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 Velkommen i  
Børsen Executive Club

Har du spørgsmål om Børsen Executive Club, er du velkommen til at kontakte os på  
bec@borsen.dk eller 33 32 01 02.

I Børsen Executive Club kommer du i selskab med 

de dygtigste ledere, bestyrelsesformænd og top-

chefer, der deler ud af deres erfaringer med stra-

tegi og ledelse. Bliv inspireret af topchefer, der 

har skabt ekstraordinære resultater under svære 

vilkår, har en ledelsesstil ud over det sædvanlige 

eller har formået at føre deres virksomhed frem 

til stor succes. Møderne er praktisk orienterede, 

og er relevant for dig, uanset om du er erfaren  

leder, ny leder eller blot interesserer dig for  

ledelse og forretningsudvikling. 

Alle nuværende eller aspirerende ledere har brug 

for inspiration samt faglig og personlig udvik-

ling, og det tilbyder vi med et medlemskab af 

Børsen Executive Club. Udover møderne i Børsen 

Executive Club giver dit medlemskab også adgang 

til tre valgfrie Børsen-konferencer, hvor du får 

inspiration og konkrete værktøjer til den aktuelle 

dagsorden i dansk erhvervsliv.

På gensyn!

Niels Lunde
Chefredaktør, Børsen

Det får du med et medlemskab  
af Børsen Executive Club:

 � Adgang til otte eksklusive 
morgenmøder med faglig-
hed, ledelsesudvikling,  
strategi og forretnings- 
udvikling i højsædet, hvor 
chefredaktør på Børsen 
Niels Lunde er vært.  
Morgenmøderne afholdes 
på Hotel d’Angleterre i  
København kl. 8.00.

 � Adgang til to eksklusive 
aftenarrangementer, hvor 
der fokuseres på ledelse i 
et nyt perspektiv, og hvor 
adm. direktør og ansvh. 
chefredaktør på Børsen 
Bjarne Corydon er vært. 
Aftenmøderne afholdes 
hos PwC i Hellerup fra kl. 
16.30.

 � Adgang til tre valg-
frie Børsen-konferencer 
(samlet værdi op til 
17.985 kr. ekskl. moms).

 � Du kan invitere  
en gæst med til alle  
Børsen Executive  
Club-arrangementer 
uden beregning.

Pris for 12 måneders medlemskab er 14.995 kr. ekskl. moms.  
Læs mere, og bliv medlem på bec.borsen.dk

mailto:bec@borsen.dk
tel:+4533320102


Margrethe Vestager har en stærk 
politisk og erhvervsmæssig karriere 
bag sig med alt fra bestyrelses- til 
ministerposter, bl.a. som tidligere 
politisk leder for Det Radikale  
Venstre og som økonomi- og  
indenrigsminister. I november 
2014 blev hun ny konkurrence-
kommissær i Europa-Kommissi-
onen og står bl.a. bag den store 
monopolsag mod Google og sagen 
mod Irlands skattemæssige favo-
risering af Apple for i alt 13 mia. 
euro.

Kapitalfondsmanden Ole Andersen 
kom ind i Danske Bank-bestyrelsen 
i 2010, og blev bestyrelsesformand 
året efter. I de senere år har Danske 
Bank oplevet stærk fremgang, og op-
nået kommerciel og finansiel succes, 
men er også udfordret af Estland-sa-
gen. Ole Andersen har desuden 
erfaringer som formand for Bang &  
Olufsen og Chr. Hansen Holding 
samt underviser som adjungeret 
professor ved Copenhagen Business 
School.

