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HVORDAN GØRES ESG 
FINANSIELT RELEVANT
OG VÆRDISKABENDE?

Michael West Hybholt, aktieanalytiker 
Nicolai Mauritzen, VP, Head of 
Investor Relations, FL Smidth



• Aktieinvestorer har 
præference for: 

• At virksomhederne 

agerer i overens-
stemmelse med 

aktionærernes 

interesser

• At markedet for handel 
med aktier er effektivt

• At selskaberne opfører 

sig ESG-ansvarligt
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Hvordan gøres ESG finansielt relevant?

- Investorpræferencer

Teoretisk 
fair værdi 

at et 
børsnoteret 
selskab for 
en finansiel 

investor

Agent risici

Transak-
tionsrisici

Etiske risici

Faktisk 
markeds-

værdi af en 
børsnoteret 

selskab

• Flere 
aktieklasser

• Fondsejerskab

• Ejerskabs-
begrænsninger

• Lavt informa-
tionsniveau

• Ingen strategi

• Ingen 
finansielle 
målsætninger

• Lav 
markedsværdi

• Lav free float

• Lav 
omsætning af 
free float

• Stor afstand 
mellem bud og 
udbud

• Risiko for at 
investorerne 
og deres 
dispositioner 
bliver udsat for 
kritik
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Hvordan gøres ESG finansielt relevant?

- ESG i investeringsprocessen

Eksklusion 
af enkelte 

kontroversielle  
selskaber

Eksklusion af 
kontroversielle 

sektorer

Inklusion 
betinget af ESG-

fremdrift

Fakta-baseret 
selektion af 

ESG-førende 
virksomheder

Ressourceforbrug på ESG i 
investeringsprocessen

Årstal



FLSmidth focus on ESG reporting frameworks

Framework Framework 

& rating 

agency

Rating agency Rating 

agency

Rating agency Framework

Start

Rating agency Framework

Årsrapportprisen 20207



• Specielt vanskeligt at 
bedømme den 
økonomiske effekt ved 
forbedring af E´et
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Et tænkt lavpraktisk eksempel for virksomhed XXX:

Hvordan gøres ESG finansielt relevant?

- Koblingen mellem finansielt og ESG

Finansiel målsætninger frem til 2030:
• 5% organisk vækst årligt
• >20% ROIC

ESG-målsætninger frem til 2030:
• 50% reduktion i Scope 2/Scope 3-emissioner pr. produceret enhed

Dynamisk effekt af ESG-målsætningerne frem til 2030:
• Investeringer svarende til 2% af omsætningen årligt
• 2%-point årlig positiv påvirkning af den organiske vækst 
• Gradvis 3%-point forbedring af EBIT-marginen
• Uændret nettoeffekt på ROIC



FLSmidth: Sustainability as a business opportunity

Årsrapportprisen 2020

▪ FLSmidth’s annual CO2 footprint (scope 1 & 2 ) equals one month of operation for an 

average newer European cement plant (3,500 tpd)

▪ FLSmidth’s annual water consumption equals two weeks of operation for a copper 

mine (100,000 tpy)

Our impact across the value chain 

Suppliers

Medium

Above industry standards

Partial

FLSmidth

Small

Above industry standards

Full

Customers

Large

Best-in-class

Indirect

Impact

Ambition

Control by 

FLSmidth
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Årsrapportprisen 202010



Potential environmental 

and business impact
What if the cement industry 

would reduce its CO2 footprint by using 

FLSmidth equipment and solutions?

DIRECTIONAL

Cement industry share of global CO2 emissions

CO2 emissions per ton of Cement

Global CO2 footprint

2.6bn t/year 2.3bn t/year

600-700kg 500-600kg

Impact of

1% difference

Equivalent 

to

300 Mt
CO2 reduction

per year

258M
households’ annual 

electricity use powered 

by fossil fuels

485,000
km2 of forest could 

absorb = an area 

larger than Germany

DKK 40m
annual savings on CO2

spend in a 6,000 tpd

cement plant

8% 7%

Årsrapportprisen 202011



Dry Stack Tailings are a step change 

in water management

▪ Potential savings in 

water costs in a typical 

mine: USD 81m/year → 

USD 1.2 bn over 15yrs 

mine life

▪ Estimated addressable 

market of 1.3-2 bn DKK 

(approx. 50:50 split 

CAPEX and OPEX) per 

year

▪ The <20 ktpd filtered tailings 

market is active; FLSmidth is 

winning projects

▪ Systems for Filtered Paste 

plants (Hindustan Zinc, Lundin 

Gold)

