
 1 

Frank Petersen – Bestyrelses-cv – august 2018 
 
Personlige Data Frank Petersen 

Rådhusvej 51 
2920 Charlottenlund 
Mobil: 40 59 10 90 
Mail: frank.petersen.fpc@gmail.com 
Fødselsdato: 06-06-1957  
Civilstand: Gift, hustru kommer fra Tyskland 
3 voksne børn  
Uddannelse: HA, cand. merc. samt bestyrelsesuddann. fra CBS 

 
 
Resume 

 
Jeg har med udgangspunkt i en uddannelse som cand. merc. i revision opnået 
kompetencer på toplederniveau bl.a. som koncernøkonomidirektør i succesfulde 
internationale koncerner inden for økonomi og generel ledelse.  
 
Har arbejdet i flere virksomheder der solgte projekt og løsningssalg (eksport af turnkey 
industrielle anlæg f.eks. FLSmidth) og har en solid erfaring med projektstyring. 
 
Hvad angår arbejdet med BtB produktionsvirksomhed inden for metalindustrien har 
jeg især arbejdet med at skabe gennemsigtighed i komplekse økonomiske sammen-
hænge på tværs af afdelinger. Har i to job i mere end 15 år arbejdet med mere end 15 
produktionsvirksomheder med op til 150 medarbejdere i Europa. Der var tale om 
produktionsvirksomhed inden for metalindustrien i markeder med hård konkurrence og 
stor kapitalbinding. Lagerbeholdninger er reduceret fra mDKK 150 til mDKK 75. 
Rentebærende gæld er reduceret fra mDKK 230 til mDKK 75. 
 
Jeg har haft ledelsesansvar for op til 45 medarbejdere i Europa. Har arbejdet aktivt 
med at optimere processer og etablere shared services. Antallet af medarbejdere er 
reduceret til 35. Jeg leder medarbejdere med empati, udvikler kernekompetencer og 
skaber samarbejde mellem afdelinger og selskaber på tværs af landegrænser. 
Medarbejdere i økonomiafdelingen er udviklet fra at beskæftige sig med transaktioner til 
at være involveret i forretningen og rådgive andre afdelinger.  
 
Solid erfaring med forandringsledelse. Har flere gange arbejdet med kriseledelse. Jeg 
har en solid erfaring i at igangsætte aktiviteter på koncern- og/eller datterselskabsniveau, 
der forbedrer lønsomheden og reducerer den rentebærende gæld og har erfaring i at 
forhandle med långivere og aktionærer. 
  
Jeg arbejder som deltids CFO for Dantrafo A/S, og arbejder sideløbende med at rådgive 
andre virksomheder inden for økonomi og generel ledelse. Jeg har en solid erfaring 
med internationalt bestyrelsesarbejde og kan flydende engelsk og tysk. 
 

 
Kompentence-
beskrivelse 

 
Bestyrelsesarbejde. Solid erfaring med bestyrelsesarbejde i ind- og udland i datter-
selskaber med 10-125 medarbejdere i flg. lande: DK, SE, PL, DE, NL, BE, ES, IT, AT. 
Jeg har været bestyrelsesformand i flere familieejede virksomhed, der havde gennem-
ført et generationsskifte. Jeg laver oplæg til og er med i samtlige bestyrelsesmøder i 
Dantrafo Group.    
 
Ledelse – forandringsledelse. Har en bred og alsidig international baggrund på leder-
niveau, hvor jeg kan begå mig på alle niveauer i organisationen på tværs af kulturelle 
forskelle. Denne kompetence er erhvervet gennem arbejde med datterselskaber i 
internationale koncerner i mange år. Bred erfaring med styring og opfølgning på 
datterselskaber i internationale koncerner 
 
Økonomi, bl.a. koncernøkonomidirektør i internationale koncerner: Koncern- og 
datterselskabsregnskaber, likviditetsstyring, internationalt udbud af forsikringer, risk 
management, håndtere långivere, intern kontrol, revision, implementere centralt ERP 
system, national og international skat, effektivisere forretningsgange, projektstyring, 
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ensrette processer i alle koncernselskaber. Optimere kapitalbinding. Udvikle økonomi 
fra at være transaktionsorienteret til at være aktivt involveret i driften på flere niveauer i 
koncernen.  
 
