Bilag
Fra Fonden af 20. December har vi modtaget følgende:

organisering og kultur i VELUX. Han har desuden fungeret i en række
forskellige roller indenfor VELUX-koncernen siden 1994.

”Forslag til sammensætning af bestyrelsen for Solar A/S
Fonden af 20. December foreslår nyvalg af Morten Chrone samt genvalg
af Peter Bang, Louise Knauer, Jesper Dalsgaard, Jens Peter Toft og Jens
Borum.
Morten Chrone, har de seneste 25 år haft ledende stillinger i
byggeindustrien/grossistbranchen i ind- og udland og har betydeligt
kendskab til Solar’s kerneforretning og de markeder, der opereres i.
Morten Chrone, dep. Group CEO HusCompagniet, har tidligere været
koncerndirektør hos NCC Construction A/S (2005-2009), Group CCO hos
Brdr. A&O Johansen A/S (2009-2013) samt adm. dir. for Spæncom (20132017). Morten Chrone har i sit virke ledet forretningsenheder i Danmark,
Sverige, Norge, Tyskland og England.
Morten Chrone er uddannet MBA fra Cranfield School of Management
(2001) og bygningsingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Århus (1994) og har
efterfølgende suppleret med en række uddannelser på IMD samt Stanford
Graduate School of Business, senest The Corporate Entrepreneur (2015)
og Stanford Executive Program (2011).
Morten Chrone har udover at sidde i bestyrelsen i moderselskabet
HusCompagniet A/S seks interne bestyrelsesposter og har desuden
følgende eksterne bestyrelsesposter SCH ApS, Steen Jørgensen ElInstallation samt Barslund A/S.
Morten Chrone er født 4. januar 1966.
Peter Bang har arbejdet i VELUX Gruppen siden 1994 og siden 2011 som
koncerndirektør og CFO med nuværende ansvar for Group Functions
(Finans, Performance Management & BI, IT, HR, Global Business
Services, Kommunikation, CSR og Public Affairs). Han har endvidere
ansvar for Koncernens digitale strategiske initiativer samt en række
transformationsprojekter, hvor der implementeres en mere global

Peter Bang har erfaring inden for byggeri, klima/energi, globalisering,
digitalisering, organisationsudvikling, change management,
kommunikation samt økonomi og performance management.
Peter Bang er uddannet som cand. oecon (1994) fra Aarhus Universitet
med speciale i driftsøkonomi og finansiering. Han har qua sit virke i
VELUX erhvervet sig et godt kendskab til fondsledede selskaber og
virksomheder med tilknytning til byggebranchen.
Peter Bang blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2018 og har syv
interne bestyrelsesposter i VELUX koncernen og er desuden medlem af
bestyrelsen for O.B. Holding. Aabenraa ApS.
Peter Bang er beskrevet på Solar’s hjemmeside https://www.solar.eu/ourcompany/management-and-board-of-directors/Peter-Bang/
Peter Bang er født 2. april 1969.
Louise Knauer har i perioden 2015-18 arbejdet i TDC Group som
koncerndirektør senest i stillingen som Senior Executive Vice President for
Group Data, Security og Wholesale, samt Group Chief Data & Security
Officer hos TDC A/S. Hendes forhenværende rolle i TDC Group var som
Group Chief Strategy Officer, med ansvar for Strategy, Business
Intelligence, M&A, mm. Hun har tidligere som CEO i Wibroe, Duckerts &
Partners, People Group A/S (2013-15) haft ansvaret for gennemførsel af
en strategisk og finansiel turn-around og arbejdet internationalt som
management konsulent i McKinsey & Company (2008-13).
Louise Knauer har således stor erfaring med strategi- og
virksomhedsudvikling både nationalt og internationalt samt med
teknologisk drevet innovation og forretningsudvikling.
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Louise Knauer er uddannet på CBS (2003-8) med en B.Sc. i Commercial
Law and Business Economics og en M.Sc. i Finance and Strategic
Management.

