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Bestyrelsesprofil 

Kernekompetencer 

Strategi - og forretningsudvikling 

Strategisk planlægning og 

implementering 

Forandringsledelse 

Organisationsudvikling og ledelse 

Project Portfolio styring og 

projektledelse 

Financiel rapportering og 

økonomi styring 

Risk Management 

Agilitet som kultur og 

arbejdsmetoder 

Optimatiseringer af 

forretningsprocesser 

Digitalisering 

Virksomhedsopkøb og -salg  

 

 

 

Email:  naja@skovlyk.com 

Telefon:  +45 50 71 88 79 

Adresse:  Irisvej 50, V. Hassing,  9310 Vodskov 

Født:  19.07.1976 

Privat:  Gift med John Skovlyk (selvstændig) og sammen har vi 3 børn 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/naja-lyngholm-skovlyk-3a0088b/ 

 

 

  

Erfaring 

15+ års ledelseserfaring, heraf 10 

år på toplederniveau. 

+100 medarbejdere i eget 

ansvarsområde 

Head of Finance & Risk 

Management 

Chief Financial Officer, CFO  

Chief Implementation Officer 

Chief Information Officer, CIO 

Chief Operating Officer, COO 

Brancher 

Energibranchen: 15+ års erfaring  

Ejendomsbranchen: 5 års erfaring  

Revisor:  6 års erfaring  

 

 

 

 

Stærk strategisk profil med fokus på økonomisk udvikling og eksekvering 
 

Gennem de seneste 15 år har jeg arbejdet i energibranchen og i de seneste 5 år har jeg indgået på 

direktionsniveau (som CFO og CIO). Jeg har +15 års ledelseserfaring og har haft ansvaret for flere af 

virksomhedens kerneområder på øverste ledelsesniveau. Jeg har en aktiv rolle i  udvikling og vækst 

af Centrica Energy Trading A/S (tidl. Neas Energy A/S), herunder bl.a. fastlæggelse af strategiske 

retning og eksekvering heraf. Virksomheden har gennem årene haft flere forskellige ejere 

(kommunale, private, kapitalfonde og børsnoteret) og har over de sidste 10 år udviklet sig fra at 

være lokal spiller til at være en international spiller på energimarkederne i Europa og over perioden 

haft en  organisatoriske vækst på +300 medarbejdere.  

Af resultater kan nævnes: 

• Implementering af vækststrategi resulterende i en omsætningsvækst på +55 mia. DKK 

over 5 år, inkl. internationalisering af aktiviteter på +20 markeder over en periode på 4 år. 

• Salg af virksomheden 3 gange over en 5 årig årrække, først til private investorer, sidenhen 

til kapitalfond og endeligt til international industiel køber. 

• Professionalisering af CFO funktionen, bl.a.  etablering af og optimeret likviditetsstyring,  

optimeret regnskabsprocessen fra 10 uger til 5 dage, implementring af nye systemer til 

rapportering, konsolidering og ERP system. Etablering og modning af compliance 

funktion,  optimeringer af ledelsesrapportering, etablering og løbende tilpasning af 

selskabets risikostyring og successfuld implementering af business partnering koncept. 

• Etablering af Project and Business Process Management Office og implementering af agile 

projektstyrings-metoder, som sikrede effektiv implementering og styrke organisationens 

evne til hurtig eksekvere. 

• Professionalisering af IT funktionen, herunder optimeringer af IT processer, styrke et agile 

IT udviklingsmiljø, højne niveauet for IT sikkerhed, sikre en økonomisk effektiv, stabil og 

moderaniseret IT-platform og drevet fokus på digitalisering af forretningen, herunder bl.a. 

den kommercielle del af forretningen. 

Energisk, positiv og engageret personlighed 

Jeg er en energisk og positiv person, som med stor ildhu arbejder struktureret og bevidst mod 

virksomhedens mål. Jeg er strategisk og holisitisk tænkende, nysgerrig og brænder for at skabe 

gode resultater. Jeg motiveres af det gode samarbejde og tror på at en god og sund 

virksomhedskultur er vigtig for en virksomheds succes.  

Bestyrelsesmedlem med økonomisk indsigt og fokus på digitalisering 

Som bestyrelsesmedlem vil jeg bidrage til udvikling af din virksomhed, og sikre en skarp strategisk 

retning og målrettet eksekvering.  Jeg har stærke økonomiske og analytiske kompetencer og 

erfaring med hvad teknologi og digitale innovation kan gøre for en virksomhed. Som 

bestyrelsesmedlem i din virksomhed får du en person, der vil engagere sig dybt og er klar til at ligge 

en indsats for at sikre værdiskabelse for virksomhedens aktionærer. 

Jeg har 5 års erfaring fra bestyrelsesarbejde som deltagende direktionsmedlem. Jeg er herudover 

bestyrelsesmedlem hos Idoc A/S, Formue Nord A/S, Formue Nord Markedsneutral A/S, Formue Nord 

Globale Aktier A/S og Formue Nord Fokus A/S.  
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