Organisation. Lederansvar for op til 45 medarbejdere i Europa. Distanceledelse. 
Samarbejde mellem datterselskabers økonomiafdelinger på tværs af landegrænser på 
trods af kulturforskelle. Oprette ”Shared Servicecenters”. Udvikle medarbejderes 
kompetencer til topledere. Evner at fastholde dygtige medarbejdere.  

 
Produktionsøkonomi og optimering. Skabe gennemsigtighed i komplekse 
økonomiske sammenhænge, så det bliver helt klart, hvilke aktiviteter der skaber værdi. 
Koordinering af aktiviteter mellem afdelinger i produktionsvirksomheder afdækker ofte 
behov for øget fokus på fælles tiltag for at skabe mere værdi. En god 
forretningsforståelse og evne til at strukturere økonomiinformation, kombineret med en 
evne til at fremstille denne information, så alle på tværs af afdelinger forstår kernen i 
disse sammenhænge, medfører, at jeg kan motivere afdelinger til at trække mod fælles 
mål.  
 
Produktionsvirksomheder i BtB med fokus på revitalisering og vækst. Jeg har 
primært arbejdet med økonomi inden for BtB, der har været præget af hård konkurrence 
og en meget kapitaltung produktion. Bl.a. grundet konkurrencen fra lavtlønsområder har 
der været nødvendigt løbende at igangsætte tiltag på operativ, taktisk og strategisk 
niveau for at øge lønsomheden. Arbejdet med denne type virksomhed i mange år har 
medført, at jeg er meget forandringsorienteret og løbende tager initiativ til nye tiltag, der 
forbedrer lønsomhed og reducerer kapitalbindingen. Stor indsigt i produktionstekniske 
problemstillinger og evne til at gennemskue produktionsprocesser. Har et godt 
håndelag. 
 
Refinansiering. Jeg har været involveret i finansieringen af en del virksomheder, dels i 
forbindelse med køb eller salg af virksomheder. Det omfatter også finansiering med 
ansvarlig lånekapital og earn out. Jeg har et godt netværk i den finansielle sektor.  
 

 
Ansættelser 
i/konsulent for 

 
År 

til/fra 
Virksomhed Titel/funktion Strategisk fokus 

2016- 
Kurt Riishøj 

A/S 
Konsulent 

Der er tale om en ejerledet virksomhed, der er 
i gang med et generationsskifte. Selskabet har 
en afdeling for VVS arbejde og en anden for 
køleudstyr.  

2014- TallyKey A/S 
Medlem af 
Advisory 

Board 

Der er tale om en ejerledet virksomhed, der 
producerer søjler til udtag af strøm og vand på 
f.eks. campingpladser og marinaer. Jeg har 
bl.a. bistået med at etablere et advisory board, 
der er valgt ud fra mit netværk.  

2012-  

Formes.dk 
ApS  

 
En ejerledet 
virksomhed, 
der designer, 
producerer og 
sælger man-

nequiner. 

Konsulent 

Selskabet er vokset en del i de senere år. 
Markedet er der, men der kræver øget styring 
for at kunne ordreafvikle en større volumen. 
Det omfatter også behov for yderligere 
kreditfaciliteter. 
 
Jeg arbejder bl.a. med at udarbejde en 
forretningsplan og supporterer den daglige 
ledelse med økonomiske overvejelser.  

2012- 
2013 

Total 
Gravering 

 
En ejerledet 
virksomhed, 

der laver små 
skilte primært 
til industriel 
brug. Jeg 

Konsulent 

 
Selskabet er i et udviklingsstadie med vækst i 
salget til solide internationale kunder.  
 