Jesper Dalsgaard er beskrevet på Solar’s hjemmeside
https://www.solar.eu/our-company/management-and-board-ofdirectors/jesper-dalsgaard/

Louise Knauer blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2017 og varetager
herudover en række andre bestyrelsesopgaver som beskrevet på Solar’s
hjemmeside: https://www.solar.eu/our-company/management-and-boardof-directors/louise-knauer/

Jesper Dalsgaard er født 15. januar 1968.

Louise Knauer er født 6. november 1983.
Jesper Dalsgaard har siden starten af 2017 fungeret som Managing
Director for Rambøll Buildings med globalt ansvar for Rambølls aktiviteter
inden for rådgivning rettet mod bygninger. Han har tidligere været Senior
Director og Head of Maersk Management Consulting i A.P. Møller-Maersk
(2015-17), Group Director, Strategy and M&A i Rambøll Group (2013-14),
Business Development Director i VKR Holding (2006-13), Principal i
Boston Consulting Group, Business Development Director i C.W. Obel,
Vice President i Araneum Consulting samt management konsulent i A.T.
Kearney / Aarsø Nielsen & Partners.
Jesper Dalsgaard har igennem sit virke erhvervet solidt kendskab til
fondsledede selskaber samt virksomheder med tilknytning til
byggebranchen og har erfaring med strategi- og forretningsudvikling samt
etablering af nye forretningsmodeller. Han har endvidere erfaring med
bestyrelsesarbejde fra tidligere poster i en række virksomheder inden for
byggeri.

Jens Peter Toft driver egen rådgivningsvirksomhed. Fra 1982 og til
udgangen af 2007 var han ansat i Danske Bank. Fra 1984 beskæftigede
han sig med Corporate Finance og fra 1998 og til sin fratræden var han
vicedirektør og Global Head of Corporate Finance. Inden sin ansættelse i
Danske Bank havde Jens Peter Toft en række forskelligartede ansættelser
i USA, Tyskland og Danmark.
Jens Peter Toft har særdeles bred erfaring inden for M&A-transaktioner,
kapitaltilførsel, finansielle forhold og redskaber, organisation, generel
ledelse samt børsforhold.
Jens Peter Toft er HD i regnskabsvæsen fra Aalborg Universitetscenter og
har gennemført The Executive Program på University of Michigan
Business School i USA.
Jens Peter Toft blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2009. Han har
foruden sin internationale erfaring bred erfaring i arbejdet med
virksomhedsbestyrelser. Hans øvrige bestyrelseshverv er beskrevet på
Solar’s hjemmeside: https://www.solar.eu/our-company/management-andboard-of-directors/jens-peter-toft/
Jens Peter Toft er født 30. september 1954.

Jesper Dalsgaard er uddannet på CBS (1987-93) med en bachelor og
master i Law and Business Administration.
Jesper Dalsgaard blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2017. Han er
endvidere medlem af bestyrelsen i Fonden af 20. December. Han har ikke
andre bestyrelseshverv.

Jens Borum har tidligere været ansat i Vandkvalitetsinstituttet ATV,
Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og er nu lektor på
Københavns Universitet, hvor han arbejder med ressourceudnyttelse hos
organismer og økosystemer.
Jens Borum er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet (1980) og
lic.scient. i marinbiologi fra Københavns Universitet (1985).
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Jens Borum blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 1982, var
næstformand i perioden 1989-1991 og har været formand siden 1991. Han
har ikke andre bestyrelseshverv.
Jens Borum er født 8. oktober 1953.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen.
Alle foreslåede kandidater er danske statsborgere.
Af de foreslåede kandidater kan Morten Chrone, Peter Bang, Louise
Knauer og Jens Peter Toft betragtes som uafhængige af selskabet ifølge
definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark. Jesper
Dalsgaard er tilknyttet Fonden af 20. december, der er majoritetsaktionær i
Solar A/S, mens Jens Borum har været medlem af bestyrelsen i mere end
12 år.
Vejen, den 21. februar 2019
Fonden af 20. December
Thomas Borum
Formand”
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