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Pressemeddelelse– 20 September 2019 

ComplyCloud vinder Karnovs 

Nytænkerpris 2019 

 
 

ComplyCloud modtager Karnovs Nytænkerpris 2019 for sin løsning der gør compliance og 

overholdelse af hvidvaskreglerne lettere og overskuelig for store som små virksomheder. Prisen 

blev uddelt af Karnovs Groups CEO Flemming Breinholt d. 19. september hos Gorrissen Federspiel i 

København. 

ComplyCloud blev skabt for to år siden af Martin Volke Vasehus med det formål at lette compliance arbejdet for store og små 

virksomheder. Ved brug af teknologi og en stærk viden om de processer som både rådgivere og virksomheder gennemgår for at sikre 

compliance, har ComplyCloud skabt en tjeneste med stort potentiale, ifølge en enig priskomite; 

"Tjenesten har en skalerbarhed, som er rigtig spændende. Den har et element af reel nytænkning, da man tager et 

problem, som er ved at knuse rigtig mange både små og store virksomheder. Compliance har også stor betydning for 

samfundet generelt. Den her tjeneste har et kæmpe potentiale for mange af de mindre virksomheder, der ellers ville have 

store økonomiske udfordringer i forhold til compliance. En samlet jury er imponeret over tjenestens potentiale",  

Rasmus Feldthusen, medlem af priskomitéen 

ComplyCloud var én af de 25 indstillede til prisen som priskomitéen valgte at nominere til finalen. Efter en pitch-runde og følgende 

endelig votering af komitéen, vandt ComplyCloud foran navne som Kammeradvokaten med demokratispillet.dk, LegalHero og 

Brugenes Akademi. Publikumsprisen gik til Demokratispillet fra Kammeradvokaten 

For Karnov Group er det vigtigt at sætte fokus på nytænkning i branchen, både den teknologiske og den sociale. Flemming Breinholt, 

CEO for Karnov Group, er derfor glad for det meget diverse felt af nominerede til årets pris. 

”God nytænkning er, når man enten er inde og løse et komplekst område med en stor grad af effektivitet eller er ude og 

løse et samfundsmæssigt problem, der gør juraen tilgængelig for andre mennesker end blot jurister”,  

Flemming Breinholt, CEO Karnov Group 

OM PRISKOMITÉEN 

Priskomitéen havde udvalgt fire af de indstillede initiativer, der ifølge dem alle er med til at effektivisere retsstaten, øge 

retssikkerheden og ikke mindst gøre juraen tilgængelig. 

Priskomitéen består af: 

▪ Nanna Godtfredsen, Gadejuristen,  

▪ Rasmus Feldthusen, professor ved Det Juridiske Fakultet 

▪ Andreas Malby, managing director hos BCG 

▪ Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær hos Advokatsamfundet,  
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NOMINEREDE TIL KARNOVS NYTÆNKERPRIS 2019 

▪ ComplyCloud Vinder af Nytænkerprisen 2019 

▪ Demokratispillet fra Kammeradvokaten, Vinder af publikumsprisen 2019 

▪ LegalHero 

▪ Anja Block, Brugernes Akademi 

 

OM KARNOVS NYTÆNKERPRIS 

Karnovs Nytænkerpris har til formål at synliggøre og understøtte aktører, som skaber værdi i og omkring advokatbranchen gennem 

nytænkende idéer og forretningsløsninger. Prisen blev uddelt for første gang i 2017, hvor forsvarsadvokaten Anders Németh vandt 

prisen for sin podcastserie om strafferet. I 2018 vandt Mike Vestergaard prisen for sit arbejde med Lejerens Frie Retshjælp. Med 

Nytænkerprisen ønsker Karnov Group at støtte organisationer der har: 

▪ Lanceret en nytænkende forretningsidé, der understøtter advokatbranchen i sit virke 

▪ Bidraget til innovative tiltag, der øger tilgængeligheden til juridisk information 

▪ Med innovation formået at skabe offentlig debat, der styrker retssikkerheden i samfundet. 

 

Med prisen følger 20.000 kr. til donation til et socialt eller samfundsrelevant formål. 

 

For mere information, kontakt venligst: 

Luise Gramkov de Kort, Marketing Director 

Telephone: +45 22 55 77 31 

Email: luise.dekort@karnovgroup.com  
 
 

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i 
Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member og Forlaget Andersen leverer Karnov Group 
viden og indsigt, der gør flere end 60.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm 
og Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 240 medarbejdere. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet under “KAR”. 
For mere information, besøg www.karnovgroup.dk 
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