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Michael blev født den 21. juli 1957 og voksede op 
på Vestsjælland, hvor han dimitterede i 
gymnasiet. 
Derefter flyttede han til København og uddannede 
sig indenfor datalogi i 1977. 

Michael begyndte at arbejde som 
softwareudvikler hos Datacentralen I/S (nu DXC 
Technology), hvor han blandt andet var 
udstationeret i Frankrig i fire år og arbejdede for 
Thomson-CSF (nu Thales). 

Han flyttede til Århus i 1984 og arbejdede tæt 
sammen med den danske flåde om it-løsninger. 

I 1985 grundlagde Michael Systematic Software 
Engineering A/S, som i dag er kendt som 
Systematic A/S. 

Systematic blev skabt med det formål at udvikle 
missionskritiske softwaresystemer og 
systemløsninger. Kerneforretningen omfatter 
forsvar, politi, beredskab, samt sundheds-, 
forsynings- og uddannelsessektoren, den 
offentlige sektor, finans- og serviceindustri. I dag 
har virksomheden 1000+ ansatte i 11 lande og 
kunder i mere end 50 lande over hele verden. 

Gennem årene har Michael gennemført en bred 
vifte af kurser og træning inden for ledelse fx 
Executive Management Training, IMD, i Schweiz 
og Wharton University of Pennsylvania, USA. 

 
 

Michael går ind for synlig ledelse. Han er optaget 
af mange samfundsrelevante emner og har 
involveret sig i mange gode formål. Han er 
engageret i digital innovation i samfundet og er 
bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, 
institutioner og organisationer, der støtter dette 
og andre formål: 

 
 Købmand Herman Sallings Fond 
 Jyllands-Postens Fond 
 Dansk Tekniske Akademi (ATV) 
 Forsvar og Sikkerhed (FoS) 
 Dansk Industri (DI) 
 DI Digital 

Michael har modtaget adskillige priser og 
hædersbevisninger gennem årene. Her er nogle 
få af dem: 
 
 Årets ejerleder i Danmark, PwC, 2019 
 Årets Æreshåndværker, Aarhus 

Håndværkerforening, 2018 
 Årets Erhvervsmand, Aarhus Erhverv, 2010 
 Battlespace C4ISTAR Technologies 

Businessman of the Year Award, 2008 
 EY World Entrepreneur of the Year, 2004 
 Kong Frederik den Niendes Hæderspris for 

fortjenstfuld indsats for dansk eksport, 
2003 

 EY Entrepreneur Of The Year Denmark, 
2003 

 IT-prisen Aarhus, IT Forum, 2003 
 

Michael er gift med Pernille Salling, og han har 
fem børn. Michael bor sammen med sin familie i 
Risskov, en forstad nord for Århus, Danmark. 


