CV

Roar Sollie

Adresse:

Haresporet 24, 2022 Gjerdrum

Email:

roarsollie@gmail.com

Telefon:

+47 93446126

Annet:

50 år (født 04.02.65), gift, 2 barn (15 og 17 år)

Utdanning:
1986 – 1989
1985 – 1986
1984 – 1985
1981 - 1984

University of Maryland, USA
• Siviløkonom (GPA 3,1/4,0)
Universitetet i Oslo
• Ex.phil.
Forsvaret
• 1. gangstjeneste i Infanteriet, Elverum (Idrettstroppen)
Lillestrøm videregående skole

Arbeidserfaring:
07/2014 – 12/2014
Bertel O. Steen Detalj AS – Adm.dir.
Bertel O. Steen Detalj AS er et heleid datterselskap av Bertel O. Steen AS og består
av Bertel O. Steen sine 41 bilforhandlere innenfor merkene Kia, Peugeot og
Mercedes-Benz. Fordelt på forretningsområdene personbiler, varebiler, lastebiler og
buss omsetter Bertel O. Steen Detalj AS for ca 7,5 mrd kr og har ca 1.750 ansatte.
01/2014 – 06/2014 Bertel O. Steen Detalj AS – COO (Chief Operating Officer)
Se over.
10/2010 – 12/2013 Bertel O. Steen Detalj AS – Regionsdirektør
Styreleder for 6 forhandlere med en omsetning på ca 1,4 mrd kr i regionen Oslo og
Asker og Bærum. Engasjert for en 3 års periode for å snu et årlig tap på ca 40 mnok.
Etter en stor snuoperasjon med bl.a nedleggelse av en forhandler med 60 ansatte,
leverer regionen i 2014 for første gang positive resultater.
06/2008 – 09/2010 EMS ASA – Vice president/Owners representative
I 2008 overtok EMS ASA sin største konkurrent Seven Seas Shipchandler (ship
supply) i Dubai U.A.E med en årlig omsetning på ca 1,3 mrd kr og ca 650 ansatte.
Jeg bodde med familien i Dubai i denne perioden og arbeidet som VP i selskapet
med styreleder-rolle i flere av datterselskapene i Midt-Østen (U.A.E, Kuwait, Bahrain,
Qatar, Oman, Djibouti). Hadde i denne perioden et spesielt ansvar for å gjennomføre
en stor kjøpstransaksjon, ivareta gode relasjoner til alle parter/sponsorer i Midt-Østen
og rapporterte direkte til Styret.
03/2005 – 05/2008 Bertel O. Steen AS – Direktør Mercedes-Benz Nyttekjøretøy
Totalansvarlig for import av lastebil, varebil og buss i Bertel O. Steen AS. I tillegg
ansvarlig for alt ettermarked (både personbil og nyttekjøretøy), samt salg av buss til

sluttkunde. Divisjonen er en av Norges største importør og har totalt ca 50 ansatte.
Mottok i 2007 Bertel O. Steen sin konsernpris for beste resultater. Deltaker i Bertel O.
Steen-konsernet sitt arbeid med merkevarebygging for Mercedes-Benz personbiler
og Peugeot.
09/2001 – 02/2005 Erik Arnesen Helsfyr AS – Daglig leder
En av Norges største Mercedes-Benz personbilforhandlere lokalisert i Oslo.
Oppnådde gode driftsmessige resultater og høyt volum, bl.a. en driftsmargin i 2004
på 7%.
06/1998 – 08/2001 Bertel O. Steen AS – Regionsjef i Mercedes-Benz Norge
Ansvar for forskjellige regioner/forhandlere innenfor Mercedes-Benz personbiler og
varebiler. Senere også et ansvar for lastebil.
04/1997 – 05/1998 Krogsrud Invest AS – Økonomidirektør
Overordnet økonomiansvar for et privat investeringsselskap samt for
økonomifunksjonen i datterselskapet Vental AS (profesjonell solskjerming).
1993 – 1997 NSB/Jernbaneverket
Var bl.a. økonomikontroller og økonomisjef for Baneservice (Jernbaneverket sin
entreprenør), samt ansvarlig for oppbygging av NSB sin interne PR/profileringsavdeling.
1991 – 1993 Arthur Andersen & Co - Revisor
Arbeidet som revisormedarbeider på større børsnoterte selskaper og noen SMB.
1990 – 1991 Multimail AS - Økonomisjef
Økonomisjef i et mindre selskap som drev med direkte reklame.
1989 – 1990 Runni Ungdomsskole - Lærervikar
Permanent vikar for en 8. klasse (9. trinn i dagens system).
Diverse verv
• 2007-2008
• 2007-2008
• 2005-2008

Styremedlem i BIL (Bilimportørenes landsforbund)
Styreleder i Nyttekjøretøygruppa i BIL
Styremedlem i Nyttekjøretøygruppa i BIL

Andre interesser
Har drevet toppidrett og er jr. og sr. norgesmester i friidrett. Hadde scholarship ved
University of Maryland fra 1986 – 1989. Var også en habil langrennsløper med 4.
plass i jr. NM og pallplasseringer i norgescup.
I dag holder jeg meg i form ved sykling og langrenn, men uten nødvendigvis å delta i
konkurranser.

