
Bestyrelsesprofil – Lone Jager Lindquist 

 
Navn: Lone Jager Lindquist 
Adresse: Gåsebakken 34, 8410 Rønde 
Telefon:  + 45 20 87 90 60 
Født:  05 12 1970 – 47 år 
E-mail: lone@jagerlindquist.com 
Familie:  Gift med Gert Farup Lindquist, Kædechef i Eventyrsport 

Datter på 15 år og søn på 11 år 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/lonejagerlindquist/ 

 
 

International vækst gennem ambitiøs forretningsudvikling 
Jeg har arbejdet som CEO i de sidste 14 år, for BtB virksomheder. Den primære del af min karriere, er 
grundlagt i en større amerikansk, Nasdaq noteret virksomhed (Dentsply Sirona). Jeg var CEO, for Sirona 
Denmark, der producerer meget komplekse tekniske rense- og sterilisationsmaskiner til tandlæger. Gennem 
en aggressiv vækststrategi styrkede jeg virksomhedens konkurrencemæssige position væsentligt. 
Virksomhedens omsætning steg fra 30 MDKK til 100 MDKK.  
Efterfølgende har jeg arbejdet med salg af teknologi startups og vækst i ejer ledet virksomheder. 

Internationalt salg 
Erfaring med forskellige internationale go-to market strategier har givet mig en god indsigt i muligheder og 
faldgruber. Den primære del af min erfaring har været i arbejdet med internationale komplekse forhandler- 
og distributør netværk med aftersales service og Key Opinion Leader netværk. Private label kontrakter, salg 
til kæder, Key Account Management og internt salg til mange forskellige stakeholders har endvidere været 
væsentlige elementer. Mit hjerte banker for virksomheder, der vil vækste og helst internationalt. Vækst bør 
baseres på kundernes og markedets præmisser, både hvad angår produkter, salgsstrategi og markedsføring.  

Handlingsorienteret forretningsstrategi 
Mit mantra er ambitiøs forretningsudvikling baseret på en kommerciel forståelse for kunder, produkter, 
virksomhed og markeder. Jeg vil være med til at skabe ekstraordinære resultater, baseret på udvikling af 
handlingsorienterede forretningsstrategier med fokus på de problemstillinger, som kan udvikle 
virksomheden til en vinder. En baggrund som Cand. Merc i afsætning betyder, at jeg har styr på 
analyseværktøjerne, selvom min tilgang til udfordringer generelt er mere pragmatisk end analytisk.  

Internationale exit cases og IPR (Intellectual Property Rights) 
De seneste 6 år har jeg arbejdet med internationale exit cases. Målet har været at sælge virksomhederne og 
deres IPR. Produkterne er patenteret og underlagt medicinsk udstyrs godkendelser. Jeg har derfor 
oparbejdet en del viden og kendskab til IPR, kvalitetsledelsessystemer, CE-mærkning og FDA godkendelser. 
Værdien af succesfulde management præsentationer har været essentielt i disse cases. 

Jeg har opbygget et omfattende netværk indenfor mange forskellige brancher. Jeg har nemt ved at etablere 
frugtbare relationer og stiller gerne mit netværk til rådighed for de virksomheder, jeg samarbejder med. 

Hvilken type virksomhed vil jeg gerne arbejde med og hvad kan jeg bidrage med 
Jeg ønsker at arbejde sammen med ejer ledet virksomheder. Jeg kan bidrage med værdifuld sparring 
indenfor international afsætning, markedsføring af produkter, ledelse, strategisk forretningsudvikling, 
produktion, sourcing, logistik og økonomi. Mit bidrag til virksomheder, der ønsker vækst, vil være strategisk 
involvering og mulighed for aktiv sparring. Jeg lægger vægt på, at mit bidrag skaber resultater og værdi for 
virksomheden.  

Min markedserfaring omfatter: Europa, USA, Canada, Kina, Japan, Taiwan, Sydkorea, Australien, New 
Zealand, Rusland, Brasilien, Egypten og Sydafrika.  