Hør Margrethe Vestager tale om:

 � Strategi og ledelse i Europa- 
Kommissionen – med fokus på 
forskellige kulturer

 � Brugen af konkurrencepolitiske 
værktøjer og markedsekspertise 

 � Konsekvent brug af konkurrence-
reglerne for monopoler, karteller, 
fusioner og statsstøtte

 � Sikring af fri og lige adgang til det 
indre marked med eksempler fra 
de store sager

Hør om Ole Andersens:

 � Professionelle erfaring med 
ledelse og udvikling af større 
finansielle og ikke-finansielle 
internationale virksomheder

 � Udarbejdelse af forretnings-
strategier, budgetter og 
målsætninger

 � Syn på rollen som bestyrelses-
formand, herunder håndtering  
af kriser

3. september 2018 

Strategi og ledelse i Europa-Kommissionen
v/ Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

4. oktober 2018  

Rollen som bestyrelsesformand:  
Ledelse og udvikling af større virksomheder
v/ Ole Andersen, bestyrelsesformand i Danske Bank (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

Mandag 3. september 2018 – Registrering,  
morgenmad og mulighed for at netværke:  
kl. 8.00-8.30. Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

Torsdag 4. oktober 2018 – Registrering,  
morgenmad og mulighed for at netværke:  
kl. 8.00-8.30. Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becvestager

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becandersen

  Programoversigt 2018/2019 
3. september 2018 

Strategi og ledelse i 
Europa-Kommissionen
v/ Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU 

    Hotel d’Angleterre, København

4. oktober 2018 

Rollen som bestyrelses-
formand: Ledelse og 
udvikling af større 
virksomheder
v/ Ole Andersen, bestyrelsesformand i Danske Bank

    Hotel d’Angleterre, København

7. marts 2019 

Succes afhænger af  
meget mere end et  
brand – det er kulturen  
og menneskerne bag
v/ Kaspar Basse, adm. direktør og stifter af Joe & The Juice

    Hotel d’Angleterre, København

7. februar 2019

Fokus på dna og formål
v/ Mette Maix, adm. direktør i Flying Tiger Copenhagen

    Hotel d’Angleterre, København

4. april 2019 

Danmarks bedste topchef  
om strategi og ledelse
v/ Jens Bjørn Andersen, adm. direktør, DSV

    Hotel d’Angleterre, København

1. maj 2019 

Ledelse i et presset 
detailmarked 
v/ Per Bank, adm. direktør, Salling Group

    Hotel d’Angleterre, København

12. juni 2019 (aftenmøde)

Hvordan leder man 
ledelsesresistente 
medarbejdere? 

v/ Morten Hesseldahl, adm. direktør i Gyldendal

    PwC, Hellerup

1. november 2018 

Skab værdi som 
bestyrelsesformand
v/ Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i NKT, Nilfisk, KMD og 
Sivantos samt medlem af bestyrelsen i Danske Bank

    Hotel d’Angleterre, København

30. november 2018 

Mærsks globale strategi: 
Sådan genopfinder Mærsk 
sig selv 

v/ Søren Skou, adm. direktør i A.P. Møller – Mærsk A/S

    Hotel d’Angleterre, København

11. december 2018 (aftenmøde)

Hjerner og intelligens  
v/ Ann-Elisabeth Knudsen, hjerneforsker, lektor i psykologi  
og forfatter

    PwC, Hellerup

http://9nl.es/80nm
http://9nl.es/qccb


Jens Due Olsen er den moderne 
bestyrelsesformand, der sidder tæt 
på direktionen. Med erfaring fra en 
række ledende stillinger har han 
haft stor succes som bestyrelsesfor-
mand, hvor både vækstprogrammer, 
omstruktureringer, tilkøb og frasalg 
og ledelsessammensætning hører 
til Jens Due Olsens dagsorden. Jens 
Due Olsen har stor erhvervserfaring 
fra virksomheder som GN Store 
Nord, F.L.S. Industries A/S og A.P. 
Møller – Mærsk.

Mærsk, med Søren 
Skou i spidsen, går fra 
at være et konglo-
merat til en inte-
greret transport- og 
logistikvirksomhed. 
Undervejs er det am-
bitionen at forandre 
hele branchen. Bliv 
klogere på hvordan 
Søren Skou driver den 
fundamentale trans-
formation.

