Invitasjon

Styrekafé
Torsdag 24. mai 2012 kl. 15.00 – 17.30
I etterkant av styrekaféen avholdes årsmøtet i foreningen. Se egen innkalling.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelseCorporate Governance

Håvard Abrahamsen
Adm. Dir. PwC Norge

Widar Salbuvik
Gründer og investor

Påmeldingsfrist
Snarest mulig og innen 20 mai 2012.
Bindende påmelding
post@styreutvikling.com eller tlf. 97 60 20 20
Pris
Kr. 200,- (inkl. mva) for medl. av Styreutvikling Østfold
Kr 300,- (inkl. mva) for ikke medlemmer
Sted
Høyskolen i Østfold, Fredrikstad
K.G. Meldahlsv. 9, Kråkerøy

Styrekaféen blir arrangert i samarbeid med Høyskolen i Østfold
Alliansepartnere

Program
Kl. 1500 – 1505

Velkommen
v/Ingjerd Schou, styreleder i Styreutvikling Østfold
Kl. 1505 – 1520

”Høyskolen i Østfold – hvem er vi»
Carl Morten Gjeldnes er høgskoledirektør for Høgskolen i Østfold, en stilling han har
innehatt fra 2008. Han er sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) og har tilleggsutdannelse
innen ledelse, økonomi og pedagogikk. Han har tidligere vært direktør for BI i Østfold og
arbeidet i Det Norske Veritas.
Kl. 1520 – 1600

«Corporate Governance sett i et norsk perspektiv»
Adm. dir. Håvard Abrahamsen i PricewaterhouseCoopers Norge vil dra oss gjennom
teorien rundt disse prinsippene.
Han er statsautorisert revisor og har sittet som toppsjef i selskapet siden 2010, men har
nærmere 14 års fartstid som partner i PwC. Han er også styreleder i Den norske
Revisorforening.
Kl. 1610 – 1650

«Eierstyring og selskapsledelse fra styrerommet»
Widar Salbuvik vil belyse Corporate Governance fra styret og eiernes side.
Han er en meget profilert forretningsmann, gründer og investor i Norge. Han er utdannet
siviløkonom, bygget i sin tid opp Pareto Gruppen og har hatt og innehar mange tunge
styreverv i norske og internasjonale selskaper. Han er også kjent som utvikler av
Møllebyen i Moss og eier bl.a. Refsnes Gods.
Kl. 1700 – 1730
Lett servering og mingling deltakerne i mellom som innledning til årsmøtet i foreningen.

Alliansepartnere

