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Det hektiske og begivenhedsrige år 2014 går på hæld, og et nyt, forhåbentligt 
indholdsrigt og driftigt 2015 står for døren! Her ved årets udløb sender vi en 
opdatering over de gode og vigtige hændelser for os i årets løb og hvad 2015 
gemmer på af nye og spændende udfordringer.

Vores hovedbeskæftigelse er fortsat udvikling og implementering af globale 
aktiviteter indenfor Governance, Risk Management, Compliance og IT 
sikkerhed Bribery, Fraud og Corruption (GRC) og  (BFC) og Corporate Social 
Responsibility (CSR);

 I 2014 blev vore globale aktiviteter i regi af Copenhagen Compliance, 
Copenhagen Charter, Riskability m.fl. endnu engang udbredt på 4 
kontinenter. Opgaver, workshops m.m. i Bangalore (Indien), London, 
New York, Toronto, Livingstone (Zambia), Stockholm og Danmark. 

 Ud over at repræsentere Resources Global (RGP), et amerikansk 
børsnoteret konsulenthus, som vi nu har gjort i over 5 år, har vi fået 
repræsentationsopgaver for to andre globale selskaber i 2014. 
Yderligere 3 selskaber er i støbeskeen for 2015.

 Den årlige Europæiske GRC konference (nummer 8 i rækken) hos DI i 
København var en stor succes, og vi fortsætter ufortrødent. Den 9. 
konference i rækken bliver i Paris i 2015. Derudover er der planlagt GRC 
konferencer i , , , Stockholm, og New York i 2015. Bhutan Istanbul Mumbai
Disse konferencer er vore globale ’GRC showcases’, og medfører større 
interesse for GRC emner.

 Vores advisory board blev udvidet med , som er den Mr. Anthony Hegarty
tidl. Chief Global Financial Management Officer fra The World Bank, 
Washington, USA.

 Den 26. januar 2015 lancerer vi Nordic Indian Business Chamber of 
Commerce og den 15. april 2015 lancerer vi Copenhagen Governance, 
Risk og Compliance Club. Det nye er certificerings og proofing opgaver 
fra The EuroSox Institute®

Udsigterne for 2015 er gode. De fleste danske- og udenlandske virksomheder 
er i fuld sving med at behandle GRC/BFC/CSR spørgsmål. Gennem vores 
dedikerede fokus er vi i stand til at opfylde virksomhedernes globale behov for 
agil rådgivning, managementsystemer, IT værktøjer og med dedikeret og 
passioneret konsulenter. Den sidste nyudvikling er 
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Tak for et travlt år, hvor virksomhederne, direktionerne og ikke mindst CXO 
holder os oppe på dupperne for hele tiden at sikre den rette fokus og for aldrig at 
tage GRC processer for givet. :)

Vi ønsker dig og din familie en glædelig jul og et Godt Nytår. Vedlagt er invitation 
til et Nytårskur søndag den 4. januar 2015 kl. 13:30-16:30 her på DTU, 
Diplomvej 381, 2800 Lyngby. Vi ses!

Med venlig hilsen
COPENHAGEN COMPLIANCE
 

Kersi F. Porbunderwalla
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