
TECH TOWN MASTER CLASS
INVITATION

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING 
SÅDAN KOMMER DU I GANG
Anders Flou, EY    ·   Katrine Ziska, Jyske Bank    ·   Poul Sögren, SustainNets/Fynsk Erhverv 

 Klik her for at tilmelde dig Tech Town Master Class, tirsdag den 7. februar 2023, fra 07.40–11.00 >

H o m e  f o r  T e c h  s t a r s

mailto:info%40techtownodense.dk%0D?subject=


Oplæg fra EY: 
Anders Flou

I det første oplæg 
fortæller Anders 
Flou fra EY om 
hvordan virksom-

heder kan arbejde strategisk med 
bæredygtighed og koble det praktisk 
til de nuværende og kommende rap-
porteringskrav. Herunder revisors 
rolle dels for de større virksomhe-
der og den bevægelser, der nu sker 
hastigt fra de store virksomheder ned 
til fynske underleverandører og SMV 
virksomheder. 
• Den strategisk vinkel omkring 

virksomhederne, ejerne, ledelsen, 
talenter, ansatte, kunder, leveran-
dører mv.

• Hvordan ser lovgivning ud og hvil-
ken rolle spiller revisorerne?

Om Anders Flou
+20 års erfaring som rådgiver og 
revisor og et stort fokus på bæredyg-
tighedsagendaen.

Du kan læse mere om Anders på  
LinkedIn: Anders Flou | LinkedIn >

Oplæg fra 
Jyske Bank: 
Katrine Ziska
Jyske Banks 
ekspert indenfor 
klima og bære-

dygtighed vil sætte fokus på de krav 
og forventninger, der kommer til at 
præge finanssektoren indenfor klima 
og bæredygtighed i de kommende år. 
Hvad skal I som virksomheder forhol-
de jer til og forberede jer på og hvor-
dan kommer samspillet med jeres 
finansielle partnere til at fungere.
• Den finansielle sektors rolle i den 

grønne omstilling – Hvilke krav 
stiller de finansielle institutter nu 
og i fremtiden? 

Om Katrine Ziska
Katrine er adfærdsøkonom med 
speciale i cirkulær økonomi og 
forbrugeradfærd. Hun har ansva-
ret for bæredygtighed i Jyske Bank 
Erhverv og rådgiver bankens kunder 
om strategisk bæredygtig udvikling, 
kommende lovgivning, rapportering 
og kommunikation af initiativer.

Du kan læse mere om Katrine på  
LinkedIn: Katrine Ziska | LinkedIn >

Oplæg fra 
SustainNets  
og Fynsk  
Erhverv:  
Poul Sögren
Det sidste oplæg 

kommer med et forslag til en praktisk 
vej fremad for din virksomhed. Hvor-
dan opbygger du konkret viden og 
kompetencer om bæredygtig og grøn 
omstilling, der kan styrke din virk-
somhed, dens omdømme og sikrer 
jeres ’license to operate’. 
• Hvordan får du konkret startet på 

virksomhedens bæredygtigheds-
rapport?

Om Poul Sögren
Poul har en Executive Master i Virk-
somhedskommunikation og har 
igennem sin karriere arbejdet med at 
rådgive virksomheder omkring deres 
arbejde med CSR og ESG som en inte-
greret del af virksomhedens formål 
og strategi. I relation til bæredygtig-
hed hjælper Poul virksomheder med 
at implementere konkrete værktøjer 
til måling og rapportering for bære-
dygtighed.

Du kan læse mere om Poul på  
LinkedIn: Poul Sögren | LinkedIn >

Bæredygtigheds- 
rapportering  
– hvad har du tænkt 
dig at gøre ved det?

Agenda
07.40–08.00 
Registrering, morgenmad & networ-
king

08.00–08.45 
Hvilke krav og regler skal du forholde 
dig til, og hvad gør du med rapporte-
ring og revision? Anders Flou der er 
ekspert hos EY gør dig klog på rap-
porteringsdirektivet.

08.45–09.00 
Pause, kaffe & networking

09.00–09.45 
Hvilken rolle spiller din finansielle 
partner og hvad skal du forberede din 
virksomhed på? Katrine Ziska der er 
ekspert hos Jyske Bank giver dig et 
indblik i taksonomiforordningen.

09.45–10.00 
Pause, kaffe & networking

10.00–10.50 
Hvordan kommer jeg i gang og hvem 
kan jeg læne mig op ad? Poul Sögren 
og Fynsk Erhverv giver dig et bud på 
konkrete værktøjer, der kan hjælpe 
dig på rejsen.

10.50–11.00 
Refleksion og afslutning af officielt 
program

11.00–11.30 
Mulighed for yderligere diskussion og 
netværk

Tilmelding
Du kan tilmelde dig vores 
Master Class ved at skrive til 
info@techtownodense.dk

Der er 45 pladser på vores Ma-
ster Class og de bliver besat 
efter ”først til mølle” princip-
pet.

Hvis du har spørgsmål så ring 
til os på +45 65 98 19 80.
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• Hvilke krav kommer til at  
påvirke din virksomhed?

• Hvornår skal du være klar?

• Hvordan kan vi som virksom-
hed gribe området an?

• Hvordan dokumenterer du 
dine indsatser?

• Hvad er leverandørkæden i 
den klimaregnskabsmæssige 
sammenhæng?

• Hvem kan hjælpe dig på rejsen?

Denne Master Class vil forsøge 
at tage jer med på rejsen mod en 
bæredygtighedsrapport, hvor 
vi trækker på eksperters viden 
og forsøger at giver jer konkrete 
redskaber til at komme i gang og 
ikke mindst i mål.

https://www.linkedin.com/in/anders-flou-722536182/
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https://www.linkedin.com/in/poul-s%C3%B6gren-mdd/
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