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Af Julie Søltoft

en succesrig stifter og in-
ternationale muligheder 

har fået den tidligere Nordea-
topchef Thorleif Krarup til at 

investere et stør-
re, men ukendt 
etcifret million-
beløb i den seks 
måneder gamle 
danske fintech-

virksomhed Cardlay. 
det er en løsning til at hånd-

tere firmabetalingskort, som 
serieiværksætteren Jørgen 
Christian Juul har stiftet.

“Jørgen har lavet et soft-
wareprogram, som er enestå-

ende og giver en fantastisk 
fleksibilitet i den måde, man 
behandler sine kortudstedel-
ser på, og det giver en stor  
gevinst for virksomhederne i 
en bedre styring af deres om-
kostninger,” siger Thorleif 
krarup.

Jørgen Christian Juul, der 
også er adm. direktør i Card-
lay, stod bl.a. bag virksomhe-
den Wallmob, som i 2014 blev 
solgt til norske Visma for ca. 
100 mio. kr. 

det er en af årsagerne til, at 
Thorleif krarup har investeret 
i den unge fintechvirksomhed.

“Jeg kan se, at Jørgen både 
har en veldokumenteret og god 
erfaring som erhvervsleder i en 

række sammenhænge. samti-
dig har han en succesrig histo-
rie med at starte virksomheder 
op,” siger Thorleif krarup.

han overtager formands-
posten i bestyrelsen efter 
serie iværksætteren Morten 
Lund, der fortsætter som al-
ment bestyrelsesmedlem.

På vej til udlandet
målet for Cardlay er nu at få to 
kunder om bord om dagen. det 
vil sige, at de 1. oktober skal 
have 100 kunder, hvilket svarer 
til 2000 betalingskort.

“Vi ved allerede, hvem halv-
delen af kunderne er, og vi har 
lukket 25 pct. af kontrakterne,” 
fortæller Jørgen Christian Juul.

Virksomheden er i øjeblikket i 
dialog med syv-otte forskellige 
partnerbanker i europa, som 
kan hjælpe Cardlay med at 
komme ind på de pågældende 
markeder.

“Lige nu kan vi arbejde i 
danmark, Norge og sverige, og 
vi kan udstede i Tyskland, eng-
land og holland også. hvis vi 
skal ud i spanien f.eks., ville vi 
vælge at arbejde sammen med 
en spansk bank,” forklarer Jør-
gen Christian Juul.

Cardlay-stifteren har hele 
tiden haft som mål at gøre 
Cardlay til en international 
virksomhed og har fra starten 
af udviklingsfasen bygget et 
produkt, der kan tilrettes til 

alle verdens lande. derfor er 
Cardlays platform bygget så-
dan, at den kan arbejde oven 
på andre parters platforme. 

“målet er at skabe en inter-
national markedsleder. Vi har 
valgt at lave et større analyse- 

og udviklingsarbejde på for-
hånd, fordi vi er overbevist om, 
at vi skal være internationale,” 
siger Jørgen Christian Juul. 

det er endnu en af årsa-
gerne til, at Thorleif krarup er 
gået ind i Cardlay. 

“det tiltaler mig rigtig me-
get, at det er skalerbart, og at 
man fra starten ikke kun har 
tænkt på det danske marked, 
men også mulighederne for at 
rulle det ud i et større europæ-
isk perspektiv. du kan rulle det 
ud uden de store meromkost-
ninger og gøre det internatio-
nalt,” siger han. 

Ligesom Thorleif krarup er 
morten Lund ret begejstret for 
Cardlay-stifteren. 

“Jørgen er en af de iværk-
sættere, der kan selv. han sid-
der ikke bare og taler om det, 
han får det bare gjort.” 

Jørgen Christian Juuls drive 
bliver nævnt af både Thorleif 
krarup og morten Lund. selv 
kalder han det en “småforel-
skelse”.

“det er den glød, som bliver 
skabt af noget, der interesse-
rer mig, som jeg synes, at jeg 
er god til. det gør, at laget mel-
lem dit arbejdsliv og person-
lige liv er ikke-eksisterende,” 
siger Jørgen Christian Juul.

juso@borsen.dk

læs Også  
It-millionær fik idé i  
november – nu er han klar 
med fremtidens firmakort 
bit.ly/2bJ4ari

Tidligere Nordea-boss 
i millionsats på fintech
Fintech-virksom-
heden Cardlay har 
fået et million-
tilskud og tidligere 
Nordea-topchef 
Thorleif krarup 
som formand. Nu 
skal den indtage 
det globale marked

Tidligere Nordea-topchef 
Thorleif Krarup (t.v.) er ny 
bestyrelsesformand i iværk-
sættervirksomheden Cardlay 
efter Morten Lund, der dog 
bliver i bestyrelsen som menigt 
medlem. Foto: Magnus Møller

Af Julie Søltoft

For Jørgen Christian Juul,  
der har stiftet fintech-

virksomheden Cardlay, be-
tyder et milliontilskud fra 
den tidligere Nordea-topchef 
Thorleif Krarup mindre end 
den arbejdskraft, han vil lægge 
i Cardlay, som har udviklet en 

løsning til at håndtere firma-
betalingskort.  

“Jeg tager sådan nogle som 
Thorleif og morten med i pro-
jektet, fordi de skal lave et 
stykke arbejde. helt konkret 
går Thorleif ind og løser en 
opgave for os igennem sit net-
værk,” siger Cardlay-stifteren. 

For ham er det økonomiske 
tilskud en sidegevinst.

“Thorleif har fået lov til at 
investere, fordi han samtidig 
vil løse vigtige og strategiske 
arbejdsopgaver for os. det 
lyder helt åndssvagt, men nu 
har jeg været så heldig i mit 
tidligere virke at tjene nogle 
penge. det er faktisk ham, 
der har ønsket at investere,” 
siger Jørgen Christian Juul og 
fortsætter:

“Jeg er selvfølgelig utroligt 
glad for, at jeg trækker en res-
source ind, som sad i Falck, 
Lundbeck og topbankerne tid-
ligere og som vil lægge energi 
i det. ikke bare en kranseka-
gefigur, men som arbejdende 
bestyrelsesformand.”  

serieiværksætteren Morten 
Lund sidder også i bestyrelsen, 
og ifølge ham viser Jørgen 

Christian Juul, at han tænker 
fremad. 

“det viser bare, at man har 
tænkt sig at arbejde sammen 
med alle. man vil ikke være en 
wannabe-revolutionær, der 
sidder og råber, at alle er dum-
me – i stedet går man sammen 
med et af industriens mest 
betydningsfulde og begavede 
mennesker,” siger han.

krarup bidrager med mere end kolde kontanter

Morten Lund,  
serieiværksætter

“Man vil ikke 
være en wannabe- 
revolutionær, der 
sidder og råber, at 

alle er dumme”

pct. af Cardlays kunde
kontrakter er lukkede

25


