Bolagsjurist
8-9 februari 2011 • Stockholm
Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll

Konferensen
vänder sig till
•

Att bygga upp och leda en juristavdelning i
en föränderlig värld – lyssna på erfarenheter
från både ett litet och ett stort företag

•

Hur förklarar du vikten av struktur, processer
och regler trots att det är affären som driver
verksamheten?

•

Den nya mutlagstiftningen och konsekvenserna för näringslivet – nytt regelverk,
influenserna från USA och Storbritannien samt
praktikfall som belyser ”Göteborgshärvan”

•

M & A processen - Saab Automobile berättar
om en konkret händelse som väckt känslor
hos alla!

•

Vilka krav ska du ställa som beställare av
externa jurister?

…bolagsjurist men även till chefsjurist, koncernjurist eller till dig som
på annat sätt är intresserad av
bolagsjuristens arbete.

Lyssna till 10 praktikfall!
TV4, Madeo, Vattenfall, Ericsson, Volvo,
Saab Automobile, Securitas, Alfa Laval,
Bilia och Göteborgs Stad.

Mediapartner:

Juridik

Ordförande: Linda Bernbo, InfoTorg Talare: Kristina Lidehorn, TV4, Mia Lavett, Madeo, Tove Cederborg,
Vattenfall, Torbjörn Lindhe, IMM, Richard Fleetwood, LM Ericsson, Bengt-Olov Berggren, Göteborgs Stad,
Bo Berndtsson, Volvo, Kristina Geers, Saab Automobile, Åsa Thunman, Securitas, Caroline Mofors, LM
Ericsson, Mikael Wahlgren, Alfa Laval, Linn Bergman, Stockholms Handelskammare, Jennifer Tunney, Bilia,
Kristina Lilja, Cybercom, Axel Calissendorff, Roschier, Helena Hallgarn, VQ, Ann Björk, VQ

Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

tfn: 08 587 662 20

Bolagsjurist

08:30

Registrering och morgonkaffe

09:00

Konferensen öppnas av projektledare Lena Hallergård

09:05

Ordförande inleder konferensen
Linda Bernbo, journalist, InfoTorg Juridik. Linda har arbetat som
jurist och är sedan fem år journalist på InfoTorg Juridik.

Rollen

• Hur strukturerar du arbetet på en bolagsjuristavdelning?

• Hur förenar du samsyn kring affären och juridik
i olika länder?
• Hur får du jurister i olika länder att samarbeta?
• Hur säkerställer du samtidigt den lokala juridiken?

12:00	Gränsdragningsfrågor & rekrytering
• Hur undviker du som bolagsjurist att bli projektledare och kommunikatör?

• Att plocka russinen ur kakan från en advokatbyrås
verksamhet

• Hur ska jag förmedla mitt budskap så att verksamheten förstår, men utan att ge avkall på
den juridiska fundamentan?

• Konsten att integrera jurister i affärsområden

Kristina Lidehorn är chefsjurist för TV4-Gruppen sedan 2007
och har byggt upp juridikavdelningen till en avdelning med tio
personer. Kristina kommer från advokatbranschen och arbetade sex år på Setterwalls advokatbyrå där hon byggde upp
byråns Sports, Media & Entertainment avdelning. Därefter drev Kristina
egen juristkonsultverksamhet tillsammans med ett artistmanagement
och jobbade bl.a. med svensk fotboll och andra stora tv-rättigheter under
knappt två år innan hon blev rekryterad till TV4.

10:00 Att vara ensamjurist och bygga upp och
organisera en juristfunktion från grunden och
under en stark expansion
• Att bygga struktur och skapa rutiner och mallar
från grunden i ett starkt expansivt bolag
• Utmaningen i att vara den som sätter strukturen
och samtidigt vara den som ska förklara vikten
av detta, trots att det är affären som driver verksamheten
• Hur du som bolagsjurist arbetar närmare affären

pan el

• Att sätta rutiner, bygga system och skapa mallar i
en verksamhet som är extremt kreativ

• Bolagsjuristens utmaningar

p ra k ti k f al l

• Hur optimerar du en juristavdelning, medarbetarfrågor, ledarskap?

