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Jeg har solid bestyrelses- og direktionserfaring fra IT-, Retail-, Tele-,  
Fødevareforædlings industrien og produktion af byggemateriale. 
 
I mit virke som bestyrelsesmedlem, bidrager jeg med solid viden og  
erfaring indenfor: 

• Krisehåndtering, herunder optimering af omsætning og indtjening,  
omkostningsreduktion samt håndtering af kriser initieret af kunder  
eller presse 

• Vækst og opkøb, herunder udvikling af nye forretningsområder,  
nye markeder, kryds-og mersalg, opkøb samt tilpasning af  
organisations- og ledelsesstruktur 

• Digital Transformation, herunder fastlæggelse af arbejdsprocesser, 
indførsel af datadrevne beslutninger, anvendelse af teknologi,  
kompetence- og kulturudvikling 
 

Som eksempel på mine bestyrelsesmæssige bedrifter kan nævnes, virksomheden Aety på 3 år har tre 
doblet deres omsætning samtidig med at deres overskud er blevet væsentligt forbedret, via optimeret 
salgsproces, implementering af nyt produkt/service og organisationsopbygning. 
 
Mit mindset og virke, bærer tydeligt præg af min kommercielle baggrund, min store HR- erfaring samt 
min tid som elitesportsudøver; jeg er modig, passioneret, nysgerrig og lyttende, har et stort drive, er 
ambitiøs og  evner at tænke ud af boksen.  
 
Samarbejdets kunst står mig også stærkt på sinde, hvorfor jeg har stor fokus på relationsopbygning, 
vedligeholdelse af mit store erhvervsmæssige netværk, og ikke mindst løbende deltagelse i forskellige 
netværkssammenhænge/-grupper som fx VL, Consilionexus, Connect Danmark og ItB. 
 

 

 

Udvalgt erhvervserfaring Bestyrelser  
2014- SVP, Atea A/S 2020- Innoflow 

2012-2014 VP, Coop 2018- Atea Finans A/S 

2008-2012 VP, Telia 2018- DTK Audio Produkter A/S 

2002-2008 Global HR Manager, VELUX A/S 2015- Atea A/S 

1999-2002 HR Direktør, Danish Crown Advisory Boards 

1991-1994 Afdelingschef Salg, Rockwool A/S 2020- Dahl & Kjærgaard 

1986-1991 Produktchef, Rockwool A/S 2018- Aety 

 

Uddannelse 
HD, Afsætning, Handelshøjskolen København 
HA, Handelshøjskolen København 
 
Kontaktdata 
Annette Otto, Klintevej 4, 4000 Roskilde 
T: 30780105   E: annette.otto@hotmail.com  

 

Personlige oplysninger 
Jeg er 56 år, har to drenge på 24 og 23 år  
 
Jeg er tidligere elitehåndboldspiller, men 
holder mig nu fysisk i form via løb og 
spinning. Ser stadig en del sport, nu bare fra 
sidelinjen. Endelig bruger jeg tid på at læse 
og være sammen med familie og venner 
samt undervise på CPH 

 


