Bestyrelsens Dag 2022
Fredag den 6. maj 2022
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Program
Fredag den 6. maj 2022
Morgenkaffe og rundstykker fra kl. 9.00
Kl. 9.45
Velkomst ved bestyrelsen
v/formand Henrik Mansfeldt Witt

Kl. 10:00 - 11:15
Ejerledet virksomhed
v/ Henrik Koska (ejerleder) fra NetSolutions
•

De særlige udfordringer ved at sidde i bestyrelsen for
en ejerledet virksomhed

Kl. 11:15 Pause 15 min.
Kl. 11:30 – 13:00
Ejerlederen og ejerskifte – hvad siger forskningen?
v/ Ellen Mølgaard Korsager, som er leder af
Ejerlederen.dk og har forsket i ejerlederen og ejerskifte
med særligt fokus på personlig afklaring for ejerlederen.
Overblik og diskussion af udfordringerne ved ejerskifte med
udgangspunkt i forskning fra Center for Ejerledede
Virksomheders, CBS.

Kl. 13:00 – 14.00

Frokost

Kl. 14:00 – 15:15
Bestyrelsens rolle i forbindelse med
ejerskifte/generationsskifte
V/ ved Carsten Dahl (tidligere partner i PWC) og Jens
Christian Hesse Rasmussen, partner i Bech-Bruun
•
•

•
•
•

Bestyrelsens kompetencer og samspil (indbyrdes og med
eksterne rådgivere)
Forberedelse til ejerskifte/generationsskifte
o Forventninger og dokumentation
o Ledelse / Ejerstruktur / Kapitalstruktur
o Aftaler
Exitforberedelse
Incitamentsstrukturer
Skattemæssige forhold

Kl. 15:15 Pause 15 min.
Kl. 15:30-17:00
Venture virksomheder – hvad skal man som
bestyrelse og medarbejdere være opmærksomme
på?
V/ ved Carsten Dahl (tidligere partner i PWC) og Jens
Christian Hesse Rasmussen, partner i Bech-Bruun
•
•
•
•
•

Kapitalberedskab – runway og kapitalrejsning
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
Incitamentsprogrammer – equity og non-equity
Stakeholders – bestyrelse, direktion, founders,
medarbejdere, kapitalejere (business angels, venture
fonde m.fl.)
Exit – forberedelse og gennemførelse

Kl. 17.00 Generalforsamling
Kl. 19.00 Middag

Lørdag den 7. maj 2022
Morgenbuffet for dem der har tilvalgt overnatning.
Afrejse – check ud senest kl. 10.00.

Praktisk:
Godskrivning af kursuslektioner:
Foreningen vurderer, at arrangementet vil kunne godskrives med 7 kursuslektioner. Foreningen vil
sørge for elektronisk udstedelse af kursusbeviser efter arrangementet.
Pris:
Deltagelse i dagsarrangementet er gratis for foreningens medlemmer. Foreningen vil dog afkræve et
”no-show fee” på 750 kr., og man er forpligtet til at betale for evt. hotelværelse, hvis man melder
afbud senere end 13. april 2022.
Middag og overnatning er på egen regning og opkræves særskilt.
Drikkevarer efter middagen er på egen regning og betales af den enkelte direkte til Hesselet.