▪ Supply of world’s largest Paste 

Thickener system to 

Kazakhstan

▪ Collaboration with key customer 

on tailings (incl. a first order for 

30 disc filters in Brazil)

▪ Continue development of 

filtration technologies for 

large scale tailings 

operations (>200.000 

tpd)

▪ Work on full-size plants 

for dry stacking of 

tailings and eliminate the 

risks from wet Tailings 

Storage Facilities / 

Dams

2016 - 2017
Testing pilot plant and 

optimisation

2018 - 2020
1st full-scale pilot and demo plant

2021 -
Commercialisation and 

market penetration

Årsrapportprisen 202012



TRENDS I ÅRSRAPPORTERNE 
2020

Jørgen Blom, Partner, EY
Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg



Agenda

• Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

• Generelle trends og observationer

• Vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Koordinering mellem alternative rapporter og ledelsesberetningen

• Implementering af IFRS 16

• Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg
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CFO Michael Jeppesen

15

Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

- Solar
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• En robust årsrapport med mange gode 
elementer

• En prioriteret ledelsesberetning med fokus 

på det væsentligste

• Detaljeret opfølgning på tidligere års 

udmeldinger

• Forretningsmodel

• Risici med opfølgning på mulige reduktioner 

og årets udvikling

• ESG hoved- og nøgletal

• Anvendt regnskabspraksis oplyses i 

sammenhæng med relevante noter

Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

- Solar
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Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

- Opfølgning på årets performance
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Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

- Forretningsmodel



19

Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

- Risici
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Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

- ESG



21

Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

- Solar



Agenda

• Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

• Generelle trends og observationer

• Vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Koordinering mellem alternative rapporter og ledelsesberetningen

• Implementering af IFRS 16

• Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg
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Den overordnede konklusion:

Fortsat høj kvalitet og god, stærk forankret struktur i 
årsrapporterne 

Ingen paladsrevolutioner!

23

Generelle trends og observationer



Stigende fokus på information om forretningsmodel, risici og samspil med de finansielle forhold

• Purpose/overordnet formål

• Strategi, forretningsmodel og risici

• Forretningsudvikling og position

• Alternative Performance Measures

• Bæredygtighed

• ESG

• Integreret rapportering

• SDGs

• Arbejdsmiljø

• Ledelsesvederlag

• Tax governance

Udvikling under IFRS

• Better communications project

• Primary Financial Statement Project

• Disclosure Initiative

• Management Commentary (Practice Statement 1)
24

Generelle trends og observationer

- Den løbende agenda



Generelle trends og observationer

- 2019 årsrapporterne som helhed

• En del forsøg på inddragelse af ikke-finansielle elementer i de 
forretningsmæssige forhold

• Stigende anerkendelse og anvendelse af standardiserede ESG-nøgletal 

• En del virksomheder har øvet sig på at præsentere vederlæggelsespolitik og 
-rapportering 

• Forsider til gruppering af noter med henblik på at skabe overblik over årets 
udvikling for området, grafiske illustrationer og væsentligste nøgletal

• IFRS 16 implementeringen har været omfattende på mange områder

25



Generelle trends og observationer

- Trends i ledelsesberetningen

• Hvilke emner prioriteres højst på ledelsesberetningens første 10 sider?

