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BAGGRUND OG FORMÅL
Bæredygtighed og ESG er blevet et hovedemne i 
bestyrelseslokalerne og i topledelserne. Det har 
undervejs udviklet sig fra et compliance spørgsmål til 
især også at være en offensiv dagsorden om purpose, 
strategi og værdiskabelse.

Samfundet har på tværs af brancher øgede forventnin-
ger til virksomheders positive bidrag. NGO’ere og 
andre stakeholdere kræver øget transparens og 
ønsker dialog. Hvordan tilrettelægger bestyrelsen og 
direktionen en relevant proces? Hvordan og hvornår 
skal ejere og stakeholders involveres? Mediernes øjne 
er rettet mod virksomhedernes ageren og greenwas-
hing er et emne, der også finder vej til bestyrelsesloka-
lerne. Samtidig har 2022 betydet helt nye udfordringer 
for top beslutningstagere, som har måttet forholde sig 
til værdikæden på nye måder pga. fortsatte Covid 
nedlukninger og krig i Europa. Behovet for grøn 
omstilling synes større end nogensinde. Der er risici, 
udfordringer og muligheder i alle brancher og 
virksomhedstyper. 

EU er med Green Deal og 10-punktsplanen for 
Sustainable Finance ambitiøs i forhold til at lykkes 
med at blive Net-Zero i 2050. Sustainable Finance er 
både regulering af bæredygtighed med betydning for 
alle virksomheder og samtidig er finanssektoren 
omfattet af en særlig regulering. Sustainable Finance 
initiativerne skal sikre, at det er privat kapital, der skal 
finansiere investeringerne i grøn omstilling og
skabe nye bæredygtige forretningsaktiviteter. I første 
omgang rettes fokus mod klima og senere mod 
biodiversitet og cirkulær økonomi.

Den private sektor og finanssektoren er således tildelt 
nøglerollen. Bestyrelser i alle brancher skal overveje 
om og hvordan bæredygtighed integreres i forret-
ningsmodel og strategi, produktudvikling og rappor-
tering. Banker og institutionelle investorer er vigtige 
stakeholdere, men også kunder og leverandører har 
øgede forventninger til virksomhederne, herunder til 
rapportering på ikke-finansielle nøgletal. Det samme 
gælder i høj grad forbrugere og virksomhedens 
medarbejdere. 

BESTYRELSESARBEJDE I SUSTAINABLE FINANCE OG ESG
– FRA RISIKO OG RAPPORTERING TIL PURPOSE, STRATEGI 
OG VÆRDISKABELSE
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Nogle af de vigtigste initiativer i EU roadmappen for 
Sustainable Finance er den fælles taksonomi for, hvad 
der er grønt, et kommende direktiv for ikke-fi nansielle 
nøgletal (CSRD) samt den særlige regulering af 
fi nanssektoren, som det er vigtigt for almindelige 
virksomheder at kende til. Transparens og fælles 
standarder er værktøjerne og skal mindske risikoen 
for greenwashing. En enorm omstilling med nye 
forretningsmuligheder og risici venter.

Mange virksomheder skal således inden så længe 
blive klar til at rapportere på både nye nøgletal, samt 
redegøre for muligheder og risici som følge af klima-
ændringerne. Men hvad med data og datas validitet?

Pensionsselskaber og asset managers skal integrere 
ESG og bæredygtighedsrisici i deres produkter og 
klassifi cere investeringsfonde i forhold til bæredygtig-
hed, nu efter ens regelsæt. Hvordan vil institutionelle 
virksomheder investere og udøve aktivt ejerskab 
fremover? Hvordan indgår ESG i deres due diligence 
før investering. Alle virksomheder har en bankforbin-
delse – hvordan kan virksomhedens långivere 
forventes at agere, når de på den ene side skal fi nansie-
re den store transformation, men også tage vare på 
risici og understøtte Parisaftalen? Vil det påvirke 
deres kreditgivning?

•  Hvilke kompetencer skal der være til stede i 
bestyrelsen? Er tiden til i højere grad at onboarde 
kemikere og ingeniører?

•  Hvordan kan/skal bestyrelsen og direktionen 
indrette sit arbejde med bæredygtighedsstrategi og 
rapportering? Hvordan involveres bestyrelsen i 
arbejdet med omstillingen?

•  Hvordan kan man arbejde med bæredygtighed i 
forskellige bestyrelsesudvalg?

•  Hvad lægger myndighederne vægt på omkring 
greenwashing, og hvad kigger journalisten efter?

UDBYTTE OG INDHOLD 
Programmet giver overblik og større strategisk 
forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver, 
problemstillinger og dilemmaer i forhold til Sustainable 
Finance og ESG. Både ud fra strategiske-, governance-
og risikoperspektiver samt med sigte på bestyrelsens 
rolle i forhold til at sikre værdiskabelse.

