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Thomas Bernt Henriksen tiltræder som vicedirektør og cheføkonom hos
Axcelfuture
Thomas Bernt Henriksen, der indtil 1. maj 2018 var debatredaktør og økonomisk kommentator på
Dagbladet Børsen, tiltræder 1. september som vicedirektør og cheføkonom i tænketanken
Axcelfuture, hvor han skal være med til at videreudvikle Axcelfuture som en privat, upolitisk og
politisk uafhængig tænketank for erhvervslivet.
”Axcelfuture har i mange år leveret solide bidrag til debatten om Danmarks økonomiske fremtid og
har skabt synlige resultater, når det gælder betydningen af investeringsklimaet for Danmarks
vækst og velstand. Axcelfuture skal udfordre erhvervsledere og det politiske system på kvalitet,
relevans og faglighed, og det ser jeg nu frem til at bidrage til,” siger Thomas Bernt Henriksen.
”Med Thomas Bernt Henriksen får vi tilført en af Danmarks stærkeste erhvervsøkonomiske profiler.
Thomas skal levere skarpe analyser af, hvad investeringer og ny teknologi betyder for vores
produktivitet, beskæftigelse og velfærd, og det er der ikke mange, der kan gøre så godt som han,”
siger Christian Frigast, der er formand for Axcelfuture og Executive Chairman i kapitalfonden
Axcel, hvis medarbejdere oprindeligt stiftede Axcelfuture.
”Axcelfuture skal være stedet, hvor erhvervsledere mødes og bliver udfordret af ny og unik viden
om betydningen af eksempelvis automatisering og innovation. Jeg er meget glad for, at vi har
kunnet tiltrække Thomas, og ser frem til at opbygge en helt ny platform, hvor vi sammen skal
udvikle Axcelfuture,” siger Joachim Sperling, der er direktør i Axcelfuture.

Om Thomas Bernt Henriksen
Thomas Bernt Henriksen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1993. Han har været ansat på
Børsen siden 2002, først som økonomisk redaktør og senest som debatredaktør og økonomisk
kommentator.
Før ansættelsen på Børsen gjorde Thomas karriere i Danske Markets i Danske Bank, hvor han bl.a. var chef
for markedsanalysen og sluttede som afdelingsdirektør.
Thomas var fra 2008 til 2013 rådsdirektør for Council of Economists i den amerikanske tænketank The
Conference Board, hvis danske medlemmer dengang talte bl.a. cheføkonomerne i A.P. Møller - Mærsk og
Nordea foruden cheføkonomerne i en række store internationale virksomheder som Intel og Novartis.
Om Axcelfuture
Axcelfuture arbejder for at forbedre investeringsklimaet i Danmark, så der skabes vækst, flere
arbejdspladser og øget velstand.

Axcelfuture har siden 2012 udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets
betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand.
Axcelfuture arbejder med ad hoc-nedsatte advisory boards, der giver værdifuldt input til analysernes
udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og
mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger. Axcelfuture er oprindeligt
finansieret af Axcels investeringsmedarbejdere.
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