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LinkedIn profil

SPIDSKOMPETENCER
Forretningsudvikling... evner at 

omsætte idé til forretning og sikre 
succesfuld implementering

Ledelse og Coaching... +20 
års erfaring som leder og 

overordnede ledelsesansvar for 
+150 medarbejdere

Digitalisering... erfaring fra en 
virksomhed hvor data og 

effektive forretningsgange var 
succeskriterie

Økonomisk styring... evner 
at forstå og analyser 

alle komplicerede økonomiske 
forhold, kapitalfremskaffelse og 

due diligence processer

Værdiansættelse og 
Risikostyring... erfaring med 

komplekse finansielle produkter 
fra energibranchen

BESTYRELSESPROFIL
Jeg brænder for virksomheder med ambitioner om vækst

En skarp vision og klarhed over virksomhedens muligheder og udfordringer er 
drivkraften i min motivation og mit engagement. Jeg er visionær i min tankegang og 
har en strategisk tilgang i mit arbejde. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger, er 
løsningsorienteret og jeg har stor erfaring med succesfuld strategiske eksekvering.

Som bestyrelsesmedlem ligger jeg stor vægt på at medvirke til værdiskabelse 
for virksomhedens aktionærer. For mig betyder det, at vi i bestyrelseslokalet har 
hovedvægt på det strategiske arbejde og arbejdet med at udvikle og professionalisere 
virksomheden. Bestyrelsens fornemste opgave er, efter min overbevisning, at sikre det 
strategiske udsyn for virksomheden, holde det strategiske overblik, og sikre at rammerne 
er tilstede for at organisationen kan lykkes. 

For mig er et tæt samarbejde mellem bestyrelse og direktion vigtig, så det sikres at de 
strategiske mål realiseres, og jeg stiller mig derfor gerne til rådighed for løbende dialog 
og sparring mellem bestyrelsesmøderne. Efter min overbevisning skal bestyrelsen være 
en inspirerende, kompetent og empatisk sparringspartner for direktion og ledelse. 

Erfaren direktør i vækstvirksomhed

Jeg har 25 års erhvervserfaring og har de seneste 16 år arbejdet i energibranchen. Jeg 
har i mange år haft ansvar på topleder niveau som både Økonomidirektør, IT-direktør og 
Driftsdirektør og tilbyder derfor et bredt felt af erfaring og viden. 

Jeg har erfaring med international vækst af en virksomhed, som over en 10 årig periode 
voksede organisatorisk fra 10 ansatte til ca. 300 ansatte og over en periode på 5 år 
havde virksomheden en omsætningsvækst på DKK 55 mia. Virksomheden var igennem 
en explosiv ekspansion og det inkluderede økonomisk styring og kapitalfremskaffelse, 
og over en 5 årig periode blev virksomheden solgt hele 3 gange. Jeg havde som 
økonomidirektør ansvaret for de finansielle due diligence processer. 

Jeg fratrådte i 2. halvår 2020 min COO-stilling efter 16 års ansættelse for at tiltræder en 
spændende stilling hos en konkurrent i 2. halvår 2021. Grundet konkurrenceklausul har 
jeg en "mellemperioden", som jeg bruger på bestyrelsesarbejde, professionel relevante 
opgaver og faglige opgraderinger af mig selv.

Bestyrelsesmedlem og mentor med stort netværk

Min praktiske erfaring med bestyrelsesarbejde har jeg fra mit job som CFO/CIO/COO, og 
jeg har siden 2019 arbejdet professionelt i flere bestyrelser i forskellige brancher.  

Som bestyrelsesmedlem stiller jeg mine mangeårige erfaringer med strategiske 
forretningsudvikling, transformation af forretningsmodel, digitalisering og succesfuld 
strategisk implementering tilrådighed.

Jeg er aktiv netværker, nyder at skabe nye relationer og er aktiv som mentor for 
iværksættere og som oplægsholder på UCN's bestyrelsesuddannelse i Aalborg.

