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Velkommen  
i Børsen  
Executive Club
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 udfor-
dring, og hvordan man leder under et stort pres.

Møderne er praktisk orienterede. Vores gæster fortæller om 
deres ledelsesværktøjer og gennemgår 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

  Et medlemskab af Børsen Executive Club gælder for 
et helt kalenderår og koster 6750 kr. ekskl. moms.

  Du kan invitere en gæst med til alle arrangementer 
uden beregning.

  Alle møder i Executive Club er netværksmøder, og 
begynder oftest kl. 8.00 med rig netværksmulighed 
til morgenkaffen. Den faglige del begynder kl. 8.30 
og slutter præcis kl. 9.30.

  Tilmelding til møderne sker på borsen.dk/bec 
  Indmeldelse af nye medlemmer på borsen.dk/bec

I september 2016 får medlemmer af Exceutive Club  
lejlighed til at komme med på inspirationsrejse til 
San Francisco og lære om digitale frontløbere og 
i slutningen af året holder vi en eksklusiv vins-
magning.

Hvis du har spørgsmål om medlemskab af Børsen 
Executive Club, er du velkommen til at kontakte 
os på executiveclub@borsen.dk eller 33 32 01 02.

Det får du ud af et medlemskab



 Programoversigt 
2016 
21. januar

Peter Høgsted, Coop
Radisson Blu Falconer Hotel & 
Conference Center, Falkoner Alle 9,  
2000 Frederiksberg

23. februar
Pernille Erenbjerg, TDC
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

3. marts
CEO-konferencen 2016
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

30. marts
Henrik Brandt, Royal Unibrew 
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

20. april
Sheela Maini Søgaard, Bjarke 
Ingels Group
Radisson Blu Falconer Hotel & 
Conference Center, Falkoner Alle 9,  
2000 Frederiksberg

27. maj
Cees ’t Hart, Carlsberg Group 
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

2. juni
Tonny Thierry Andersen, 
Danske Bank
Radisson Blu Falconer Hotel & 
Conference Center, Falkoner Alle 9,  
2000 Frederiksberg

30. august

Søren Skou, Maersk Line 
Radisson Blu Falconer Hotel & 
Conference Center, Falkoner Alle 9,   
2000 Frederiksberg

14. september                                
Gitte Aabo, LEO Pharma 
Radisson Blu Falconer Hotel & 
Conference Center, Falkoner Alle 9,   
2000 Frederiksberg

3. oktober

Oktoberbriefing
v/ Helle Ib og
Thomas Bernt Henriksen 
Radisson Blu Falconer Hotel & 
Conference Center, Falkoner Alle 9,   
2000 Frederiksberg

31. oktober til 5. november
Inspirationsrejse til        
Silicon Valley                  
Radisson Blu Falconer Hotel & 
Conference Center, Falkoner Alle 9,   
2000 Frederiksberg

15. november
Jesper Brandgaard,
Novo Nordisk
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

December
Vinsmagning med Ole Troelsø 
Sted og dato følger senere

8. december
Anders Colding Friis, Pandora 
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup



21. januar 2016 kl. 8.00-9.30

Overkapacitet. Kedelig. Fantasiløs. Sådan har dansk 
dagligvarehandel været i årtier. Gennem to år har  
Peter Høgsted som adm. direktør i Coop – og mål-
tidsaktivist – arbejdet på at forandre dette, udvikle en 
konservativ branche og sætte en ny dagsorden, der skal 
udvide det samlede marked. Hør om resultaterne og de 
næste trin, og få hans strategiske bud på fremtidens 
marked for detailhandel.

Cv: Født 1968. Butiksassistent, marketing- og HR-chef i 
FDB 1989-95, ledende stillinger i Ikea Danmark 1995-
2003 og Ikea UK 2003-05, medlem af Ikeas koncernledelse 
2005-08, Direktør i Kingfisher 2008-12, Adm. dir. i Coop 
siden 2013.

Vært: Niels Lunde
Sted: Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,  
Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

Sådan vil Coop 
forandre dansk 
madkultur

23. februar 2016 kl. 8.00-9.30

Pernille Erenbjerg står i spidsen for en virksomhed, der 
befinder sig på et marked præget af hård konkurrence 
og mange nye aktører. TDC Groups bud på en lønsom 
vej ud af den situation er, at virksomheden skal adskille 
sig fra sine konkurrenter ved at differentiere tilbuddet 
til koncernens forskellige kundegrupper og tilbyde kun-
derne en bedre samlet oplevelse. Pernille Erenbjerg skal 
føre bevis for, at den strategi er den rigtige, men hvordan 
vil hun gøre det? Få et sjældent indblik i et af de mest 
krævende markeder i dansk erhvervsliv. 

