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Presse Pressemeddelelse 

Siemens A/S Ballerup, 11.08.2020 

 

Bjarne Lykke Sørensen er udnævnt til ny CEO for 

Siemens A/S 
 

Bjarne Lykke Sørensen er med virkning fra 14. august 2020 udnævnt til CEO for Siemens 

A/S. Bjarne Lykke Sørensen erstatter Claus Møller, som har valgt at søge nye udfordringer 

uden for Siemens. 

 

Bjarne Lykke Sørensen blev ansat i Siemens i 1991 og har siden beklædt en række ledende 

positioner i Siemens industriforretning i Danmark og Norden. 

 

Som CEO overtager Bjarne Lykke Sørensen nu opgaven med at udbygge Siemens stærke 

position i Danmark med fokus på den grønne omstilling og på at udnytte de mange muligheder 

som digitaliseringen åbner blandt andet for industrien. Bjarne Lykke Sørensen har et stort 

kendskab til dansk industri og er blandt andet bestyrelsesmedlem i MADE (Manufacturing 

Academy of Denmark). 

 

Bjarne Lykke Sørensen erstatter Claus Møller, som efter 34 år har valgt at søge nye udfordringer 

uden for Siemens. 

 

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Claus Møller for hans mangeårige indsats og for de 

resultater, som han har skabt i Siemens. Jeg ønsker ham god vind med de nye udfordringer,” siger 

formand for bestyrelsen hos Siemens A/S Mikael Leksell, CEO for Siemens AB, Sverige samt 

Siemens i Norden og Baltikum.  

Mikael Leksell forsætter:  

”Med Bjarne får vi en topchef som både på forretningssiden og organisatorisk har skabt særdeles 

stærke resultater. Jeg ser frem til vores samarbejde, hvor målet er, at Siemens fortsat vil udvikle 

bæredygtige teknologier og løsninger, som skal sikre Danmarks velfærd og konkurrenceevne.” 
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Yderligere oplysninger 

 

Siemens A/S 

Steen Dalsgård 

Kommunikationschef 

Telefon: +45 23 49 36 91  

E-mail: steen.dalsgaard@siemens.com 

 

 

 

 

 

Om Siemens A/S 

Siemens er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. 

44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens over 6.000 

medarbejdere, hvoraf ca. 1.500 er ingeniører. Siemens i Danmark havde i regnskabsåret 2019 en samlet omsætning på 34 milliarder 

kroner. Den største del af omsætningen kommer fra vindmøller, hvoraf hovedparten eksporteres. Siemens i Danmark består af 

selskaberne Siemens A/S, Siemens Energy A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S, Siemens 

Mobility A/S og Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S). 
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