Væksten stiller imidlertid krav om øget 
driftskapital.  
 
Jeg arbejder som coach for ledelsen, bl.a. 
med at positionere selskabet bedre i relation 
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arbejder som 
coach for 
ledelsen. 

långivere.  

2011
2013  

CUC 
Engineering 

A/S 
 

Selskabet 
producerer 
plastemner 

(sprøjte-
støbning), 
udvikler og 
fremstiller 

form-
værktøjer 

samt 
producerer 

ledninger og 
specialkabler. 

 

Konsulent 

I januar 2006 overtog to tidligere 
ingeniørkollegaer Morten Rasmussen og 
Steen Bruun Jørgensen CUC Engineering 
A/S, med det formål at videreudvikle og 
forbedre virksomheden over en bred front - 
herunder at gennemføre en optimering af 
fremstillings- og forretningsprocessen. 
 
Jeg har bistået selskabet med generel 
ledelsesmæssig rådgivning (coaching) samt 
sparring. Det er bl.a. et spørgsmål om at 
skabe transparens i økonomiske 
sammenhænge. 

2009- 

Dantrafo A/S 
Selskabet 

beskæftiger 
ca. 200 

medarbejdere 
og har en 

omsætning på 
mDKK 100. 
Producerer 

transformere 
på 3 fabrikker. 

 

Konsulent, 
Interim CFO 
og CFO på 

deltid 

Jeg har været økonomisk rådgiver for Ivan 
Gam, der købte virksomheden i november 
2009, hvor jeg var involveret i udarbejdelse af 
en forretningsplan, vurdering af finansierings-
muligheder og forhandlinger om kredit og 
vilkår, økonomien ved alternative scenarier, 
risikovurderinger og forhandlingsstrategi. 
Koncernen har tidligere haft et underskud på 
over mDKK 10 om året, hvilket vi har fået 
vendt til overskud. Koncernens danske 
aktiviteter er restruktureret, og produktionen er 
lukket i Horsens. Ud over rollen som CFO har 
jeg det daglige ansvar for et datterselskab i 
Sverige (28 medarbejdere). 

2009-
2010 

Bilbranchen i 
DI Organi-
sation for 

Erhvervslivet 

Konsulent 

Økonomisk Rådgiver for Bilbranchen (ca. 500 
medlemmer) i DI. En del medlemmer er under 
et stort økonomisk pres på grund af et lavt 
aktivitetsniveau. Har bl.a. holdt foredrag for 
ca. 125 bilforhandlere om ledelse, bestyrel-
sesarbejde og håndtering af långivere. Råd-
giver også bilforhandlere individuelt, f.eks. 
Fiskbæk Lastvogns-Service A/S og Carepoint 
Kolding Biler A/S. 

2009-
2011 

Sanita 
Footwear A/S 

 
Selskabet 

producerer lidt 
under 1 mio. 
par træ-/sko 

på to fabrikker 
i Polen. 

Rådgiver 

Sanita gik konkurs i foråret 2009. Der er 
kommet nye aktionærer, der vil lægge de to 
fabrikker sammen, og udvikle en 
produktionsorienteret ledelse til selv at 
foretage indkøb af råvarer samt starte salg af 
sko i Østeuropa. Jeg var ansat som konsulent 
på deltid i 1. halvår 2010 til at gennemføre 
denne restrukturering af to fabrikker med 150 
medarbejdere på hver fabrik. Jeg har 
efterfølgende rådgivet om skattemæssige 
forhold.  

