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Pressmeddelande                 27 september 2018                                                                                                        
 

 

Karnov Group stärker teknikdivisionen med ny CTO 
 
Karnov Group, en skandinavisk marknadsledande leverantör av affärskritisk information inom juridik 
och skatt, har utsett Jesper Kingo Christensen till Chief Technology Officer. Jesper kommer att leda 
och utveckla Karnov Groups digitala erbjudande, samtidigt som han blir ansvarig för bolagets 
teknikdivision som bistår 40 000 danska och svenska onlineanvändare. Jesper kommer även att ingå i 
ledningsgruppen.  
 
Med målet att ytterligare stärka Karnov Groups dimension inom IT och tech har bolaget utsett Jesper 
Kingo Christensen till Chief Technology Officer. Han kommer att ansvara för att utveckla bolagets 
digitala lösningar för en kontinuerligt förbättrad användarupplevelse.  
 
Flemming Breinholt, VD för Karnov Group kommenterar: "Utnämningen är helt i linje med målet att 
stärka vårt digitala erbjudande och användarupplevelse. Vi tror att Jespers breda kunskap inom IT-
ledarskap kommer att bistå målet att behålla vår position som den ledande leverantören av 
informationslösningar inom juridik, skatt och revision, för att våra kunder ska kunna fatta bättre beslut 
snabbare." 
 
"Jag är glad och mycket förväntansfull över att bli en del av det här innovativa företaget. Karnov Group 
är en mycket modern verksamhet, unik i sitt slag i Skandinavien, samtidigt som bolaget är fullt 
positionerat att anpassa sin affär till den pågående digitala omvandlingen av tjänstesektorn. Jag ser fram 
emot att få vara med på resan framåt", säger Jesper Kingo Christensen. 
 
Jesper var tidigare Vice President på Pandora, där han ledde arbetet med global IT-planering. Han har en 
omfattande bakgrund inom mjukvaruutveckling, projektledning och IT-strategi för globala 
verksamheter.  
 
Jesper Kingo Christensens anställning på Karnov Group trädde i kraft den 17 september.  

 
För mer information, kontakta: 

Luise de Kort 
Marketing Director, Karnov Group 
+45 22667731 
luise.dekort@karnovgroup.com  

Flemming Breinholt   
VD, Karnov Group 
+45 40 322 332  
flemming.breinholt@karnovgroup.com 

 
Om Karnov Group 
Karnov Group är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. 
Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger 
Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 40 000 användare att ta bättre beslut snabbare - 
varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag 230 anställda. Karnov Group ägs 
av Five Arrows Principal Investments, en del av Rothschild Group. 
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