I N V I TAT I O N

BÆREDYGTIGHED
”BYE-BYE” ELLER
BIG BUSINESS?

Tirsdag den 12. oktober kl. 18.30-20.30
Temaaften med talks, tapas og networking
BÆREDYGTIGHED: Hvordan starter du
bæredygtighedsrejsen for din virksomhed?
Kom med til en aften, hvor du vil få konkret inspiration til, hvordan du starter bæredygtighedsrejsen
for din virksomhed.
Bæredygtighed er på alles læber, men hvor starter man med at spise elefanten?
Vi lever i en foranderlig verden, som i høj grad også påvirker vores virksomheder i Danmark. Hvordan skal man som
virksomhed i en travl hverdag møde de udfordringer og fremtidssikre sin forretning? Hvilken betydning får det for
ledelsen, bestyrelsen, ens strategi og de forretningsplaner, der ligger til grund for virksomhedens virke?
Program med eksperter
Danske Bank vil sætte fokus på bæredygtighed set fra et finansielt perspektiv og belyse hvorfor denne nye trend både
rummer store risici men også vil kunne bibringe en virksomhed muligheder i en verden med nye krav.
Case: Hvordan takler du bæredygtighed i bestyrelsen og den daglige ledelse
Bestyrelsesformand Niels Ingemann og Direktør Dorthe Hillerup Vedsted fra Ingemann Components A/S vil fortælle
om deres arbejde med bæredygtighed og give indblik i, hvordan de har valgt at takle udfordringerne og mulighederne
i deres bestyrelse, daglige ledelse og branche.
Ingemann Components A/S er Nordeuropas førende producent af optiske, diffusere og reflekterende komponenter og
løsninger til belysningsindustrien i Nordeuropa.
Networking: Lær de andre deltagere at kende
Vi slutter programmet med en let tapas-buffet, hvor vi sammen kan fordøje dagens input.
Let tapas, sodavand, kaffe/the fra kl. 20.30.
Tilmeld dig nu

PROGRAM
Deltagere

Kl. 18.30
Velkomst
v. Rasmus Holst-Sørensen, Direktør Næstved Erhverv A/S og
Steen Dolberg, Områdedirektør Danske Bank A/S

Kl. 18.45
Analyse af potentialet i bæredygtighed
v. Poul Friis Nielsen, Head of Corporate Advisory og
Henriette Fogh-Hansen, Head of Sustainability Change Management
Danske Bank A/S

Kl. 19.15
Casepræsentation: Ingemann Components A/S
v. Bestyrelsesformand Niels Ingemann og
Direktør Dorthe Hillerup Vedsted

Kl. 20.00-20.30
Q/A & Afslutning

Beslutningstagere, ejerledere,
bestyrelses- og investorprofiler

Tid
Tirsdag den 12. oktober
Kl. 18.30-20.30

Sted
ZBC, Handelsskolevej 3
4700 Næstved

Pris
Gratis, men kræver tilmelding

v. Rasmus Holst-Sørensen og Steen Dolberg
Fra kl. 20.30: networking, let tapas-buffet, sodavand og kaffe/the

Tilmelding
Først-til-mølle, dog senest
mandag den 11 oktober
www.naestvederhverv.dk/arrangementer

Spørgsmål
Kontakt Anders Lichinger
På 5588 5255 eller
abl@naestvederhverv.dk

Niels Ingemann

Dorthe Hillerup Vedsted

Læs mere om Ingemann Components A/S her

