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PROFIL 

Marianne Philip arbejder primært med virksomhedsoverdragelser (M&A), 

kapitalmarkedsforhold, selskabsret, fondsret, generel erhvervsrådgivning og rekonstruktioner. 

Marianne Philip blev partner i 1987 og har været bestyrelsesformand for Kromann Reumert 

siden 2011. 

Marianne Philip repræsenterer et bredt udsnit af danske og udenlandske industrielle og 

finansielle virksomheder i forbindelse med virksomhedsopkøb- og salg, børsintroduktioner og -

emissioner, verifikationsprocesser, restruktureringer og corporate governance. Kombinationen 

af dybtgående kendskab til de juridiske regler med indsigt i danske og internationale 

erhvervsforhold, og afstemningen af disse elementer i forhold til klientens strategi og 

kommercielle ønsker, er kernen i hendes rådgivning. 

Marianne Philip bidrager med et dybdegående kendskab til kapitalmarkedsforhold og 

virksomhedsoverdragelser, og har været rådgiver i en række banebrydende og trendsættende 

kapitalmarkeds- og M&A-transaktioner i Danmark. Marianne sikrer med en praktisk, 

kommercielt orienteret og innovativ tilgang, at klientens mål nås så sikkert og hurtigt som 

muligt.  

 

Marianne Philip bruger en del af sin tid på bestyrelsesarbejde, og har mere end 20 års erfaring 

med bestyrelsesarbejde i danske selskaber og fonde, herunder også datterselskaber af 

udenlandske virksomheder. 

Marianne Philip har beskæftiget sig med fondsretlige forhold igennem en årrække, herunder 

som medlem af det af Erhvervsministeren nedsatte Erhvervsfondsudvalg, der lavede udkast til 

ny lov om erhvervsdrivende fonde og udkast til anbefalinger for god fondsledelse, og har 

derigennem opnået et godt kendskab til de særlige problemstillinger, der gælder for 

erhvervsdrivende fonde. 

BAGGRUND 

 Født 1957 

 Cand.jur. fra Københavns Universitet 1980 

 LL.M. fra Duke University, USA, 1983 

 Ansat hos advokatfirmaet Shearman & Sterling, New York, USA, i perioden 1983-1984 

 Advokat 1984 

 Partner Kromann Reumert 1987 

 Møderet for Højesteret 1989 

 Medlem af direktionen for Reumert & Partnere (nu Kromann Reumert) 1987-1999, hvor 

virksomheden blev omstillet fra et traditionelt advokatkontor til en professionel 

virksomhed, og i hvilken periode virksomheden voksede ganske betydeligt 

 Medlem af bestyrelsen for Kromann Reumert 2006-2008 - formand siden 2011 

 Executive Management Program, INSEAD 2009 



 

HVERV 

Bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser og fonde, herunder:  

 Bestyrelsesformand Gerda & Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) siden 2007. 

Har etableret holdingstruktur og etableret uddelingspolitik 

 Bestyrelsesmedlem Codan A/S og Codan Forsikring A/S siden 2011. Tillige medlem af 

Revisions- og Risikokomitéen 

 Bestyrelsesmedlem Novo Nordisk Fonden siden marts 2014 

 Bestyrelsesmedlem Nordea Invest siden 2006 

 Bestyrelsesformand Scan Office A/S, Esbjerg siden 2012. Medlem af bestyrelsen siden 

2009  

 Bestyrelsesmedlem Brenntag Nordic A/S. Ansvarlig for de nordiske selskaber i Brenntag 

koncernen 

 Bestyrelsesformand Stiholt Holding A/S 

 Bestyrelsesmedlem Kirsten og Peter Bangs Fond 

 Næstformand for Komitéen for God Selskabsledelse (siden 2009) 

 Medlem af Erhvervsfondsudvalget. Udvalget aflagde rapport til Erhvervsministeren i 

december 2012 indeholdende udkast til ny lov om erhvervsdrivende fonde og udkast til 

anbefalinger for god fondsledelse 

 Fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret 

 Underviser og censor på CBS bestyrelsesuddannelse. Medstifter af 

bestyrelsesuddannelsen og deltaget i opstart 

 Medlem af Københavns Kommunes Erhvervsråd siden etableringen i maj 2014 

 

SPECIALER 

Børsret, Selskabs- og Erhvervsret, Fondsret, Virksomhedsoverdragelser (M&A), 

Rekonstruktioner 

BRANCHER 

Den finansielle sektor, Lifescience & Biotek 

 