Du er velkommen til at besøge min LinkedIn profil for at se mere om min erhvervserfaring, 
mine aktiviteter og mine uddannelser.

Har min profil fanget din interesse må du meget gerne kontakte mig. Jeg stiller gerne 
op til et uformelt møde med fokus på din virksomhed og din bestyrelse.
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NUVÆRENDE OG TIDLIGERE BESTYRELSESHVERV
Bestyrelsesmedlem ved Formue Nord A/S, Aalborg
februar 2020 — Nuværende

Formue Nord A/S er en specialiseret kapitalforvalter og er forvalter for to 
investeringsselskaber, Formue Nord Markedsneutral A/S og Formue Nord Fokus A/S.

Udtalelse:

”Naja har været medlem af bestyrelsen i Formue Nord A/S og investeringsselskaberne 
under forvaltning siden februar 2020. Naja har fra start været engageret, vist initiativ, 
nysgerrighed og lyst til at lære vores forretning og medarbejdere at kende, og til at forstå 
hvad vi som ejere gerne vil med virksomheden. Naja har især bidraget til en højere grad 
af professionalisering af bestyrelsens arbejde, og har været med til at understøtte vores 
udvikling imod vores strategiske målsætninger.

Naja har overblik og arbejder struktureret. Hun har i bestyrelsen været dygtig til at skære 
igennem til kernen af de emner/problemstillinger der behandles, og sikre at bestyrelsen 
har haft den nødvendige indsigt og grundlag til effektivt at tage beslutninger. Både 
i relation til forretningsudvikling og det strategiske arbejde, men også til at etablere 
governance omkring de regulatoriske krav vi er underlagt med Finanstilsynet som 
myndighed. 

Vi ser Naja som et stort aktiv i vores bestyrelse, i forhold til at have de rigtige kompetencer 
og engagement, til at vi kan fortsætte vores udvikling, og flytte vores virksomhed derhen 
hvor vi gerne vil.”

Rasmus Viggers , Investeringsdirektør/ejer og Thøger Dam Johansen, CEO/ejer - Februar 
2021

Bestyrelsesmedlem ved Formue Nord Markedsneutral A/S, Aalborg
februar 2020 — Nuværende

Formue Nord Markedsneutral A/S er en alternativ investeringsfond (AIF).

Bestyrelsesmedlem ved Formue Nord Fokus A/S, Aalborg
februar 2020 — Nuværende

Formue Nord Fokus A/S er en alternativ investeringsfond (AIF).

Bestyrelsesmedlem ved Formue Nord Globale Aktier A/S, Aalborg
februar 2020 — februar 2021

Formue Nord Globale Aktier A/S var en alternativ investeringsfond (AIF).

Strategiske overvejelser førte til at selskabets aktivitet blev lukket ned og selskabet 
likvideret.

Bestyrelsesmedlem ved idoc A/S, Aalborg
november 2019 — Nuværende

idoc A/S er en ingeniørvirksomhed som leverer konsulentydelser indenfor 
dokumentation, projektledelse, design og udvikling. Idoc A/S har kontor i Polen og 
Danmark.

Udtalelse:

”Naja har været medlem af bestyrelsen i idoc A/S siden september 2019, hvor hun på 
kort tid fik en god forståelse vores forretning. Naja er en teamplayer, der tålmodigt 
og struktureret har fået sat sit aftryk i vores bestyrelsesarbejde, hvilket har betydet, at 
bestyrelsens fokus i dag ligger større vægt på strategi og forretningsudvikling. Naja’s store 
engagement og vedholdenhed er også en stor hjælp til at få eksekveret strategien.

Naja er en yderst kompetent og empatisk sparringspartner for ledelsen og hendes store 
viden og kompetencer indenfor økonomi og nøgletal er et vigtigt aktiv for ledelsen.”

Peer Mørch, Administrerende direktør - Marts 2021


