Flensborg, 23. juni 2016

Pressemeddelelse
Dr. Jørgen Kühl er nyt tilsynsrådsmedlem i Union-Bank AG
På Union-Banks seneste generalforsamling blev Jørgen Kühl valgt ind i bankens tilsynsråd. Dermed
godkendte aktionærerne tilsynsrådets kandidatforslag.
Jørgen Kühl har siden 2006 været rektor for A. P. Møller Skolen, det ene af de to danske gymnasier i
Sydslesvig. Jørgen Kühl har skrevet over 50 bøger og flere hundrede publikationer. Han har holdt
mere end 500 forelæsninger og foredrag.
Ved siden af sit virke som rektor varetager Jørgen Kühl andre tillidsposter i den dansk-tyske
grænseregion, bl.a. er han formand for European Centre for Minority Issues. Han har været medlem
af tilsynsrådet for Flensborg Avis AG siden 2000 og næstformand i de seneste 8 år.
Jørgen Kühl har en professionel baggrund som direktør, forsker og international anerkendt ekspert i
mindretalsforhold. Han har bl.a. været leder af Danevirke Museum (1990-99), direktør for Institut for
Grænseregionsforskning (1999-2004), direktør for Sønderjyllands Forskningsfond (1999-2006) samt
direktør for og leder af Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet (2004-2006).
Dr. Jørgen Kühl afløser Oliver Gröpper, der allerede i september 2015 valgte at stoppe efter 8 år som
tilsynsrådsmedlem . Fratrædelsen skete efter eget ønske med henblik på andre erhvervsmæssige
interesser, her specielt i familievirksomheden Neubauer Touristik.
I det umiddelbart efterfølgende konstituerende møde efter generalforsamlingen blev både Mogens
Therkelsen og Erich Meerbach genvalgt som formand hhv. næstformand for bankens tilsynsråd.

Kontakt:
Union-Bank AG
Ramona-Christina Schwarz
Leiterin Marketing
Große Straße 2 / 24937 Flensburg
Tel.: (0461) 8414-233 / Mobil: (0172) 7489819
Fax: (0461) 8414-291 / E-Mail: rschwarz@unionbank.de

Om Union-Bank AG:

Som uafhængig og regional bank med for tiden 4 afdelinger i den nordlige del af Slesvig-Holsten og med tæt forbindelse
til det danske banknetværk tilbyder Union-Bank skræddersyede løsninger til alle private og forretningsmæssige behov,
når det drejer sig om penge. Kort afstand, hurtige og fornuftige beslutninger samt en grænseoverskridende kapacitet
kendetegner os som et traditionelt pengeinstitut i Flensborg.

