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Ledelsesændringer i Det Danske Madhus

Det Danske Madhus gennemfører generationsskifte med udnævnelsen af ny CEO og CFO i selskabet.
Fra den 1. januar 2016 er Henrik Solkær udnævnt til CEO for Det Danske Madhus. Henrik kommer fra en
stilling som CSCO i Pågen. Henrik har arbejdet med supply chain, produktion, kvalitet og udvikling i blandt
andet Nordzucker, Danisco, Schulstad og Gategourmet, og han har været direktør i KRAM Madservice.
Herudover har Henrik været aktiv i bestyrelsen i Det Danske Madhus siden opstarten i 2003, hvor han har
været medlem af bestyrelsen i holdingselskabet og bestyrelsesformand for flere af datterselskaberne.
Samtidig med udnævnelsen af ny CEO er Dorte Munch-Nielsen udnævnt til ny CFO. Dorte kommer med 15
års erfaring fra Lantmännen Schulstad A/S og Lantmännen Unibake Denmark A/S, hvor den seneste rolle
var som CFO for Cluster Denmark & Germany. Dorte har en solid økonomisk baggrund og har gennem
hendes virke været ansvarlig for økonomi, IT, HR og administration. Dorte kommer med en stor ledelses- og
driftsøkonomisk erfaring fra levnedsmiddelindustrien, hvor hun har arbejdet med optimeringer inden for
hele værdikæden.
Som led i generationsskiftet udnævnes stifter af Det Danske Madhus, Henrik Sørensen, som
bestyrelsesformand, mens Managing Partner i Polaris, Jan Johan Kühl, vil indtage rollen som næstformand.
Nuværende CFO i Det Danske Madhus, Brian Sørensen, indtræder som menigt medlem af bestyrelsen i
madhuset, men fortsætter som direktør i Multi Trans.
Jan Kühl udtaler: ”Den nuværende ledelse i Det Danske Madhus har gjort et fremragende stykke arbejde og
skabt Danmarks absolut førende leverandør af mad til visiterede ældre i landets kommuner. Hos Polaris
bakker vi op om Henrik og Brians beslutning, og sammen med den nye ledelse ser vi frem til at fortsætte
arbejdet med at udvikle Det Danske Madhus’ unikke markedsplatform yderligere i de kommende år.”
Henrik Sørensen udtaler: ”Jeg ser det som en naturlig del af den udvikling, Det Danske Madhus er i gang
med. Jeg er meget stolt af de resultater, vi i Det Danske Madhus sammen har opnået. Det er en meget
velovervejet beslutning, Brian og jeg har truffet i fællesskab, og jeg synes, at vi har fået sat et stærkt hold til
at føre virksomheden videre. Jeg glæder mig til at træde ind i rollen som en aktiv bestyrelsesformand og
fortsætte arbejdet, og jeg kan nok heller ikke helt holde mig fra at komme rundt i madhusene og
smagstjekke frikadellerne engang i mellem.”
Henrik Solkær udtaler: ”Jeg har været med i Det Danske Madhus siden starten gennem mit arbejde i
bestyrelsen, og det er en spændende virksomhed, der har været, og fortsat er, i rivende udvikling. Jeg har
derfor også et godt kendskab til både organisationen og vores offentlige samarbejdspartnere. Den erfaring
jeg har med mig, fra mine mange år med ledelse i fødevareindustrien, i forskellige lande, ser jeg frem til at
kunne bidrage med i forhold til at videreudvikle og modne virksomheden. Derudover brænder jeg for at lave
god mad og skabe gode madoplevelser, og det ser jeg også som en vigtig egenskab for at kunne bestride
rollen som CEO i Det Danske Madhus. Det bliver en spændende opgave, som jeg ser frem til at tage fat på
sammen med de mange dygtige og engagerede medarbejdere.”
Bestyrelsen i Det Danske Madhus vil gerne takke Henrik Sørensen og Brian Sørensen for deres store arbejde
med at udvikle Det Danske Madhus til en stærk og succesfuld virksomhed på det danske marked for
ældremad, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med dem i bestyrelsen.

Det Danske Madhus:
Det Danske Madhus er Danmarks største virksomhed inden for tilberedning og distribution af hjemmelavet
mad til visiterede danske borgere. De leverer dagligt mad til ca. 16.000 kunder i hele landet. Fra seks
madhuse landet over betjener virksomheden hjemmeboende ældre under Fritvalgsordningen og
plejecentre i 83 kommuner samt patienter på 3 sygehuse i Region Sjælland. I 2013 havde Det Danske
Madhus 300 heltidsansatte og en omsætning på ca. 400 mio. kr. Datterselskabet Multi Trans står for
leveringen af maden fra Det Danske Madhus. I 2015 købte Det Danske Madhus Kokken & Konditoren, der
også tilbereder og leverer mad til ældre i Aarhusområdet.

Polaris Private Equity:
Polaris Private Equity er en dansk kapitalfond, som investerer i veletablerede mindre og mellemstore
virksomheder i Danmark og Sverige. Virksomhederne skal have et godt udviklingspotentiale og en
omsætning på typisk DKK 200 – 1.500 mio. Polaris’ første fond med DKK 1,4 mia. er fuldt realiseret, mens
Polaris nu har kapitaltilsagn på over DKK 7,7 mia. fordelt over fond II, III, og IV. Til dato har Polaris
investeret i 32 virksomheder og afhændet 19, samt gennemført over 55 add-on investeringer i porteføljevirksomhederne.