Tove Cederborg, anställd på Vattenfall AB sedan 1999.
Chefsjurist för Vattenfallkoncernen och styrelsens sekreterare,
samt Head of Group Function Legal Affairs. Tove ansvarar
för en internationell juristavdelning med underavdelningar
i åtta länder. Tidigare anställningar bland annat Baker & McKenzie
Advokatbyrå, Tetra Pak. Hon har en juristexamen med internationell
inriktning från Lunds universitet.

• Avgörande för en avdelning - vilka egenskaper
är ”rätt” för att jobba på bolag?
• Frågan är fri!

Ordförandeledd paneldiskussion med Kristina Lidehorn, TV4-Gruppen,
Mia Lavett, Madeo, Tove Cederborg, Vattenfall

12:30

Lunch

Risk & Compliance
13:30 Den nya mutlagstiftningen och konsekvenserna
för näringslivet

p ra k t ik f a ll

p raktikf all

09:10 Chefsjurist: Att bygga upp och leda en juristavdelning på ett medieföretag

11:15	Utmaningen att centralisera en stor juristfunktion
som spänner över flera länder

p ra kt i kf a ll

Tisdag 8 februari

• Förslag till lagstiftning
• Näringslivskod om gåvor och andra förmåner
• Praktiska exempel
Torbjörn Lindhe, Institutet Mot Mutor, IMM

• Att vara ensam jurist - möjligheter och utmaningar

Mia Lavett anställdes 2007 för att bygga upp en juristfunktion
på det då lilla entreprenörsföretaget Madeo, vars affärsidé är
effektivisering av stora företags inköp av IT-konsulter. På tre år
har Mia Lavett gått från att vara en nyutexaminerad bolagsjurist på Madeo till koncernjurist på ett miljardbolag med fyra kontor och
fler än 1000 konsulter ute på uppdrag.

10:45

Förmiddagskaffe

Se uppdateringar på www.ibceuroforum.se

14:15 En översikt av mutlagstiftningen i Storbritannien
och USA

pra k t ik f a l l

• Förhållandet mellan bolagsjurist och företagsledning

• De senaste nyheterna
Richard Fleetwood, Vice President, Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, Group Function Legal Affairs

14:45

Eftermiddagskaffe

10:00

Den internationella M & A-processen i praktiken

•

Hur startar man en process (grundläggande dokumentation)?

• Hur stärka öppenhet mot media och andra?

•

• Hur försvåra korruption med nya regler, riktlinjer
och rutiner?

Hur hittar du rätt ombud och hur funkar samarbetet
(vem gör vad, prisdiskussioner m.m.)?

•

Due diligence/disclosure – vad är det egentligen man
vill ha?

•

Share/Asset Purchase Agreement – vems dokument,
vad är viktigt (praktiska exempel)?

•

Prismodeller och ”earn-outs”

•

Vad händer efter Closing (praktiska erfarenheter)?

• Hur motverka brister i enskilda anställdas omdöme?
• Hur får du personer att inse allvaret i mutor?
• ”Whistleblowers” – hur hantera tips om oegentligheter?  
• Arbetsgrupper
• Praktiska exempel

Bengt-Olof Berggren är sedan starten 2008 - 2009 chef för
kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs
Stad. Han har som uppdrag att internt försöka reda ut vad
som egentligen hände, varför detta utslag av korruption uppstod, etc. Bengt-Olof har under tiden 2005-2008 arbetat som åklagare
med huvudsaklig inriktning mot kriminella MC-gäng och arbetade mellan 1998-2005 på Ekobrottsmyndigheten.

praktikfall

16:00 Var ska du som bolagsjurist lägga krutet när
det gäller Anti-Corruption Compliance ?
• Hur säkerställer du att du arbetar med rätt frågor?
• Riskanalys – var är jag på kartan?
• Vad ska jag göra för att hamna rätt?
• Vad gör Volvo?

