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Forandringsledelse i bestyrelsen

Formålet med mit arbejde i en bestyrelse er at bistå ved turnarounds og frasalg af virksomhed, 
opbygning af  nye virksomheder fra bunden, tilførsel af kapital og skabe muligheder for  organisk 
vækst eller ved opkøb. Jeg er meget samarbejds- og dialogorienteret og en god leder. Jeg er meget 
erfaren. Jeg går ind i virksomheder som deler mine værdier og hvor jeg tror på ejerne og de 
opstillede mål.  

Torsten Viborg Pedersen
+4552172817
tvp@dahllaw.dk
https://www.linkedin.com/in/torstenviborgpedersen/

 Proff-profil

Advokat (H),

Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er ved Aarhus BSS

Partner
DAHL Advokatfirma
www.dahllaw.dk

Igennem mit bestyrelsesarbejde har jeg fået indsigt i følgende brancher:
Industri  
Automobilhandel og leasing  
Foods  
Spedition 
Skadeservice og rengøring  
IT. 

Torsten Viborg Pedersen +4552172817
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[ 2004- ]
Speed Color A/S
Formand 

Gennemført  vellykket turnaround 
Frasalg af del af virksomhed  
Opbygning af industrilakering til kvalitetsmæssig markedsleder  
Vellykket mangeårigt samarbejde i bestyrelsen

[2006-2015]
Carl J Nielsen & Søn A/S
Formand 

Turnaround  
Risikotilpasning af omsætning fra enkelte store kunder til større 
spredning og bedre indtjening  
Større eksportandel 

[2005-2010]
Intercargo Scandinavia A/S
Medlem af bestyrelsen 

Medvirken til management buy-out og generationsskifte 
Betydelig vækst i omsætning 
Udvidelse af eksportmarkeder 

[ 2012-2014]
Skadeservice Danmark A/S
Medlem af bestyrelsen

Medvirken til forbedring af samarbejde i bestyrelsen   
Turnaround planlagt og gennemført  

[2014- 2019]
eCar A/S/eCar Leasing ApS
Formand 

Strukturering af virksomhed efter Porters Value Chain  
Strategi for og åbning af  leasingselskab 
GDPR og hvidvask compliance gennemført  
Betydelig omsætningsfremgang

[2000-2003]
Systemcenter Randers A/S
Formand

Strukturering af virksomhed  
Medvirken til opbygning af system for indgåelse af serviceaftaler  

Torsten Viborg Pedersen +4552172817
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BESTYRELSESESPROFIL

Personlig profil og værdier

Netværk

Hvad kan jeg bidrage med? 

Hvilke kompetencer kan jeg tilbyde?
o Strategi og ledelse
o Forretningsudvikling
o Turn around
o Organisationsudvikling
o HR
o Økonomi/finansiering
o Processtyring
o Analyse
o Innovation
o Digitalisering
o Salg
o CSR
o Indkøb
o Juridiske forhold
o Supply Chain Management
o Kundeservice
o Produktudvikling

o Logistik
o Marketing
o Pressestrategi
o Konflikthåndtering
o Generationsskifte i familien
o Salgsmodning af virksomheden
o Kapitalfremskaffelse
o Change Management
o Project Management
o Kommunikation
o Immaterielle rettigheder
o Eksport
o Samarbejde i bestyrelsen
o Kompetenceafklaring og -evaluering
o __________________________
o __________________________
o __________________________

Regnskabsforståelse
o Lille niveau o Mellem niveau o Højt niveau

Du vil opleve at jeg i mit arbejde i bestyrelsen lægger vægt på samarbejde, udvikling og resultater.  
 
Du vil opleve at jeg lægger vægt på gensidig respekt, dialog, ærlighed, fornuft og værdien af hårdt 
arbejde.

Presidents Club  
Rotary 
Byggesocietet 

Du skal vælge mig hvis der er brug for forandring, enten fordi virksomheden har brug 
for  turnaround og frasalg, opbygning af nye systemer, udskiftning i ejerkreds, 
fremskaffelse af kapital eller fordi virksomheden skal vækste. Jeg er en god  leder og 
har succes med at få gennemført processer indenfor aftalt tid og god til opfølgning på 
aftalte mål. 
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Sprogkundskaber

______________

______________

______________

______________

BESTYRELSESØNSKER

Hvilke hverv er jeg interesseret i?
o Bestyrelsesformand
o Bestyrelsesmedlem

o Advisory Board
o __________________________

Brancher
o Handel
o Byggeri
o Produktion
o Rådgivning/konsulent
o Medie og marketing
o It
o Finans
o FMCG

o Offentlig
o Uddannelse
o Landbrug
o Forsyning
o Kultur
o Detail
o __________________________
o __________________________

Hvilke bestyrelser ønsker jeg at indgå i? 
o Ejerledede virksomheder
o Familievirksomheder
o Finansielle virksomheder
o Forsyningsvirksomheder
o Offentlige virksomheder

o Organisationer/NGO
o Landbrugsvirksomheder
o Frivillige foreninger
o __________________________
o __________________________

Geografiske områder, hvor jeg ønsker bestyrelsesposter
o Region Nordjylland
o Region Midtjylland
o Region Syddanmark

o Region Sjælland
o Region Hovedstaden
o Internationalt

Yderligere oplysninger
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