1997-
2009 

RM Rich. 
Müller A/S 

(RMIG) 
 

RMIG er 
verdens 
største 

Koncern-
økonomi-
direktør 

Koncernen ekspanderede kraftigt i 90’erne 
ved opkøb af konkurrerende virksomheder i 
Europa, delvist via FLSmidth A/S, der var 
aktionær i 90’erne. Efter at Rich. Müller-
Fonden i 2001 igen var ultimativ ejer af 
selskabet har Gruppen især arbejdet med at 
integrere Gruppens selskaber, lægge 
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producent af 
perforerede 
metalplader 
med en årlig 

omsætning på 
ca. DKK 900 

mio. 
Koncernen 

har produktion 
i 10 lande. 

produktionsenheder sammen, sælge 
bygninger og sælge ikke kerneaktiviteter. Den 
strategiske udfordring var at fastholde en 
passende lønsomhed i et nedadgående 
marked, bl.a. ved at realisere de synergier, 
der er ved at være en koncern. Der er arbejdet 
med at reducere et stort overhead som følge 
af en lang række datterselskaber med en 
komplet datterselskabsledelse.  
Jeg har været aktivt involveret i at drive denne 
proces, og har deltaget i bestyrelsesmøder i 
moderselskabet og Rich. Müller Fonden.  
 

1994- 
1997 

FLSmidth 
A/S 

 
FLSmidth A/S 
er børsnote-

ret, og er 
blandt de 
ledende 

leverandører 
af komplette 
industrielle 

produktions-
anlæg og 
maskiner 

samt 
reservedele til 
den globale 

cement 
industri. 

Afd. Leder 
 
 

i Cement-
projekt-

divisionen, 
der indgår og 
afvikler ordrer 
på opførelse 
af cement-
fabrikker. 

Jeg var leder af økonomiafdelingen i cement-
projektdivisionen (13 medarbejdere), der bl.a. 
lavede opfølgning på afviklingen af kontrakter 
på cementfabrikker, risikostyring m.v. 
Selskabet havde en betydelig ordreindgang på 
cementfabrikker til bl.a. Pakistan og 
Indonesien, hvor kunderne stillede store krav 
til lokale leverancer.  
Jeg var involveret i håndteringen af den store 
ordreindgang, der bl.a. medførte, at det var 
nødvendigt at etablere datterselskaber i 
Pakistan og Indonesien, der kunne håndtere 
store lokale leverancer. Der var en lang række 
administrative problemstillinger, som jeg var 
involveret i (skat, likviditetsstyring, 
valutasikring, udstationering af personale, 
kundernes betalingsevne samt ikke mindst at 
sørge for et løbende overblik over økonomien 
i disse store projekter). 

1993- 
1993 

Spæncom 
A/S 

 
Spæncom 
producerer 

betonelement
er. 

Økonomi- 
direktør 

Der var hård konkurrence, og der var behov 
for at optimere lønsomheden i Spæncom.  
 
Ledelsen af de 3 fabrikker skulle integreres, 
og der skulle udarbejdes en fælles 
rapportering og administration. 

1988-
1992 

Boliden 
Metall AB 

(Trelleborg 
AB) 

 
 

Trelleborg AB 
er en børs-
noteret virk-
somhed, der 
bl.a. ønskede 

at øge 
aktiviteterne 

inden for 
metalforar-
bejdning. 

Controller 

Målsætningen var at købe producenter af 
messingstænger i Europa med henblik på en 
samlet kapitalbinding på ca. SEK 1 mia. Den 
strategiske udfordring var at købe 
konkurrerende virksomheder, der 
underbyggede en lønsom udvikling af 
divisionen for metalforarbejdning. 
 
Jeg arbejdede i begyndelsen i produktionen 
for at få en forståelse for processerne og 
værdikæden, og fik derved en indsigt i 
forretningen, der var et godt grundlag for at 
udvikle gennemsigtighed i komplekse 
økonomiske sammenhænge. Denne 
kompetence blev udgangspunkt for arbejde for 
en række koncernselskaber.  

1985- 
1988 

Atlas 
Danmark A/S 

 
Contracting 

Division i 
Atlas 

Danmark A/S 
solgte turnkey 

Controller 
Økonomi- 

chef 

Contracting Division blev udskilt som et 
selvstændigt datterselskab Hurre Atlas 
Contracting, hvor den strategiske udfordring 
var at vise, at selskabet var bæredygtigt.     
 