Bo Berndtsson är Chief Compliance Officer för Volvokoncernen med globalt ansvar för koncernens Anti-Corruption
Compliance Programme. Bo var jurist på AB Volvos juristavdelning under åren 2000-2007 och därefter Manager Legal Sweden
för AkzoNobelkoncernen innan han 2009 återvände till Volvokoncernen. Bo
har också en bakgrund som advokat.

Åsa Thunman är Senior Legal Counsel på Securitas AB och styrelsemedlem i Scania AB. Hon har tidigare varit verksam som chefsjurist och Executive Vice President Corporate Office på Elekta AB och
advokat på Lagerlöf & Leman (nuvarande Linklaters). Åsa har under
sin tid på Securitas och Elekta varit inblandad i eller drivit över 35 förvärvsprojekt och nyetablering av verksamheter över hela världen.

10:50

Förmiddagskaffe

Corporate Governance
11:20 Corporate Governance - praktiskt exempel på
införandet av en global Corporate Governance
process

praktikf all

p ra kt i kf a ll

15:15 Lärdomar från ”Göteborgshärvan”

• Övervägande vid införandet av en global
Corporate Governance process
• Kostnad vs praktisk hantering
• Beskrivning av Alfa Lavals hantering av Corporate
Governance
• Juristfunktionens roll i Corporate Governance
processen
• Reflektion över trender och utveckling

16:50

Ordförande sammanfattar den första konferensdagen

17:00

Den första konferensdagen avslutas

Onsdag 9 februari

Mikael Wahlgren, Vice President och Global General Counsel,
Alfa Laval AB. Mikael har en lång erfarenhet sedan 1992
som bolagsjurist på ett antal multinationella bolag både i
Sverige och internationellt. Mikael har tidigare varit verksam
som bolagsjurist på Skanska International Civil Engineering AB, ABB
Switzerland AG, Alstom Power BV, Rolls Royce Power Ventures Ltd och
NCC Sverige AB.

12:10 Bolagsstyrning för bolagsjuristen i praktiken

Morgonkaffe

• Hur vi arbetar med de återkommande elementen

09:00

Konferensens andra dag inleds av ordföranden

• Årsredovisning

M & A Processen

praktikfall

09:10 Den turbulenta tiden kring Saab - åren 2008-2009

p ra k t ik f a ll

08:30

• Rekonstruktion, likvidation, försäljning,
nybildande
• Mycket oro för anställda, men framförallt en
obändig kampvilja

Kristina Geers är chefsjurist för Saab Automobile AB sedan
2004 och har arbetat inom General Motors / Saab Automobile
koncernen sedan 1997. Kristina har arbetat flera år utomlands, däribland Schweiz och USA där hon varit ansvarig för
legala frågor för både Saab och andra GM varumärken så som Daewoo
och Chevrolet.

• Årsstämman och valberedningens arbete med
att ta fram förslag till bland annat styrelse
• Information om bolagsstyrning - särskild webbplats för bolagsstyrningsfrågor
Caroline Mofors är Senior Group Legal Counsel på
Telefonaktiebolaget LM Ericsson där hon arbetat med
bolagsstyrning och koncernjuridik sedan 2004. Hon har tidigare varit verksam som advokat på Advokatfirman Vinge.

• Massiv bevakning från omvärlden

• Vägen framåt

• Bolagsstyrningsrapport - nytt för i år är lagstadgat
krav på bolagsstyrningsrapport

12:30

Lunch

13:30

Caroline Mofors, Ericsson fortsätter

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Lena Hallergård I Projektledare IBC Euroforum I Tfn: 08-587 662 17 I E-post: lena.hallergard@ibceuroforum.se

Tvister & konkurrensrätt
14:00

Vikten av att ha en tvistlösningspolicy

•

Affärsrisker med bristen på kunskap och medvetenhet om hur tvister ska lösas
Skiljeförfarande eller domstolsprocess - trender och
tendenser
Kostnadskontroll och förutsebarhet
Immaterialrättsliga frågor i skiljeförfarande

•
•
•

Linn Bergman, Stockholms Handelskammare. Linn Bergman är
biträdande generalsekreterare på Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC) med ansvar för bl.a. kvalitetskontroll och
utveckling av skiljedomsverksamheten. Hon har spelat en viktig
roll i tillkomsten av ett antal nyheter på SCC såsom reglerna om en interimistisk skiljeman, SCCs användarundersökning och grundandet av SWAN
(Swedish Women in Arbitration Network).

