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Velkommen
Velkommen til CXO-konferencen 2017, hvor vi deler viden og perspektiver på nogle af de tendenser, 
som vi ser i dansk erhvervsliv. Vi håber, at konferencen og PwC’s CXO Survey 2017 vil bidrage med 
inspiration til, hvordan man bliver en vindervirksomhed i en digitaliseret verden, og at de forskellige 
breakout sessions med fremtrædende eksperter fra erhvervslivet og eksperter fra PwC giver dig 
inspiration til, hvordan man kan omstille sin virksomhed til den digitale dagsorden. Inspiration, som 
du kan tage med dig til videreudvikling af din virksomhed.

Du vil bl.a. få indblik i udvalgte resultater fra PwC’s CXO Survey 2017, hvor flere end 500 CXO’er har 
delt deres indsigt. Den viser bl.a., at kundetilfredshed stryger til tops på virksomhedernes agenda. 
Kundeoplevelsen har altid været vigtig, men den digitale og teknologiske udvikling har medført, 
at kunderne inden for få år har fået mangedoblet udbuddet af muligheder. Både i forhold til de 
produkter og services, de kan købe af virksomhederne, men også i forhold til den måde, hvorpå de 
kan interagere med virksomhederne. Det stiller krav til fremtidens vindervirksomhed, som både skal 
være mere digital og innovativ.

Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner hos kapitalfonden Axcel, vil fortælle om, hvad 
han kigger efter, når Axcel skal investere i fremtidens vindervirksomheder. Og så kan du også glæde 
dig til at opleve den internationale trendwatcher og futurist, Richard van Hoojdonk, under 
temaet Company og the Future – Trends 2030: Are you ready?

God fornøjelse

Lars Baungaard
Direktør og markedsleder, PwC



Program

Velkomst og præsentation af resultaterne fra PwC’s CXO Survey 2017  
v/ Lars Baungaard, direktør og markedsleder, PwC 

08.30 Lokale: 
Multirum

Investeringer i fremtidens vindervirksomheder
v/ Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner, Axcel

08.40 Lokale: 
Multirum

Company of the Future – Trends 2030: Are you ready?
v/ Richard van Hooijdonk, Trendwatcher & Futurist

12.00 Lokale: 
Multirum

Pause og networking10.15

Pause09.10

Registrering, morgenmad og networking08.00 Lokale: Vandrehal

Tak for i dag – networking og frokost12.45 Lokale: Multirum og Vandrehal

Pause11.45 Lokale: Multirum og Vandrehal

Breakout sessions – spor 1

Breakout sessions – spor 2

Spor 1 – Gå til breakout session09.15 Se lokaleoversigt på næste side 

Spor 2 – Gå til breakout session10.45 Se lokaleoversigt på næste side 

Digitalisering – den 
strategiske rejse
v/ Betina Hagerup, direktør, 
Erhvervsstyrelsen

Effektiv digital 
ledelsesrapportering
v/ Vivian S. Søndergaard, 
økonomichef, Morsø 
Forsyning

Værdien af Data Analytics
v/ Steen Garbers 
Enevoldsen, Head of 
Department, Net R&D, 
Fullrate

Digitalisering – fra 
ambition til eksekvering
v/ Thomas Okke Frahm, 
CIO, Nilfisk A/S

Capability-driven Perfor-
mance Management
v/ Morten Brøkner, Senior 
Director, Performance 
& Reward Corporate HR, 
Arla Foods amba

Digital in Finance
v/ Tony Christensen, 
økonomidirektør, 
Lemvigh-Müller og Pawel 
Wydrych, Director of 
Operational Excellence at 
Carlsberg Group

Talent – tiltrækning 
og fastholdelse
v/ Alex Penvern, partner, 
PwC, People & Organisa-
tion, og Bjørg Svan Colding,  
Head of Global Rewards 
and Mobility, Haldor Topsøe

Lokale: Refleksion

Lokale: Relation

Lokale: Lokale: Udvikling/Vision

Lokale: Refleksion

Lokale: Relation

Lokale: Udvikling/Vision

Robotic Process 
Automation
v/ Henrik Olsen, Head of 
Business Architecture, DSV
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Lokale: Teamwork

Lokale: Teamwork



Lokaleoversigt
Se lokaleoversigten her, og brug 
vandrehallen og loungen til at networke 
med andre deltagere og PwC’s rådgivere.

