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Velkommen  
i Børsen Executive Club

·  Et medlemskab af Børsen Executive Club gælder 
for et helt kalenderår og koster 6200 kr. ekskl. 
moms. 

·  Du kan gratis tage en gæst med til alle arran-
gementer.

·  Alle møder i Executive Club er netværksmøder. 
Vi begynder som oftest kl. 8.00, hvor der er rig 
netværksmulighed til morgenkaffen. Den faglige  

del af mødet begynder kl. 8.30 og slutter præcis 
kl. 9.30.

Hvis du har spørgsmål om medlemskab af  
Børsen Executive Club, er du velkommen til 
at sende en mail til executiveclub@borsen.dk 
eller ringe på tlf. 33 32 01 02, så er vi klar til 
at besvare dine spørgsmål.

Det får du ud af et medlemskab

26. februar 2015 kl. 16.30-20.00 
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

PwC og Børsen Executive Club inviterer til en debat med førende topche-
fer om forventninger til vækst, Danmarks konkurrencekraft og erhvervs-
livets fremtid efter Verdensmødet i Davos. Mere end 1300 topledere fra 
hele verden har givet deres individuelle bud på, hvad der udgør frem-
tidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer 
og udfordringer i PwC’s Global CEO Survey. Vi stiller skarpt på både 
de globale og de danske megatrends inden for virksomhedernes kerne-
kompetencer, samarbejde på tværs af brancher og geografier, digitale 
teknologier som konkurrencekraft og diversitet på talentagendaen. Er de 
traditionelle grænser for konkurrence i opløsning, nu hvor virksomhe-
derne konkurrerer mere frit på tværs af sektorer og markeder og i både 
fysiske og digitale rum? 

Mød bl.a. Lars Rasmussen, President og CEO i Coloplast, Peder Holk 
Nielsen, President og CEO i Novozymes, og Mogens Nørgaard Mogensen, 
Senior Partner og adm. direktør i PwC Danmark.

CEO-konferencen 2015 

12. januar 2015 kl. 8.00-9.30 
Sted: Den franske ambassade, Kgs. Nytorv 4, 1050 Kbh. K

Mød Margrethe Vestager på årets første møde i Børsen Executive Club, 
hvor Danmarks nye EU-kommissær og tidligere vicestatsminister for før-
ste gang møder landets direktører for at fortælle om den investeringsplan 
på 2350 mia. kr., som blev lanceret før årsskiftet. 

Hvad betyder planen for Danmark og for dansk økonomi, og er EU på 
vej ud af krisen og den økonomiske modvind fra efteråret?

Topchefen for Danmarks Statistik, rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, 
giver sit bud på de væsentligste risici, der kan påvirke det økonomiske op-
sving positivt eller negativt i 2015, herunder den internationale udvikling.

Vært: Thomas Bernt Henriksen

Bliver det i 2015, at der 
kommer fart på opsvinget?

I Børsen Executive Club møder du de dygtigste ledere. Vores gæster er ledere, der har præsteret 
ekstraordinære resultater under svære vilkår, og her fortæller de, hvordan de gør. Hør om, hvordan 
man lægger en strategi, hvordan man skaber værdi, hvordan man som ny leder hurtigt sætter sig 
ind i en ny udfordring, og hvordan man leder under et stort pres.

Møderne er praktisk orienterede. Vores gæster fortæller om deres ledelsesværktøjer og gen-
nemgår konkrete cases, som er nemme at forstå, og som alle kan lære af. Alle ledere har brug for 
inspiration, og det tilbyder vi i Børsen Executive Club. Det sker under afslappede former, hvor du 
kommer tæt på vores gæster og får mulighed for at diskutere med dem. Møderne holdes som oftest  
om morgenen og afvikles på en time.

På gensyn!

