Serieiværksætter
søsætter sundhedsapp

DET SKAL DU

Brug ipad med
superholder og
familiekalender

Dansk-schweizer vil
gøre en forskel med
bæredygtighed. Han
har udviklet et nyt
helbredsindeks til
mobiltelefoner

■■ IVÆRKSÆTTER
Af Niels Barfod

P

Peter Ohnemus er dansk-schweizer og blev for ti år siden kåret til årets danske topleder.
Han er serieiværksætter og har netop lavet en sundhedsappen Quentiq. Arkivfoto: Magnus Møller
smartphones – med et helbreds
indeks, som folk kan bruge til at
holde øje med deres sundhedstil
stand.

Fedme breder sig
Selv er han til tennis, svømning og
skiløb. Han er meget optaget af,
hvordan menneskers sundhedstil
stand udvikler sig i disse år, hvor
fedme og dårlig konstitution bre
der sig hastigt.
Peter Ohnemus har tidligere
sagt til Børsen, at han anser sig
selv for at være en lille mand i et
stort billede,
“Men jeg forsøger at gøre en
forskel, og det har sat mig for at
gøre resten af mit liv” siger han.
Blandt sine mange investerin
ger har han bl.a. sat penge i en

grøn guldmine i Sydamerika.
I sit karriereforløb har han gen
nemført fire børsintroduktioner.
Han fortæller, at blandt de første

“Jeg forsøger at gøre
en forskel – og det
har jeg sat mig for
at gøre i resten
af mit liv”
Peter Ohnemus,
direktør og iværksætter
1000 milliardærer på jorden havde
fleste tjent deres penge på olie,
den næste generation tjente pen
ge på it. Den tredje bølge af vel

stand handler om bæredygtighed.
Peter Ohnemus er 47 år gammel
og gift med jævnaldrende Isabelle,
som er fra Genève. Sammen har de
fem døtre på mellem 11 og 18 år:
Melanie, Natacha, Sheena, Cas
sandra og Alyssia.
Familien bor i en 100 år gammel
villa, som ligger ud til en sø i Küs
nacht uden for Zürich i Schweiz.
Lige nu er familien meget optaget
af anskaffelsen af en ny hund, da
den 14 år gamle, Bamboo, er gået
bort.
“Vi kigger på en ny, men der er
forskellige meninger om, hvor stor
den skal være. Når seks kvinder
skal blive enige, tager det som regel
lidt tid,” forklarer Peter Ohnemus.
niba@borsen.dk
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Golf MATCH.
Mere udstyr pr. krone.

Få lække
rt udstyr
for ca.
kr. 30.00
0,- med
i købet!

Begrænset antal modeller.

Bedre afskrivningsregler
er på vej.
Hør hvordan du optimerer
dine investeringer.
Find en skatteadvokat på DanmarksSkatteadvokater.dk

Og færre kroner pr. kilometer.
Golf Match fås fra kr. 269.794- ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel
16,1 – 24,4 km/l. CO 2-udslip 107 – 144 g/km.
–
Bilen er vist med metallak.

Das Auto.

Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen

eter Ohnemus har haft et
temmelig usædvanligt kar
riereforløb. Han blev født i Kø
benhavn i 1965 og tilbragte sin
ungdom i Genève og
i Greve Strand.
Han var i begyn
delsen ansat i Hempels Skibsfarver i
Lundtofte, hvorfra
han blev udsendt til Hamborg.
Da hans far er schweizer, tog
han efterfølgende til Schweiz for
at tage den militære uddannelse,
som alle schweiziske statsborgere
dengang skulle have.
“Hempel var en rigtig godt start.
Jeg lærte en masse om internatio
nal handel, som har hjulpet mig
meget senere i livet,” fortæller
Peter Ohnemus.
“Jeg er som person meget aktiv.
Jeg holder meget af at arbejde og
lave gode deals og bygge firmaer
op og møde nye personer,” tilføjer
han.
Lige nu har Peter Ohnemus
120 rejsedage om året og firmaer
i Schweiz, Amerika, Singapore og
Kina.
Peter Ohnemus’ seneste projekt
er udviklingen af en sundhedsapp
ved navn Quentic – til flere typer

Morten Elk, direktør, 123hjemmeside:
“Hjemme er vi rigtig glade for Wallee,
som er en super dims, der gør det let at
montere sin ipad på væggen og med et
snuptag tage den ned og sætte den til
bage. Vi har en familie-ipad hængende
i køkkenet til tv, radio, vejrudsigter, op
skrifter, familiekalender osv.
Hvad angår familiekalender har vi op
rettet en Google-kalender til hvert fami
liemedlem og en kalender til fællesting.
Ved hjælp af et smart trick – søg på: How
To Keep Your Family Activities In Sync With
A Shared Google Calendar. Vi kan vise og
styre alle kalendere på én gang på ipaden
i køkkenet. Så har vi nemt styr på, hvad
alle skal, drengenes skoleskemaer osv. Og
hver person bruger samme kalender på
sin telefon, computer osv., så vi er ude
over den store manuelle synkroniserings
øvelse.
Der findes også et trick til at få fars
Exchange-kalender med i det hele. Find
det ved at søge på: Getting started with
Google Calendar Sync.
Personligt er jeg flittig bruger af mobilappen Zite, der finder nyheder på nettet
og samler en oversigt med billeder mv.”
Se desuden mere her: www.wallee.com