ReceptionIndgang

Vandrehal

Multi-
rum

Lounge

Udvikling/Vision

Refleksion

Teamwork

Relation



Keynote speakers

Kl. 08.40 i Multirummet Kl. 12.00 i Multirummet

Investeringer i fremtidens 
vindervirksomheder
v/ Christian Schmidt-Jacobsen 
Managing Partner, Axcel

Company of the Future – 
Trends 2030: Are you ready?
v/ Richard van Hooijdonk
Trendwatcher & Futurist

Christian Schmidt-Jacobsen vil give dig 
indblik i, hvordan Axcel aktivt søger at udnytte 
digitalisering til værdiskabelse i dens virksomheder, 
samt hvordan digitalisering i øget omfang er et 
tema ved vurdering af nye investeringer. 

Axcel er en nordisk kapitalfond, som fokuserer på 
mellemstore virksomheder og har en bred kreds af 
danske og internationale investorer. Axcel ejer i dag 
ni virksomheder, som tilsammen har en omsætning 
på ca. 1 mia. euro og omkring 4.500 medarbejdere.

Christian har været Managing Partner hos Axcel 
siden 2015. Tidligere har han været CFO hos Icopal 
og har før det været hos Chr. Hansen og Danske 
Bank Corporate Finance. 

Hollandske Richard van Hooijdonk er én af de 
førende internationale eksperter, når det gælder de 
nyeste teknologiske trends. Richard inspirerer og 
udfordrer organisationer verden over i forhold til, 
hvordan man forbereder sig på fremtiden. 

Bliv inspireret, når han breder emner som fx robot- 
og droneteknologi, Internet of Things, virtual 
reality og blockchain ud. 

Her kan du opleve en mand, som i den grad har 
omfavnet teknologiens fremskridt. Som futurist 
- og som led i hans fascination af teknologien og 
forskning i teknologiske trends - har han valgt at 
entrere fremtiden før alle andre. Han har derfor 
bl.a. fået indopereret en RFID-chip i hånden, som 
åbner dørene i hans hjem og starter hans bil. Og 
inden længe vil han også få en chip, der kan klare 
hans betalinger. 

Sammen med et hold af internationale forskere 
udgiver Richard bl.a. artikler og bøger, ligesom han 
ofte optræder på hollandsk radio og tv.  

K
eyn

o
te sp

ea
k

ers



Breakout session – spor 1: Kl. 09.15-10.15

PwC-ekspert

Mange taler i dag om digitalisering. 
Hvordan sikrer du, at din virksomhed er 
med på rejsen?

Det er næsten umuligt at åbne et dagblad eller et fagligt 
magasin, uden at digitalisering bliver berørt i en eller 
anden form. Én af udfordringerne er, at betegnelsen 
’digitalisering’ bruges til at dække over mange forskel-
lige aspekter. Men hvordan finder du ud af, hvad der 
passer til netop din virksomhed?

Direktør for Erhvervsstyrelsen, Betina Hagerup, tegner 
et billede af digitaliseringen af dansk erhvervsliv 
og præsenterer - med udgangspunkt i den digitale 
udviklingsrejse, som Erhvervsstyrelsen selv har været 
på - nogle af de strategiske udfordringer og muligheder, 
som både virksomheder og offentlige institutioner 
står over for i disse år. Samtidig giver hun en række 
eksempler på, hvordan Erhvervsstyrelsen forsøger at 
favne den teknologiske udvikling og understøtte den 
digitale omstilling i dansk erhvervsliv med et særligt 
fokus på SMV’er.

På denne session får du således inspiration til, hvordan 
din virksomhed kan komme i gang med den strategiske 
digitale rejse, og hvordan I bedst muligt kan tilpasse 
rejsen til jeres konkrete virksomhedsstørrelse og 
ressourcer. 

Lokale: Udvikling/Vision

Betina Hagerup
Direktør, Erhvervsstyrelsen

Digitalisering  
– den strategiske rejse

Jesper Vedsø
Digital Transformation
T: 2134 5307
E: jrv@pwc.dk



Breakout session – spor 1: Kl. 09.15-10.15

PwC-eksperter

Når leg bliver værdiskabende: Hvordan 
sikrer du som leder de optimale rammer 
for datadreven innovation? 

På denne session får du et praktisk eksempel på, 
hvordan trivielle data i store mængder kan give ny 
indsigt og værdi. Du får en beskrivelse af, hvordan 
Fullrate er nået frem til løsningen, samt inspiration til, 
hvordan du som leder kan sikre rammerne for, at den 
nødvendige innovation kan blomstre i virksomheden.

Sessionen giver dig inspiration til, hvordan du kan 
generere mere information ud af alle de data, alle 
virksomheder går og samler på, en information, der 
giver merværdi. Få et friskt syn på, hvordan du som 
leder kan gøde jorden, for at de gode idéer opstår og 
bliver realiseret.