Niels Lunde
Chefredaktør, Børsen

Lars Rasmussen, 
Coloplast

Peder Holk Nielsen, 
Novozymes

Mogens Nørgaard Mogensen, 
PwC

Jørgen Elmeskov, 
Danmarks Statistik

Magrethe Vestager, 
EU-konkurrencekommissær



10. marts 2015 kl. 8.00-9.30 
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Hos Danfoss har topchef Niels Bjørn Christiansen arbejdet med 
strategien Core & Clear siden 2010. Danfoss-casen er blevet et 
skoleeksempel på, hvordan man skaber en moderne industrivirk-
somhed med fokus på kerneforretningen, forståelse af kunder og 
størst mulig finansiel handlefrihed. Men hvilke konkrete værk-
tøjer brugte Niels Bjørn Christiansen? Få et sjældent kig ind i 
maskinrummet i landets største industrikoncern.

CV: Født 1966. Civilingeniør 1991. Konsulent hos McKinsey 1991-
95, ansat hos Hilti og GN 1995-2003. Direktør i Danfoss i 2004, 
adm. direktør 2008. I bestyrelsen for bl.a. A. P. Møller - Mærsk.

Vært: Niels Lunde

Sådan skaber du  
industriel værdi

16. april 2015 kl. 8.00-9.30 
Sted: Annonceres snarest på executiveclub.borsen.dk

Eva Berneke har sat en ny strategisk retning for it-virksomheden 
KMD. Den digitale udvikling gør det nødvendigt for alle virksom-
heder at tænke it ind i deres grundlæggende forretningsmodel. 
Det åbner nye udfordringer og muligheder for KMD. Hør, hvordan 
Eva Berneke ser på fremtiden for KMD, og få hendes bud på, 
hvordan hun på det grundlag vil få KMD til at vokse i et marked, 
som er præget af hårdere konkurrence end nogensinde.  
 
CV: Født 1969. Civilingeniør 1992, MBA 1995. Konsulent i Mc-
Kinsey 1993-2007, derefter direktør i TDC. Adm. direktør i KMD 
2014. I bestyrelsen hos Lego, Schibsted i Norge og Copenhagen 
Business School.

Vært: Niels Lunde

Sådan finder du vækst  
i et marked med hård  
konkurrence 

19. juni 2015 kl. 8.00-9.30 
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Som topchef i tyske Henkel med 48.000 medarbejdere er Kasper 
Rørsted den højst placerede dansker i erhvervslivet i udlandet. 
Hvordan er hverdagen for en leder på det niveau, og hvilke le-
delsesopgaver får den højeste prioritet hos Kasper Rørsted? Hør 
Kasper Rørsted fortælle om de tre vigtigste tendenser, som han 
ser i markedet, og hvordan han ud fra den iagttagelse indretter 
en af verdens største virksomheder.    
 
CV: Født 1962. Civiløkonom 1985. Ledende stillinger i DEC, Oracle, 
Compaq og Vignette. Direktør i Hewlett-Packard 2002-04. Direktør 
i Henkel 2005-08 og CEO siden 2008. I bestyrelsen hos Danfoss.

Vært: Niels Lunde

Sådan får du 48.000  
mennesker til at følge  
én strategi

4. maj 2015 kl. 8.00-9.30 
Sted: Annonceres snarest på executiveclub.borsen.dk

Ansvaret for at stå i spidsen for et fodboldlandshold er den ul-
timative ledelsesopgave. Landstræner Morten Olsen skal præ-
stere resultater på et højt internationalt niveau, og alt, hvad han 
foretager sig, er synligt for hans kritikere. Hvordan håndterer han 
det pres, hvordan får han det optimale ud af sine spilleres kom-
petencer, hvordan forbereder han sig på en vigtig kamp, og hvad 
gør han, når en kamp pludselig udvikler sig på en uventet måde? 
Få inspiration fra en af landets mest ekstraordinære ledere.  
 
CV: Født 1949. Har spillet som professionel i Cercle Brugge,  
Molenbeek, Anderlecht og Köln. Har spillet 102 landskampe 1970-
89. Har trænet Brøndby, Köln og Ajax. Træner for det danske fod-
boldlandshold siden 2000.

