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På baggrund af Jeudans stigende aktivitetsniveau gennem en årrække og stra-
tegi om en fortsat udvidelse af aktiviteterne i alle forretningsområder har be-
styrelsen besluttet at udvide direktionen i moderselskabet Jeudan A/S med Pe-
ter Spøer, der hidtil har været administrerende direktør for datterselskabet Je-
udan Servicepartner A/S.  
 
Peter Spøer tiltræder stillingen 1. november 2011. Jeudan-koncernens direktion 
består herefter af adm. direktør Per W. Hallgren og direktør Peter Spøer. 
 
”Det er på en entydigt positiv baggrund, at vi i bestyrelsen sammen med Per 
W. Hallgren har besluttet at styrke virksomhedens øverste daglige ledelse,” si-
ger Niels Heering, bestyrelsesformand for Jeudan, der er en af Danmarks stør-
ste børsnoterede ejendomsvirksomheder. 
 
”Jeudans aktiviteter er udvidet betydeligt inden for en forholdsvis kort årrække. 
Ledelsesopgaven er dermed også blevet stadigt større, og vores strategi peger 
på fortsat stigende aktivitetsniveau. Derfor er det naturligt at tilføre yderligere 
ledelsesressourcer, så vi fortsat med øget styrke kan udnytte attraktive mulig-
heder for koncernens videre udvikling,” siger Niels Heering. 
 
Peter Spøer er 54 år og civilingeniør. Han kom til Jeudan-koncernen i 2008 ef-
ter tidligere ansættelser i forskellige produktions- og ingeniørvirksomheder. 
 
Servicedirektør i Jeudan Servicepartner A/S, John Rohde (43 år), bliver ny 
adm. direktør for Jeudan Servicepartner A/S. Han kom til Jeudan-koncernen i 
2007 fra en større international servicevirksomhed. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 4017 7531  
 
Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Tlf. 70 10 60 70. 
 
Jeudan er en af Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomheder. Kon-
cernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Kon-
cernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgiv-
nings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, 
baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 400 
medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). 
www.jeudan.dk.  


