
SKAL DU HAVE EN BESTYRELSE  
- eller overvejer du selv at lave bestyrelsesarbejde? 
Kom og hør Marianne Philip fra Kromann Reumert  
og bliv klogere på bestyrelsesarbejde

Onsdag d. 21. august 2019 kl. 18 hos Kromann Reumert 

Bestyrelsesarbejde  
- og uddannelse 
• Hvad kan en bestyrelse  

hjælpe dig med?

• Hvornår i ens virksomhedsdrift 
giver det mening at sammensætte 
en bestyrelse? 

• Går du med tanker om en 
bestyrelseskarriere?

Marianne Philip vil fortælle om 
bestyrelsesarbejde, bestyrelsens 
og direktionens roller, samarbejdet 
i bestyrelsen, sammensætning 
af bestyrelsen og uddannelse af 
bestyrelsen. 

Om Marianne Philip:

Marianne Philip er partner 
i Kromann Reumert. 

adjungeret professor på 
CBS samt professionelt 

bestyrelsesmedlem. 

Invitér gerne 
andre kvindelige virksomhedsejere eller medejere med som gæster

MARIANNE PHILIP
Partner, København

Telefon
Direkte: +45 38 77 44 44
Mobil: +45 40 79 10 14

E-mail:
mp@kromannreumert.com

SPECIALER
Kapitalmarkeder
Virksomhedsoverdragelser
Selskabs- og fondsret
Insolvens og rekonstruktion

BRANCHER
Den finansielle sektor
Healthcare

Marianne Philip arbejder primært med virksomhedsoverdragelser
(M&A), kapitalmarkedsforhold, rekonstruktioner, selskabsret, fondsret
og generel erhvervsret. Marianne blev partner i 1987.

Marianne repræsenterer et bredt udsnit af danske og udenlandske industrielle og
finansielle virksomheder i forbindelse med virksomhedsopkøb- og salg,
børsintroduktioner og -emissioner, verifikationsprocesser, restruktureringer og
corporate governance.

Kombinationen af dybtgående kendskab til de juridiske regler med indsigt i danske og
internationale erhvervsforhold, og afstemningen af disse elementer i forhold til klientens
strategi og kommercielle ønsker, er kernen i hendes rådgivning.

Marianne har været rådgiver i en række banebrydende og trendsættende kapitalmarkeds-
og M&A-transaktioner i Danmark. Marianne sikrer med en praktisk, kommercielt
orienteret og innovativ tilgang, at klientens mål nås så sikkert og hurtigt som muligt.
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STED 
Kromann Reumert 
Sundkrogsgade 5 
2100 København Ø 

PROGRAM

Kl. 18.00  Ankomst

Velkomst og intro af 
foredragsholder

Kl. 18.30 – 19.30 / 19.45 
Foredrag

Kl. 19.45 – 21.00 Kaffe/te 
evt. lidt sødt og netværk 

TILMELDINGSFRIST

Søndag d. 18. august.

Gæster kr. 125,-. Billetter 
refunderes ikke efter 
tilmeldingsfristens udløb. 

Medlemmer gratis. Der 
opkræves et “No show” 
gebyr på kr. 125,- ved 
afbud/udeblivelse efter 
tilmeldingsfristens udløb.

Læs mere og tilmeld dig her - eller via www.kv.dk

https://www.google.com/maps/place/Kromann+Reumert+Advokatfirma/@55.70996,12.5888823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465252ec4424af95:0x65f5537e8beabab6!8m2!3d55.70996!4d12.591071
https://www.google.com/maps/place/Kromann+Reumert+Advokatfirma/@55.70996,12.5888823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465252ec4424af95:0x65f5537e8beabab6!8m2!3d55.70996!4d12.591071
https://www.google.com/maps/place/Kromann+Reumert+Advokatfirma/@55.70996,12.5888823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465252ec4424af95:0x65f5537e8beabab6!8m2!3d55.70996!4d12.591071
https://kv.nemtilmeld.dk/

