
KONFERENCE 

Dansk selskabsledelse – et godt system under pres 
Konferencen præsenterer en ny nordisk forskningsrapport, der beskriver ledelsessystemet i Danmark, 

Finland, Norge og Sverige. Rapporten sammenfatter disse resultater og påviser, at der eksisterer en særlig 

nordisk ledelsesmodel, der på afgørende områder opfylder de krav, som stilles i den internationale debat. 

Rapporten er udfærdiget på engelsk for at nå et større publikum. Arbejdet med at gøre omverdenen 

bekendt med den særlige nordiske ledelsesmodel og dens fordele er aktuelt og presserende, fordi meget af 

den EU-retlige regulering tager udgangspunkt i den engelske model for selskabsledelse, der på afgørende 

punkter afviger fra den nordiske model. Konferencen vil derfor også fokusere på dette pres fra EU, som 

truer den nordiske model og dermed også den danske model. Blandt de seneste eksempler er 

Kommissionens nylige forslag til ændring af Aktionærrettighedsdirektiv, der formodentlig utilsigtet 

udfordrer den danske model. 

 

Der deltager talere fra såvel akademiske forskere, som erhvervslivets praktikere, og en finsk taler vil 

illustrere, at udfordringerne fra EU på dette område er et fælles nordisk problem. Endvidere deltager 

formanden for Komiteen for god selskabsledelse, der giver sit bud på, hvordan man værner om den danske 

model. 

PROGRAM 
Del I: Rapporten om Nordic Corporate Governance 

14:00 – 14:10: Velkomst v/prof. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet. 

14:10 – 14:30: Den nordiske rapport v/Per Lekvall, medlem af Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

14:30 – 15:10: Rapportens indhold og konklusioner v/prof. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet 

15:10 – 15:30: Er der en nordisk governance model? v/prof. Steen Thomsen, CBS 

 

Del II: Aktuelle udfordringer 

 

15:30 – 15:50: A Nordic challenge v/Leena Linnainmaa, Dep. Chief Exec., Finland Chamber of Commerce. 

15:50 – 16:10: Dansk erhvervsliv (I) v/direktør Tine Roed, Dansk Industri. 

16:10 – 16:30: Dansk erhvervsliv (II) v/Lars-Erik Brenøe, Executive Vice President, AP Møller Mærsk. 

16:30 – 16:50: Den danske model v/Birgit Aagaard-Svendsen, formand, Komitéen for god selskabsledelse. 

 

Del III: Afslutning 

 

16:50 – 17:30: Paneldebat og spørgsmål fra salen. 

                          Moderator: Carsten Lønfeldt, medlem af den danske referencegruppe 

17:30 – 18:00: Forfriskninger 

 



Praktiske oplysninger: 

Tid: Onsdag den 3. december 2014, kl. 14:00 – 18:00 

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, 1167 København K 

Deltagelse er gratis, tilmelding ikke nødvendig 

Arrangementet afholdes fælles med Dansk Forening for Selskabsret 

 

Den omtalte rapport om Nordic Corporate Governance er udarbejdet for Studieförbundet Näringsliv och 

Samhälle (SNS) og forventes lanceret ved et arrangement i Bruxelles den 18. november 2014. Den er gratis 

og kan downloades fra hjemmesiden for Center for Erhvervsret: www.jura.ku.dk/cfe. 

Praktiske spørgsmål kan rettes til Marianne Soucy (marianne.soucy@jur.ku.dk) 

Juridiske spørgsmål kan rettes til Jesper Lau Hansen(jesper.lau.hansen@jur.ku.dk) 

 

 


