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Personlige oplysninger 

Søren V. Pedersen  
Privat: Arbejde: 
Troldhasselvej 12 Voergaardvej 2 
9230 Svenstrup J 9200 Aalborg SV 
Tlf.: 98 38 06 31 Tlf.: 96 34 78 25 
 
Mobil: 51 26 06 31  
E-mail: svp@beierholm.dk 
Født: 1974 
Civilstatus: Gift, 3 børn 
 
Ansættelse:  Beierholm P/S, 1993- 
   (partner, medejer og bestyrelsesmedlem)  
 
Relevant Cand. Merc. Aud., 2000 
Uddannelse:  Statsaut. revisor, 2003 
   Bestyrelsesuddannelse for SMV, Aarhus Universitet, 2016 
   Efteruddannelse inden for ledelse, salg, forhandling og faglige forhold 
 

 
Ledelseserfaring 

2008 -  Beierholm P/S, afdelingsleder  

2009 - Revisionshuse A/S / Revisionshuse Ejendomsselskab K/S, direktions-/be-
styrelsesmedlem 

2011 - Beierholm P/S / Beierholm Komplementar A/S, bestyrelsesmedlem 

2016 -  Beierholm Invest P/S, bestyrelsesmedlem 
 
 
Bestyrelseserfaring-/profil 

ü Er revisor for en række ejerledede virksomheder (typisk 15-75 ansatte) og er som følge 
heraf primær sparringspartner for en lang række ejerledere, der ofte ikke har en profes-
sionel bestyrelse af sparre med. Jeg bruger således, på daglig basis, en stor del af min 
tid på at fungere som trusted advisor for disse ejerledere. 

ü Analytisk orienteret, baseret på en spørgende/udfordrende tilgang til identificering/af-
klaring af potentielle problemstillinger. 

ü Fokus på strategisk udvikling via vækst og værdioptimering for virksomheden/ejeren. 

ü Struktureret tilgang til bestyrelsesarbejdet med fokus på væsentlighed og risici samt 
efterfølgende fokus på eksekvering/målopfølgning af foretagne beslutninger. 

ü Forhandlingsvant – god til at opnå kompromisser og vant til at agere i politiske miljøer. 
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Øvrige faglige kompetencer af relevans for bestyrelsesarbejdet 

ü Økonomi, særligt i relation til kalkule, analyse og rapportering. 

ü Finansiering, særligt i relation til kommunikation med pengeinstitutter samt identifika-
tion af alternative finansieringsmuligheder/finansiel optimering. 

ü Lovgivning, herunder betydeligt kendskab til såvel den for bestyrelsen som den for 
virksomheder relevante lovgivning. 

ü Virksomhedsstruktur og generationsskifte, erfaring fra et betydeligt antal omstruk-
tureringer og generationsskifter, såvel internt som eksternt ift. virksomhed/ejer. 

ü Køb- og salg af virksomhed, erfaring fra et betydeligt antal transaktioner, både ift. 
planlægning/styring/timing af processen, optimering af værdien samt ved deltagelse 
i/ledelse af forhandlinger. 

ü Ejerledede SMV virksomheder, betydelig erfaring med rådgivning af/sparring med 
ejerlederen og dennes familie inden for denne særlige virksomhedstype, hvor forståelsen 
af de tætte bånd og den store relation mellem virksomhed/ejer/familie er så fundamen-
tal for at nå de rette løsninger (derfor betegnelsen trusted advisor på side 1).  

 
 
Personlige egenskaber 

ü Loyal og 100% dedikeret til de opgaver jeg påtager mig – til rådighed for sparring 24/7. 

ü Resultatorienteret – meget vedholdende ift. at foretagne beslutninger gennemføres. 

ü Robust – med en direkte kommunikationsform. 

ü Ser muligheder, frem for begrænsninger – er god til ”kreative” løsningsforslag, med 
fokus på at nå en fælles aftale/løsning. 

ü Fokuseret på helhedsløsninger - løsninger der ikke blot skaber værdi for virksomheden, 
men også for kunder, medarbejdere og leverandører (en god aftale har min. to tilfredse 
parter). 
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