Cv: Født 1967. Statsautoriseret revisor i Arthur Andersen 
1987-2002, equity partner i Deloitte & Touche 2002-03, 
ledende stillinger i TDC 2003-11, koncernfinanschef i TDC 
2011-2015, adm. dir. i TDC siden august 2015.

Vært: Niels Lunde
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Sådan leder du i et  
hårdt presset marked

Peter Høgsted
Coop

Pernille Erenbjerg
TDC



Michael Rasmussen
Nykredit

Lars Rebien Sørensen
Novo Nordisk

Lars Løkke Rasmussen
Statsminister

Mogens Nørgaard Mogensen 
PwC

Jens Birgersson 
Rockwool

3. marts 2016 kl. 16.00-18.30

Vær med, når Executive Club og PwC efter World Economic 
Forum i Davos inviterer til indlæg og debat med toneangivende 
topledere og politikere om erhvervslivets vækstforventninger 
og udfordringer, Danmarks konkurrencekraft og erhvervslivets 
vilkår. Vi stiller også skarpt på både de globale tendenser og 
danske fokusområder fra PwC’s Global CEO Survey.

Hør bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen,  
CEO i Novo Nordisk Lars Rebien Sørensen, CEO i  
Nykredit Michael Rasmussen, CEO i Rockwool  
Jens Birgersson og senior partner og adm. direktør i PwC 
Mogens Nørgaard Mogensen.

I PwC’s Global CEO Survey giver mere end 1300 topledere fra 
hele verden deres individuelle bud på, hvad der udgør frem-
tidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, inve-
steringer og udfordringer i verdens største CEO-undersøgelse.

Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

CEO-konferencen 2016 
Forventninger.  
Udfordringer. Debat.



30. marts 2016 kl. 8.00-9.30

Henrik Brandt står i spidsen for en af de mest værdi-
skabende turnarounds i dansk erhvervsliv i de senere år. 
Bryggeriet Royal Unibrews ambitioner om vækst havde 
svækket ledelsens kontrol med omkostningerne og gjort 
virksomheden sårbar, hvorefter et forfejlet opkøb i Polen 
fik læsset til at vælte. Henrik Brandt tiltrådte i 2008, og 
siden er aktiekursen mangedoblet. Hør Henrik Brandt 
fortælle om de konkrete værktøjer, han brugte, og hvad 
han som leder har lært af forløbet.

Cv: Født 1955. Adm. direktør i Kevi og Fritz Hansen 1987-
92, adm. direktør i House of Prince samt medlem af direk-
tionen i Skandinavisk Tobak 1992-99, koncernchef i So-
phus Berendsen 1999-2003, president & CEO i Unomedical 
2003-08, president & CEO i Royal Unibrew siden 2008. 

Vært: Niels Lunde
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Sådan laver du 
en turnaround

20. april 2016 kl. 8.00-9.30

BIG – Bjarke Ingels Group startede som et lille kontor 
på Nørrebro i København og er i dag en af verdens mest 
innovative virksomheder med et af sine to kontorer i 
New York, hvor CEO & partner Sheela Maini Søgaard  
har ansvaret for den daglige ledelse og virksomhedens 
kommercielle linje. Hvordan leder man en kreativ ar-
bejdsplads med over 30 forskellige nationaliteter, og 
hvordan motiverer man verdens dygtigste og mest kom-
promisløse arkitekter til at skabe kommercielle resul-
tater? Mød en af landets mest ekstraordinære ledere.

Cv: Født 1976. Konsulent i McKinsey & Co. 2000-02, inter-
national product manager i GN Resound 2002-06, business 
development manager i Meyers 2006-08, adm. direktør og 
medejer i Bjarke Ingels Group siden 2008.

Vært: Niels Lunde
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, 
Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

Sådan leder du en 
kreativ virksomhed

Henrik Brandt 
Royal Unibrew

Sheela Maini Søgaard 
Bjarke Ingels Group



27. maj 2016 kl. 8.00-9.30

Sådan sætter du en 
strategisk retning  
som ny leder
Cees ’t Hart har erklæret, at hans vigtigste prioritet i 
Carlsberg er at skabe værdi for aktionærerne, og første 
skridt er “Funding the Journey”, der skal skabe en større 
finansiel handlefrihed. Næste skridt bliver præsentatio-
nen af en ny strategi, som ventes klar i første kvartal 
2016. Hør Cees ’t Hart fortælle om de overvejelser, han 
gjorde sig i arbejdet med Carlsbergs nye strategi, og 
om, hvilken fremtid han ser for det tidligere danske, 
nu globale bryggeri.