Vært: Niels Lunde

Sådan leder du under  
det hårdest mulige pres

Niels Bjørn Christiansen, 
Danfoss

Morten Olsen,
landstræner

Eva Berneke, 
KMD

Kasper Rørsted, 
Henkel



5. oktober 2015 kl. 8.00-9.30
Sted: Annonceres snarest på executiveclub.borsen.dk

Oktoberbriefi ng
Dagen før Folketinget åbner, afholder Børsen Executive Club den tradi-
tionelle oktoberbriefi ng, hvor Børsens politiske kommentator, Helle Ib, 
og Børsens økonomiske redaktør, Thomas Bernt Henriksen, interviewer 
en dansk toppolitiker om valgåret 2015. Næste folketingsvalg skal afholdes 
senest 14. september 2015, så debatten tager udgangspunkt i det nye politiske 
billede og den aktuelle politiske situation. Inden interviewet vil Thomas 
Bernt Henriksen og Helle Ib opridse de væsentligste økonomiske og po-
litiske faktorer, som har indfl ydelse på din virksomhed.

Værter: Helle Ib og Thomas Bernt Henriksen

26. august 2015 kl. 8.00-9.30
Sted: Annonceres snarest på executiveclub.borsen.dk

Sådan ser fremtidens 
bankvirksomhed ud
Moderne bankvirksomhed står over for voldsomme strategiske 
udfordringer i disse år. Den digitale udvikling gør det nødvendigt 
at udvikle helt nye forretningsmodeller, og den svenske storbank 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er med helt fremme i det 
arbejde. Mød bankens øverste leder, Annika Falkengren, og 
hør hende fortælle om, hvordan man lægger en strategi ind i 
en uforudsigelig fremtid – og, om hvordan det lykkedes hende 
som en af ganske få bankdirektører at bringe SEB styrket ud på 
den anden side af fi nanskrisen. Interviewet foregår på engelsk.

CV: Født 1962. Økonom fra Stockholms Universitet. Ansat som trai-
nee i SEB i 1987, derefter ledende stillinger. President og Group Chief 
Executive siden 2005. Amerikanske Fortune har placeret Annika Fal-
kengren som nummer syv på Top 100 over verdens mest magtfulde 
kvinder i erhvervslivet. Medlem af bestyrelsen hos tyske Volkswagen.

Vært: Niels Lunde

23. september 2015 kl. 8.00-9.30
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Sådan skaber du værdi 
i din bestyrelse
Michael Pram Rasmussen står i spidsen for en række af landets 
største virksomheder, hvor han har haft det øverste ansvar for 
at lede dem igennem fi nanskrisen. Hvordan har han gjort det? 
Hvordan får man som bestyrelsesformand det optimale sam-
arbejde med direktionen, og hvordan sikrer man, at de rigtige 
kompetencer hele tiden er repræsenteret i bestyrelsen? Mød 
landets mest erfarne og succesrige bestyrelsesformand. 

 
CV: Født 1955. Cand.jur. 1980. Nye Danske Lloyd 1979, ledende 
stillinger i Baltica 1994-98, koncerndirektør i Tryg 1995, koncern-
direktør i Topdanmark 1996-2006. Bestyrelsesformand for A. P.  
Møller - Mærsk, Coloplast, Topdanmark og Semler.

Vært: Niels Lunde

Annika Falkengren, 
SEB

Thomas Bernt Henriksen, 
økonomisk redaktør, Børsen

Michael Pram Rasmussen, 
A.P. Møller - Mærsk

Helle Ib, 
politisk kommentator, Børsen



10. december 2015 kl. 8.00-9.30 
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Efter fem år på posten som generalsekretær for Nato har An-
ders Fogh Rasmussen et unikt indblik i, hvordan man skal læse 
og forstå international politik. På dette møde vil Anders Fogh 
Rasmussen analysere de aktuelle begivenheder og deres konse-
kvenser, herunder udviklingen i Rusland. Få Anders Fogh Ras-
mussens bud på, hvordan private virksomheder kan tage højde 
for sådanne begivenheder, og hvad de bør gøre, når de udsættes 
for en politisk krise.