Jeg deltog i hele processen, deltog i forhand-
lingerne for at finde en ny medaktionær, og fik 
til opgave at håndtere administrative udfor-
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slagterier, 
kølehuse m.v. 

dringer ved at udskille Hurre Atlas Contracting 
i et selvstændigt datterselskab.            

1982-
1985 

SSM Coal 
A/S (handel) 

 
SSM Coal A/S 
solgte primært 

kul til store 
industrielle 

skandinaviske 
kunder. 

Afdelings-
leder 

Jeg fik ansvaret for at følge op på og afvikle 
kontrakter, afdækning af kursrisici og 
likviditetsstyring samt månedsrapportering til 
hollandsk moderselskab.  
 
Jeg udarbejdede styringsinformation, der gav 
et godt overblik over indtjeningen og havde 
ansvaret for en effektiv styring af 
ordreafviklingen af skibslaster med kul. 

 

 
Tillidshverv  

År 
til/fra 

Virksomhed Titel/funktion Strategisk fokus 

2013- 
2015   

Pedersen El 
A/S 

Bestyrelses-
formand 

Selskabet er en el-teknisk servicevirksomhed, 
som har eksisteret siden 1948. Der er ca. 20 
medarbejdere, som primært beskæftiger os 
med private kunder og erhvervskunder, som 
industri, butikker liberale erhverv samt kunder 
fra den offentlige sektor. 

2012- 
2016 

Kentto A/S  
 

Driver 
entreprenør-
virksomhed 
og udfører 

jord-, kloak-, 
beton-, 

belægnings- 
og 

tømrerarbejde
. 

Formand for 
bestyrelsen 

Selskabet har haft en solid vækst siden sam-
arbejdet mellem de tre ejerledere startede i 
2006. Det stiller anderledes og øgede krav til 
ledelsen af virksomheden samt strategisk 
udsyn, hvorfor ejerlederne besluttede at 
etablere en professionel bestyrelse. 
 
Kentto er udnævnt til gazellevirksomhed i 
2012 af Børsen. Se yderligere oplysninger 
http://www.youtube.com/watch?v=tEAkAPjJU
wQ 

2011-
2012 

Dantrafo 
Electronics 

Suzhou, Kina  
 

Producerer 
transformere 

og andre 
induktive 

komponenter 
og 

beskæftiger 
ca. 120 

medarbejdere
. 

Formand for 
Advisory 

Board 

 
Selskabet har hidtil primært produceret til 
kunder i Europa, men fokus skal nu rettes 
mod det kinesiske marked, hvor der iflg. den 
nye femårsplan kommer en betydelig stigning i 
privatforbruget. 
 
Der er mange komplekse problemstillinger ved 
at producere i Kina og sælge i Europa. 
 
Vi arbejder bl.a. med at gøre administration og 
produktion mere effektiv og skabe mere 
transparens i økonomiske sammenhænge.    

2010- ASNET Partner 

ASNET er et netværk for personer, der søger 
bestyrelsesposter – og virksomheder der 
søger professionelle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Se yderligere oplysninger her: 
http://www.presswire.dk/default.asp?o=1&pid=
67428 

2010- 

Tranformator- 
Teknik i Åmål 

AB 
 

Udvikler og 
producerer 
transformere 
og induktive 

Suppleant til 
bestyrelsen.  

 
Desuden 
ansvar for 

den daglige 
ledelse siden 
februar 2011 

Selskabet, der ejes af Dantrafo A/S, har haft 
underskud en række år under de tidligere 
ejere. Vi har primært arbejdet med at udvikle 
ledergruppen til at arbejde mere selvstændigt, 
og har bl.a. været mere aggressive i det salgs-
opsøgende arbejde. Selskabet realiserede et 
resultat før skat på mSEK -3,2 i 2009, der blev 
vendt til et overskud på mSEK 4,9 i 2011 og 
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komponenter mSEK 4,0 i 2012. 