Hør om Jens Due Olsens:

 � Rejse med NKT fra konglomerat 
til selv-stændige børsnoterede 
virksomheder

 � Ledelsesmæssige erfaring og 
erfaring med bestyrelses- og for-
mandsarbejde fra store, interna-
tionale børsnoterede selskaber og 
selskaber ejet af kapitalfonde 

 � Finansielle ekspertise og erfarin-
ger med strategi, konsolidering og 
forandringsledelse

Hør om Søren Skous fokus:

 � Fra diversificeret konglomerat 
til en integreret transport- og 
logistikforretning

 � Fra at vinde på prisen til at vinde 
på såvel pris som nye digitale 
services og arbejdsgange

1. november 2018  

Skab værdi som bestyrelsesformand
v/ Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i NKT, Nilfisk, KMD og Sivantos samt medlem 
af bestyrelsen i Danske Bank (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

30. november 2018  

Mærsks globale strategi:  
Sådan genopfinder Mærsk sig selv 
v/ Søren Skou, adm. direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

Torsdag 1. november 2018 – Registrering, 
morgenmad og mulighed for at netværke: kl. 
8.00-8.30. Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

Fredag 30. november 2018 – Registrering, 
morgenmad og mulighed for at netværke: kl. 
8.00-8.30. Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becdueolsen

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becskou

Hjernens funktion er afgørende 
for, hvordan livet udfolder sig, 
og viden om hjernens plasticitet, 
og hvordan den kan påvirkes, er 
essentiel, især når det handler 
om, hvordan man kan udvikle sig 
bedst muligt. Hør hjerneforsker 
Ann-Elisabeth Knudsen, en af 
Danmarks førende kapaciteter 
inden for forskellen på mænds 
og kvinders hjerner, om krydsfel-
tet mellem hjerne, udvikling og 
læring. 

I år åbnede Flying Tiger Copen-
hagen sin butik nummer 900 på 
verdensplan, hvormed virk-
somheden nu er til stede i 30 
lande og dermed en af de mest 
succesrige danske virksomheder 
i udlandet. I 2017 har Flying Ti-
ger Copenhagen været igennem 
et transformationsår, der med 
den nye CEO, Mette Maix, ved 
roret har budt på en opdateret 
strategi og en ambitiøs ekspan-
sionsplan, der især fokuserer på 
vækst og butiksåbninger i USA.

Hør Ann-Elisabeth Knudsen  
tale om:

 � Tankevækkende forskelle på 
mænds og kvinders hjerner, der 
bl.a. forklarer, hvorfor vi reagerer 
forskelligt, og hvordan opfattelse 
er individuel 

 � Hvordan sprog og hukommelse 
fungerer, samt hvorvidt 
intelligens er arveligt betinget 

 � Hvordan man får mænd og 
kvinder til at samarbejde

Hør Mette Maix fortælle om:

 � Flying Tiger Copenhagens 
strategi

 � Hvordan man får succes 
med et dansk brand uden for 
Danmark

 � Hvordan formål, koncepter 
og kerneværdier er afgørende 
for, at man får succes med en 
virksomhed

11. december 2018 – aftenmøde 

Hjerner og intelligens 
v/ Ann-Elisabeth Knudsen, hjerneforsker, lektor i psykologi og forfatter  
(Interview v/ adm. direktør og ansvh. chefredaktør Bjarne Corydon)

7. februar 2019  

Fokus på dna og formål
v/ Mette Maix, adm. direktør i Flying Tiger Copenhagen (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

Tirsdag 11. december 2018 – Registrering/mulighed  
for at netværke: kl. 16.30. Mødet finder sted kl. 17-18, 
hvorefter der er tapas og mulighed for at netværke.

Torsdag 7. februar 2019 – Registrering,  
morgenmad og mulighed for at netværke:  
kl. 8.00-8.30. Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becknudsen

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becmaix

http://9nl.es/kj1f
http://9nl.es/kti8
http://9nl.es/nn2c
http://9nl.es/j55l


For stifteren af en af Danmarks mest 
omtalte iværksættersucceser, Joe & The 
Juice, handler succes om meget mere end 
et brand – det handler om en hel kultur. 
Da Kaspar Basse stiftede Joe & The Juice 
i 2002, havde han ikke regnet med, at de 
ansatte ville ende med at betyde så me-
get for virksomhedens koncept, som de 
gør i dag, hvor der findes ca. 250 forret-
ninger verden over, og kæden beskæftiger 

ca. 1600 personer. Mød Kaspar Basse, og få et unikt indblik i rejsen med 
Joe & The Juice, konkurrencen på markedet, internationaliseringen, og 
hvad medarbejderkulturen har betydet for hans succes.

