
Copenhagen Charter® tilbyder konsulent tjenester som kombinerer værdiskabende forretningsprocesser indenfor korruptions-, bestik-
kelse-, svindel- bekæmpelse med komponenter fra God selskabsledelse, risikostyring, Compliance og IT- Sikkerhed (GRC). 

Kersi F. Porbunderwalla er generalsekretær for Copenhagen Compliance som udvikler globale konsulent 
tjenester/metodologier indenfor Bestikkelse, korruption, God selskabsledelse, risikostyring, compliance og IT-Sikkerhed (GRC). 

Claus Andersen er cand. jur. fra Århus Universitet og Kings College i London. Han er partner hos Royds LLC. Udover UK 
Bribery Act (FCPA) arbejder Claus med forretningsstrukturer, aktionæroverenskomster, JV og M&A

Copenhagen Charter on Bribery, Fraud and Corruption inviter til Business Roundtable vedrørende: 
Virksomheder skal være på vagt overfor stigende krav til compliance vedrørende korruption 

DerDer er stigende krav til korruptionsbekæmpelse. Stort set alle danske virksomheder er p.t. i gang 
med at analysere, vurdere og revidere deres procedurer vedr. falicitation payments (smørelse). 
Grundet den stigende regulering i relation til imødegåelse af bestikkelse og korruption, er virk-
somheder nødt til at gennemgå interne kontroller og politikker for at imødegå risikoen for, at de 
bliver involveret i sager, hvor deres ansatte og/eller forretningspartnere er involveret i korruption 
og bestikkelse.  

Manglende compliance på området kan forvolde uoprettelige konsekvenser for virksomhedens 
renommé, udløse bødekrav i millionklassen til virksomheden, forhindre at virksomheden kan 
deltage i offentlige udbudsrunder og endda have strafferetlige konsekvenser for ledende medar-
bejdere i virksomheden. 

Vi gennemgår opbygning af et bæredygtigt complianceprogram med kombination af bedste prak-
sis og indføring af teknologi.

Danske virksomheder skal derfor gennemføre en omfattende ’assessment’ af deres policies and 
procedures for at konstatere, vurdere, overvåge og prioritere de globale korruptionsrisici. Virk-
somheder skal bevise at de har indførte processer, som identificerer svagheder i interne kon-
troller og som gennemfører robuste programmer til compliance på området.

Ved seminaret den 25. marts 2015 kl. 08,30 vil vi diskutere, lære og designe hvordan korruption 
bekæmpes effektivt. Vi gennemgår brug af tredjemand i hele forsyningskæden, due diligence-
kontrolprogram for tredjeparts formidlere, samarbejdspartnere og transaktioner og udvikler de 
vigtigste redskaber til at sikre, at virksomheden effektivt kan vælge, validere og kategorisere 
hvordan man indføre effektive processer som vurderer virksomhedens korruption og bestikkelses 
risici, bl.a.

 • overholdelse af krav og definering af overvejelser som en del af den samlede forret 
  ning analyse og evaluering af korruptionsrisici.
 • hvordan man kan anvende en risikobaseret tilgang til at bestemme, som tredjemand  
  er i omfanget af screening, og hvilke konsekvenser, de respektive risikoniveauer  
  have?
 • definere procedurer for relevante godkendelses- niveauer efter risikoniveau

ViVi gennemgår ligeledes sikring af løbende overvågnings- og monitoreringsprogram som er 
baseret på bedste internationale praksis med fokus på transparens og ansvarlighed. 

Arrrangement afholdes den 25. marts 2015 kl. 8.30 på DTU, Lyngby.

Deltagelse er gratis. Du er velkommen til at invitere en kol-
lega eller gæst. Arrangement foregår på  DTU/SCION, Diplom-
vej 381, DK_2800 Kgs. Lyngby. 
Arrangementet er på dansk.
Tilmelding senest d. 23. marts 2015
Tilmelding: info@copenhagencompliance.com 
telefon +45 21210616/40230111

0830 : Registrering, kaffe og morgenmad

0900-09:20 :
Rammeværk for Bestikkelse og Korruptionsbekæmpelse. 
Kersi F. Porbunderwalla

0920-09:45 :
Krav, analyse og definering af compliance overvejelser korruptionsrisici. 
Claus AndersenClaus Andersen

09:45-10:15 :
Overvågnings- og monitoreringsprogram med fokus på transparens og ansvarlighed. 
Claus Andersen og Kersi F. Porbunderwalla

10:15-10:30 : Panel diskussion og Q&A session

10:30 : Networking

PROGRAM/TIMING

Business Roundtable on Global Bribery and Corruption IssuesBusiness Roundtable on Global Bribery and Corruption Issues


