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Henning Rostung    
 
 
Henning Rostung har siden 1998 rådgivet virksomhedsledelser om kommunika-
tion, ofte med strategi, omdømme og økonomi i fokus. Kunderne er blandt lan-
dets førende og mest anerkendte virksomheder på hvert deres område. Desu-
den har han gennem årene medvirket i en lang række internationale og danske 
virksomhedshandler, børsnoteringer og kapitalmarkedstransaktioner. 
 
Grundlaget er erfaring fra store internationale virksomheder. Da TDC gik på 
New Yorks og Københavns fondsbørser i 1994 ved en af den tids største inter-
nationale aktieudbud, blev Henning Rostung direktør med ansvar for den over-
ordnede eksterne kommunikation og kontakten til investorer og kapitalmarkedet 
i hele verden. Som medlem af koncernens Management Team var han også in-
volveret i strategisk forretningsudvikling. 
 
Forud var gået 22 år i Privatbanken/Unibank (nu Nordea), hvor han havde chef-
stillinger inden for økonomi, regnskab, IT, kommunikation og bankens uden-
landske enheder og var medlem af Management Group. 
 
Henning Rostung har været aktiv i udviklingen af professionel virksomhedskom-
munikation og Investor Relations. Han har undervist og holdt talrige indlæg ved 
konferencer og kurser og har skrevet til en række danske og udenlandske fag-
lige tidsskrifter. Han var stifter af og første formand for Dansk Investor Relations 
Forening i 1988, har været valgt til bestyrelsen i tre perioder og blev æresmed-
lem i 2006. Henning Rostung har i mange år været internationalt medlem af Na-
tional Investor Relations Institute, USA. 
 
Gennem tyve år fra 1990 til 2010 var Henning Rostung censor ved knap 300 
eksamener ved de erhvervsøkonomiske uddannelser ved CBS og RUC. 1986-
89 var han i bestyrelsen for Modersmål-Selskabet, og i Værløse var han for-
mand for skolebestyrelsen ved Syvstjerneskolen 1998-2004 og for skolens mini-
klub 1994-98, lige som han i tre perioder har været formand for eller bestyrel-
sesmedlem i Furesø Kommunes største grundejerforening. Henning Rostung 
var i en periode domsmand ved Retten i Lyngby. 
 
Henning Rostung (1950) blev matematisk student fra Aurehøj Gymnasium i 
Gentofte i 1969 og cand.polit. fra Københavns Universitet i 1974. Senere fulgte 
uddannelsesforløb i USA (JP Morgan 1978, Harvard 1980 og Penn State 1991). 
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