
 
 

 

 

 
CV 
CHARLOTTE  
RASK BODDUM 

PROFIL 
Passioneret og erfaren rådgiver indenfor 
immaterielle rettigheder (IPR). Flere år i 
træk kåret blandt Europas bedste.  
Kommercielt mindset går hånd i hånd 
med juridiske kompetencer.  
Partner og bestyrelsesmedlem. 
Stort netværk og indsigt i mange 
brancher. 
 

BIDRAG TIL BESTYRELSESARBEJDE 
 Vækststrategi 
 Forretningsudvikling 
 IPR som driver for virksomhedens 

konkurrenceevne 
 Strategi for beskyttelse af 

virksomhedens IPR 
 

KONTAKTDATA 
TELEFONNUMMER: 
+45 2895 8550 
 
ADRESSE: 
Tryvej 16, 9320 Hjallerup 
 
MAIL: 
crb@patrade.dk 
 
LINKEDIN: 
linkedin.com/in/charlotteraskboddum 
 

FØDSELSDAG 
5. juli 1964 

 
ERHVERVSERFARING 
Efter et par år i transportbranchen, har jeg arbejdet med IPR 
(immaterielle rettigheder) og ledelse i over 30 år. Kernekompetencerne 
tæller: 
 
• Vækst og salg - har ansvaret for den hurtigst voksende afdeling af 

Patrade (Aalborg). Går forrest i det opsøgende salgsarbejde. 
• Ledelse, organisation og HR  – Aalborg-afdelingen har de mest 

tilfredse medarbejdere. 
• Strategi og forretningsudvikling - som medlem af Patrade’s 

bestyrelse har jeg været med til at lave virksomhedens strategi og 
Patrade er i dag blandt de bedst indtjenende i vores branche. 

• Jura – særligt immaterialret og erhvervsjura. 
 

Patrade A/S – Partner, European Trademark & Design Attorney 
1998 –  
Leder af afdelingen i Aalborg. Rådgiver for både små og store 
virksomheder i flere brancher. Hovedansvarlig for flere af 
virksomhedens største kunder, bl.a. Mærsk og DK Company.  
 
Larsen & Birkeholm A/S  
1990 - 1998 
Håndtering af varemærker og design, hele processen fra strategi til 
håndhævelse.  
 
Ejer af CJ Ejendomme ApS, Torvegården ApS, Rask Boddum Holding 
ApS 

UDDANNELSE 
Stockholm Universitet - Master, European Intellectual Property Law 
2011 - 2012 
 
Aalborg Universitet – B.Sc Business Administration & Commercial Law 
1985–1990 

BESTYRELSESPOSTER | ADVISORY BOARDS  
2001 - nu -  Patrade, bestyrelsesmedlem  
2020 - nu -  Next women, mentor 
2018 - nu -  CompuMark, medlem Customer Advisory Board 
2015 - 2017 Hjallerup Rideklub, Formand for bestyrelsen 
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