Cv: Født 1958. Ledende stillinger i Calvé Delft, Van den 
Bergh & Jurgens, Lever Fabergé Italy og Unilever 1984-
2008, adm. direktør i Royal Friesland, senere Royal Fries-
landCampina 2008-15, koncernchef i Carlsberg siden 2015.

Vært: Niels Lunde
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

2. juni 2016 kl. 8.00-9.30

Sådan udvikler du  
din forretningsmodel 
i en digital verden
Det tog ti år for Danske Bank at nå op på en million 
brugere af sin onlinebank, mens det tog under ét år at 
nå en million brugere på MobilePay. I en digital verden 
udvikler nye forretningsmodeller sig langt hurtigere end 
tidligere, og Tonny Thierry Andersen skal sørge for, 
at Danske Bank læser fremtiden rigtigt. Hør, hvordan 
Danske Bank arbejder med “disruptive innovation”, og 
hvordan banken orienterer sig i et kommercielt mar-
ked, som er uforudsigeligt, men som alligevel kræver 
forpligtende beslutninger.

Cv: Født 1964. Kreditchef i Forstædernes Bank 1986-94, 
hos J. P. Morgan i New York 1995, afdelingsdirektør i Ny-
kredit Bank 1996-99, bankdirektør og medlem af direktio-
nen i Danske Bank siden 1999. 

Vært: Niels Lunde
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, 
Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

Cees ’t Hart
Carlsberg Group

Tonny Thierry Andersen 
Danske Bank



30. august 2016 kl. 8.00-9.30

Sådan skaber du en  
konkurrencefordel i en af 
verdens hårdeste brancher
Søren Skou står i spidsen for verdens største container-
rederi og arbejder i en branche, hvor det ikke er muligt 
for en enkelt virksomhed at tilbyde kunderne et unikt 
produkt til en særlig høj pris. Hvordan skaber man en 
konkurrencefordel på det vilkår? Mød Søren Skou, og hør 
ham fortælle om sine konkrete værktøjer og om, hvor-
dan han sikrer sig, at alle virksomhedens medarbejdere 
i forskellige kulturer over hele verden forstår, hvordan 
de kan bidrage til at løse den opgave. 

Cv: Født 1964. Ledende stillinger i Maersk Line 1983-98, 
adm. direktør i Maersk Tankers 2001-12, adm. direktør i 
Maersk Line siden 2012, medlem af Executive Board i A.P. 
Møller – Mærsk.

Vært: Niels Lunde
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,       
Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

31. oktober til 5. november 

Børsen Executive Club er sat i verden for at inspirere ledere, og i efteråret 2016 er 
der mulighed for at rejse med Executive Club til San Francisco og søge inspiration i 
sprudlende Silicon Valley. Vi skal møde nogle af de mest interessante virksomheder og 
mennesker, som i dag arbejder med den seneste teknologi og den digitale transfor-
mation, som er et resultat heraf. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan banebrydende 
teknologier, start-ups og sociale netværk kommer til at ændre vores virkelighed 
radikalt. Vi besøger bl.a. Googles hovedkvarter og nogle af de danske virksom-
heder, der har etableret sig i området. Børsen Executive Clubs medlemmer får 
en unik mulighed for at komme tæt på den nyeste teknologiske udvikling og 
morgendagens succesrige virksomheder. Børsens chefredaktør, Niels Lunde, 
er med på turen.

I programmet indgår et besøg på en vingård i San Franciscos opland, og 
vi bor i centrum af den smukke storby tæt på mange af byens seværdigheder. 
Rejsens fulde program lægges på borsen.dk/bec i januar 2016. Der er et 
begrænset antal pladser til rejsen, så tilmeld dig allerede nu mailinglisten 
for at modtage mere information om rejsen og programmet, når det lig-
ger klar.

Teknisk rejsearrangør: Nyhavn Rejser

Tag med på inspirationsrejse 
til Silicon Valley

Søren Skou
Maersk Line 

http://borsen.dk/bec


Værter: Thomas Bernt Henriksen og Helle Ib 
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, 
Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

14. september 2016 kl. 8.00-9.30

Sådan skaber  
LEO Pharma  
motivation og forretning
LEO Pharma er ikke sat i verden for at tjene penge. LEO 
Pharma er sat i verden for bl.a. at hjælpe den mor og 
far, der skal sende deres 18-årige datter med psoriasis af 
sted på sin første date. Gitte Aabo står i spidsen for en 
virksomhed, hvor ledere og medarbejdere motiveres af 
at hjælpe patienter med hudsygdomme. Hør, hvordan de 
i LEO er i gang med at udvikle kulturen i en traditionel 
medicinalvirksomhed fra at have fokus på produktet til 
at søge en stadig dybere forståelse af patienterne og 
deres liv.

Cv: Født 1967. Driftsøkonom i LEO Pharma i 1992, direktør 
for økonomi og it i 2001, medlem af direktionen i 2005, 
adm. direktør siden 2008.