CV: Født 1953. Cand.oecon 1978. Medlem af folketinget 1978-2009, 
statsminister 2001-2009. Generalsekretær for Nato 2009-2014. I 
dag egen konsulentvirksomhed, Rasmussen Global.

Vært: Niels Lunde

Sådan kan din  
virksomhed håndtere  
en international krise

11. november 2015 kl. 8.00-9.30 
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Det kom som en overraskelse, da Mads Nipper forlod sit man-
geårige job i topledelsen hos Lego for at blive ny topchef hos 
Grundfos, men rygtet siger, at Mads Nipper er blevet lige så be-
gejstret for pumper, som han var for plastikklodser. Mads Nip-
per har erklæret, at Grundfos skal igennem en omstilling, hvor 
virksomheden skal være hurtigere på fødderne, og hvor alle i 
virksomheden skal have et stærkere fokus på kunderne. Hør Mads 
Nipper fortælle om, hvordan han gik til opgaven som ny topchef, 
og om hans vision for fremtidens Grundfos.

CV: Født 1966. Cand.merc. 1991. Mediekonsulent i Lego 1991, 
derefter ledende stillinger i koncernen. Executive Vice President, 
Markets & Products 2006-2011, Chief Marketing Officer 2011-2014. 
Topchef i Grundfos 2014. I bestyrelsen hos B&O.

Vært: Niels Lunde

Sådan sætter du en  
strategisk retning  
som ny leder 

26. november 2015 kl. 17.00-19.00 
Sted: Den franske ambassade, Kgs. Nytorv 4, 1050 Kbh. K

I 2015 arrangerer Børsen Executive Club traditionen tro en vin-
smagning, hvor klubbens medlemmer får lov til at mødes under 
anderledes og afslappede forhold. Den franske ambassade kom-
mer til at danne rammen for vinsmagningen, og Børsens gastro-
nomiredaktør og vinskribent, Ole Troelsø, udvælger de franske 
vine og maden til arrangementet. Vinene bliver kommenteret 
af folk fra vinhuset. 

Vært: Ole Troelsø

Fransk vinsmagning 

Mads Nipper, 
Grundfos

Anders Fogh Rasmussen, 
Rasmussen Global

Niels Lunde,  
chefredaktør på 
Børsen

Cand.scient.pol. 
fra Aarhus Uni-
versitet 1988. For-

skellige ledelseskurser, bl.a. Orklas 
Senior Management Program. Ansat 
i Dansk Arbejdsgiverforening 1988-
94. Journalist, erhvervsredaktør, an-
svarshavende chefredaktør og direk-
tør på Berlingske Tidende 1995-2007. 
Erhvervskommentator på Politiken 
2008-2011. Forfatter til otte bøger, 
senest Miraklet i Lego fra 2012 og 100 
topchefer, guide til dansk erhvervsliv 
fra 2014.

Helle Ib,   
politisk 
kommentator på 
Børsen

Uddannet fra Dan-
marks Journalist-

højskole 1992. Arbejdede en årrække 
som politisk reporter på Morgenavi-
sen Jyllands-Posten frem til 2002. 
Selvstændig politisk analytiker med 
arbejde for Dagbladenes Bureau, P1, 
Metroxpress m.fl. Fra 2007 til 2011 
lederskribent på BT. Har siden TV2 
News’ begyndelse været tilknyttet 
redaktionen som politisk kommen-
tator.

Thomas Bernt 
Henriksen, 
økonomisk 
redaktør på 
Børsen 

Cand.polit. fra Kø-
benhavns Universitet 1993. Siden 
2008 rådsdirektør for The European 
Council of Economists i den ameri-
kanske tænketank The Conference 
Board. Thomas Bernt Henriksen 
kom til Dagbladet Børsen i 2002 fra 
en stilling som afdelingsdirektør og 
chef for international markedsana-
lyse i Danske Markets i Danske Bank.

Værter i Børsen Executive Club




