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Kathinka Rudlang er ny CFO for Telenor
Danmark

44-årige Kathinka Rudlang er udnævnt til ny CFO og bliver en del af ledelsen
i Telenor Danmark fra den 1. oktober 2021.

Kathinka Rudlang har et indgående kendskab til Telenor, hvor hun har været
ansat siden 2016. De seneste tre år har hun været Head of Controlling,
Planning, Analysis og M&A i Telenor Norge. 

Tidligere har hun også haft ledende stillinger i Technology-divisionen samme



sted. Hun kommer med en bred erfaring inden for finans, strategi, project
portfolio management, markedsanalyse og M&A.

-Jeg er imponeret over de gode resultater, Telenor Danmark har opnået
henover den seneste tid, og jeg glæder mig til at lære den danske
organisation bedre at kende. Der er lagt en ambitiøs strategi for de næste år,
som jeg glæder mig til at eksekvere på sammen med resten af ledelsen. Der
er ingen tvivl om, aten proaktiv finansfunktion kommer til at spille en
nøglerolle her, siger Kathinka Rudlang.

Telenors nye CFO har udover telebranchen blandt andet erfaring
fra energisektoren og konsulentbranchen. Hun har en Master of Science
degree i Industrial Economics and Technology Management fra Norwegian
University of Science and Technology.

Kathinka Rudlang afløser Michael Bentsen, der har været konstitueret CFO,
siden Otto Risbakk fratrådte før sommer.

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
internet. Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i
det danske samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i
udvikling af den danske teleinfrastruktur.

Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen,
som opererer i hele Norden og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186
millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1.100
medarbejdere, har 40 butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag
vores yderste for at gøre det nemt for vores kunder at kommunikere og sikre
deres forbindelse på både mobil og internet. I Danmark er CBB Mobil også en
del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.
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