DANMARKS HØJST PLACEREDE ERHVERVSLEDER ER
NORDJYDE – OG 13. SEPTEMBER 2021 HAR DU MULIGHED
FOR AT OPLEVE HAM PÅ HJEMMEBANE:

SØREN SKOU
ADM. DIREKTØR, A.P. MØLLER - MÆRSK

Internt har vi kaldt Søren Skous
indlæg ”Fra Provstejorden til
Esplanaden”, for i lighed med
mange andre gode nordjyder har han
trådt sine fodboldstøvler hos Aalborg
Chang. Respekt, kammeratskab og
fairness var nogle af de værdier, han
lærte i Aalborgklubben fra da han var
fem til slutningen af teenageårene – og
som han tog med sig til sin
erhvervskarriere.

“A.P. Møller - Mærsks
transformation fra
vidtforgrenet konglomerat
til en fokuseret, integreret
og digitaliseret
logistikvirksomhed –
hvorfor, hvordan og hvor
langt vi er kommet, og hvad
de næste skridt vil være”
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Om Søren Skou
1983–94: Maersk Line – Charterer og
andre funktioner, København og
New Jersey
1994–96: Maersk Line – Operations
Manager, Beijing
1997–98: Maersk Line – Head of
Department, København
1999–2001: Maersk Tankers – Head of
Crude and Product, København
2001–11: Maersk Tankers – CEO,
København
2012– : Maersk Line – CEO, København
2016– : A.P. Møller - Mærsk A/S – CEO,
København
MBA (honours), IMD, Schweiz
Business Administration, Copenhagen
Business School
Maersk International Shipping Education
(M.I.S.E.)

Sagt om og af Søren Skou
”Søren har stor forretningsforståelse og
indgående kendskab til gruppens
forskellige forretningsområder, og har med
succes omstruktureret de virksomheder,
han har ledet.”
Bestyrelsesformand Michael Pram
Rasmussen, juni 2016
”Jeg har investeret hele min
erhvervskarriere i det her ene firma. Derfor
er det naturligt en kæmpe tilfredsstillelse at
nå hele vejen til toppen. Men det er også en
stor udfordring, som jeg går til med en vis
ærefrygt.”
Berlingske Business, juli 2016
”Jeg tror, det vil tage tre-fem år at bygge
den virksomhed, vi gerne vil have. Men jeg
er også sikker på, at vi vil vise fremskridt
hele tiden. Det er super spændende, og jeg
tror virkelig på, at vi kan bygge et selskab,
som igen kan blive en vækstvirksomhed.”
Børsen, november 2017
”I dag kommer op til 80 procent af vores
indtjening fra containershipping.
Forhåbentlig vil vi være meget nærmere et
50-50-scenarie imellem ydelser inden for
ocean og non-ocean om et par år fra nu.”
Wall Street Journal, juni 2019

