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Niels Kahl Andersen

Associeret partner

Rådgiver på strategisk og operationelt niveau 

herunder nye strategier. Fokus på 

digitalisering, bæredygtighed, AI, og 

forretningsudvikling, samt finansiel regulering 

og anvendelse af digitale værktøjer i et 

ledelses- og operationelt perspektiv. 

Associeret partner for Faarup & Partners A/S, 2019 – nu 

Niels er optaget af, at der findes løsninger, der fokuserer på kunden og sætter 

deres behov i centrum. Med udgangspunkt i kundens vision og mission skabes 

der merværdi for alle. Det sker med innovative produkter, der sikrer 

virksomhedens robusthed og fremtid. Finansiel regulering  håndteres både på 

ledelses- og operationelt niveau, så virksomhederne  altid er compliant.

• 30+ år i Finanssektoren med lederjob  fra 1983 i  Danske Bank - både 

ind og udland.

• Ejer af Kahl Holding ApS – med fokus  på rådgivning, forretningsudvikling 

og projekt-/programledelse .

• Faglige netværk: Cph Fintech, IMD Alumni og IMD tech, Dansk Arkitektur 

Center.

• Foredragsholder: Gartner Group – Orlando og Amsterdam

• Cand. Polit, Finansøkonom og lederuddannelse fra IMD. 

Projektlederuddannelse hos Danske Bank og Implement.

Ledelse, Innovation, Strategi, Forretningsudvikling og Drift

Har langt strategier indenfor procurement, ejendomme, 

investeringer og planer for outsourcing af IT-Drift, Facility 

Management og implementering af lean. Har ledet specialister > 

100 i Danmark, Indien, og de nordiske lande. Har udviklet nye 

bolig- og investeringsprodukter.

Konsulent og rådgiver

Har siden 2016 drevet konsulentvirksomhed, med et 

særligt fokus på at levere rådgivning og projektledelse på  

en række fagområder til en stor variation  af virksom-

heder, samt sparring til forandring med nye og innovative 

løsninger og brugen af AI. Samtidig optimeres 

virksomhedens processer, der sikrer store besparelser .

Finansiel regulering – AML, Compliance

I tæt samarbejde med Fintech virksomheden  AML Shake  

udviklet løsninger på hvidvaskeområdet. Med det mål at skabe 

intuitive applikationer  og processer for brugerne. AML Shake 

fokuserer på løsninger til advokatbranchen, men kan nemt 

bruges i andre brancher underlagt hvidvasklovgivningen og sikre 

at bestyrelsen lever op til lovgivningen. .

Digitalisering og opkøb af udenlandske banker

Lagt en del af strategien på digitaliseringsområdet i  

Danske Bank og transitionen af brugerplatformen til 

Microsoft. Parallelt outsourcet det første 

udviklingsområde til Indien. Var i 15 år en del af  

programledelsen i forbindelse med opkøbet en række 

banker. 


