Bestyrelsens Dag 2021
Fredag den 27. august 2021
Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
Program
Fredag den 27. august 2021
Morgenkaffe og rundstykker fra kl. 8:30
Kl. 10:00 Velkomst ved bestyrelsen
v/formand Henrik Mansfeldt Witt

Kl. 10:15 Cyber Crime
v/Keld Norman, IT-sikkerhedskonsulent hos
firmaet Dubex og certificeret etisk hacker.
Han er SANS GIAC-certificeret som Forensics
Examiner, Certificeret Etisk hacker og en del af
Dubex Incident Response teamet (DIRT), som
rykker ud og hjælper kunder, der er blevet
kompromitteret/hacket.
Keld har bl.a. en fortid i IBM, hvor han har
arbejdet med både Mainframe, AIX og Linux.
Udover det daglige arbejde med opsætning af
firewalls, red team-øvelser (hvor man leger
hacker - lovligt) og incident response-udkald, er
han tit ude og holde foredrag og visualisere,
hvordan hackerne arbejder.
Som frivillig underviser han børn i alderen 7-10
år i den lokale Coding Pirates-forening i Allerød.
Kl. 11:30 Pause 15 min.

Kl. 11:45 Vækstfonden.
v/Tonni Bülow-Nielsen, Senior Vice President &
Managing Partner, VF Venture
Emnet kommer senere…

Kl. 13:00 Frokost
Kl. 14:00 Tendenser ift. brug af incitamentsordninger
v/professor Ken L. Bechmann, CBS
Det såkaldte andet aktionærrettighedsdirektiv
(EU, 2017/828 af 17. maj 2017) og tilhørende
implementering i selskabslovens §§ 139, 139 a og
139 b har øget kravene til gennemsigtighed i
ledelsesaflønning. Et krav er eksempelvis, at
selskaberne skal offentliggøre en
vederlagspolitik, der jf. § 139 a skal være ”være
klar og forståelig og bidrage til aktieselskabets
forretningsstrategi samt langsigtede interesser
og bæredygtighed.” Dette foredrag diskuterer,
hvad disse øgede krav og den generelle
opmærksomhed på ledelsesaflønning har af
konsekvenser for incitamentsprogrammerne i
store og mindre virksomheder, og hvad
bestyrelser og rådgivere skal være
opmærksomme på.
Kl. 14:45 Pause 15 min
Kl. 15.00 Incitamentsordninger fra en praktisk vinkel
v/Lars Marcher, medlem af bestyrelsen i
Komitéen for god Selskabsledelse m.fl. samt tidl.
adm. direktør.
Der er i de seneste år skrevet meget i medierne
og har været meget debat på generalforsamlingerne om incitamentsprogrammer især i de
større danske virksomheder. Kommentarer om
at programmerne er ”stukket af” og urimelige
har været en del af debatten. Vi kommer
omkring, hvilke incitamentsinstrumenter der
findes og, hvordan de virker og giver mening set
i forhold til alle interessenter, ledelse,
aktionærer, samfundet m.v.

Kl. 15:45 Paneldebat og spørgsmål
Kl. 16.30 Pause 15. min
Kl. 16.45 Introduktion til ny hjemmeside og
nBoard
Kl. 17.30 Champagnesmagning
Kl. 19.00 Middag

Drikkevarer til og efter middagen er på egen regning på samme måde som overnatning.

Lørdag den 28. august 2021
Morgenbuffet for dem der har tilvalgt overnatning.
Afrejse – check ud senest kl. 10.00.

