
Direktørskifte 
uden krise

PERSONLIG INVITATION / MORGENMØDE:

kriseplan / bestyrelsens ansvar 
/ håndtering af sociale medier / 
orientering af medarbejdere / mulige 
interne kandidater / aktiemarkedet / 
økonomisk kompensation /

 

fortrolighedsaftaler / kritiske 
journalister / direktørkontrakter 
/ identifikation af mulige afløsere 
/ overtrædelser af kontrakter og 
klausuler / kommunikationsplan / 
timing / nærmeste medarbejdere / 
outplacement / personaleret
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Kære samarbejdspartner 
På vegne af Kromann Reumert, AS3 Executive og Hill+Knowlton 
Strategies vil jeg gerne invitere dig til vores morgenmøde om, 
hvordan udskiftninger af direktører på direktionsniveau ofte 
foregår - og hvordan de ideelt kan foregå. Her vil vi præsentere 
nyttige værktøjer, ligesom deltagerne får mulighed for at 
dele deres erfaringer. Vi diskuterer også, hvornår HR kan/
skal involveres og konsekvenserne af en åben eller lukket 
kommunikation.

Direktørskifter er et spændende, men også ømtåleligt emne. 
Derfor har vi kun inviteret en lille kreds af betroede HR 
nøglemedarbejdere, der rådgiver direktionerne i Danmarks største 
organisationer. Invitationen er derfor også personlig. På den 
måde sikrer vi, at erfaringsudvekslingen foregår i et lukket og 
konfidentielt forum, så alle får mest mulig viden med hjem.

Vel mødt! Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner

Direktørskifte 
uden krise

MORGENMØDE FOR TOPPEN AF  DANSK HR:

Tilmeld  
dig her 

Marianne Granhøj
Kromann-Reumert

Ida Bratting Kongsted
AS3 Executive

Bo Øksnebjerg
Hill+Knowlton

/ Fredag den 9. december / kl. 08.00-10.00  
/ Sted: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

http://www.as3executive.dk/direktoerskifte-uden-krise/
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Aktieuro, dårlige forsider, tilsvininger på de sociale medier, 
kriser i bestyrelsen, sagsanlæg. Det går ikke altid stille for sig, 
når danske virksomheder udskifter direktører på topniveau.

Der er da også tusind ting, som kan gå galt, når du rådgiver 
bestyrelsen eller direktionen i nogle af de vanskeligste 
beslutninger og processer, virksomheder kan udsættes for. 
Jura, kommunikation og HR smelter sammen i hektiske forløb, 
mens medarbejdere, aktionærer og medier følger nøje med fra 
forreste række. 

Kom til inspirationsmøde og lær mere om, hvordan du 
tilrettelægger processen på den optimale måde. Hør oplæg fra 
eksperterne og deltag i diskussioner og erfaringsudvikling med 
andre HR-folk fra det øverste niveau.

Sådan skifter du 
direktører ud

Morgenmøde invitation: Direktørskifte uden krise  
/ Fredag den 9. december / kl. 08.00-10.00  

/ Sted: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

/ PROGRAM

08:00-08.30 Ankomst, networking og let morgenbuffet

08:30-08.40 Velkomst  v. partner Marianne Granhøj

08.40–09.00 Juridisk ’best practice’, Kromann Reumert

09.00-09.20 Værdien af executive outplacement, AS3 Executive

09.20-09.40 Sådan kommunikerer du afskedigelsen til presse, 
medarbejdere og andre stakeholders, Hill+Knowlton

09.40-10.00 Diskussion og afrunding

 

/INDLÆGSHOLDERE

Marianne Granhøj, Partner, Kromann Reumert

Ida Bratting Kongsted, Adm. direktør, AS3 Executive

Bo Øksnebjerg, CEO, Hill+Knowlton Danmark
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/ Morgenmøde invitation: Direktørskifte uden krise  
/ Fredag den 9. december / kl. 08.00-10.00  

/ Sted: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

/ Tilmeld dig her 

http://www.as3executive.dk/direktoerskifte-uden-krise/