DSV’s topchef, Jens Bjørn Andersen, har utallige gange toppet listen over 
Danmarks bedste direktører. Varig værdiskabelse er et af parametrene 
til endnu en udnævnelse, og 
blandt landets bedste direk-
tører er det ikke nok med ét 
godt år – der skal være flere 
år med gode resultater. Jens 
Bjørn Andersen har de seneste 
år demonstreret substans og 
troværdighed såvel udadtil som 
internt i DSV, hvor de mange 
offensive tiltag og perspektiv-
rige opkøb flere omgange er 
blevet belønnet.

Hør Kaspar Basse fortælle om:

 � Medarbejderkultur og den 
udvikling, virksomheden har 
taget de seneste år 

 � Fokus på brand, kultur og 
konceptualisering af produktet

 � People, people & people

Hør om Jens Bjørn Andersens:

 � Varige værdiskabelse i DSV 
og inddragelsen af personlig 
ledelsesstil

 � Fokusering af koncernen gennem 
frasalg og tilkøb af virksomheder 
med henblik på øget toplinje 

 � Mening om DSV’s 
konkurrencemæssige situation, 
strategi og værdigrundlag 

7. marts 2019   

Succes afhænger af meget mere end et brand  
– det er kulturen og menneskerne bag
v/ Kaspar Basse, adm. direktør og stifter af Joe & The Juice (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

4. april 2019  

Danmarks bedste topchef om strategi og ledelse 
v/ Jens Bjørn Andersen, adm. direktør, DSV (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

Torsdag 7. marts 2019 – Registrering, morgen-
mad og mulighed for at netværke: kl. 8.00-8.30. 
Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

Torsdag 4. april 2019 – Registrering, morgen-
mad og mulighed for at netværke: kl. 8.00-8.30. 
Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becbasse

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becbjornandersen

I et presset dansk detailmarked, hvor flere dagligvarekæder må erkende, 
at det er svært at vokse, er det en vanskelig opgave, Per Bank og Salling 

Group står over for. På bundlinjen 
står Salling Group dog fortsat med 
en overordentlig solid forretning, 
og virksomheden kom ud af 2017 
med en omsætning på hele 900 
mio. kr. mere end året forinden. 
Bliv klogere på, hvilken vækststra-
tegi og ledelsesstil Per Bank vil 
sikre Salling Groups fremtid med, 
når virksomheden skal operere 
under nye vilkår i en branche i 
forandring.

Skuespillere, musikere, jour-
nalister og forfattere har ofte 
en selvopfattelse af, at de ikke 
kan ledes eller i det hele taget 
har behov for ledelse. Begge 
dele er forkert. Morten Hessel-
dahl, adm. direktør i Gyldendal, 
fortæller om ledelse af kreative 
medarbejdere i både offent-
ligt og privat regi. Han gør sig 
til talsmand for, at en svag 
kulturforståelse ikke bare er 
et problem for politikere, men 
også for virksomhedsejere.

Hør Per Bank tale om:

 � Ansvarlighed og ledelse i et 
presset dagligvaremarked

 � Vækstambitioner, digita-
lisering, investeringer, 
ekspansion og opkøb

 � Hvordan virksomheden  
fortsat øger forretningen 
i et overmættet daglig-
varemarked

Hør Morten Hesseldahl  
tale om:

 � Ledelse af kreative 
medarbejdere i offent- 
ligt og privat regi

 � Udfordringerne ved en  
svag kulturforståelse 

 � Ledelse af ledelsesresi- 
stente medarbejdere

1. maj 2019  

Ledelse i et presset detailmarked 
v/ Per Bank, adm. direktør i Salling Group (Interview v/ chefredaktør Niels Lunde)

12. juni 2019 – aftenmøde   

Hvordan leder man ledelsesresistente medarbejdere?
v/ Morten Hesseldahl, adm. direktør i Gyldendal (Interview v/ adm. direktør og ansvh. chefredaktør Bjarne Corydon)

Onsdag 1. maj 2019 – Registrering, morgenmad 
og mulighed for at netværke: kl. 8.00-8.30. 
Mødet finder sted kl. 8.30-9.30.

