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Jørgen Kronborg ønsker at stoppe som direktør, men han skal fortsat være en del af Actas og Prosero,
som han skal hjælpe med fortsat vækst i Danmark.
Actas-direktør Jørgen Kronborg har gennem de seneste 24 år sat sit store præg på JCA sikring og Actas, men
nu ønsker han en mere overordnet rolle, hvor han skal fokusere på virksomhedens strategi frem for drift.
Han har derfor meddelt, at han ønsker at stoppe som direktør, når Prosero har fundet en ny.
- Efter 13 år i JCA Sikring og 11 år som direktør i Actas er tiden inde til at fortsætte i en anden rolle, hvor jeg
skal arbejde med strategisk udvikling i Actas og Prosero. Jeg vil også udvide mit virke inden for
bestyrelsesarbejde. Jeg kan mærke, at jeg får masser af energi af at være med til at sætte den strategiske
retning for virksomheder. Det er ekstremt spændende at være med til at gøre en forskel på den måde, siger
Jørgen B. Kronborg.
Han understreger, at han ikke siger farvel til Actas, men blot får en mere tilbagetrukket rolle, hvor han
bruger sine kompetencer på at arbejde med den strategiske udvikling i stedet for den daglige drift.
Derudover er der mulighed for, at han i et vist omfang kan deltage i møder og kontraktforhandlinger.
- Jeg ser frem til fortsat at kunne bidrage til udviklingen af Actas og bruge med de erfaringer, som jeg har
fået gennem næsten 25 år i branchen, siger Jørgen B. Kronborg.
I de 11 år, Actas har eksisteret, er antallet af medarbejdere mere end firedoblet, og Jørgen B. Kronborg skal
i samarbejde med den nye direktør sikre den fortsatte vækst i Actas. Prosero kommer også til at nyde godt
af Jørgen B. Kronborgs erfaringer. Han fortsætter som medejer af virksomheden, og han skal bidrage til, at
Prosero i fremtiden kommer til at stå stærkere på det danske marked.
- Da Actas blev etableret i 2011, havde vi 23 medarbejdere, og i dag er vi over 100. Jeg har været meget
privilegeret, fordi jeg har haft mulighed for at være en del af en virksomhed med så kraftig vækst, og jeg har
nydt samspillet med enormt dygtige kollegaer og det konstruktive og tætte samarbejde med gode kunder
gennem mange år. Det har været utrolig spændende, og jeg er overbevist om, at Actas og Prosero går en lys
fremtid i møde, siger Jørgen B. Kronborg, der tilføjer, at Actas har haft stor glæde af at blive en del af
Prosero.
Prosero har i de seneste år haft betydelig fremgang og er i dag en af Nordens førende sikringsvirksomheder
med flere end 1100 ansatte fordelt på over 100 lokationer. I de kommende år har virksomheden også
ambitiøse planer for vækst på det danske marked, og det vil gavne både Prosero og Actas.
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