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PROFIL
Anders Worsøe er velbevandret i flere juridiske discipliner og hovedsageligt med internationale konnotationer. Han har
stor erfaring i rådgivning af udenlandske virksomheder i Danmark inden for mange forskellige sektorer og har gennem
årene været så privilegeret at servicere nogle af verdens mest betydningsfulde brands.
Anders Worsøe har bestyrelsesposter i adskillige udenlandsk kontrollerede virksomheder i Danmark og benyttes også
ofte til international bilæggelse af tvister inden for mægling og voldgift, både som rådgiver, mægler, voldgiftsmand (herunder ICC-voldgift) og procesadvokat med møderet for Højesteret.
Endvidere har Anders i mere end 30 år arbejdet med flyselskaber, flycatering og lufthavns arbejdshåndteringsrelaterede
forhold.

ERHVERVSERFARING

UDDANNELSE

2019-

NJORD Law Firm, partner

2000

Møderet for Højesteret

2005-2019

Magnusson Law firm, medstiftende
partner

1992

Advokat

1989

Cand.jur., Københavns Universitet

1996-2008

Parallelfunktion som den outsourcede
juridiske afdeling af Dansk-Tysk Handelskammer for virksomhedsmedlemmer

1989-2004

Qvist Stanbrook and Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook, partner

1985

Indkøb & logistik, SAS Service Partner
og SAS Trading

1983

Saudia Catering, Jeddah, Saudi Arabien,
assisterende indkøbschef

SPROG
Dansk, engelsk, norsk, spansk, svensk og tysk.

MEDLEMSKABER
•
•

Medlem af VL-59
Medlem af verdensomspændende advokatnetværk

ØVRIGE INFORMATIONER
Anders Worsøe begyndte sin karriere inden for erhvervslivet hos SAS Service Partner i Saudi Arabien (hvor han i årene
1983-1985 var ansvarlig for indkøb og logistik) og fortsatte derefter med at arbejde i Danmark (1985-1989). Efter sin
embedseksamen i 1989 påbegyndte han sin juridiske karriere som beskrevet ovenfor.
Anders Worsøe virker som medlem af bestyrelsen i en række danske og udenlandske virksomheder. Bestyrelsesarbejdet
består fortrinsvis af overordnet strategi- og opfølgningsarbejde, sparring for den daglige ledelse og ejerkoncernerne samt
arbejde med overenskomstforhold.
Anders Worsøe varetager også funktionen som den danske repræsentant for TRACE, transparent agents and commercial
enterprises. TRACE er en globalt anerkendt virksomhedsorganisation mod korruption og førende leverandør af omkostningseffektive tredjeparts risikostyringsløsninger. Medlemmer og kunder omfatter mere end 500 multinationale virksomheder med hovedkontorer i hele verden.
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