Onsdag 12. juni 2019 – Registrering/mulighed  
for at netværke: kl. 16.30. Mødet finder sted kl. 17-18, 
hvorefter der er tapas og mulighed for at netværke.

Hotel d’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K

PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Tilmeld dig på 
borsen.dk/becbank

Tilmeld dig på 
borsen.dk/bechesseldahl

http://9nl.es/enz7
http://9nl.es/ccuy
http://9nl.es/vznh
http://9nl.es/5rev


Børsens konferencer 2018/2019 
Som medlem af Børsen Executive Club kan du frit deltage på tre Børsen-
konferencer årligt. Se aktuelle konferencer og tilmeld dig på borsen.dk/konference

Kommende konferencer: Børsen Gazelle 
Som medlem af Børsen Executive Club kan du også vælge at 
deltage på årets gazellekåringer eller på Gazelle Accelerator-
konferencerne. 

Gazellekåringer 2018
Til gazellekåringerne anerkender og fejrer vi landets hurtigst voksende 
virksomheder ved en række regionale kåringer. Vi finder vinderne i hver 
region, og debatterer resultaterne fra årets gazelleundersøgelse. 

 � 31. oktober, Region Nordjylland

 � 7. november, Region Midtjylland

 � 14. november, Region Syddanmark

 � 28. november, Region Sjælland

 � 5. december, Region Hovedstaden  
(inkl. landskåring)

Gazelle Accelerator 2019
Til Gazelle Accelerator sætter vi fokus på yderligere  
vækst blandt gazellerne og de danske vækstvirksomheder.  
Vi inviterer succesfulde gazellevirksomheder på scenen,  
som deler ud af deres erfaringer. 

 � 9. april, Aarhus

 � 11. april, Aalborg

 � 30. april, København

 � 7. maj, Middelfart

Tilmelding til gazellekåringerne åbner  
i slutningen af september 2018.

Læs mere på borsen.dk/gazelle

Børsen Informationssikkerhed
Tendenser i it-kriminalitet og  
sikkerhedsrisici

Tid og sted: Tirsdag 18. september 2018, kl. 8.30-17.00, 
Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København Ø

Børsen Bank
Morgendagens banksektor

Tid og sted: Fredag 5. oktober 2018, kl. 8.30-17.00, 
Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København Ø

Børsen Digital Transformation
Optimering af virksomheders digitale 
fundament som vej til større vækst

Tid og sted: Onsdag 10. oktober 2018, kl. 8.30-17.00, 
København

Børsen Investering
Modstandsdygtige porteføljer

Tid og sted: Mandag 29. oktober 2018, kl. 8.30-17.00, 
Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København Ø

Børsen Retail
Udfordringer i dansk detailhandel

Tid og sted: Tirsdag 5. feb 2019, kl. 8.30-17.00, 
København

Børsen Kvalitet
Kvalitet som konkurrenceparameter

Tid og sted: Torsdag 28. februar 2019, kl. 8.30-17.00,  
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense

Børsen Betaling
Nye muligheder og processer inden for 
betaling

Tid og sted: Torsdag 14. marts 2019, kl. 8.30-16.00, Bella 
Sky, Center Boulevard 5, 2300 København S

Børsen Liv og Pension 
Kundegrundlaget i fremtidens 
pensionsbranche

Tid og sted: Onsdag 27. marts 2019, Langelinie 
Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København Ø

Børsen Forsikring 
Strategi og tendenser i 
forsikringsbranchen

Tid og sted: Torsdag 9. maj 2019, kl. 8.30-16.00, 
Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København Ø

Børsen Privatinvestor 
Markedsindsigt og muligheder for 
porteføljeoptimering

Tid og sted: Torsdag 23. maj 2019, kl. 12.30-17.30, 
Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København Ø

http://http://9nl.es/lgip
http://9nl.es/2j4p


 Dagbladet Børsen A/S

Executive Club

Møntergade 19

1140 København K

33 32 01 02

bec@borsen.dk

mailto:bec@borsen.dk
tel:+4533320102

