsudvalget, formand for risikoudvalget, formand for nomineringsudvalget og
formand for vederlagsudvalget
Bestyrelsesmedlem i:
Gist og Vist P/F (formand)
Formand for nomineringsudvalget i:
Bakkafrost P/F
Økonomidirektør i:
P/F SMJ Rådgivende Ingeniører
Gunnar í Liða er cand.polit., suppleret med ledelsesmæssig uddannelse fra Wharton Business
School og har fra 1988 til 2010 været ansat i den finansielle sektor på Færøerne – indtil
udgangen af 2010 som direktør i Færøernes største forsikringsselskab, hvor han fratrådte
stillingen. Gunnar í Liða har derudover stor erfaring fra bestyrelsesarbejde i færøske selskaber,
herunder finansiel virksomhed og en særlig indsigt i nordatlantisk økonomi og finansiering.
Vicedirektør Kristian Frederik Lennert
INUPLAN A/S
Født den 30. november 1956 (Mand)
Indtrådt i bestyrelsen den 8. april 2003.
Senest genvalgt i 2020.
Aktuel valgperiode udløber i 2022.
Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed
Medlem af revisionsudvalget, medlem af risikoudvalget, medlem af nomineringsudvalget og
medlem af vederlagsudvalget.
Bestyrelsesmedlem i:
INUPLAN A/S (formand)
Direktør i:
Ejendomsselskabet Issortarfik ApS
Attavik-Udlejning
Kristian Frederik Lennert er cand. polyt. (civilingeniør indenfor byggeri) og har siden 1984 været
ansat i INUPLAN A/S og i perioden 2002-2019 som direktør i firmaet.
Kristian Frederik Lennert har derudover erfaring fra bestyrelsesarbejde i grønlandske selskaber
og har gennem sine ansættelser opnået indsigt i Grønlands økonomiske sammenhænge og
samfundsforhold, herunder særligt bygge- og anlægsområdet.
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Programchef Maliina Bitsch Abelsen
Unicef Grønland
Født den 7. februar 1976 (Kvinde)
Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts 2018.
Senest genvalgt i 2020.
Aktuel valgperiode udløber i 2022.
Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed
Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget
Ejer af:
Pikiala
Medejer af:
Yogarta I/S
Maliina Abelsen er uddannet cand.scient.soc. og har en mastergrad i Policy and Applied Social
Research. Hun har i perioden 2016-2019 været CCO/kommerciel direktør i Air Greenland med
ansvar for blandt andet kommerciel udvikling, salg og marketing.
Maliina Abelsen var fra 2014 til 2016 direktør for Arctic Winter Games 2016. Fra 2015 til 2017
var Maliina Abelsen næstformand i bestyrelsen for TELE Greenland A/S.
Maliina Abelsen var medlem af Inatsisartut fra 2009 til 2014 og har i perioden haft poster i
Naalakkersuisut, senest som Naalakkersuisoq for Finanser fra 2011 til 2013. Maliina Abelsen har
tidligere været ansat i FN’s menneskerettighedskommissariat i Genève og udenrigsdirektoratet i
Nuuk.
Administrerende direktør, Ellen Dalsgaard Zdravkovic,
nærpension forsikringsformidling A/S
Født den 5. juli 1972 (Kvinde)
Indtrådt i bestyrelsen den 24. marts 2021.
Aktuel valgperiode udløber i 2023.
Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed
Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget
Ellen Dalsgaard Zdravkovic er direktør i nærpension, der er et datterselskab 100% ejet af AP
Pension, som formidler pensions- og forsikringsløsninger til 30+ danske lokale pengeinstitutter.
Hun har tidligere blandt andet været ansat i Finansministeriet, manager i konsulentfirmaet
Qvartz og har i en længere årrække arbejdet i ATP både som konsulent, afdelingschef og sidst
som underdirektør.
Ellen Dalsgaard Zdravkovic er uddannet cand. scient pol. fra Københavns Universitet. Ellen
Dalsgaard Zdravkovic færdiggør i marts 2021 bestyrelsesuddannelse indenfor forsikring og
pension på Copenhagen Business School, og har derudover læst en række MBA-fag på Rutgers
University samt gennemført managementforløb på London Business School.
