Danmark, d. 22. september, 2021

Presseorientering – Thomas Murmann Henriksen
Jeg har i dag meddelt DanBreds bestyrelse, at jeg har valgt at trække mig som administrerende
direktør for DanBred A/S per dags dato.
Det er vigtigt for mig, at min person og de fejltagelser, som jeg har begået, ikke kommer til at
skygge for DanBreds videre udvikling. Med den store opmærksomhed, der er på min person lige
nu, har jeg vurderet, at det ikke er til gavn for selskabet, at jeg fortsætter som direktør, og derfor
trækker jeg mig.
DanBred består af dygtige medarbejdere, der med stor passion og engagement gør en stor forskel
hver eneste dag. Det er jeg stolt og ydmyg over at have været en del af. Jeg ønsker alle kolleger i
DanBred god vind fremover.
Mvh
Thomas Murmann Henriksen

Pressemeddelelse – DanBreds bestyrelse
Administrerende direktør i DanBred, Thomas Murmann Henriksen, har i dag
orienteret DanBreds bestyrelse om, at han ønsker at trække sig fra sin stilling i DanBred.
”Bestyrelsen er enig i Thomas Murmann Henriksens beslutning om øjeblikkelig fratrædelse, da det
står klart, at der ikke kan skabes ro i virksomheden som følge af det forløb, der har været
beskrevet i pressen,” siger bestyrelsesformand i DanBred, Christian Junker, og fortsætter:
”Der er ingen tvivl om, at det her har været en vanskelig og kompleks sag. Vi har i bestyrelsen hele
tiden taget anklagerne om upassende adfærd meget alvorligt, og, som jeg har nævnt tidligere, var
det ud fra en helhedsbetragtning, at bestyrelsen valgte at lade Thomas Murmann fortsætte som
direktør i selskabet. At Thomas i dag har ønsket at trække sig fra sin post er en rigtig disposition,”
siger han.
Arbejdet med at skabe tryghed og tillid fortsætter.
”Bestyrelsen vil naturligvis fortsat have fokus på at gennemføre de konkrete tiltag, der blev
besluttet som følge af sagen om upassende adfærd. Tiltagene skal sikre tryghed og tillid for alle
medarbejdere i DanBred,” slutter Christian Junker.