• ”In brief” eller ”At a Glance”

• 5 års hoved- og nøgletal

• Chairman’s og CEO letters 

• Bedre struktur, mere integreret og sammenhængende ledelsesberetning 
med forretningsmodel, strategi og risici m.v. som omdrejningspunkt

• Identifikation af væsentligste risici med udgangspunkt i virksomhedens 
forretningsmodel

26



Generelle trends og observationer

- Trends i ledelsesberetningen (2)

• Sammenhæng mellem forretningsmodel, strategi, risici, årets udvikling i 
KPI’er og forventninger til fremtiden kan der fortsat arbejdes med

• Herunder sammenhængen til udviklingen i ledelsens vederlæggelse

• Stigende tendens til ”apostrof” eller fodnote rapportering

• Mere konkret og specifik omtale af forventninger til fremtiden

• COVID-19 suspendering

27



• Ikke-finansielle data 
indgår i højere grad end 
tidligere i 5 års 
oversigten

28

Generelle trends og observationer

- Ikke-finansielle data



• 2019 resultater

• 2020 forventninger

• Produktlanceringer

• Nøgletrends i industrien

• Indflydelse på SDGs

29

Generelle trends og observationer

- Informative segmentberetninger



• Overskuelig måde at 
præsentere forretnings-
mæssige prioriteter for 
2019

30

Generelle trends og observationer

- Forretningsmæssige prioriteter
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• Faktisk anvendelse af ESG nøgletal blandt 
store børsnoterede virksomheder 

• Stigende efterspørgsel efter ESG nøgletal fra investorer

• Stigende interesse for ESG-rapportering

• Blandet interesse for rapportering af alle 15 ESG 
nøgletal eller måske manglende datakvalitet

• Lavest scorer:

• Vedvarende energiandel

• Lønforskel mellem køn

• Fastholdelse af kunder

• Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

• Lønforskel mellem CEO og øvrige medarbejdere

Generelle trends og observationer

- Anvendelse af ESG nøgletal



Generelle trends og observationer

- Trends i koncern- og årsregnskabet

• IFRS 16 og den manglende sammenlignelighed mellem 2019 og 2018

• IFRIC 23 om usikre skattepositioner har ikke haft stor effekt for de fleste 
virksomheder

• Det arbejdes fortsat godt og mere med fokus på væsentlighed i forhold til 
tidligere

• Hensigtsmæssig gruppering af noterne i sammenhængende emner

• Eksempel på en introduktionsside til læsning af noterne
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• Introduktionsside med 
årets væsentligste 
ændringer og 
begivenheder

33

Generelle trends og observationer

- Introduktionsside



• Forside for grupper af 
noter bygget på 
inspiration fra Dupont-
pyramiden

34

Generelle trends og observationer

- Inspiration fra Dupont-pyramiden



Agenda

• Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

• Generelle trends og observationer

• Vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Koordinering mellem alternative rapporter og ledelsesberetningen

• Implementering af IFRS 16

• Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg

35



Vederlagspolitik og vederlagsrapport

- Aktionærrettighedsdirektivet

• Aktionærrettighedsdirektivet – krav om vederlagspolitik

• En klar og forståelig vederlagspolitik, med beskrivelse af faste og 

variable dele

• Der linkes til virksomhedens strategi, bæredygtighed og kriterier for tildeling af 

variabel vederlæggelse 

• Aktionærer skal stemme om vederlagspolitikken på generalforsamlingen

• De hidtil gældende anbefalinger for god Selskabsledelse på området er 

indarbejdet i selskabsloven med visse stramninger og anbefalingerne er 

ligeledes under tilpasning

• Vederlagspolitikken skal godkendes af den første ordinære generalforsamling, 

der afholdes efter 10. juni 2019
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Vederlagspolitik og vederlagsrapport

- Aktionærrettighedsdirektivet (2)

• Krav om at præsentere og offentliggøre en vederlagsrapport

• Samlet vederlæggelse for hvert medlem fordelt pr. komponent, den relative 

andel af faste og variable vederlæggelseselementer 

• En forklaring af hvordan den samlede vederlæggelse stemmer overens med den 

vedtagne vederlæggelsespolitik inkl. hvordan vederlæggelsen bidrager til 

virksomhedens langsigtede udvikling, og oplysninger om hvordan de fastsatte 
performance kriterier er opfyldt

• Den årlige ændring i vederlæggelsen i forhold til virksomhedens resultat og 

gennemsnitlig aflønning for fuldtidsækvivalente medarbejdere i virksomheden 

bortset fra direktører i de fem seneste regnskabsår, præsenteret på en måde, der 

tillader sammenligning
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Vederlagspolitik og vederlagsrapport

- Aktionærrettighedsdirektivet (3)

• Krav om at præsentere og offentliggøre en vederlagsrapport

• Antal af tildelte eller udbudte aktier og aktieoptioner samt de vigtigste 

betingelser for udøvelsen af rettighederne inkl. udnyttelseskurs, dato m.v. 