Lokale: Refleksion

Steen Garbers 
Enevoldsen
Head of Department, 
Net R&D, Fullrate

Værdien af Data Analytics

Esben Toft
Digital Transformation
T: 4072 5767
E: est@pwc.dk

Mads Steenstrup 
Hannibal
Digital Transformation
T: 2673 2081
E: mub@pwc.dk
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Breakout session – spor 1: Kl. 09.15-10.15

PwC-ekspert

Virksomheder, der forstår at sikre organisatorisk 
performance i en verden, der hele tiden udfordres af 
nye forretningsmodeller, digitalisering og en helt ny 
generation af millennials, vil øge deres konkurrenceevne 
og eksekveringskraft i den nye verden. Vi har nu i flere 
år vidst, at Performance Management i sin klassiske 
form ikke matcher den nye kontekst, men desværre uden 
at et alternativ er blevet udviklet.

I samarbejde med Arla er PwC ved at udvikle en 
Capability-driven Performance Management-model, 
der flytter fokus fra omfattende, og ofte ineffektive 
planlægnings- og vurderingsprocesser, til fokus på at 
drive performance gennem virksomhedens unikke 
”capabilities”, agile målsætninger, realtime feedback og 
team-selvevaluering.

På denne session tager Arla og PwC dig med ind i vores 
co-creative space. Her vil vi videndele om styrkerne 
ved en Capability-driven Performance Management-
model, og vi inddrager jeres udfordringer og tanker i en 
diskussion med fokus på håndgribelige værktøjer til at 
sikre performance i din virksomhed.

Lokale: Relation

Morten Brøkner
Senior Director, Performance 
& Reward, Corporate HR, Arla 
Foods amba

Capability-driven 
Performance Management 
– how to fuel future performance

Kim Domdal
People & Change
T: 3070 1853
E: kdo@pwc.dk



Breakout session – spor 1: Kl. 09.15-10.15

PwC-eksperter

Digital Finance handler ikke blot om teknologi. 
Det handler om at gentænke hele strukturen for 
Finance; forenkle de underliggende systemer, give 
medarbejderne nye kompetencer og muliggøre 
gennemgribende organisatoriske ændringer. 

Den digitale revolution betyder, at finansteknologien 
ikke kun bliver mere avanceret, men også billigere at 
anskaffe sig, lettere tilgængelig og mere interaktiv. 

Den digitale påvirkning af Finance gør det muligt at 
gennemføre de samme tiltag som i dag, men det kan 
nu gøres endnu bedre og hurtigere samtidig med, at 
der bliver taget hånd om nye forretningsmæssige og 
kunderelaterede behov – fx i form af analyser eller 
digitale faktureringsprocesser. Og det betyder, at 
din forretning og den rolle, som Finance spiller, vil 
ændre sig fundamentalt.

På denne session inviterer vi dig til at deltage i 
en paneldiskussion, hvor fokus er at afdække, 
hvad andre virksomheder gør, når det gælder 
om at udnytte fordelene ved digitalisering af 
finansfunktionen, samt hvilken indflydelse det har 
på forretningen.

Lokale: Teamwork

Digital in Finance

Pawel Wydrych
Director of Operational 
Excellence at Carlsberg Group

Tony Christensen
Økonomidirektør, 
Lemvigh-Müller 

Jeppe Larsen
Financial Effectiveness
T: 2220 2314
E: jpl@pwc.dk

Natasha Maja
Louise Lembke
Financial Effectiveness
T: 5133 1677
E: nml@pwc.dk
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Sessionen vil foregå på engelsk



Få ekstra værdi 
med PwC’s app
Med PwC’s app Ekstra værdi kan du fx nemt tilmelde dig vores 
events, downloade eventmateriale på din smartphone eller tablet 
samt meget mere:

Nyheder

Kontakt PwC

Kurser
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Er du kunde i PwC, er der endnu mere at hente...

Udgivelser

Events

Hent PwC’s app nu - 
Søg på ”Ekstra værdi”



Breakout session – spor 2: Kl. 10.45-11.45

PwC-eksperter

Visualisering, effektivisering 
og tilgængelighed 

På denne session får du indblik i den proces, som Morsø 
Forsyning har været igennem for at optimere deres 
ledelsesrapportering. Fra tanker til handling 
– før, under og efter implementering af et nyt Business 
Intelligence-værktøj. 

Sessionen giver dig inspiration til, hvordan Microsoft’s 
Business Intelligence-løsning Power BI i kombination 
med Power Pivot kan anvendes til visualisering af 
beslutningsgrundlag og effektivisering af manuelle 
processer. 

Alt dette på en lettilgængelig og brugertilpasset 
platform.