14:40

Eftermiddagskaffe

p raktikf a ll

15:10 Förändringar i EU:s konkurrensrättsliga regelverk och dess påverkan på företag
Företagsledningen måste hålla sig à jour med
lagstiftningen för att kunna implementera rätt
strategi för framtiden. Förutom detaljkunskaper
om lagen måste bolagsjuristen kunna vägleda
företagsledningen och förklara de strategiska
implikationerna så företag kan anpassa sig.
Genomgripande förändringar av EU:s gruppundantag för motorfordon och en förflyttning till
det vertikala gruppundantaget, kan förändra
konkurrenslandskapet för bilhandlare radikalt och
påverka deras affärsmodell.

Workshop torsdag 10 februari
Praktisk inledning till framgångsrikt arbete
med Knowledge Management (KM)
Hur går du praktiskt tillväga för att bättre ta tillvara kunskapskapitalet på din juristavdelning? Workshopen ger dig
förutsättningarna - ett förbättrat stöd för standardisering och
ökat erfarenhetsutbyte – men hur når du dit?
Denna interaktiva heldagsworkshop, med diskussioner och
praktiska exempel,  är utformad för att ge dig en introduktion till KM och möjlighet att få:
•

Identifiera de frågor som kan påverka ett framgångsrikt KM-arbete

•

Förståelse för hur du kan utveckla rätt KM strategi
till ditt företag

•

De viktigaste aspekterna kring hur du kan organisera
KM-arbetet på din avdelning/ditt företag

•

Förståelse för hur ett bra IT-stöd kan utgöra en hävstång för KM-arbetet

•

Olika synsätt på KM och dess praktiska tillämpning

•

Insikt i hur du kan stödja hela affärsverksamheten
genom utvecklingen av olika KM-verktyg som utgör
en kombination av människor, processer och IT-stöd

•

Redogörelse för olika möjliga KM-verktyg som kan
vara tillämpliga

•

Idéer kring hur kulturen kan förändras till att bli
mer kunskapsdelande genom införande av olika
incitament

Scenariot åskådliggör de allmänna utmaningar
som bolagsjurister möter i en dynamisk tid.
Jennifer Tunney är chefsjurist på Bilia AB, där hon arbetat
sedan 2005. Bilia är nordens största bilåterförsäljare och
verkstadskedja. Jennifer har en affärsrättslig magisterexamen från Jönköpings internationella handelshögskola
2003. Jennifer har även studerat kommersiell rätt i Dundee, Skottland.
I sin roll som chefsjurist ger hon råd till företagsledningen avseende
distributionsavtal, konkurrensrätt, bolagsstyrning, M & A frågor
samt förhandlar och skriver kommersiella avtal. Jennifer är medlem i
Bolagsjuristernas Förening.

Externa jurister

p an el

16:00	Trenden att vara otrogen sin advokatbyrå
• Beauty Parade - aspekter på att ha en panel
av byråer istället för endast en
• Vilka aspekter är mest centrala vid val av byrå?
• Anlitande av specialister eller behov av resurser?
• Hur bör rapportering ske i olika typer av uppdrag?
• Vilka betalningsmodeller finns?
• Beställarrollen

Ordförandeledd paneldiskussion med bland andra Åsa Thunman,
Securitas, Mikael Wahlgren, Alfa Laval, Kristina Lilja, Cybercom
Group AB, Axel Calissendorff, Roschier.
Kristina Lilja är General Counsel på Cybercom
Group AB (publ). Kristina har tidigare varit verksam som chefsjurist på IFS AB (publ) och som
bolagsjurist på 3. Axel Calissendorff är Senior
Partner på Roschier. Alex har tidigare varit exekutiv delägare på
Mannheimer Swartling och ordförande i Sveriges Advokatsamfund.

