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PRESSEMEDDELELSE
Christian Frigast udnævnt til adjungeret professor ved CBS
Fokus på udvikling af værdiskabelse og board leadership som fag
Christian Frigast – managing partner i Axcel og bestyrelsesformand for EKF
er udnævnt til adjungeret professor ved CBS, Institut for Regnskab og
Revision. Tirsdag d. 13. september afholdes tiltrædelsesforelæsning med
Christian Frigast, kl. 17.00 til 18.20 på CBS, Porcelænshaven 22,
Frederiksberg.
Udnævnelsen af Christian Frigast er led i samspillet mellem CBS og dansk
erhvervsliv generelt. Konkret vurderes det af afgørende betydning, at
fagområder udvikles i tæt dialog mellem erhvervsliv og forskning. Det
gælder i særdelshed for discipliner som værdiskabelse og board leadership,
der er tværfaglige, og som samles i topledelsen og bestyrelseslokalerne i
samlede overvejelser om strategi, økonomi, risiko, Governance mv.
Instituttet for Regnskab og Revision på CBS er forsknings- og
undervisningsmæssigt centralt placeret i forhold til værdiskabelsesbegrebet
og udviklingen af viden om, hvordan bestyrelser og topledelse arbejder med
– og kunne arbejde med værdiskabelse, på kort og lang sigt. Det vil spille en
væsentlig rolle i Bestyrelsesforeningen, der løbende samler erhvervslivet,
professorer og toneangivende bestyrelsesmedlemmer til professionel dialog
med henblik på at udvikle og styrke bestyrelsesarbejde og selskabsledelse.
Christian Frigasts omfattende erfaring og indsigt i virksomhedsledelse og
bestyrelsesarbejde forventes at tilføre forskningen og undervisningen en
unik dimension.
Christian Frigast er en hyppig gæsteforelæser, indlægsholder og deltager ved
debatarrangementer i Bestyrelsesforeningen og på CBS. Christian Frigast er
faculty member på Board Leadership Masterclass og CBS
Bestyrelsesuddannelsen.

Christian Frigast modtager titlen adjungeret professor i erkendelse af:
•

•

•

•
•

Hans aktive engagement ved fakultetet og som keynote speaker,
hvor han har delt erfaring fra erhvervslivet samt topledelses
overvejelser.
Hans stærke støtte til CBS og CBS indledte bestyrelses projekt,
hvor han sidder i bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen og er et
centralt medlem af fakultetet på CBS Bestyrelsesuddannelserne.
Hans omfattende erfaring med bestyrelses arbejde og ledelse fra
bl.a; blue chip virksomheder, mastering discipliner så som strategi,
værdiskabelse, økonomisk og performance management, corporate
finance, og bestyrelses lederskab, som tilsammen er yderst relevante
for den faglige profil og mission CBS.
Hans fremtrædende rolle i virksomhedernes verden og anerkendelse
som first-mover og grundlægger af private equity i Danmark.
Hans engagement i det danske samfund og ledende rolle i
tænketanken Axcelfuture, der omhandler den danske
investeringsklima og konsekvenserne for den økonomiske vækst,
jobskabelse, velstand og velfærd.

Christian Frigast har en baggrund som cand. polit. i Political Science and
Economics og har endvidere gennemført Executive Management
programmet på Stanford University. Christian Frigast har 40 års direktions
og bestyrelseserfaring fra prominente selskaber, blandt andre Privatbanken,
Nordea Bank, Axcel, Royal Scandinavia, og Pandora. Bakket op af
institutionelle investorer grundlagde Christian Frigast Axcel i 1994, som
under hans ledelse har udviklet sig til et førende nordisk private equityselskab. I 2012 blev Axcelfuture grundlagt for at gennemføre forskningsbaserede analyser og dialog møder med deltagere fra forskning, erhvervsliv
og regeringen om "Danmark som fremtidig investering".
I det 21. århundrede er bestyrelser rundt omkring i verden blevet mere aktive
i at planlægge virksomhedens strategi, CEO succession, og risiko og
performance management. Bestyrelser har taget en ledende rolle i
værdiskabelsen. Frigast bringer betydelige bidrag til at CBS og danske
virksomheder generelt er på forkant med bestyrelses lederskab som en
disciplin.
Kontakt
Professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance, CBS
Tlf.: 5121 1908; st.int@cbs.dk
Tom Jacobsgaard, chef for CBS bestyrelsesuddannelserne og direktør i
Bestyrelsesforeningen
Tlf.: 4053 0803; tj@cbs-executive.dk

CBS
Handelshøjskolen i København, Copenhagen Business School, blev oprettet
i 1917 og blev en integreret del af det danske uddannelsessystem i 1965. I
dag er CBS et af Danmarks 8 universiteter og har 20.000 studerende og ca.
1500 medarbejdere – forskere, ph.d. studerende og administrativt personale.
Institut for Regnskab og Revision, CBS
Instituttet for Regnskab og Revision blev oprettet i 1932. Instituttet driver i
dag forskning inden for ekstern regnskabsrapportering, virksomheders
økonomiske styring samt revision, herunder offentlige regnskaber og
offentlig revision. Forskningsområderne er i dag klart forankrede blandt
samfundsvidenskaberne, herunder CBS´s driftsøkonomiske tradition, og gør
brug af en række forskellige forskningsmetoder. Instituttet lægger stor vægt
på, at forskningsresultaterne er anvendelsesorienterede.
CBS bestyrelsesuddannelserne
CBS bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde
som fag, og anlægger et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt,
problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Bestyrelsesuddannelsernes
faculty består af 38 erfarne bestyrelsesformænd og – medlemmer, 30
toprådgivere fra Kromann Reumert og EY, samt 14 professorer fra CBS.
Bestyrelsesforeningen
Bestyrelsesforeningens mission er at samle de bedste kræfter om udvikling
af værdiskabende bestyrelsesarbejde og rammebetingelserne herfor samt at
bidrage til et solidt løft i erfaringsformidling, uddannelse og
kompetenceudvikling på bestyrelsesområdet.

