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Profil: Siden 1981 har Ole Smedegaard arbejdet i IT-branchen, hvor han 
har opbygget en meget bred ledelseserfaring, spændende lige fra 
projektledelse og softwarearkitekt til CEO, bestyrelsesmedlem og 
bestyrelsesformand. De seneste 12 år har Ole Smedegaards arbejde 
været centreret omkring Schantz A/S, hvor han har været med fra 
virksomhedens start i 1998 og til i dag, hvor firmaet tæller lige ved 50 
højt kvalificerede specialister inden for softwareudvikling til forsikring 
og pension. Ole Smedegaard  er cand. mag. fra K.U. 1984, bosiddende i 
København, gift og med 3 udeboende børn.Er aktiv inden  for et bredt 
erhvervs- og branchenetværk, både i Danmark og i udlandet.  

Baggrund: Ole Smedegaard kan bidrage konstruktivt til udviklingen af en mindre eller mellemstor 
vækstvirksomhed inden for IT og branchesoftware.På baggrund af den erfaring og det netværk Ole 
Smedegaard har i softwarebranchen, søger han nu bestyrelsesposter, hvor virksomheder kan gøre 
brug af hans viden. I Schantz A/S startede Ole Smedegaard virksomheden op sammen med en 
forretningspartner. Efterfølgende stod han for at bygge organisationen op over en årrække, var 
nøgleperson i salget af virksomheden, og fortsatte som CEO under den nye ejer, indtil hans exit, 
der forløb over næsten et år. Takket være en benhård målstyring, opnåede Schantz en betydende 
plads i markedet for missionskritiske administrationssystemer inden for forsikring og pension.  

 

Ole Smedegaard bringer kompetencer til bestyrelsen på følgende områder: 

Strategi og virksomhedsudvikling 
- Strategisk planlægning og implementering heraf  
- Modning af opstartsvirksomheder gennem vækstfasen 
- Salg af virksomheden og exitstrategier  

Brancheviden 
- Stort dansk og internationalt netværk inden for IT samt forsikring og pension 
- Indgående viden om IT, herunder specielt branchesoftware 
- Brancheerfaring inden for livsforsikring, pension og forsikring 
- Dybt fagligt kendskab til livsforsikring og pension 

Sparring med og udfordring af virksomhedens ledelsen 
- Udvikling og implementering af software koncepter, herunder licensmodeller m.v. 
- Forhandling af kontrakter og udviklingsaftaler vedr. IT-projekter og branchesoftware 
- Projekterfaring med moderne, agile metoder (Scrum, Xtreme programming) 

 
Carreer highlights: 

1998 – 2010: CEO  i Schantz A/S (nr. 1 og 2 på ComputerWorlds top 100, Børsen Gazelle 5 gange) 

1992-1998: Afdelingschef, International Datasupport A/S 

1986-1992: Sektionsleder IT, Hafnia Forsikring 

1981-1986: Programmør, senere projektleder i KTAS (nu TDC) 


