
Board Academy
Finansiell sektor

Et mer effektivt og verdi- 
skapende styrearbeid

Eksklusive seminarer for styrer av

• Finansforetak

• Bank

• Forsikring

• Verdipapirforetak

• Betalingsforetak

• Fondsforvaltningsforetak

• AIF-foretak

• Inkassoforetak

• Kredittforetak

Vi tilbyr et eksklusivt seminar 
skreddersydd for styrets behov 
og ønsker.

Delta på Board Academy og lær  
av våre fremste eksperter.

For mer informasjon og påmelding, kontakt:

Det stilles stadig høyere forventninger  
til kompetanse hos styremedlemmer i  
finansiell sektor.

Som styremedlem skal du ha oversikt  
over langt mer enn årets tall. Dagens  
kompetansekrav innebærer ikke bare 
kommersiell strategi og kundereise,  
men også regulatoriske krav, finansiell  
risiko, kapitalmål, godtgjørelse m.m.

Hva er status i ditt styre? 
Fokuserer og prioriterer dere riktig?
Hva er godt nok og hva er beste praksis?

Kjersti Gjesdahl
Direktør og Advokat, PwC Risk

kjersti.gjesdahl@pwc.com

www.pwc.no/finans
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Velg fra vår meny og sett sammen et seminar 
skreddersydd for deg og ditt styre. 

Målet vårt er å heve den faglige kvaliteten og 
effektiviteten både hos styret som kollegium  
og hos det enkelte styremedlem. 

Seminaret holdes i PwCs Experience Centre 
i Bjørvika.

2019-menyen Ansvar og dilemmaer

Forrett
Siste nytt og regulatoriske forventninger  

til styrets rolle og ledelse

Regulatoriske hovedretter
Allergener: (OR) (B) (ØKK) (S) (F) (TaS)**

– AML IV –
– GDPR –

– ICAAP/ORSA –
– MiFID II –

– IDD –
– Finansforetaksloven –

– PSD2 –
– IFRS –

Aktuelle tematiske desserter
– Kunstig intelligens –

– Informasjonssikkerhet –
– Bærekraft –

– Godtgjørelse –
– Trender for kundereiser –

** (OR) Omdømme risiko (B) Bøter 
(ØKK) Økte kapitalkrav (S) Sanksjoner

 (TaS) Tap av konsesjon (F) Fengsel

Er vi rigget som vi bør?
Styret skal sette strategien og organisere 
virksomheten. Et nøkkelelement er å balansere 
intern kultur og kompetanse opp mot mulig- 
hetene som ligger i digitalisering og eksternt 
samarbeid. Skal vi gjøre det manuelt eller 
digitalisere?

Hva er konsekvensene av det vi vedtar?
Det er ingen enkel oppgave å balansere detalj- 
nivået i påkrevde retningslinjer mot behovet 
for forretningsmessig fleksibilitet og effektiv 
operasjonalisering. Mottar vi riktige løype- 
meldinger underveis?

Hvordan sikrer vi effektive  
kontrollfunksjoner?
God prioritering i styremøtene er helt  
avgjørende for et effektivt arbeid. Skal vi 
fokusere på de største økonomiske resultat- 
områdene, eller kan hunden ligge begravd  
et annet sted? Hvilken rapportering trenger  
vi for å unngå å drukne i detaljer?


