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Finansiel og strategisk kapacitet – med stor eksekveringskapacitet 
Jeg har en solid baggrund fra både den finansielle sektor, biotek samt retail med en karriere som 
investment banker, Private Equity investor, CFO og CEO. Min finansielle baggrund kombineret med 
mine økonomiske indsigter samt min operationelle erfaring hjælper mig til at forstå de udfordringer, 
som selskaber og organisationer står overfor, og de støtter mig i at finde varige risoko/afkast 
balancerede løsninger for disse virksomheder. Mit drive er min nysgerrighed, utålmodighed og en 
ambition om altid at gøre ting bedre. 
 

Unique selling points: 
 Stærk finansiel og strategisk baggrund. 
 15 års ledelseserfaring fra C-level positioner fra detailhandel og biotekbranchen. 
 Erfaring fra forskellige bestyrelsesposter med varierende ejerskabsformer, udviklingsstadier og 

kulturer. 
 Team player med stor eksekveringskapacitet. 
 
Bidrag i en bestyrelse: 
 Operationel erfaring fra virksomheder i forskellige stadier af deres business livscyklus herunder 

start-up, M&A, partnerskaber, kapitalfremskaffelse, exits/IPO, strategisk udvikling og turn around. 
 Erfaring med forskellige ejerskabsformer – børsnoteret, kapitalfondsejet, statsejet, fondsejet og 

privatejet/familieejet. 
 Operationel erfaring med BtC fra retail, BtB fra biotekbranchen samt investerings- og 

rådgivningsaktivitet. 
 Potential formand for regnskabskommitté i bestyrelser. 
 
Vigtigste resultater i min karriere: 
 Turn around i Arnold Busck som CEO efter opkøb af største konkurrent. 
 Børsnotering af Curalogic på Nasdaq København som CFO med kun 5 personer ansat i 

virksomheden. 
 Børsnotering af Københavns Lufthavne og Lundbeck på Nasdaq København som investment banker. 
 
Industrierfaring: 
 Retail herunder fokus på udvikling af nye digitale platforme og marketingkanaler med 

udgangspunkt i kundernes behov. 
 Biotek- og farma herunder start up, kapitalfremskaffelse, udvikling af lægemidler og exits. 
 Lufttrafik og etablering af større anlægsprojekter. 
 Finansiel rådgivning. 
 

Udvalgte bestyrelsesposter: 
 Bestyrelsesformand i Neptun Ejendomme A/S siden 2013. 
 Bestyrelsesmedlem i Detailforum siden 2012. 
 Medlem af Repræsentantskab i Forenet Kredit fra 2005-2022. 
 Bestyrelsesmedlem i Hovedstadens Letbane I/S fra 2016-2018. 
 Bestyrelsesmedlem i Fonden DBK fra 2014-2018. 
 Bestyrelsesmedlem i Boghandlerforeningen fra 2011 og formand fra 2018-2020. 
 
Udvalgte ansættelser: 
 CEO i retail. 
 CFO i biotek. 
 Investor i biotek. 
 Investment banker. 
 
Uddannelse: 
 CBS Bestyrelsesuddannelse i 2020/21 – bestod med udmærkelse i juni 2021. 
 FIRST @Wharton Links i 2010. 
 Master i økonomi og business administration fra CBS i 1991. 


