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kvalitetsbevidst revisor i 
vægtig revisionsbranche
Af Karen Fredslund Ellegaard

Da Erhvervsstyrelsen i 2015 iværk-
satte en ny organisering af kon-

trollen og tilsynet med erhvervsregu-
lering, var det statsautoriseret revisor 
Martin Samuelsen, der blev erhvervs-
styrelsens nye tilsynschef på området 
for tilsynet med revisorer og revisions-
virksomheder: en nyoprettet stilling 
uden nogen forgængers erfaringer at 
trække på, men med en række dygtige 
medarbejdere tilknyttet området med 
masser af erfaring.

“Jeg kom direkte fra revisionsbran-
chen og havde indtil min start hos 
erhvervsstyrelsen praktiseret som re-
visor, med alt hvad dette indebærer. At 
træde ind i erhvervsstyrelsen var dels 
et skifte fra en privat til en offentlig 
virksomhed, men også et skifte i fokus 
fra kundebetjening i traditionel for-
stand til kontrol og tilsyn i offentlig 
forstand med en sideløbende interes-
senthåndtering i en politisk kontekst,” 
lyder det fra Martin samuelsen, der 
lørdag fylder 40 år. Især har han bidt 
mærke i styrelsens høje faglige niveau 
i et for ham stærkt inspirerende ar-
bejdsmiljø.      

siden hans start i maj sidste år har der 
været nok at tage fat i. Udover ledelsen 
af en betydelig kontrolindsats i 2015 
fremsatte erhvervs- og vækstminister 
Troels Lund Poulsen forslag til lov 
om ændring af revisorloven i marts 
2016. Det indeholder en række fore-

slåede ændringer på området for det 
offentlige tilsyn med revisorer og re-
visionsvirksomheder. Ændringer, som 
Martin samuelsen i disse uger er i fuld 
gang med at planlægge og forberede 
implementeringen af.  

“Det understreger vores værdibase-
rede tilgang til det at udføre kontrol 
og tilsyn. Danmark har et erhvervsliv i 
verdensklasse, og i dette spiller en vel-
fungerende og kvalitetsbevidst revisi-
onsbranche en afgørende rolle, hvilket 
vi som erhvervsstyrelse, og derfor også 

som kontrolmyndighed, til alle tider 
skal være med til at understøtte. Den 
danske revisionsbranche har generelt 
kvalitet i det udførte revisionsarbejde 
meget højt på agendaen.”

Martin samuelsen startede sin kar-
riere i revisionsbranchen i år 2000, hvor 
han sideløbende med sin fuldtidsbe-
skæftigelse som revisor fuldførte sin 
cand.merc.aud.-uddannelse på CBS. 
Arbejdet som revisor igennem 15 år 
har budt på mange forskellige typer 
opgaver indenfor revisionsfaget, både 
for danske og internationale børsno-
terede virksomheder såvel som for 
mindre sMV-virksomheder. Tidligt i 
karrieren blev han involveret i fagligt 
arbejde indenfor revision og regn-
skabsvæsen. særligt interesserer han 
sig for revisionssiden af faget. I 2012 
udkom fagbøgerne “revision i praksis” 
med Martin samuelsen som medfor-
fatter. Han er endvidere tilknyttet CBs 
som ekstern lektor.

Martin samuelsen er gift med admi-
nistrationsleder kamilla samuelsen og 
sammen har de en datter på tre år. Fri-
tiden bruges på familie, venner, motion 
og god mad, hvor særligt grillkunsten 
har fanget hans interesse.  

kael@borsen.dk 

“Danmark har et  
erhvervsliv i  

verdensklasse”

Nikolai Røjkjær

Nikolai Røjkjær er ansat som salgschef 
hos entreprenørvirksomheden Stender 
Entreprise. Han er uddannet bygnings-
konstruktør og kommer fra en stilling 
som new business developer manager 
hos Associated Danish Ports (ADP), 

der driver havnene i Fredericia, nyborg og Middelfart 
samt transportcentret DMTC i Taulov ved Fredericia. Han 
indledte sin karriere i byggebranchen hos entreprenør-
virksomheden Skanska Danmark i 1996 og har arbejdet 
som direktør og partner i tømrervirksomheden Daniabyg 
(nu Kruse Dania) og som tilbudschef hos entreprenør-
virksomheden MT Højgaard. Han er desuden stifter og 
ejer af byggerådgivningsvirksomheden Skandinavisk 
Konsulenttjeneste (Skankon), medlem af bestyrelsen for 
Byggesocietetet, museet Tidens Samling og er repræsen-
tantskabsmedlem hos Energi fyn. Hos stender entreprise 
bliver nikolai røjkjærs opgaver blandt andet at sikre dialog, 
salg og rådgivning over for faste samarbejdspartnere og 
potentielle kunder i Danmark, deltage i netværk og sikre 
kendskabet til virksomheden. 

John Topp

John Topp er ansat som senior group 
manager i sales support & product ma-
nagement hos it-virksomheden Global-
connect. Han har i mere end 20 år arbej-
det i den danske teleindustri, senest som 
selvstændig konsulent. Han har tidligere 

stiftet televirksomheden Supertel, som i dag danner ram-
men om Globalconnects telefoniforretning.

