Profil
Med mere end 15 års erfaring som virksomhedsejer, direktør, bestyrelsesformand og
bestyrelsesmedlem i en række internationalt orienterede virksomheder, har jeg opnået
stor erfaring i virksomhedsdrift samt strategi og forretningsudvikling.
Jeg har succesfuldt gennemført strategiforløb og efterfølgende eksekveringer i flere
virksomheder indenfor forskellige brancher, herunder også turnaround forløb med
succes. Jeg har desuden praktisk erfaring med exits samt M&A forløb, herunder
værdioptimering, forhandlingsforløb, due diligence og hvad der i øvrigt følger heraf.
Gennem årene har jeg været involveret i startup virksomheder, både i rollen som ejer
og som rådgiver, og har derigennem opnået stor viden og forståelse for virksomheder i
denne fase og deres udfordringer.

Poul Martin Bøtker

Jeg har blandt andet etableret og drevet virksomheder i Kina og Hong Kong og, via
disse selskaber, opbygget en portefølje af leverandører og producenter som stadigt er
en del af forsyningskæderne til en lang række prestigefulde aftagervirksomheder.
Jeg har stor international erfaring og jeg er vant til at arbejde på strategisk såvel som
på operationelt niveau.

Address:
Juvelvej 74
8700 Horsens
Denmark

Min uddannelsesmæssige baggrund er elektronikmekaniker og svagstrømsingeniør
suppleret med HD i afsætningsøkonomi samt bestyrelsesuddannelser. Desuden er jeg
godkendt rådgiver indenfor digitalisering og automatisering i Erhvervshus Midtjyllands
SMV:Digital program.

E-mail:
poul@botker.dk

Efter succesfulde salg af BHE A/S, BHE T/C (Guangzhou) samt Gludas Ltd. (Hong Kong),
som jeg alle var medejer af, arbejder jeg nu udelukkende med bestyrelses- og
rådgivningsopgaver.

Telefon:
21 61 06 20

Gennem mit selskab STH NORDIC tilbyder jeg min assistance i forbindelse med
bestyrelsesopgaver – gerne som formand – samt løsning af opgaver i forbindelse med
strategi- og virksomhedsudvikling, turnaround, startup, samt exit og M&A.

LinkedIn:
www.linkedin.com/in/boetker

Født:
12. august 1958

Familie:
Gift med Birgit Rosendahl Bøtker siden
1985.
Tre døtre: Sofia 1986, Tanja 1988,
Helene 1994
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Bestyrelseserfaring
2018 -

JUAL Group A/S, bestyrelsesformand

2017 -

TurnAid ApS, bestyrelsesformand

2012 -

EPC Technology A/S, bestyrelsesformand

2008 -

United Industries A/S, bestyrelsesformand

2008 -

United Properties A/S, bestyrelsesmedlem

Tidligere bestyrelsesposter:
2013 – 2018

Gludas Ltd. Hong Kong, bestyrelsesformand

2007 – 2018

BHE T/C, Guangzhou, China, bestyrelsesformand

2015 – 2018

JUAL Group A/S, bestyrelsesmedlem

2015 – 2016

ELCON A/S, bestyrelsesmedlem

2011 – 2015

JUAL A/S, bestyrelsesformand

2011 – 2015

ELCON A/S, bestyrelsesformand

2010 – 2012

Powercharge A/S, bestyrelsesformand

2009 – 2011

JUAL A/S, bestyrelsesmedlem

2007 – 2010

Powercharge A/S, bestyrelsesmedlem

2003 – 2006

BHE A/S, bestyrelsesmedlem
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Erhvervserfaring

BHE A/S, Horsens
Blandt top-5 EMS leverandører i Danmark (underleverandør indenfor elektronikproduktion).
85 medarbejdere.

2015 – 2017

Administrerende Direktør

2010 – 2015

Salgs- og Marketingdirektør

2000 – 2010

Teknisk Direktør

EPC Technology A/S, Horsens
Søsterselskab til BHE A/S som beskæftiger sig med udvikling samt salg og markedsføring af
overvågningsprodukter til fjernvarmeindustrien, medico godkendte batteriladere til
handicapsektoren samt kundespecifikke mekaniske produkter.

2002 – 2012

Administrerende Direktør

Semco Telecom A/S, Aarhus
Salg, installation og service af IT- og telekommunikationsløsninger til erhverv.

1999 – 2000

Sektorchef

Alcatel Kirk, Horsens, senere Kirk Telecom A/S
Fremstilling samt salg og markedsføring af telefoner og telefoniløsninger, herunder også
trådløse telefoner og telefonsystemer.

1998 – 1999

Salg- og marketingchef

1988 – 1998

Produktionsteknisk chef

1986 – 1988

Produktionsteknisk ingeniør

Terma A/S, Lystrup
Ansat i aero space afdelingen der udvikler og markedsfører udstyr til fly- og rumfartsindustrien.

1985 – 1986

Projektingeniør

Uddannelse
2018

Chairman’s Certificate - bestyrelsesformandsuddannelse
Board Assure i samarbejde med KPMG, HORTEN and Boyden global
executive search

2017

Board Certificate - bestyrelsesuddannelse
Board Assure i samarbejde med KPMG, HORTEN and Boyden global
executive search.

1986

HD i afsætningsøkonomi
Handelshøjskolen Syd / Syddansk Universitet
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1985

Svagstrømsingeniør
Aarhus Teknikum

1980

Elektronikmekaniker
ITT Standard Electric Kirk A/S, Horsens,
senere Alcatel Kirk A/S / KIRK telecom A/S

Frivilligt arbejde
2009 – 2011

Gruppeleder i Plato gruppe under Væksthus Midtjylland
Gruppeleder i forbindelse med udvikling af strategi og
handlingsplaner for 7 virksomheder i Midt-/Østjylland.
Virksomhederne opnåede signifikant forøgelse af omsætning, antal
medarbejdere samt ikke mindst indtjening.

2016 -

SPININ sparringspartner for virksomheden Montem IVS.
SPININ er et vækstprogram faciliteret af Aarhus Universitet, hvor en
iværksættervirksomhed og en etableret virksomhed udveksler viden,
erfaring og inspiration.

IT
Brug af PC, ERP systemer samt Microsoft Office på højt niveau. God forståelse for
systemsammenhænge og IT anvendelse generelt.

Fremmedsprog
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Dansk

Modersmål

Engelsk

Taler, læser og skriver på forhandlingsniveau

Tysk

Taler og forstår på fornuftigt niveau
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