
Seminar om nominerings- og vederlagsudvalg

KPMGs Audit Committee Institute og Bestyrelsesakademiet inviterer til seminar om nominerings- og 
vederlagsudvalg den 30. maj 2012 klokken 12.00-17.30. 

I Anbefalinger for god Selskabsledelse anbefales det, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et 
egentligt revisionsudvalg, et nomineringsudvalg og et vederlagsudvalg. De fleste børsnoterede 
virksomheder har etableret et revisionsudvalg. Mange af de større danske børsnoterede selskaber 
har etableret både nomineringsudvalg og vederlagsudvalg – men som regel er personkredsen i disse 
indenfor selve bestyrelsen.

I Sverige har man i en årrække etableret nomineringsudvalg, hvis personkreds ofte udgør 
repræsentanter fra virksomhedens aktionærer – og som ikke er en del af selve bestyrelsen. Dette 
for at sikre, at virksomhedens bestyrelse har en sammensætning af personer med kompetencer og 
erfaringer, som kan gavne virksomheden. 

En svensk løsning kan have fordele og ulemper – og der er mulighed for at høre om de svenske 
erfaringer ved seminaret den 30. maj, hvor også erfaringer med vederlagsudvalg i danske 
virksomheder behandles – og endelig er der ikke mindst mulighed for at diskutere betydningen af 
nominerings- og vederlagsudvalg.

Talere ved seminaret:

 Æresformand Hans Dalborg, Nordea

Formand for Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (Swedish Corporate Governance Board)

 Advokat, partner Niels Heering, Gorrissen Federspiel

Formand for nominerings- og vederlagsudvalg hos Jeudan A/S og J. Lauritzen A/S

 Statsaut. revisor, partner Finn L. Meyer, KPMG

Praktiske informationer:

Sted: Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Deltagergebyr: Kr. 3.750,- inkl. moms. 

Tilmelding: På www.bestyrelsesakademiet.dk, under "Arrangementer" inden 29. maj 2012.

Kontakt: Lone Tranholm Nordby ltr@plesner.com eller telefon 33 12 11 33.

Målgruppe: Seminaret henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af nominerings- og 
vederlagsudvalg, direktører, investorer og andre, som arbejder med bestyrelsesudvalg og ønske 
viden om den seneste udvikling og ”best practice” for bestyrelsesudvalg.

Med venlig hilsen

KPMG’s Audit Committee Institute
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www.bestyrelsesakademiet.dk, under "Arrangementer" inden 29. maj 2012.



