
 
 
 

Bidrag til bestyrelsen 
Som bestyrelsesmedlem er jeg aktivt arbejdende med fokus på at opnå de 
mål, direktionen og bestyrelsen sammen har sat, hvor jeg har stor 
forståelse for de forskelligheder, der gør sig gældende indenfor ledelse. 
 
Jeg er fagspecialist men samtidig også generalisten, som gerne udfordrer 
mine omgivelser, hvilket er en stærk kombination.  
 
Mine mange års erfaring har givet mig dyb indsigt i de problemstillinger, 
som ejerledere og virksomheder kan stå i, når der skal skaffes kapital. 
Dette har været lige fra iværksætter-/startup virksomheder over små- og 
mellemstore virksomheder til større koncerner.  
 
Jeg startede som selvstændig i foråret 2020 efter en lang karriere inden for 
den finansielle sektor. Senest i Vækstfonden, hvor jeg primært arbejdede 
med kapitalrejsning, og har derigennem finansieret mange vækst- og 
investeringsplaner.  
 
Jeg har en god strategisk og forretningsmæssig forståelse, og har et 
indgående kendskab til risikostyring såvel kommercielt som finansielt. 
Derudover har jeg stor indsigt i og erfaring med vækst, krisehåndtering og 
ejerskifte. 
 
Det er min overbevisning, at diversitet kombineret med de rigtige 
kompetencer og erfaring som ledelsen og bestyrelsen bidrager med, er 
meget vigtig for virksomhedens succes. En bestyrelses sammensætning 
skal derudover være dynamisk og optimeret til de udfordringerne og 
muligheder, som virksomheden står overfor. Derved kan virksomheden 
bringes videre til næste niveau. 
 

Bestyrelsesuddannelse 
2020               Bestyrelsesuddannelse fra Erhvervsakademi Aarhus 
2014               Facilitator fra Erhvervsakademi Sjælland 
 

Erhvervskarriere 
2020 –            Selvstændig virksomhedsrådgiver inden for strategisk  

sparring og kapitalfremskaffelse 
2020 –            Bestyrelsesmedlem, Back Up Vikar A/S 
2020 –            Advisory Board medlem, Aabenraa Live 
2020 –            Advisory Board medlem i 2 virksomheder inden for     
                       henholdsvis design og byggeindustrien 
2020 –            Medlem af bestyrelsesnetværket BEST-HER / BEST-SYD 
2020 –            Medlem af netværket Bestyrelseskvinder 
2020 –            Medlem af bestyrelsesnetværket AROS BOARD 
2016 –            Medlem, Connect Denmark 
2020 – 2020   Bestyrelsesmedlem, Kraftman A/S (næstformand)  
2020 – 2020   Advisory Board medlem, Skriver Invest A/S 
2018 – 2020   Medarbejdervalgt suppleant i Vækstfondens bestyrelse 
2016 – 2020   Erhvervskundechef, Vækstfonden 
2017 – 2020   EY Entrepreneur Of The Year, Jurymedlem i Startup    

           kategorien i Syddanmark 
2016 – 2020   Partner, Business Angels Syddanmark 
2016 – 2019   Advisory Board medlem, Syddanmark i Connect Denmark 
2014 – 2016   Key account manager i Corporate Banking and Finance,   

           Sydbank A/S 
2011 – 2014   Erhvervskundechef, Vækstfonden 
2009 – 2011   Accountant, Kulturhuset NygadeHuset i Aabenraa 
2008 – 2008   Project Coordinator, Danske Bank A/S 
1998 – 2008   Senior Credit Consultant/Credit Consultant, Bikuben A/S /     

           Danske Bank A/S  
1990 – 1998   Erhvervsrådgiver, Jyske Bank A/S og Bikuben A/S 

 

Pernille Puck 
📞 2323 0014 

✏ pp@pernillepuck.dk 

💡 www.pernillepuck.dk 

 
 

Spidskompetencer i 
bestyrelsesarbejdet 
Jeg kan være den stærke profil og 
værdiskabende redskab i din 
bestyrelse / Advisory Board.  
 
Jeg tager altid udgangspunkt i din 
virksomhed og har især kompetencer 
inden for: 

• Finansiering, kapitalstruktur og 
kapitalfremskaffelse 

• Økonomi-, likviditetsstyring og 
finansiel forståelse 

• Strategi og forretningsudvikling 

• Ledelsesparring 

• Generations-/ejerskifte 

• Juridisk indsigt 

 

Personlige værdier  
Jeg går på arbejde med hjertet, har 
altid “ja hatten på”, og lægger vægt på 
at gøre en forskel. 
 
Mine værdier er at være ærlig samt 
have en åben og tillidsfuld dialog med 
stor respekt overfor de mennesker, 
som jeg samarbejder med. 
 
Jeg er altid meget engageret i at løse 
en opgave effektivt med kvalitet og 
ordentlighed, så aftaler og tidsfrister 
overholdes. Derudover er jeg af 
person analytisk, struktureret, 
handlekraftig, evner at sætte mig ind i 
komplicerede forhold og ikke mindst 
udstyret med et godt humør. 
 

Det private 
• Gift med Tommy, sammen har vi 

to store drenge. 

• Motion, naturen og godt selskab 
er en del af min hverdag. 

• Jeg er oprindelig fra København, 
men flyttede til Løjt Kirkeby i 
Sønderjylland i 2008. 

• Jeg er ikke tilknyttet til et bestemt 
geografisk område, men ser hele 
Danmark som min 
”markedsplads”. 

 

 

Bestyrelsesprofil 


