
Vilken roll har företagsstyrelsen i Danmark och Sverige? Och hur 

skiljer sig regler och ansvar åt i de båda länderna? 

Styrelsearbete är viktigt för alla företag och om man är verksam på 

båda sidor av Öresund behöver man känna till vilka skillnader som 

finns. 

Med detta evenemang önskar vi sätta fokus på de konkreta krav som 

ställs på styrelsearbete i Danmark respektive Sverige. Vi vill lyfta relevanta 

frågeställningar såsom juridiska skillnader, hur lednings- och 

styrelsesavtal skrivs, hur årsstämmor och styrelsemöten fungerar 

samt vilka skillnader som finns vad gäller styrelseansvar. 

Forumet riktar sig främst till styrelseledamöter, företagsledningar, 

rådgivare och konsulter med intresse av att vara verksamma i både 

Danmark och Sverige.  

 

 

 

 

 
BUSINESS SWEDEN 

SOM DELTAGARE FÅR DU: 

Ta del av information från experter 

SVENSK-DANSKT STYRELSEFORUM 

INBJUDAN 

Business Sweden och Sveriges ambassad i Köpenhamn hälsar er hjärtligt välkomna till en eftermiddag av 

föreläsningar och diskussioner om skillnader och likheter mellan svenskt och danskt styrelsearbete  

Inspireras av personer med  

erfarenheter inom området 

Nätverka med svensk-danska 

organisationer och företag 

VAD STÅR PÅ AGENDAN? 

TID OCH PLATS 

Måndagen den 13 november 2017 

Klockan 14.00-17.30 

Sveriges ambassad i Köpenhamn  

Sankt Annæ Plads 15  

1250 København K 

OSA senast den 8 november till 

invitation.copenhagen@business-sweden.se  

 

Ett kursbevis signerat av  

föreningen Oresundsadvokater 
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14.00 – 14.10  Sveriges Ambassadör Fredrik Jörgensen hälsar välkommen 

14.10 – 14.30 Kulturkrockar i svensk-danskt näringsliv  

  Niels Mouritzen, affärsinnovatör och entreprenör med bred erfarenhet från dansk-svensk affärskultur 

14.30 - 14.45  Vad gör Business Sweden? 

 Christian Weckman, Country Manager, Business Sweden  

14.45 – 15.30 Anställningsvillkor vid rekrytering och uppsägning av VD i danska och svenska bolag 

 Nina Wedsted, Partner, DLA Piper Köpenhamn 

 Cecilia Kindgren-Bengtsson, Partner, Advokatfirman Lindahl 

15.30 – 15.50 Kaffe och tilltugg 

15.50 – 16.10 Vad är skillnaden mellan danskt och svenskt styrelsearbete – årsstämma och möten? 

 Kristina Jarring Lilja, professionell styrelseledamot och ordförande för StyrelseAkademien Skåne 

 Helle Ahlenius Pallesen, VD, Oresundsadvokater 

16.10 – 16.30 Fallgropar: är svenskt styrelseansvar mer strikt än danskt? 

 Peer B Petersen, Partner, Bird & Bird 

 Bo Ahlenius, Partner, Trägårdh Advokatbyrå 

16.30 – 16.50 Internationell kompetensutveckling av styrelser - varför och hur? 

 Karin Darlington, Regional Exportrådgivare, Business Sweden 

16.50 – 17.30 Mingel med tilltugg och dryck  

Som avslutning på dagen får deltagarna ett kursbevis signerat av Oresundsadvokaters vd Helle Ahlenius Pallesen som intygar 

deltagande under dagens föreläsningar och diskussioner.     
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SVENSK-DANSKT STYRELSEFORUM – PROGRAM 