Philipp Raich

Philipp Raich er ansat som produktions-
direktør hos cementfabrikken Aalborg 
Portland. Han er uddannet diplomin-
geniør og har arbejdet i mere end 20 år 
i cementindustrien i forskellige stillin-
ger hos byggematerialevirksomheden 

 Lafarge (nu Lafargeholcim). Han har arbejdet som plant 
manager i Tjekkiet, serbien og Østrig, senest i Østrig som 
head of expert services og i schweiz som project head of 
performance. Philipp raich skal fra 1. september stå i spid-
sen for den fortsatte udvikling af cementfabrikken, der står 
over for en række investeringer i at øge anvendelsen af al-
ternative brændsler som erstatning for fossile brændstoffer.

Poul Blaabjerg

Poul Blaabjerg, adm. direktør for ledel-
seshuset CfL Center for Ledelse, er ind-
trådt i bestyrelsen for kommunikations- 
og konsulentbureauet Core:workers. 
Han er uddannet cand.scient.pol. fra 
Aarhus Universitet, har arbejdet i Cen-

ter for Ledelse siden 2001 og har tidligere været formand 
for designkonsulentvirksomheden Designit.

Ken Trabjerg Pedersen

Ken Trabjerg Pedersen, 49 år, er ansat 
som projektchef hos forsyningsvirksom-
heden Horsens Vand. Han kommer fra 
en stilling som direktør og landechef 
inden for salg og opførelse af betonele-
menttanke i skandinavien hos gylletank-

producenten A-Consult. Tidligere har han arbejdet som 
divisionsdirektør hos energiselskabet Verdo. ken Trabjerg 
Pedersen vil have fokus på udvikling af projektafdelingen 
i Horsens Vand.

Navnestof sendes til profil@borsen.dk
Annoncemateriale sendes til annoncesalg@borsen.dk
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Keld Askær

60 Keld Askær, adm. di-
rektør i stofbutikskæ-

den Stof 2000 og medejer af 
Hotel Ærøhus, fylder mandag 
60 år. Han begyndte karrieren 
med lederuddannelsen hos de-
tailhandelskoncernen Dansk 
Supermarked, hvor han 
gennem 18 år arbejdede som 
forretningsfører i flere føtex-
forretninger og som varehus-
chef for Bilka i slagelse, Ishøj 
og næstved. Derefter fulgte 
fem år hos KNi, Grønlands 
Handel og fem år som direk-
tør for fiskevirksomheden Ro-
yal Greenland. I 2007 forlod 
han Grønland til fordel for en 
post som bestyrelsesformand 
for fødevarevirksomheden 
Kelsen A/S, der blev kongelig 
Hofleverandør og i 2013 solgt 
til amerikanske Campbell 
Soup Company. Han har haft 
en lang række bestyrelsespo-
ster og er siden januar i år adm. 
direktør og hovedaktionær i 
stof 2000, hvor han skal være 
med til at forny virksomheden 

med nye produkter, outletbu-
tik og markedsføring af kvali-
tetsstemplet Designed by stof 
2000. samtidig har keld Askær 
købt Hotel Ærøhus i Ærøskø-
bing.

Niels-Bo Valbro

Niels-Bo Valbro, teaterdi-
rektør for Det Ny Teater i kø-
benhavn, fylder tirsdag 60 år. 
Han debuterede i 1984 som 
teaterproducent på det davæ-
rende Mercur Teatret med 
forestillingen Privatliv med 
Susse Wold og Bent Mej-
ding. I 1988 etablerede han 
Privat Teatret, der lukkede i 
2007. siden 1994 har han væ-
ret kunstnerisk, administrativ 
og økonomisk ansvarlig for 
Det ny Teater. I 1991 gik han 
sammen med sin meddirektør 
indtil 1996, Bent Mejding, og 
bygningens ejer, ida Løfbergs 
fond, om at redde teatret. re-
staureringen placerede Det ny 
Teater blandt europas smuk-
keste, og det blev præmieret 
af Københavns Kommune, 

valgt som pilotprojekt af den 
Europæiske Union og mod-
tog den europæiske arkitek-
turpris Europa Nostra. 

Claus Pedersen

50 Claus Pedersen, fi-
nansdirektør hos den 

almene, erhvervsdrivende 
fond Diakonissestiftelsen, 
fylder lørdag 50 år. Han er ud-
dannet HD-r og cand.merc.
aud. fra Copenhagen Busi-
ness School suppleret med 
lederuddannelsen Fujitsu 
Leadership excellence pro-
gramme. karrieren begyndte 
som revisor hos Grothen & 
Perregaard, i dag en del af 
revisionsvirksomheden PwC. 
Inden han i 2012 kom til Dia-
konnissestiftelsen, var han 
økonomidirektør ved Arresø-
dal Privathospital, der luk-
kede i 2011. Claus Pedersen er 
en del af direktionen hos Dia-
konissestiftelsen og desuden 
medlem af flere netværk, bl.a. 
det internationale direktør-
netværk Presidents institute.

Anders Byrge

Anders Byrge, landskabsarki-
tekt og projektleder hos Arki-
tema Architects, fylder man-
dag 50 år. Han er uddannet fra 
Arkitektskolen Aarhus i 1991 
og kom til Arkitema i 2004, 
hvor han bl.a. er projektleder 
for udformningen af byrum og 
udeareal i flere danske byer.

Ammar  
Al-Temimi

30 Ammar Al-Temimi, 
adm. direktør hos AB 

Clausen Rådgivende ingeni-
ører, fylder mandag 30 år. Han 
er uddannet bygningsingeniør 
i 2008 fra DTU Diplom. I 2006 
grundlagde han sammen med 
studiekammeraten Bartek 
Clausen AB Clausen rådgi-
vende Ingeniører, der siden 
2013 er en specialvirksomhed 
for bærende konstruktioner.
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