Bestyrelsesprofil

Kate Wichmann
Solid regnskabsforståelse samt gode analytiske
evner, som sikrer optimering og udvikling af
forretningen.
Som erfaren CFO kan jeg sparre med bestyrelsen
omkring økonomistyring og forretningsudvikling.

Kate Wichmann

Min erhvervskarrierer tager udgangspunkt i mange år på
forlag og i mediebranchen, hvor digital transformation,
forandringsledelse og nye forretningsmodeller, har været i
centrum.

Bosat i Roskilde
Arbejder i København K

Jeg er kommerciel tænkende og arbejder hårdt for at opnå
en øget værdi i et marked i forandring.

Mobil: 30245262
E-mail: wichmann.kate@gmail.com

I samspillet med andre bestyrelsesmedlemmer, vil du
opleve mig som involverende, og altid med et positivt
resultat for øje.

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/katewichmann-4a629a14/

UDDANNELSE
MBA (Middlesex University, 2017)
HD i regnskab og økonomistyring

ERFARING
•
•

Group CFO hos Infomedia A/S
Bestyrelsesformand i Opoint
Technology A/S, CVR 11171133

RESUMÉ
Strategisk og engageret
sparringspartner, der stiller de kritiske
spørgsmål og værdsætter analyse,
diskussion og ærlig kommunikation.

PRIVAT
Jeg er 46 år, gift og har to teenagerdrenge. Jeg holder mig i gang med løb
og cykling og nyder at rejse, høre
podcast og læse bøger.

Jeg udfordrer gerne de eksisterende forretningsmodeller
og er god til at se muligheder og bidrage til udvikling, samt
skabe forbedringer for organisationen og ejerne.
Jeg kommunikerer troværdigt til alle niveauer af
virksomheden og til bestyrelsen i form af præsentation af
økonomi og strategi.
Gennem en nysgerrig tilgang anskuer jeg opgaver fra flere
sider. Ved at stille kritiske spørgsmål oplever jeg, at der
bliver skabt et øget fokus på risikostyring og performance.

Resultater opnået
M&A erfaring fra opkøb af selskaber i Norge, Sverige og
Estland, samt efterfølgende integration og transformation
fra dansk til nordisk koncern med internationalt perspektiv.
Turnaround i en mellemstor virksomhed, som blev løst
succesfuldt ved at skære igennem kompleksitet og træffe
nødvendige beslutninger. Virksomhedens mål og retning
blev formidlet troværdigt til medarbejderne og bestyrelse.
Ønsker til bestyrelsen
Jeg værdsætter samarbejde om det strategiske og
vækstorienterede bestyrelsesarbejde med fokus på
opnåelse af de fastsatte mål. Jeg lægger vægt på et
dynamisk teamwork, og er af den overbevisning, at en
bestyrelse med diversitet, skaber en øget værdi for
virksomheden.

