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Bestyrelseskandidat med ejerleder erfaring fra succesfuld produktionsvirksomhed 
 
Jeg har en bred erfaring som tidligere ejerleder i en succesfuld vækst virksomhed, hvor jeg i forbindelse med et 
generationsskifte stod jeg i spidsen for salgsmodning og et delvist salg af virksomheden til en kapitalfond i 2017. I 
mine 14 år som CEO i Mountain Top Industries har jeg opbygget en stor generel viden om og erfaring med 
succesfulde tiltage i SMV-segmentet både i op- og nedgangstider. 
 
Jeg har som investor og gennem bestyrelsesarbejde m.m. kendskab til scale-up virksomheder og de udfordringer de 
står overfor. Jeg kan bidrage med general viden om effektivisering, skalering og vækst. Jeg har desuden erfaring med 
bestyrelsesarbejde i fonde og selvejende institutioner. 
 
Jeg kan godt lide at engagere mig og være ambitiøs på virksomhedens vegne og derigennem få ting til at lykkedes. 
Der findes utrolig mange spændende niche SMV- virksomheder i Danmark, der som oftest er helt ukendte. Jeg vil 
gerne igennem bestyrelsesarbejde være med til at gøre dem til en succes.  

 
Bestyrelseskompetencer/styrker 
Ejer ledede virksomheder, Produktionsvirksomheder, Forberedelse og salg af egen virksomhed, Generationsskifte, 
Vækst, Ledelse, Effektivisering. 
  
Bestyrelsesposter 
2019 -  Investor og bestyrelsesmedlem BalanceAir A/S 
2019 -  Investor og Bestyrelsesmedlem Rope Robotics ApS 
2018 - Bestyrelsesmedlem Industriens Fond 
2018 -  Bestyrelsesformand Balyfa A/S 
2018 - Bestyrelsesmedlem Henry og Mary Skovs Fond 
2018 - Investor og Bestyrelsesmedlem Mountain Top Group ApS 
2018 - Næstformand Frederikssund Gymnasium 
2017 - 2018 Næstformand, AM-HUB Danmark (udtrådte, da Industriens Fond er primær sponser) 
2014 – 2018 Bankrådsmedlem i Handelsbanken i Frederikssund 
2013 - 2017 Bestyrelsesmedlem, DI Hovedstaden 
2008 - 2019 Bestyrelsesmedlem, Frederikssund Erhvervsforening 
2010 -2016 Bestyrelsesmedlem, Bagh & Co. A/S 
 
Erfaringserfaring 
https://linkedin.com/in/marie-louise-bjerg-a496393 
 
Uddannelsesmæssig baggrund 
2019- CBS Executive Bestyrelsesuddannelse (påbegyndt efteråret 2019) 
2001 Master i brandsikkerhed, DTU 
1997 HD, 1.del, CBS 
1992 Civilingeniør, DTU    
1989 Bygningsingeniør, Ingeniørskolen, Horsens Teknikum 
 
Privat 
Gift med Lars Bjerg som jeg har en søn med samt to bonusbørn. I min fritid cykler jeg og dyrker yoga. 