• Oplysninger om muligheden for at stille krav om tilbagebetaling af variabelt 

vederlag (claw back)

• Evt. afvigelser fra procedurerne i vederlagspolitikken og eventuelle anvendte 

undtagelser, herunder forklaringen af arten af de særlige omstændigheder og 

angivelsen af de specifikke elementer, der er afveget 

• Første vederlagsrapport skal offentliggøres i 2021 baseret på årsrapporten 2020

38
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Vederlagspolitik og vederlagsrapport

- Eksempler på vederlagsrapporter
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Vederlagspolitik og vederlagsrapport

- Eksempler på vederlagsrapporter



Agenda

• Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

• Generelle trends og observationer

• Vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Koordinering mellem alternative rapporter og 
ledelsesberetningen

• Implementering af IFRS 16

• Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg

41
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Alternative rapporter og ledelsesberetningen

- Koordinering



• Elementer i den 
mest hensigtsmæs-
sige sammen-
sætning af års-
rapporten

43

Alternative rapporter og ledelsesberetningen

- Hensigtsmæssig sammensætning 

Placering

Grad af
verifikation Væsentlighed

Tilgængelighed

Relevans
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Alternative rapporter og ledelsesberetningen

- Forskelligt tidsmæssigt perspektiv

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030

Governance 107 b

Samfundsansvar § 99 aKønssammensætning § 99 bLand for land rapportering § 99 c

Mangfoldighed § 107 d

Dataetik § 99 d

Ledelsesberetningen i øvrigt § 99 Vederlæggelsesrapport SEL § 139 b

Primært bagudrettet =
compliance rapportering

Fokus på kort og mellemlangt sigt 
Diversitet

Fokus på mellemlangt  og langt sigt 
Bæredygtighed og klima



Lovens 
redegørelser 
og deres reelle 
”sammenhængskraft”
til årsrapporten
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Alternative rapporter og ledelsesberetningen

Årsrapporten

Governance

Ledelses-
beretning

Mang-
foldighed

Dataetik
fra 2021

Køns-
mæssig

sammen-
sætning 

Betalinger 
til myndig-

heder

Samfunds-
ansvar

Vederlags-
rapport
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• Overvejelser i forhold til relevant indhold af en 
årsrapport

• En struktur på rækkefølgen af informationer i 

ledelsesberetningen er efterhånden blevet fast 

praksis i mange virksomheder

• Governance synes generelt ofte at få en mindre 

prominent plads i årsrapporten?

• Skal politikker som anbefales af Komiteen for God 

Selskabsledelse præsenteres på et bestemt sted 

• Skal alternative rapporter, der ikke indarbejdes i 

årsrapporten, præsenteres samlet eller et centralt 

sted, der sikrer at brugerne kan finde 

informationer

Alternative rapporter og ledelsesberetningen

- Relevant indhold af en årsrapport



Agenda

• Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

• Generelle trends og observationer

• Vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Koordinering mellem alternative rapporter og ledelsesberetningen

• Implementering af IFRS 16

• Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg
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• Påstand: Højere grad af 
sammenlignelighed mellem 
virksomheder der køber og dem 
der leaser

• Stor forskel på omfanget af 
anvendelse af leasing

• Stor talmæssig effekt på 
årsregnskabet for nogen

• Flest har anvendt den modificerede 
tilbagevirkende kraft

• Stor kommunikativ udfordring i 
hele 2019 på grund af manglende 
sammenlignelighed

• Indregning af leasingaktiver og –
forpligtelser er ikke bare et nyt 
anlægskartotek

• Mange valg i IFRS 16

• Mange overgangslempelser

• Lav værdi kontrakter

• Korte kontrakter

• Serviceelementer

• I 2020 testes standarden allerede 
for sin kriserobusthed

• Fokus på modifikationer

48

Implementering af IFRS 16
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Implementering af IFRS 16

- Én leasingnote med det hele!
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Implementering af IFRS 16

- Sammenligningsgrundlag pr. kvartal (Q4/18) 
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Implementering af IFRS 16

- IFRS 16 ”krisetestet” - bestod desværre ikke!