Deltagerne vil opnå indsigt i bestyrelsens rolle, ansvar 
og samspil med direktionen, stakeholdere og rådgivere. 
Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende 
viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i 
varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar i samspil 
med topledelsen. Der lægges vægt på tværfaglighed
og helhedsforståelse. Det er ambitionen at bidrage
til udvikling af det generelle kompetenceniveau i 
bestyrelser og ledelse.
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• EU-regulering og Taxonomy, CSRD, SFDR, og Due Dilligence
• Corporate purpose og værdiskabelse
• Strategi og bæredygtighed 

Frokost

• Banken som corporate stakeholder
• Bestyrelsens rolle – ESG, struktur og kompetencer
• Bæredygtighedsstrategien i MMS-virksomheder

• Risiko for greenwashing og pressen rolle
• Pres på ejerne for omstilling
• ESG og krisestyring

Frokost

• Stakeholder Management
• Forretningsplanens troværdighed og bæredygtig omstilling
• Stakeholder værdi og aktivt ejerskab 

Mandag den 7. november 2022

Tirsdag den 8. november 2022

REGULERING, PURPOSE & STRATEGI

GREENWASHING, EJERE & STAKEHOLDERE

PROGRAM  
BESTYRELSESARBEJDE I SUSTAINABLE FINANCE OG ESG
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• Private Equity – selskabets investeringer og Sustainable Finance 
• Investeringsbeslutninger i selskaberne
• ESG og investering – set fra det institutionelle perspektiv

Frokost

• Bestyrelsen, ledelsen og implementering
• ESG og aflønning
• Den grønne omstilling – Finanssektorens rolle 

Onsdag den 14. december 2022

INVESTERING, VÆRDIKÆDEN – BESTYRELSEN I PRAKSIS

5

PROGRAM  
BESTYRELSESARBEJDE I SUSTAINABLE FINANCE OG ESG
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DELTAGERPROFIL 
Programmet henvender sig til alle, der arbejder eller 
har en ambition om at arbejde professionelt med 
bestyrelsesarbejde og topledelse i finans, private 
equity, industriselskaber og serviceselskaber, hvor 
samspil med banker og kapitalmarkedet er afgørende. 
Programmet er relevant for en bredere kreds herunder 
bestyrelsesmedlemmer, direktører, CFO’s, og andre 
ledende medarbejdere med samspil til bestyrelsen 
(revisionschefer, chefjurister, investeringschefer, 
sekretariatschefer, chefer for Sustainability og ESG m.v.) 
samt ministerier og andre myndigheder, rådgivere til 
virksomheders bestyrelser og topledere.

PÆDAGOGIK OG UNDERVISERE
Undervisningen varetages af undervisere med et meget 
højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra 
bl.a. Copenhagen Business School (CBS) underviser 
underviser i tæt samarbejde med erfarne bestyrelses-
medlemmer og direktører med baggrund og erfaring 
fra den finansielle sektor samt rådgivere fra Kromann 
Reumert og EY. Der er altid en professor, en bestyrelses-
formand (eller tilsvarende topleder) samt en rådgiver 
til stede samtidigt i undervisningslokalet.

På hvert program medvirker således et bredt undervis-
ningsteam. som giver præsentationer, medvirker i 
casediskussioner og som på tværs har fokus på at 
perspektivere til bestyrelsens opgaver, ansvar, værdi-
skabelse og dilemmaer.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, 
dialog, case diskussioner og perspektivering samt
hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges vægt 
på deltagernes aktive deltagelse og erfaringer.

TID, STED OG PRIS
Programmet består af 3 dages undervisning:

Dag 1:  Mandag den 7. november 2022
Dag 2:  Tirsdag den 8. november 2022
Dag 3:   Onsdag den 14. december 2022

Prisen er 24.000 kr. ekskl. moms og inkluderer  
materialer og forplejning.

Programmet afholdes hos 
CBS Bestyrelsesuddannelserne, 
Råvarebygningen, Porcelænshaven 22  
2000 Frederiksberg

TILMELDING 
www.cbsbestyrelsesuddannelserne.dk

YDERLIGERE INFORMATION
Programdirektør Finans Bente Overgaard
beo@cbs-executive.dk, telefon +45 23 38 57 87 

Chef for Onboarding Anette Clausen
ac@cbs-executive.dk, telefon +45 30 13 88 73



CBS BESTYRELSESUDDANNELSERNES 
UNDERVISNINGSTEAM 

Andreas Rasche, professor, CBS
Jesper Rangvid, professor, CBS
Ken L. Bechmann, professor, CBS
Mogens Steff ensen, professor, KU
Bente Overgaard, programdirektør, CBS
m.fl .

Birgitte Søgaard Holm, adm. direktør, Investering DK
Berit Behring, bankdirektør, Danske Bank
Christian Hyldahl, managing director, BlackRock
Christian Kettel Thomsen, Vice President, EIB
Jan Johan Kühl, managing partner, Polaris Private Equity
Julie Galbo, bestyrelsesformand, Trifork
Kurt Bligaard Pedersen, bestyrelsesformand, Jyske Bank
Lars Bo Bertram, adm. direktør, BankInvest
Lasse Bolander, bestyrelsesformand, Coop Amba
Mikkel Svenstrup, CIO, ATP
Nina Dietz Legind, bestyrelsesformand, Finanstilsynet
Preben Sunke, Group COO, Danish Crown
Søren Linding, virksomhedsredaktør, Jyllandsposten
Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør, Nykredit
m.fl .

PROFESSORER ERFARING FRA ERHVERVSLIVET
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Carina Ohm, partner, EY
Jens Steen Jensen, partner, Kromann Reumert
m.fl .

RÅDGIVERE TIL BESTYRELSER
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Bestyrelsesuddannelserne

Dag 1: Mandag den 7. november 2022
Dag 2: Tirsdag den 8. november 2022
Dag 3: Onsdag den 14. december 2022


