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Janie C. Nielsen  
 

 

Adresse:  Skovriderstien 1, 2830 Virum 

Mail:  jcn@reimerlegal.com 

Mobil:  +45 3124 3094 

Født:  14.06.72 

Familie:  Gift - sammenbragt familie med i alt 5 børn 

(hvoraf 2 er voksne) 

 

 

 

 

Kommerciel advokat med bestyrelseserfaring 
_________________________________________________________________________________ 

 

Rådgivning af ejerledere, bestyrelser og direktioner har været en central opgave for mig i 20 år. Dels har det 

været i rollen som ekstern rådgiver og dels i interne ledelsesfunktioner på øverste niveau. Jeg har de seneste 6 

år drevet egen advokatvirksomhed med erhvervsjuridisk rådgivning af og sparring til virksomheder i SMV-

segmentet. Samtidig arbejder jeg som professionelt bestyrelsesmedlem. Bestyrelseserfaring har jeg med 

partnerdrevne virksomheder ("professional services"), ejerledede virksomheder og den finansielle sektor.  

 

Ingen solid virksomhed uden en professionel tilgang til juridisk risikostyring og compliance. Niveauet og 

kompleksiteten er naturligvis forskellig og afhænger af virksomhedstype og brancheforhold. Fremfor at være 

en indadvendt aktivitet, der hurtigt opfattes administrativt og omkostningsmæssigt tungt, arbejder jeg med, at 

virksomheden vender det om og bruger det aktivt udadtil som et konkurrenceparameter. Det gør hele 

forskellen i indstilling, tilgang og derfor også for resultaterne. Digitalisering og det medfølgende behov for 

databeskyttelse er et af de områder, jeg arbejder meget med både som juridisk rådgiver og i bestyrelseslokalet 

i disse år.  

 

Partnerdrevne virksomheder og ejerledede virksomheder et af mine specialområder, som jeg har arbejdet med 

i 20 år. Jeg kender til disse virksomhedstypers fordele og svagheder og ved af erfaring, at bestyrelsen udover de 

faglige kompetencer tillige skal have stærke personlige kompetencer for at kunne skabe værdi i virksomheden.  

 

Ejerledere og bestyrelseskollegaer udtaler om mit bidrag i bestyrelsen, at deres virksomheder høster gavn af, 

at jeg aktivt bringer mit store professionelle netværk i spil, at jeg bringer nye idéer og initiativer til 

bestyrelsesbordet, at min kompetence med kombinationen af stærk juridisk ekspertise og udpræget 

kommercielt fokus er med til at skabe et stærkt fundament i virksomheden, at jeg evner at italesætte "svære 

og nogen gange ømtålelige" emner og bidrager til at finde holdbare løsninger, og at jeg på sikker vis håndterer 

situationer med mange (eller slet ingen) divergerende opfattelser.  

 

Min uddannelsesmæssige baggrund er en cand. jur. fra Københavns Universitet og efterfølgende 

advokatfuldmægtiguddannelse. Derudover har jeg en international masteruddannelse i erhvervsjura (LL.M.) fra 

USA. Jeg har tillige taget CBS Executive Bestyrelsesuddannelse og skal i efteråret 2018 gennemføre 

bestyrelsesuddannelsen på CBS inden for finans og realkredit. 

 

Privat er jeg sportsaktiv på motionistniveau. Jeg interesserer mig bl.a. for fodbold, som mine 2 drenge ivrigt 

dyrker, og jeg holder meget af naturen og udendørslivet.  
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