Vært: Niels Lunde
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, 
Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

3. oktober 2016 kl. 8.00-9.30

Oktoberbriefing 2016
Traditionen tro møder Børsen en aktuel politisk profil, 
dagen før Folketinget samles. Børsens politiske kom-
mentator, Helle Ib, og Børsens debatredaktør, Thomas 
Bernt Henriksen,  tager politikeren i krydsild forud for 
den politiske sæson. 

Gitte Aabo
LEO Pharma

Thomas Bernt Henriksen
debatredaktør, Børsen

Helle Ib
politisk kommentator, Børsen



December 2016

Børsen Executive Club arrangerer traditionen tro en 
vinsmagning, hvor klubbens medlemmer får lov til at 
mødes under anderledes og afslappede forhold. Børsens 
gastronomiredaktør og vinskribent, Ole Troelsø, udvæl-
ger udsøgte vine og maden til arrangementet.

Vært: Ole Troelsø
Sted og dato: Annonceres senere.

Vinsmagning  
i Børsen Executive Club

15. november 2016 kl. 8.00-9.30

Succeshistorien om Novo Nordisk er kendt af alle, men 
kun de færreste ved, hvordan virksomhedens finans-
funktion undervejs har bidraget til værdiskabelsen. CFO 
Jesper Brandgaard har gennem sine 15 år i virksom-
heden balanceret mellem langsigtet værdiskabelse og 
konkurrencedygtigt afkast på den korte bane. Hør Jesper 
Brandgaard fortælle om Novo Nordisk som en finansiel 
case, og få hans bud på en moderne finansdirektørs kon-
krete værktøjer.

Cv: Født 1963. Ledende stillinger i Arthur Andersen, Kgl. 
Brand og ØK i Singapore 1986-1996, strategikonsulent i 
A.T. Kearney/Aarsø Nielsen & Partners 1996-99, ansat i 
Novo Nordisk i 1999, koncernfinansdirektør siden 2000.

Vært: Niels Lunde
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Sådan bidrager  
CFO’en til  
værdiskabelsen

Jesper Brandgaard 
Novo Nordisk



Niels Lunde,  
chefredaktør  
på Børsen

Cand.scient.pol. 
fra Aarhus Univer-
sitet 1988.

Forskellige ledelseskurser, bl.a. 
Orklas Senior Management Program. 
Ansat i Dansk Arbejdsgiverforening 
1988-94. Journalist, erhvervsredak-
tør, ansvarshavende chefredaktør 
og direktør på Berlingske Tidende 
1995-2007. Erhvervskommentator 
på Politiken 2008-2011. Forfatter til 
ni bøger, senest Det ny Danfoss fra 
2015 og 100 topchefer, guide til dansk 
erhvervsliv fra 2014.

Helle Ib,   
politisk 
kommentator  
på Børsen

Uddannet fra 
Danmarks Jour-

nalisthøjskole 1992. Arbejdede en 
årrække som politisk reporter på 
Morgenavisen Jyllands-Posten frem 
til 2002. Selvstændig politisk analy-
tiker 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 kommentator.

Thomas Bernt 
Henriksen, 
debatredaktør  
på Børsen 

Cand.polit. fra  
Københavns 

Universitet 1993. Siden 2008 råds-
direktør for The European Council 
of Economists i den amerikanske 
tænketank The Conference Board. 
Thomas Bernt Henriksen kom til 
Dagbladet Børsen i 2002 fra en stil-
ling som afdelingsdirektør og chef 
for international markedsanalyse i 
Danske Markets i Danske Bank.

Værter i Børsen Executive Club

8. december 2016 kl. 8.00-9.30

I hele sin karriere har Anders Colding Friis arbejdet 
med mærkevarer, uanset om det har været shampoo, 
brød, rengøringsmidler, cigaretter eller cigarer. I 2015 
tiltrådte han som topchef i Pandora, hvor han sælger 
smykker. Hvilke kompetencer kræver det at lede en mo-
derne mærkevarevirksomhed, og hvilke ledelsesmæs-
sige værktøjer er de mest værdiskabende? Mød Anders 
Colding Friis, og hør hans personlige refleksion over 
snart 30 års erfaring med denne særlige kommercielle 
disciplin.

Cv: Født 1963. Ledende stillinger i Mölnlycke, Estrella og 
Schulstad 1987-99 og hos Skandinavisk Tobakskompagni/
Scandinavian Tobacco Group 2006-15, adm. direktør i 
Pandora 2015.

Vært: Niels Lunde
Sted: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Sådan skaber du  
værdi i en mærkevare-
virksomhed

Anders Colding  
Friis 
Pandora 




