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Mille Tram Lux 

 
 

PROFIL 
Transformation,  Bæredygtig Business  

Økonomi,  Implementering 

 
STYRKER 

Eksekvering, Struktur, Relationer, Fokus 

 
Nuværende bestyrelsesposter 

 
Formand, Scandinavian Medical Solutions  

Formand, Foreningen af Børsnoterede 

Vækstvirksomheder 
Næstformand, Dataproces Group  

Bestyrelsesmedlem, Seluxit  
Bestyrelsesmedlem, Tram Invest   

 

 
Udvalgte tidligere bestyrelsesposter 

 
Bestyrelsesmedlem, Aalborg Portland A/S 

Bestyrelsesmedlem, Unicon A/S  
Bestyrelsesmedlem, NWM HOLDINGS Ltd  

& Neales Waste Management Ltd 

 
 

Nuværende ledelseshverv 
 

Direktør og stifter i LuxAdvice ApS 

 
 

Udvalgte tidligere ledelseshverv 
 

CFO Seluxit 
Finance Director Aalborg Portland 

Innovation Support Manager, AP 

Project Finance, Telenor 
 

 
 

KONTAKT 

E-mail: mille@luxadvice.dk 
Tel: +45 9391 2080 

Nordjylland 

 
 

 
OM  

Jeg er en forretningsorienteret økonom med stort drive for 
udvikling og transformation. Jeg arbejder struktureret med 

at forvandle ideer til fokusområder, målbare initiativer og 

resultater. Jeg brænder for eksekvering og at sikre, at vi får 
omsat de gode ideer til handlinger, får fulgt op, lært og 

justeret vores mål. Som bestyrelsesmedlem er jeg en 

fortrolig og aktiv sparingspartner for ledelsen og bidrager 

med konkrete løsninger. 

 

 
KOMPETENCER & ERFARING 

Jeg er stifter af LuxAdvice, bestyrelsesformand og -medlem i 
fire selskaber og har de seneste mere end 10 år arbejdet 

som CFO og bestyrelsesmedlem i en række kendte selskaber 

i forskellige brancher, herunder Aalborg Portland, Unicon, 
Seluxit, Dataproces Group og Scandinavian Medical 

Solutions. 
 

Som bestyrelsesformand og co-owner har jeg været med til 

at rejse kapital og børsintroducere flere selskaber på Nasdaq 
First North og har tidligere varetaget rollen som Finance 

Director for den nordiske region i Aalborg Portland gruppen. 
 

Jeg er medstifter og bestyrelsesformand for Foreningen af 
Børsnoterede Vækstvirksomheder (FBV), som arbejder for at 

forbedre økosystemet for danske børsnoterede 

vækstvirksomheder. 
 

 
JEG EN GOD BESTYRELSESKANDIDAT FORDI 

Jeg er god til at arbejde med virksomheder i vækst eller i 

transformationsfaser.  Med min topledelseserfaring, brede 
forretningsindsigt og finansielle viden, kan jeg bidrage med 

at få skærpet de strategiske valg og binde det sammen med 
handlingsplaner. Jeg er engageret i at drive bæredygtig 

forretningsudvikling, hvor socialt og miljømæssigt ansvar 

spiller sammen med økonomi og er en integreret del af 
forretningsudviklingen.  

 

 


