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VISION

Interesseret i bestyrelsesposter i Danmark og Norge, eksempelvis i 
virksomheder som 1) er i gang med et generationsskifte, eller 2) går fra ren 
ejerledelse til eksternt rekrutteret ledelse, eller 3) en iværksætter 
vækstvirksomhed som flere ejere skal samarbejde om. Virksomheden kan være 
inden for mange business-to-business brancher/industrier.

I denne typer virksomheder har jeg stor erfaring med at bygge bro mellem 
forskellige interesser, og bidrage til at forandringsprocesser kan føre til e�ektive 
løsninger og eksekvering. Positionen i bestyrelsen må gerne være som 
bestyrelsesmedlem, som næstformand eller som bestyrelsesformand der kan 
professionalisere og lede bestyrelsesholdet, skabe god stemning, 
samarbejdskraft og fremdrift.

Ønskede udfordringer som stemmer overens med min erfaring, kunne omfatte 
segmentering og geografisk vækst, internationalisering af en 
mindre/mellemstor virksomhed, revurdering/tilpasning af vision og strategi, 
governance og professionalisering af bestyrelse og direktion, sparring med 
direktionen om organisering og styring af datterselskaber, stakeholder 
management, bankforhandlinger og miljøbevidst/bæredygtig produktudvikling.

Jeg kan bidrage med 20 års erfaring med ledelse af egen 
iværksættervirksomhed, og solide personlige erfaringer fra vores familieejede 
virksomhed Brunata International, hvor jeg i 7 år som leder af 
bestyrelsesarbejdet tog virksomheden gennem professionalisering af bestyrelse 
og direktion, europæisk vækstmarkedsstrategi med optimering af organisation, 
strategisk og økonomisk turn-around, klargøring til og gennemførelse af 
koncernens 2018 salg til dobbelt markedsvurderingen til en stor global køber. 
https://nordicaccent.com/wp-content/uploads/2019/01/Børsen-24-august-2018
-salg-af-Brunata.pdf

ERFARING

Direktør i Brunatas Norske salgsselskab i 5 år, og iværksætter med egen 
sejlmagervirksomhed siden ungdommen.
Bestyrelseserfaring som næstformand (med ansvar som leder af 
bestyrelsesarbejdet) og siden udpeget som formand i Brunata International 
A/S, en 100-årig dansk familieejet cleantech virksomhed med salg i 17 lande og 
en omsætning på omkring DKK 260 mio. og top 2 position på det danske 
marked. Bestyrelsen har under min ledelse senest initieret et omfattende 
succesfuldt forandringsprogram og mærkbar turnbaround for både strategi og 
sund virksomhedsdrift.
Aktiv i organisationer for familieejede virksomheder. Key note speaker om 
familieejede virksomheders muligheder og udfordringer hos Family Business 
Network, INSEAD og CBS.
Kommunikationstrænet talsmand i medierne for familievirksomheden Brunata.
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KERNEKOMPETENCER

VÆKST: Fokus på hele værdikæden i den strategiske udvikling af virksomheden, 
herunder at tilsikre gennemsigtighed i systemer og processer så den operationelle 
del af virksomheden fungerer, også som beslutningsgrundlag for vækststrategi. 
Forhandlingserfaring med finansielle samarbejdspartnere, investorer og eksterne 
rådgivere. Klargøring til og salg af virksomhed samt overdragelsesforhandlinger i 
en international kontekst.

FORANDRINGSREJSE: Bringer solid erfaring med: 1) At forberede og gennemgå 
processen med at professionalisere ledelsen i en ejerledet virksomhed. 2) Selektivt 
at involvere og afstikke rammer for eksterne rådgivere med specialkompetencer. 3) 
At bygge bro mellem forskellige interessenter i og udenfor virksomheden, så de 
kommer med på forandringsrejsen. 

EJERLEDELSE: Personlig erfaring med og forståelse for ejeres behov og tilgang til 
at drive virksomhed, og kan dermed bidrage til at en bestyrelse kan forudse og 
tilpasse virksomhedens udvikling og muligheder, uden at gå på kompromis med de 
kerneværdier man ønsker at fastholde. 

BESTYRELSESBIDRAG

Ser problemstillinger fra flere sider. Tænker i helheder og stiller udfordrende 
spørgsmål som sikrer refleksion i bestyrelsen.
Hurtig til at overskue komplekse forandringer. Fokus på at bevare virksomhedens 
værdier i balance med nødvendig forandring. Engageret og humoristisk tilgang til at 
skabe samarbejdskraft og fremdrift i bestyrelsen. 

Da jeg har rejst hver uge mellem Danmark og mit hjem i Norge for at varetage mine 
forpligtigelser som bestyrelsesformand i Brunata, har jeg god viden om både danske 
og norske forhold for erhvervslivet, og mit internationale organisationsarbejde giver 
mig globalt udsyn og interesse.
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