Ellen Dalsgaard Zdravkovic har stor erfaring med transformationer, innovation & digitalisering af
komplekse processer med mange transaktioner, compliance og bæredygtig omstilling.
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Fhv. vicedirektør Lars Holst
Født den 15. februar 1952 (Mand)
Indtrådt i bestyrelsen den 25. marts 2015.
Senest genvalgt i 2021.
Aktuel valgperiode udløber i 2023.
Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed
Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget
Lars Holst har som tidligere vicedirektør i Nykredit samt som medlem af revisions- og
risikoudvalget i en årrække erfaring med regnskabsaflæggelse og revision, hvorfor bestyrelsen
anser ham for at være uafhængigt medlem af revisionsudvalget med regnskabsmæssige
kvalifikationer.
Bestyrelsesmedlem i:
Vestjysk Bank A/S
AG Gruppen A/S (formand)
AG Construction A/S (formand)
AG Development A/S (formand)
Amager Erhvervsforening A/S (formand)
Amager Strandvej 100 A/S (formand)
Ørestad Syd 2015 A/S (formand)
Ørestad Syd A/S (formand)
AG Investments A/S (formand)
Vækstfonden (næstformand)
Lars Holst er HD i regnskabsvæsen, har en Executive MBA og har gennemført managementforløb
på Stanford University og IMD Business School. Lars Holst har været ansat i Nykredit i perioden
1987-2014 og har fra 1995 og til sin pension i 2014 fungeret som kreditchef. Lars Holst har
udover en række bestyrelsesposter i danske finansielle virksomheder og ejendomsselskaber
også været medlem af realkreditsektorens Grønlandsudvalg (2004-2014), samt siddet i
Finansrådets Kreditudvalg (2010-2014).

Fhv. Adm. direktør Peter Angutinguaq Wistoft
Født den 8. april 1964 (Mand)
Indtrådt i bestyrelsen den 27. marts 2019.
Senest genvalgt i 2020.
Aktuel valgperiode udløber i 2022.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed
Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget
Peter Wistoft har som statsautoriseret revisor og mange års erfaring i revisionsbranchen stor
erfaring med regnskabsaflæggelse og revision, hvorfor bestyrelsen anser ham for at være
uafhængigt medlem af revisionsudvalget med regnskabs- og revisionsmæssige kvalifikationer.
Peter Wistoft er tidligere adm. direktør i Kalaallit Airports Holding A/S. Han er uddannet
statsautoriseret revisor og er tidligere indehaver i revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte.
Endvidere er Peter Wistoft uddannet i strategisk ledelse fra INSEAD.
Peter Wistoft har fungeret som revisor og rådgiver for større selskaber indenfor detailhandel,
energiforsyning, tele- og postvirksomhed, byggeri og boligadministration, offentlig
administration – herunder Grønlands Selvstyre.
Peter Wistoft har stor erfaring med krisestyring, omstruktureringer, fusioner, spaltninger,
prospekter, børsnotering mv. og har dyb indsigt indenfor regnskab og grønlandsk særlovgivning.
Peter Wistoft har desuden undervist bestyrelser primært indenfor god selskabsledelse.
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Filialdirektør Malene Meilfart Christensen
GrønlandsBANKEN A/S
Født den 09. august 1979 (Kvinde)
Indtrådt i bestyrelsen den 27. marts 2019.
Aktuel valgperiode udløber i 2023.
Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget
Souschef Yvonne Jane Poulsen Kyed
GrønlandsBANKEN A/S
Født den 29. januar 1970 (Kvinde)
Indtrådt i bestyrelsen den 23. marts 2011.
Senest genvalgt i 2019.
Aktuel valgperiode udløber i 2023.
Medlem af revisionsudvalget, medlem af risikoudvalget og medlem af vederlagsudvalget
Kommunikations- og marketingkonsulent Niels Peter Fleischer Rex
GrønlandsBANKEN A/S
Født den 02. oktober 1981 (Mand)
Indtrådt i bestyrelsen den 27. marts 2019.
Aktuel valgperiode udløber i 2023.
Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget
Bestyrelsesmedlem i:
Elite Sport Greenland
24-03-2021
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