Invitasjon

Styrekafè
Onsdag 21. september kl 1500 – 1700
”Fra norsk ”gründervirksomhet” og seks eierendringer til internasjonalt konsern”
v/Per Gunnar Borhaug
”Strategiske Relasjoner – Dine viktigste ressurser”
v/Ivar Gaute Strøm

Ivar Gaute Strøm
Eier/partner

Per Gunnar Borhaug
Konsernsjef
Handicare AS

Påmeldingsfrist
Snarest mulig og innen 14. september 2011.
Bindende påmelding
post@styreutvikling.com eller tlf. 97 60 20 20
Pris
Kr 300,- (inkl. mva.) for medl. av Styreutvikling Østfold
Kr 400,- (inkl. mva) for ikke medlemmer
Sted
Handicare AS, Vålerveien 159, Moss

Styrekaféen blir arrangert i samarbeid med Handicare AS.
Alliansepartnere

Program
Kl 1500 – 1505
Velkommen
v/Ingjerd Schou, styreleder i Styreutvikling Østfold

Kl 1505 – 1550
”Fra norsk ”gründervirksomhet” og seks eierendringer til internasjonalt konsern”,
konsernsjef Per Gunnar Borhaug
Handicare målsetter å bidra til en lettere hverdag for funksjonshemmede og eldre
gjennom sitt tilbud av tekniske hjelpemidler. Konsernet har vokst fra 400 mill. kr i
omsetning og svake resultater i år 2000 til 2,3 mrd i omsetning i 2010. Selskapet
har i samme periode vokst fra 70 prosent av virksomheten i Norge til 70 prosent
utenfor Norge.
Per Gunnar Borhaug har opplevd seks ulike eierskap og fire PE
miljøer som konsernsjef. Konsernet ble sist solgt fra Herkules private equity til Nordic
capital i 2010 etter stor interesse fra internasjonale PE miljøer.
Per Gunnar Borhaug er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole i Bergen. Etter
utdannelsen var han først konsulent i Norscan Partners og arbeidet tett med norsk
næringsliv under og etter OL på Lillehammer. Han ble i 1995 ansatt som økonomidirektør i Seatronic Gruppen som senere fusjonerte med Handicare. Der har han vært
CFO og direktør for operative enheter før han som 32 åring ble konsernsjef i Handicare,
en stilling han har hatt siste 11 år.
Han vil dele sine erfaringer fra et selskap i sterk vekst og hyppige eierendringer
og vil dvele ved viktige premisser for et godt arbeid i styret og administrasjonen.

Kl 1550 – 1615
Lett servering

Kl 1615– 1700
”Strategiske Relasjoner – Dine viktigste ressurser”, eier/partner Ivar Gaute Strøm
Strategiske relasjoner og nettverk er helt avgjørende i de fleste lederes hverdag. Utfordringen er
for de fleste å investere rett tid på de riktige menneskene, og på den måten sikre seg å nå sine
mål. Fokus på dette innlegget er å komme med innspill og ideer som skal gjøre det enklere, og
ikke minst mer strukturert å få utviklet dine strategiske relasjoner. Det vil komme flere konkrete
innspill til enkle tiltak man kan begynne å bruke selv.
Ivar Gaute Strøm har holdt hundrevis av kurs og foredrag rundt emnet Nettverk og Strategiske
Relasjoner. Han har tidligere erfaringen innen Eiendomsutvikling, IT/IKT, Forretningsnettverk, og
har selv startet flere selskaper. Han har hatt flere styreoppdrag, og starter nå opp som
Rekrutterer/Headhunter.

Alliansepartnere