Agenda

• Spotlight på Small- og MidCap Segmentet

• Generelle trends og observationer

• Vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Koordinering mellem alternative rapporter og ledelsesberetningen

• Implementering af IFRS 16

• Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg
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Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg

- Beskrivelse af faktiske aktiviteter



Next steps

- 2020, 2021 …

• Fortsat fokus på præsentationen af finansielle og ikke-finansielle 
elementer

• Aktiv stillingtagen til placering af alternative redegørelser 

• COVID-19 udfordringer og komplikationer (2020)

• ESEF rapportering (2020)

• Mangfoldighed (2020)

• Dataetik (2021)
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PAUSE



ÅRSRAPPORTPRISEN
Dommerkomiteens overvejelser

Statsaut. Revisor Torben Johansen 
på vegne af dommerkomiteen



Overordnede fokusområder:
• God samlet helhed med fokus på relevans og væsentlighed

• Godt indblik i og forståelse for virksomhedens forhold og udvikling 

med udgangspunkt i forretningsmodel, strategi og risici

• Høj informationsværdi med såvel overblik og uddybende 

kommentarer/redegørelser mv.

• Ledelsesberetning – vægtning og sammenhæng af de enkelte afsnit, 

beskrivelse af performance mv.

• Årsregnskab – primære opgørelser, gruppering og indhold i noter
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Årsrapportprisen 2020

– Kriterier



Overordnede fokusområder:
• Særlige fokusområder:

• Strategi og beskrivelser af bæredygtighed, klimaforhold og brugen af fx ESG 

nøgletal – sammenhæng til øvrige dele af årsrapporten

• Forventninger til fremtiden, herunder fx udvikling i markedet, teknologi 

mv.

• Ledelsesforhold som fx vederlagspolitik, selskabsledelse, CSR og 

udvalgsarbejder, herunder brugen af hjemmesiden

• Regnskabsmæssige forhold som præsentation af fx IFRS 16, håndtering af 

uvæsentlige forhold
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Årsrapportprisen 2020

– Kriterier



Arla

DFDS

DSV

Novozymes

59

Årsrapportprisen 2020

– Nominerede
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• Meget informativ årsrapport med velfungerende 
layout/illustrationer

• God struktur i ledelsesberetning, giver godt 

overblik

• Stort fokus på klima, bæredygtighed og ESG data 

– som nyt tiltag

• God sammenhæng i forretningsmodel, strategi og 

risici samt markedsmæssige trends

• Særlige udfordringer, Brexit (Corona)

• Afsnit om mangfoldighed, oversigt med hoved- og 

nøgletal

Årsrapportprisen 2020

– Arla
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• Forventninger til fremtiden på væsentlige 
nøgletal og KPI’er, markedsudvikling og 
investeringer

• Primære opgørelser med kommenteringer

• Informative noter med uddybende 
kommenteringer, illustrationer og 
specifikationer, der skaber overblik

Årsrapportprisen 2020

– Arla
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• Omfattende, detaljeret årsrapport med relevant 
og væsentlig information

• Væsentlige begivenheder i året udførligt beskrevet 

+ skema

• Gode beskrivelser for de enkelte segmenter

• Beskrivelse af mangfoldighed og ESG nøgletal –

nyt tiltag

• Udfordringer med Brexit, Corona og aktiviteter i 

Tyrkiet beskrevet

Årsrapportprisen 2020

– DFDS
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• God fokus på ny strategi inkl. CSR/klima mål

• Noter med god struktur, specifikationer og 
introduktion til de enkelte grupper

• God beskrivelse vedr. implementering af IFRS 
16, inkl. proforma tal 2018 i beretningen

Årsrapportprisen 2020

– DFDS
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• Informativ årsrapport med god fokus på 
væsentlighed og relevans