16:50

Ordförande sammanfattar konferensen

17:00

Konferensen avslutas

VQ är grundat av Helena Hallgarn och Ann Björk,
två av Skandinaviens mest erfarna jurister på knowledge management-frågor för juristsektorn. De bistår
juristavdelningar och andra kunskapsföretag att bli
mer effektiva och moderna med hjälp av bl a rätt IT-stöd. De har arbetat på
tre olika advokatbyråer (Mannheimer Swartling, Gernandt & Danielsson och
Vinge) och har sexton respektive tio års praktisk erfarenhet från den juridiska
sektorn. Helena och Ann startade VQ i mars 2010. VQ erbjuder stöd och rådgivning för hur företag strategiskt ska kunna förbättra sin lönsamhet genom
bättre utnyttjande av den samlade kunskapen, ökad effektivisering genom
standardisering och snabbare tillgång till dokument samt större konkurrenskraft med hjälp av innovativa lösningar. Syftet är att göra företagen bättre
rustade att möta utvecklingen framöver med ökad lönsamhet och långsiktiga affärsvinster. VQ har en unik kompetens med en kombination av juridik,
verksamhetsförståelse och IT-kunskaper. Vår uppfattning är att IT-stöd ska
utgöra integrerade verktyg i verksamheten i syfte att effektivisera och bättre
tillvarata och sprida kunskap internt.

Hålltider för workshopen
08:30

Registrering och morgonkaffe

09:00

Workshop inleds

10:30

Förmiddagskaffe

12:30

Lunch

14:45

Eftermiddagskaffe

16:00

Workshop avslutas

Mediapartner:

Juridik

Var ska du som bolagsjurist lägga krutet?
Konferensen Bolagsjurist - aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll är konferensen som under två intensiva dagar fokuserar
på just dina yrkesrelaterade frågor.
Det är en utmaning att vara bolagsjurist/ensamjurist och vara den som sätter strukturen. Hur förklarar du vikten av struktur, processer och regler trots att det är affären som driver verksamheten? När du är i beställarrollen av externa jurister – vilka krav ska du
då ställa? Ska du exempelvis ifrågasätta faktureringsrutiner och antal timmar som läggs ner? Arbetsuppgifterna är många - vad
ska du göra för att hamna rätt och inte drunkna i fel frågor?
Som bolagsjurist har du många strängar på din lyra. Du förväntas ansvara för en löpande juridisk service åt verksamheten, du bör
vara uppdaterad om vad som händer inom lagstiftningen rörande ett flertal rättsområden, ansvara för diverse verksamhetsanpassade dokument och avtal, företräda bolaget utåt i alla ärenden av juridisk karaktär samtidigt som du förväntas delta aktivt i
affärsprojekt. Listan skulle kunna göras ännu längre.
Under IBC Euroforums konferens Bolagsjurist - aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll kommer stort fokus ligga på de
utmaningar som rollen som juridisk rådgivare idag medför. Konferensen är en mötesplats för dig som arbetar som bolagsjurist
eller chefsjurist. Vår tanke är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och diskussioner där du kommer att få uppdatera din kunskap, få handfasta tips samt givetvis möjlighet att ställa frågor till experterna inom området.
Varför ska du lägga tid och pengar på denna konferens?
•

En lång rad ytterst kompetenta föredragshållare kommer att dela med sig av sina personliga, praktiska erfarenheter – lyssna
till TV4, Madeo, Vattenfall, Ericsson, Volvo, Saab Automobile, Securitas, Alfa Laval, Bilia och Göteborgs Stad.

•

Saab Automobile berättar om en konkret händelse som väckt oerhörda känslor hos alla!

•

”Göteborgshärvan” – Göteborgs Stad berättar om deras åtgärdsprogram för att motverka korruption

•

Utöver de högintressanta praktikfallen kommer du att få del av kunskaper från Institutet Mot Mutor, Svenska
Handelskammaren, Cybercom och Roschier Advokatbyrå

•

Vi ger dig det senaste inom följande områden: yrkesrollen, Risk & Compliance, M & A processen, Corporate Governance,
tvister, konkurrensrätt och upphandling av externa jurister

•

Passa på att utbyta erfarenheter med kollegor och diskutera problemställningar i våra två paneldebatter samt i pauserna!

