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Anna Marie Hejlsberg 
 
Bopæl:  Randers 
Mail:  amh@salesboost.dk 
Tlf.:  Tlf. 41 41 50 49 
Født:  8/8-1962 
Familie:  Gift med Svend Erik, der er aktiv bestyrelsesmedlem, og 
 tidligere ejer og CEO i Hi-Fi Klubben. 

Mor/bonusmor til 5 sammenbragte børn og en hund                                             

Vækst gennem sparring og innovation i ejerledede virksomheder 

Jeg skaber værdi i ejerledede virksomheder gennem kvalificeret og engageret sparring - 
især på områderne strategi, innovation og salg & markedsføring. 

Mit fokus er på at skabe vækst gennem den rigtige strategi og gennem innovation - fordi  
innovation er den primære driver til vækst i de ejerledede virksomheder. Og på at få kunden 
med ind i bestyrelseslokalet - fordi det i sidste ende er kunden der bestemmer. 

Fokus på ejerledede virksomheder 
Jeg er økonom fra Aarhus Universitet, og har en baggrund indenfor IT-branchen og 
hotelbranchen. Dels har jeg hjulpet virksomheder styrke konkurrenceevnen gennem den 
rigtige IT-infrastruktur og digitalisering, og dels har jeg i en årrække ejet og drevet Ebeltoft 
Park Hotel. 

Siden 2013 har jeg udelukkende arbejdet med ejerledede virksomheder, som selvstændig 
konsulent. Jeg hjælper til vækst gennem innovation i Hejlsberg Innovate, og gennem 
salgsoptimering i SalesBoost. 

Herudover har jeg stort fokus på bestyrelsesarbejde. Jeg sidder i 4 bestyrelser (og har siddet 
i yderligere 2), heraf 2 som bestyrelsesformand, og et antal Advisory Boards. 

Teamspiller i bestyrelseslokalet, med fokus på værdiskabelse 
Jeg er en naturlig teamspiller, der bygger bro mellem forskellige holdninger, og skaber et 
fælles grundlag, og opbakning, i teamet. 

Mine spidskompetencer er 
- indgående kendskab til de ejerledede virksomheder 
- strategi og helheder 
- innovation 
- salg og markedsføring 
- kundefokus 
- og så sikrer jeg at beslutningerne fra bestyrelseslokalet kommer helt ud og lever i 

virksomheden. 

Min grundindstilling er at jeg VIL skabe mærkbar værdi! Er jeg i tvivl, må jeg gøre mig mere 
umage og gøre det bedre, eller bede om hjælp. 

Se eksempler på mit bestyrelsesarbejde på næste side, i form af cases. 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Cases 

Case 1: 
Virksomhedens ejer har slået sig fast som en af verdens ypperste knivdesignere og 
producenter indenfor high-end knive. Ejeren ønskede at ændre strategi fra nicheproducent 
til en mere vækstorienteret strategi. Bestyrelsen har hjulpet med at sikre det økonomiske 
grundlag, planlagt udvidelse af produktion, og med en ny strategi, der har særligt fokus på 
positionering og salgskanaler. 

Case 2: 
Virksomheden er en fremstillingsvirksomhed, med en årlig vækst på 10% over de sidste 10 år. 
Virksomheden er ved at vokse ud af sine lokaler, samtidig med at ejeren har flere nye 
forretningsmuligheder i pipeline. Bestyrelsens opgave har i den forbindelse især været 
sparring på de forskellige mulige scenarier - fra egen ny, større fabrik til at blive og i stedet 
optimere produktionen og produktsammensætning. 

Case 3: 
Virksomheden forholdsvis nystartet. Forretningskonceptet har vagt stor begejstring i 
målgruppen, og der var god vækst og positive tal på bundlinien de første år. Sidste år sprang 
den største kunde imidlertid fra, og det havde stor effekt på omsætningen. Bestyrelsen, der 
blev indsat for netop et år siden, har haft særligt fokus på at opbygge et solidt 
kundegrundlag, på nye forretningsmuligheder, og på must-win battles. Som 
bestyrelsesformand har jeg støttet direktøren gennem krisen, hvor vi i nogle måneder har 
måttet trække maksimalt på kassekreditten. 4. kvartal så lysere ud, og kassekreditten er nu 
igen i plus. 

Case 4: 
Virksomheden er ejerledet, med 2 ejere, da jeg indtræder i advisory board. 1 års tid efter 
meddeler den ene ejer, at hun ønsker at sælge sin andel, og udtræde af virksomheden. Det 
næste års tid hjalp advisory boardet med at sikre en god skilsmisse, reorganisere 
organisationen, samt i en overgang ekstra støtte til den blivende ejer. Herudover havde vi 
fokus på målgruppernes lønsomhed, hvilket førte til en ny strategi, med ændring af 
virksomhedens primære målgruppe over en 3-årig periode.
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