• God fokus på segmenter med beskrivelse af 

resultat, udvikling, strategi og fokusområder 2020

• Indledende introduktion giver godt overblik

• God sammenhæng i vision, strategi og markeds-

og teknologisk udvikling – nyt afsnit om 

teknologiske trends

Årsrapportprisen 2020

– DSV
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• Særskilt afsnit om integration af Panalpina

• God struktur i noter, introduktion til hver 
sektion med kommenteringer

• Implementering af IFRS 16, godt behandlet i 
såvel beretning som noter

Årsrapportprisen 2020

– DSV
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• Årsrapport med god integration af finansielle og 
ikke-finansielle oplysninger

• Stor fokus på bæredygtighed, klima og ESG, der er 

godt integreret gennem hele årsrapporten

• Indledende afsnit giver godt overblik, finansielle 

og ikke-finansielle nøgletal, segmentbeskrivelser

• Informativ ledelsesberetning

• I år væsentlig forkortet med brug af hjemmesiden

• God struktur og brug af illustrationer

• Forretningsmodel og strategi god sammenhæng til 

risici og integreret med FN verdensmål og 

klimapåvirkning

Årsrapportprisen 2020 

– Novozymes
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• Forventninger til fremtiden godt beskrevet, 
opdelt på segmenter med forudsætninger og 
2022 mål 

• Indledende forside til både primære opgørelser 
og noter med omfattende kommentering

• God struktur i noter med god brug af 
illustrationer

• Særskilte afsnit med Environmental data, Social 
& governance data inkl. noter og 
kommenteringer

Årsrapportprisen 2020 

– Novozymes
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Årsrapportprisen 2020

– Nominerede



ÅRSRAPPORTPRISEN
Vi stiller skarpt på

de nominerede
Niels Granholm-Leth, Co-Head of Research, Carnegie 

Jens Houe Thomsen, senioranalytiker, Jyske Bank



Arbejdet med struktureringen og valg af indhold i årsrapporten såvel 
beretning som årsregnskab, herunder brugen af hjemmesiden til 
forskellige særskilte rapporter. Og hvordan ser virksomhederne 
indholdet og struktur af fremtidens årsrapport.
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Årsrapportprisen 2020 

– Valg af indhold i årsrapporten 

CFO Lars Green, 
Novozymes

Head of Communication, 
Søren Brøndholt Nielsen, 
DFDS 



The content and 
structure of 
Novozymes’ Annual 
Report focuses on: 

o condensing 
information and 
guiding the reader

o highlighting the 
material information

omoving static 
information to the 
website with links 
from the annual 
report   



fanen. 



Virksomhedernes arbejde med sustainability, klimaforhold og ESG-
nøgletal 
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– Sustainability, klima og ESG-nøgletal

CFO Lars Green, 
Novozymes

Vice President, Corporate 
Finance Morten Holm 
Jensen, Arla Foods 
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INTEGRATING SUSTAINABILITY TO OUR REPORT



In Novozymes 
sustainability is 
integrated :

o in our strategy

o in the way we 
operate

o in the way we 
measure our 
performance

o in the way we 
report



Arbejde med og sammenhæng i forretningsmodel – risici – strategi
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– Forretningsmodel –risici - strategi

Executive Vice President, 
Group Finance, Michael Ebbe 
DSV Panalpina

Head of Communication, 
Søren Brøndholt Nielsen, 
DFDS



fanen. 
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Business model
Business model, risk

Risk Strategy



Forventninger til fremtiden, forventet udvikling i markedet, 
teknologi og hvorledes virksomheden handler i forhold hertil 
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– Forretningsmodel –risici - strategi

Executive Vice President, 
Group Finance, Michael Ebbe 
DSV Panalpina

Vice President, Corporate 
Finance Morten Holm 
Jensen, Arla Foods 
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Outlook 2020 Panalpina impact
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COMMUNICATING TRENDS AND RISKS
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ÅRSRAPPORTPRISEN 2020
International direktør og COO Thomas Bustrup, DI

adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR
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– Vinderen



ÅRSRAPPORTPRISEN 2020
International direktør og COO Thomas Bustrup, DI

adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR



AFSLUTNING
International direktør og COO Thomas Bustrup

DI



Vi ses den 2. September 2021



CHAMPAGNE i Atriet