Lokale: Relation

Effektiv digital 
ledelsesrapportering 

Vivian S. Søndergaard
Økonomichef, 
Morsø Forsyning

Erik Büsing Andersen
Business Controls
T: 5123 6449
E: ebu@pwc.dk

Niels Bille
Business Controls
T: 2115 7074
E: nbi@pwc.dk

Michael Benner
Business Resilience
T: 6133 3382
E: mbx@pwc.dk
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Breakout session – spor 2: Kl. 10.45-11.45

PwC-ekspert

Danske virksomheder skal blive endnu 
bedre til at realisere digitale strategier 

Data fra PwC’s Digital IQ-undersøgelse 2016 indikerer, 
at danske virksomheder ikke i samme grad som 
udenlandske virksomheder formår at omsætte digitale 
ambitioner til implementering. 

Denne session arbejder med at finde årsager til – 
og ikke mindst løsninger på – dette for at fremme 
digitalisering i virksomheder. Vi tager udgangspunkt i 
virksomheder med traditionelle forretningsmodeller, 
hvor udfordringen ofte består i at klarlægge, hvorfor og 
hvordan digitale ambitioner og strategier eksekveres, 
uden at det sker på bekostning af den løbende drift. 
Vi beskriver desuden, hvordan Industry 4.0 kan 
anvendes til identifikation og planlægning af digitale 
målsætninger og initiativer. 

Sammen med CIO i Nilfisk A/S, Thomas Okke Frahm, 
får du eksempler og mulige veje frem mod en bedre 
transition fra digital ambition til eksekvering. 

Lokale: Udvikling/Vision

Digitalisering 
 – fra ambition til eksekvering

Thomas Okke Frahm
CIO, Nilfisk A/S

Thomas 
Schaumburg-Müller
Digital Transformation
T: 4098 8446
E: ths@pwc.dk



Breakout session – spor 2: Kl. 10.45-11.45

PwC-ekspert

Ifølge PwC’s CXO Survey 2017 skal vindervirksom-
heder være mere digitale og i stand til at udnytte ny 
teknologi, ligesom de skal være mere innovative. 
Derfor spiller tiltrækning og fastholdelse af de rette 
talenter en meget vigtig rolle. Det bekræftes også 
i PwC’s CEO Survey 2017, hvor talent er blandt de 
globale og danske CEO’ers prioriteter.

Hvad kan du helt konkret gøre for bedre at kunne 
tiltrække og fastholde de rette talenter i en tid med 
automatisering, globalisering og fire generationer 
med forskellige forventninger på arbejdspladsen?

På denne session vil vi diskutere, hvordan diversitet 
og Performance Management har en væsentlig 
indflydelse på bundlinjen, men også hvordan de 
konkret bidrager til tiltrækning og fastholdelse. 

Vi vil også diskutere, hvordan et Career Framework 
kan gøre organisationen til en mere attraktiv og 
udbytterig arbejdsplads for medarbejderne - og 
dermed også støtte talent-agendaen i virksomheden.

Lokale: Refleksion

Bjørg Svan Colding
Head of Global Rewards and 
Mobility, Haldor Topsøe

Talent – tiltrækning 
og fastholdelse 

Alex Penvern
People & Organisation
T: 6120 0128
E: alp@pwc.dk
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Breakout session – spor 2: Kl. 10.45-11.45

PwC-ekspert

Hos transport- og logistikvirksomheden, DSV, er Head 
of Business Architecture, Henrik Olsen, bl.a. i gang 
med at eksekvere den overordnede strategi for Robotics 
for hele DSV-koncernen. Hos DSV er ambitionen, at alle 
Robotics-løsninger understøtter så mange processer i 
forretningen som muligt - og samtidig optimerer eller 
automatiserer centrale arbejdsprocesser.

På denne session vil Henrik Olsen dele sin viden og 
sine erfaringer i forhold til, hvordan DSV har grebet 
arbejdet med Robotics an, og han giver gode råd til, 
hvordan din virksomhed kan komme godt i gang med 
at optimere/automatisere jeres processer ved hjælp af 
Robotics.

Lokale: Teamwork

Robotic Process 
Automation

Henrik Olsen
Head of Business 
Architecture, DSV

Zeeshan Rajan
RPA and Intelligent 
Automation
T: 2365 3627
E: zee@pwc.dk

Jan Christiansen
Head of Consulting
T: 2114 8852
E: jac@pwc.dk
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Succes skabervi sammen … Revision. Skat. Rådgivning. 

PwC’s eksperter står klar 
til at tage dialogen videre
I PwC står vi klar til at sparre med dig om, hvordan din 
virksomhed kan komme på forkant med de digitale tendenser, og 
hvordan vi i fællesskab kan skabe værdi for jer.

Kontakt os for en uforpligtende dialog.

www.pwc.dk/kontakt
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