2009-
2011 

Vikingbus A/S  
 

Vikingbus er 
Danmarks 

største 
privatejede 
busselskab. 

Selskabet har 
ca. 90 

medarbejdere 
og en 

omsætning på 
mDKK 85 

Bestyrelses- 
formand 

Jeg startede som bestyrelsesformand lige 
efter et generationsskifte havde fundet sted, 
idet de nye aktionærer ønskede en 
professionel bestyrelse.  
 
Aktionærkredsen ønskede at sælge aktierne. 
Strömma Turism & Sjöfart AB ønskede at øge 
markedsandelen i København, og havde som 
led i dette bl.a. købt Kanalrundfarten for 
mDKK 110. Det lykkedes at sælge aktierne i 
Vikingbus til Strömma Turism & Sjöfart AB, 
der i den forbindelse overtog alle 
bestyrelsesposter.  

1997 
2008 

RMIG S.p.A. 
Italien 

Bestyrelses-
medlem 

Selskabet have en lav markedsandel i Italien, 
men vi udnyttede fordelen ved lave lønninger i 
Italien og solgte produkter til andre gruppe-
selskaber i et betydeligt omfang. 

1998 
2008 

RM Permesa 
S.A. 

Spanien 

Bestyrelses- 
medlem 

Selskabet havde ca. 25 % markedsandel i 
Spanien. Der var en meget hård konkurrence 
på det spanske marked. Der lå en stor opgave 
i at udvikle selskabet ledelsesmæssigt, da der 
var en baskisk kultur i området. 

1998 
2001 

RM Rich. 
Müller A/S, 
Danmark 

Bestyrelses- 
medlem 

Koncernens største produktionsenhed skulle 
udvikles til at blive mere konkurrencedygtig, 
og kerneområder skulle udvikles yderligere.  

2003 
2008 

RMIG 
Sweden AB, 

Sverige 

Bestyrelses- 
medlem 

Der var to fabrikker med lav kapacitets-
udnyttelse. Vi lukkede den ene fabrik og fik 
ryddet op i produktsortimentet. Den 
fortsættende enhed blev meget lønsom.  

2003 
2008 

RMIG Sp. 
Z.o.o. 
Polen 

Bestyrelses- 
medlem 

Der blev oprettet et salgsselskab i 1998. Efter 
en lang periode med et stigende aktivitets-
niveau blev der startet produktion i 2007 

1998 
2001 

RMIG GmbH 
Tyskland 

Bestyrelses-
medlem 

Selskabet lå i nærheden af Leipzig og var 
præget af kommunismen. Der lå en stor 
opgave i at udvikle ledelsen i dette 
datterselskab.  

 
Ud over ovenstående bestyrelsesposter har jeg i mange år deltaget i bestyrelsesmøder 
på koncernniveau som sekretær og referent. Jeg har været involveret i en lang række 
strategiske overvejelser. Jeg deltager i samtlige bestyrelsesmøder i Dantrafo Group i ind- 
og udland. 
 

Personlige 
egenskaber  

 Rolig, omhyggelig, stædig, pålidelig, koncentreret, teamorienteret, flittig, behagelig, 
venlig, høflig, ukuelig, principfast, målrettet, udvikler ting roligt 

 Kan lide at arbejde sammen med andre, oprette kontakt, etablere og bruge netværk 
 Fokuserer på mening, muligheder og mønstre i det, der ligger i fremtiden, og er 

dermed opmærksom på helheden i det der sker 
 Er opmærksom på værdier 
 Stor integritet 
 Håndterer ændringer med en dynamisk, positiv og energisk stil 
 Har selv høje mål, og er god til at leve op til disse mål. Stræber altid efter mere.  
 Formår at skabe fremgang med andre mennesker 
 God til at lytte og tale 
 Går frem med omtanke og eftertænksomhed  
 Til trods for at jeg er velovervejet, er jeg også åben overfor andre andres ideér 

 


