
ESG & 
SUSTAINABLE
FINANCE
2023-2
3 dage i perioden 
1. – 20. november 2023

Lovpligtig undervisning i finansielt besty-
relsesarbejde, hvor energi og kompetencer 
fylder lokalet, når der fokuseres på ESG i 
bestyrelsesarbejde. 
Undervisningen består af gruppearbejde og 
plenum undervisning, hvor der faciliteres 
case-diskus sioner, formidles perspektiverer 
og udveksles erfaringer fra bestyrelses-
lokalerne.



Bæredygtighed og ESG er blevet et hovedemne i bestyrelses- 
lokalerne 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. Bestyrelsesarbejde i finan-
sielle virksomheder introducerer nye såvel som erfarne 
bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompe-
tencer, er nødvendige for fremadrettet at varetage værdiskabende 
bestyrelsesarbejde.

Finanstilsynet er efter en række EU-direktiver forpligtet til 
løbende at påse, at medlemmer af finansielle virksomheders 
direktion og bestyrelse lever op til krav om egnethed og 
hæderlighed.

Kurset er godkendt af Finanstilsynet og er en bred finansiel 
bestyrelsesuddannelse med fokus på ESG. Nogle af de vigtigste 
initiativer i EU roadmappen for Sustainable Finance er den fælles 
taksonomi for, hvad der er grønt, som det er vigtigt for virksom-
heder at kende til. Transparens og fælles standarder er 
værktøjerne og skal mindske risikoen for greenwashing. 
En enorm omstilling med nye forretningsmuligheder og risici 
venter. Den private sektor og finanssektoren er således tildelt 
nøglerollen. Bestyrelser i alle brancher skal overveje om og 
hvordan bæredygtighed integreres i forretningsmodel og strategi, 
produktudvikling og rapportering.

Kurset behandler bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar samt be-
styrelsens overvejelser og beslutninger om væsentlige 
problemstillinger for finansielle selskaber. Kurset lægger vægt på 
de særlige dilemmaer ift Sustainable Finance og ESG. 
De deltagende bestyrelsesmedlemmer opnår en god forståelse 
indenfor bestyrelsens væsentligste opgaver i samspil med 
udviklingen i den danske lovgivning.
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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-, 

governanceog 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.

Udbytte & Indhold
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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.

Undervisning
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 bestyrelsesmedlemmer og direktører med 
baggrund og erfaring fra den finansielle sektor samt 
rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Der er altid en 
professor, en bestyrelsesformand (eller tilsvarende 
topleder) samt en rådgiver til stede samtidigt i 
undervisningslokalet.

På hvert program medvirker således et bredt 
undervisningsteam. som giver præsentationer, 
medvirker i casediskussioner og som på tværs har 
fokus på at perspektivere til bestyrelsens opgaver, 
ansvar, værdiskabelse og dilemmaer.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, 
dialog, case diskussioner og perspektivering. Der 
lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse og 
erfaringer.
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ESG & Sustainable Finance 2023-2 er en finansiel 
bestyrelsesuddannelse med fokus på ESG i bestyrelsesarbejde 
bestående af tre dages undervisning som afvikles over én 
måneder med start den 1. november 2023. 

Alle dage er fra 9.00 og til ca. 17.00.

Pris: 27.000 DKK ex. moms

Pris & Dato

Dag 1 
mandag d. 1 november 2023

Dag 2 
tirsdag d. 2 november 2023

Dag 3 
mandag d. 20 november 2023
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Dag 1
Regulering, Purpose og Strategi

• EU-regulering  - Taxonomy, CSRD, SFDR og   
 Due Dilligence (ifht. USA: Kina)

•  Case 1

• Bank strategi og banken som Corporate   
 Stakeholder

• Corporate purpose og rejsen med net-zero

•  Case 2

•  Bestyrelsens rolle - ESG, struktur og 
kompetencer

•  Bestyrelsen, ledelsen og implementering i 
forbruger selskaber

•  Networking & reception

Dag 3
Investeringer, Værdikæden og 
Bestyrelsesledelse i praksis 
 
•  Private Equity - Selskabets investeringer og 

Sustainable Finance

• Case 6

• ESG og investeringer - set fra den    
 institutionelle investors perspektiv

•  Coporate Purpose, strategi og værdiskabelse

• Case 7

• ESG og aflønning

• Den grønne omstilling - Finanssektorens rolle

•  Networking & reception

Dag 2
Greenwashing, Ejere og Stakeholders
 
• Formål - Greenwashing og pressens rolle

• Case 4

• ESG og krisestyring (ESG-afkast)

• Case 5

•  Responding tiol stakeholder pressure

• Hvordan leder CEO’en den bæredygtige   
 omstilling - bestyrelse, organisation og   
 stakeholders

Program
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More information 
& contact
CBS Board Leadership Education 

Bente Overgaard 
Program Director

beo@cbs-executive.dk 
T. +45 2338 5787 

 
CBS Board Leadership Education 

Emma Pedersen 
Program Manager

ep@cbs-executive.dk 
T. +45 2759 4640

 
CBS Board Leadership Education 

Tina Chérie Eskildsen 
Program Manager 

te@cbs-executive.dk 
T. +45 2980 9942

cbsboardeducation.com

Porcelaenshaven 22  ·  2000 Frederiksberg 

https://www.linkedin.com/school/cbs-bestyrelsesuddannelserne/

mailto:ir%40cbs-executive.dk?subject=
https://www.cbsbestyrelsesuddannelserne.dk/blue-board-leadership/
https://www.linkedin.com/school/cbs-bestyrelsesuddannelserne