•

Konferensen är en unik och uppskattad mötesplats för bolagsjurister och går för 3:e året i rad

Välkomna till två högintressanta konferensdagar i Stockholm!
Lena Hallergård
IBC Euroforum
Projektledare
Tfn: 08-587 662 17
E-post: lena.hallergard@ibceuroforum.se
P.S. Anmäl dig redan idag till den högintressanta workshopen Praktiskt inledning till framgångsrikt arbete med Knowledge
Management den 10 februari 2011. Antalet platser är begränsade – först till kvarn!

Företagsanpassad utbildning

Sponsring & utställning
Att synas på en IBC Euroforum konferens är ett utmärkt
tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster
mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni
möjlighet att personligen möta potentiella kunder och
knyta nya affärskontakter inom både näringsliv och
offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert företags
position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn.
Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter
att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag
mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt!
Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en
optimal lösning som passar just ert företags behov.
För ytterligare information och kostnadsförslag –
välkommen att kontakta:
Sales Manager Anders Torkelson
Tfn: 08 587 662 53
E-post: anders.torkelson@ibceuroforum.se

Alla våra utbildningar kan erhållas skräddarsydda för just ditt företag. Finns dina behov utanför vårt befintliga utbud har vi kompetens
att arbeta fram helt nya utbildningar i samråd med dig.
Mycket att vinna på att ta hem utbildningen till ditt företag:
•
•
•
•
•

Kostnadseffektivt – Priset per deltagare blir betydligt lägre än
för motsvarande öppna utbildningar.
Exklusivt – Kursprogrammet upprättas i samråd med kursledaren och innehållet skräddarsys efter ditt företags behov.
Teambyggande – Att genomföra utbildningen tillsammans med
sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet.
Målstyrande – Utbildningens syfte och mål bidrar till att uppfylla din verksamhets affärsidé och vision.
Flexibelt – Du bestämmer själv tid och plats för kursen.

För ytterligare information och prisförfrågan – välkommen att kontakta:
Sales Manager Gabriella Nilhammer
Tfn: 08 587 662 61
E-post: gabriella.nilhammer@ibceuroforum.se

Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

Bolagsjurist

Anmälan Deltagare 2
Namn

Anmäl dig redan idag!

E-post

Tfn 08 587 662 20
Fax 08 587 662 40
E-post info@ibceuroforum.se
Online www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

Befattning
Tfn

Bokningsdetaljer Deltagare 2

Anmälan Deltagare 1

Konferens

Namn

Konferens + workshop

Endast dokumentationen

E-post
Befattning
Tfn

Anmälan Deltagare 3

Företag

Namn

Adress

E-post

Postadress

Befattning
Tfn

Fax

Bokningsdetaljer Deltagare 1

Bokningsdetaljer Deltagare 3

Konferens

Konferens

Konferens + workshop

Konferens + workshop

Endast dokumentationen

Endast dokumentationen

Anmälan och betalningsvillkor

Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om
avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker
senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du
får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Priserna är exklusive moms och inkluderar dokumentation, lunch och
kaffe. Lokal meddelas senast en månad innan konferensen via e-post
och via vår hemsida www.ibceuroforum.se/bolagsjurist
PRIS

BOKA TIDIGT!
Senast 26/11 2010

Om IBC Euroforum
Efter 26/11 2010

Konferens och workshop

19.490 kr

19.990 kr

Konferens

14.990 kr

15.490 kr

2.990 kr

  2.990 kr

Endast dokumentation

E83056/EE03/1102

IBC Euroforum tillhör Informa Group Plc – världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. IBC Euroforum Sverige startade sin verksamhet 1994 och genomför
årligen cirka 150 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Våra tusentals
deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn.
Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap i ett inspirerande
format med de mest kända experterna inom respektive område. På våra konferenser
har ni också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta
nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt
som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Läs mer på www.ibceuroforum.se

Information om behandling av personuppgifter
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa
Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database
Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, 103 86 Stockholm. E-post: databas@ibceuroforum.se  •  Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB.
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