
 
 
 

 

   

 
Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S foreslår nyvalg af Annemette 
Moesgaard som medlem af selskabets bestyrelse 

  
  
Selskabsmeddelelse  
København, den 15. december 2017 
 
     
Som offentliggjort ved selskabsmeddelelse af 27. november 2017 afholdes ekstraordinær generalforsamling 
i Københavns Lufthavne A/S tirsdag den 19. december 2017 med henblik på at vælge to nye medlemmer til 
bestyrelsen, herunder valg af en næstformand. 
 
Som angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling foreslår bestyrelsen nyvalg af Ulrik Dan 
Weuder som ny næstformand for bestyrelsen i tillæg til selskabets anden næstformand for perioden indtil 
selskabets næste ordinære generalforsamling. 
 
På tidspunktet for udsendelsen af generalforsamlingsindkaldelsen var processen forbundet med at finde en 
kandidat til den ledige post som menigt medlem af bestyrelsen ikke afsluttet. Bestyrelsen kan imidlertid nu 
foreslå nyvalg af Annemette Moesgaard som medlem af selskabets bestyrelse for perioden indtil selskabets 
næste ordinære generalforsamling. 
 
Annemette Moesgaard er vicedirektør og kommunikationsdirektør og har ansvaret for ATP’s 
koncernkommunikationsafdeling. Hun er bl.a. ansvarlig for presse og interessenthåndtering, strategisk 
kommunikation samt intern og ekstern kommunikation. Annemette Moesgaard er medlem af ATP’s 
koncernledelse.  
  
Annemette Moesgaard kom til ATP i 2012. Inden da arbejdede hun i Georg Jensen; senest som Vice 
President, Corporate Communication. Fra 2000-2005 var Annemette Moesgaard ansat i Dansk Shell som 
kommunikationschef, bl.a med ansvar for Skandinavien og fra 1996-2000 som informationschef i 
Scleroseforeningen. Derudover har hun været selvstændig med egen kommunikationsvirksomhed, ligesom 
hun har været ansat som journalist på Jyllands-Posten. 
 
Annemette Moesgaard har således mere end 20 års ledelseserfaring fra såvel danske og globale 
virksomheder samt fra NGO’er, ligesom hun har haft ansvaret for alle aspekter af virksomhedernes 
kommunikationsarbejde, heriblandt strategisk kommunikation, mediehåndtering, public affairs og stakeholder 
management.   
 
Annemette Moesgaard er dansk statsborger, født i 1966 og bor i Valby. Hun er uddannet journalist på 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 1996. 
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