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RESUMÉ
Jeg har 22 års erfaring som leder og udvikler af økonomiafdelinger i børsnoterede virksomheder
og i mindre SMV-virksomheder. Herudover har jeg 10 års erfaring fra revisionsbranchen. Mit
primære fokus er sikring af kvalitet i økonomi- og regnskabsrapporteringer og herunder
optimering af de mange komplekse og understøttende processer. Derudover har jeg stor
erfaring med virksomhedsopstart i udlandet og sikring/styring af regnskabs- og
rapporteringsrutiner. Udover min stærke faglighed, har jeg en anerkendende og inddragende
ledelsesstil, hvor jeg motiveres af at give faglig rådgivning og sparring.

ERHVERVSERFARING
2022 –

Stifter CFO & Board Consulting Services ApS

Aalborg

2021 – 2022
Hobro

2018 – 2021
Hobro

Project Director LiqTech Holding A/S
• Ansvarlig for koncernens ekspansionsaktiviteter i ind- og udland.
• Opbygning af nyetableret produktionsfacilitet i Kina, herunder selskabsetablering,
økonomistyring af etableringsfasen, forhandling med leverandører af maskiner m.v.
• Planlægning og igangsætning af forhandlinger med kommune i forbindelse med
grundkøb med henblik på byggeri af ny produktionsfacilitet på Sjælland.
• Planlægning af projekt vedrørende flytning af produktionsfacilitet i Jylland til nye
lokaliteter.

CFO LiqTech International, Inc.
• Medlem af koncernledelsen med reference til Group CEO og amerikansk
revisionskomité. Deltagelse på alle bestyrelses- og revisionsudvalgsmøder.
• Ansvarlig for overholdelse af fondsbørslovgivningen i USA, herunder Corporate
Governance og SOX 404.
• Ansvarlig for kontakt til amerikanske og danske revisorer samt udarbejdelse af 10-Q
og 10-K regnskabsrapporteringer til SEC.
• Deltager på flere kapitaludvidelsesprojekter i samarbejde med CEO.
• Opbygning af økonomiafdeling med etablering og effektivisering af
forretningsprocesser.
• Implementering af nyt ERP-system (sammenlægning af koncernens tre tidligere
bogføringssystemer til ét fælles ERP-system Business Central).
• Ansvarlig for diverse M&A-aktiviteter, herunder opkøbet af nyt datterselskab i Aarhus.
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CFO Gabriel Holding A/S
• Medlem af koncernledelsen.
• Ledelse og udbygning af økonomi- og IT-afdeling.
• Ansvarlig for overholdelse af fondsbørslovgivningen, herunder Corporate
Governance.
• Opstart af selskaber i USA, Spanien, England, Frankrig og Sverige.
• Akkvisition af selskab i England.
• Styring af Transfer Pricing projekt for koncernen.
• ISO9001-certificering af økonomiafdelingen.
• Del af en vækstvirksomhed (i 2011 udgjorde omsætningen 220 mio., EBIT 18 mio. og
antal medarbejdere var 63. I 2017 var tallene mere end fordoblet til en omsætning
på 493 mio., EBIT-resultat på 46 mio. og antal medarbejdere på 458).

Økonomichef Gabriel A/S
Medlem af koncernledelsen.
Opstart af selskaber i Tyskland og Polen.
Akkvisition af aktiviteter fra selskab i Litauen.
Procesændringer og -tilpasninger efter overgang til nyt ERP-system (M3/Movex).
Optimering af økonomirapportering til ledelse og bestyrelse, herunder
implementering af konsolideringsmodel for koncernrapporteringen.
• Spaltning af grenaktivitet til nyt datterselskab.
• Implementering af IT-støttesystemer til effektivisering af forretningsgange.
•
•
•
•
•

CFO RTX Telecom A/S
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlem af koncernledelsen.
Leder af Finans-, IT- og Intern Service afdelingen.
Deltagelse i turn around proces og implementering af ny koncernstrategi.
Opsplitning af koncernen i selvstændigt rapporterende forretningsenheder.
Opbygning af koncernregnskab efter IFRS.
Implementering af BI-systemet ”Prophix”.
Igangsætter af projekt vedrørende forbedring af arbejdskapital.
Optimering af regnskabs- og rapporteringsfunktionen i koncernen.

Økonomichef Glenco A/S
• Medlem af selskabets ledergruppe efter sammenlægningen mellem Glenco A/S og
Siemens Technology Services A/S.
• Økonomiansvarlig for seks fælles afdelinger/lokationer i Jylland og på Fyn.

Økonomichef Thomas Pedersen A/S / Siemens Technology Services A/S
• Medlem af selskabets ledergruppe.
• Økonomi- og IT-ansvarlig for op til fem afdelinger/lokationer i Jylland og på Fyn.
• Koordinator i forbindelse med flere fusioner og sammenlægninger af forskellige
afdelinger og selskaber.

• Overordnet økonomiansvarlig i forbindelse med salget af aktiviteterne i Siemensselskaberne til Glenco A/S.
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Revisor Ernst & Young A/S
• Leder af revisorteams på op til fem medarbejdere.
• Primær ansvarlig for revision af datterselskaber i internationale koncerner samt i
øvrige SMV-virksomheder i Nordjylland.
• Bestod eksamen som statsautoriseret revisor i 1998.

Revisor Th. Møller A/S

Aalborg

1990 – 1992
København

Revisor Ernst & Young A/S
• Ansat i EY’s internationale afdeling med ansvar for revision af danske datterselskaber
i internationale koncerner.

TILLIDSERHVERV
2008 –

Bestyrelsesmedlem i diverse moder- og datterselskaber i henholdsvis LiqTech-,
Gabriel- og RTX-koncernerne.

2013 – 2017

Eksternt bestyrelsesmedlem i IT-selskabet Complea A/S.
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