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I Bech-Bruun kan vi for 13. år i træk 
afrapportere på vores engagement i FN 
Global Compact og de 10 principper 
inden for fokusområderne Mennesker, 
Samfund, Miljø, Etik & Compliance. Igen 
i år har det været vigtigt for os at bidrage 
til udbredelsen af internationalt aner-
kendte konventioner om menneskeret-
tigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø 
og anti-korruption. I årets løb har vi der-
for gennemført en række CSR-initiativer, 
som vi redegør for i denne rapport. 

Fra tanke til handling
I Bech-Bruun har vi et klart mål om at 
drive vores forretning med respekt for 
det omkringliggende samfund. Der-
for går vi også seriøst til opgaven med 
at omdanne principperne til konkrete 
handlinger. 

Samtidig betyder vores tilslutning til 
Danske Advokaters advokatKODEKS, at 
vi arbejder med de vedtagne parametre: 
åbenhed, social ansvarlighed, håndte-
ring af etiske dilemmaer, fokus på kun-
der og medarbejdere samt mangfoldig-
hed og diversitet.

Vores vigtigste ressource
I Bech-Bruun bygger vi vores forretning 
på grundlæggende værdier om samar-
bejde, fordi vi tror på, at det styrker den 
enkelte medarbejder og hele vores virk-
somhed. 

Vores medarbejdere og deres højt spe-
cialiserede viden er vores allervigtigste 
ressource, og gennem vores omfattende 
udviklings- og uddannelsesprogrammer 
arbejder vi tæt sammen med vores med-
arbejdere om at styrke deres personlige 
og faglige kompetencer.

Diversitet på agendaen
Både som virksomhed og arbejdsplads 
tager vi ansvaret på os, også når det 
kommer til at gå forrest for at skabe po-
sitiv forandring i branchen. Derfor har vi 
i 2021 sat kønsdiversitet øverst på dags-
ordenen, og som den første danske ad-
vokatvirksomhed indført konkrete mål-
sætninger for fremtidens kønsfordeling i 
Bech-Bruun, som skal indfries inden for 
det næste årti.

Bæredygtig udvikling
Som samfundsansvarlig aktør arbejder vi 
også for at bidrage til en bæredygtig ud-
vikling af det samfund, vi er en del af. Og 
vi tror på, at vi bidrager bedst ved at dele 
ud af vores højt specialiserede viden.

Gennem vores samarbejdsprogram, BB 
Impact, har vi igen i 2021 ydet gratis råd-
givning til en række startup-virksomhe-
der, der understøtter FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling. Her har iværk-
sættere fået juridisk rådgivning og stra-
tegisk sparring, der skal være med til at 
gøre deres visioner til virkelighed. Samti-
dig har vi også ydet pro bono-rådgivning 
til en række organisationer, herunder fle-
re frivillige projekter med fokus på børn 
og unges trivsel.

Vores klimaaftryk
Efter endnu et år med COVID-19-re-
striktioner, begrænset fysisk tilstede-
værelse på vores kontorer og betydeligt 
nedsat rejseaktivitet har vi udledt mar-
kant mindre CO2, end i årene før pande-
mien. Disse forandringer har givet os ny 
viden om, hvor vores ressourceforbrug 
er størst, og hvor vi fremover kan ændre 
på vores adfærd for at sikre mindre ud-
ledning. Denne viden skal være med til 
at lægge grundstenene til vores fremti-
dige klimastrategi. 
 

Det etiske ansvar
Med udgangspunkt i vores Code of 
Conduct og de advokatetiske regler har 
vi et naturligt fokus på ordentlighed og 
ansvarlighed. Vi arbejder helt grund-
læggende for at sikre de højeste etiske 
standarder hos os selv og vores klienter. 
Derudover har vi i 2021 igangsat arbej-
det med at formulere en udvidet leve-
randørpolitik, der skal sikre, at også vores 
samarbejdspartnere lever op til de sam-
me høje etiske standarder.

Øget fokus på datasikkerhed
Med digitaliseringens hastige udbre-
delse er compliance, databeskyttelse 
og dataetiske overvejelser vigtigere end 
nogensinde før. Hos Bech-Bruun har vi 
et stort fokus på at være på forkant med 
udviklingen, både i forbindelse med da-
tasikkerhed og -håndtering i vores egen 
virksomhed, og når vi bistår vores klienter.

Året der gik
I Bech-Bruun bygger vi vores forretning 
på et fundament af tværfagligt samar-
bejde, en høj grad af ansvarlighed og 
en grundlæggende respekt for det om-
kringliggende samfund. Det afspejler sig 
naturligt i vores CSR-aktiviteter, hvor vi 
i høj grad tager vores samfundsansvar 
alvorligt, yder en målrettet indsats med 
udgangspunkt i vores juridiske kompe-
tencer og bidrager til at sikre en mere 
bæredygtig fremtid.

Rigtig god læselyst.

Steen Rode
Chief executive partner

Vi tager ansvaret på os



Samfundsansvar
I Bech-Bruun handler vi med respekt og omtanke for det samfund, vi er en del af. Både som 
advokatvirksomhed, samfundsaktør og arbejdsplads er vi engagerede i at bidrage til en  
ansvarlig samfundsudvikling. Vi har gennem en årrække efterlevet FN Global Compacts  
10 principper for virksomhedsansvar og arbejder således naturligt med principperne i driften  
af vores virksomhed. Og med viden som vores fundament har vi igen i 2021 bidraget aktivt  
til arbejdet med at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

4



5



6

Mennesker

I Bech-Bruun ser vi vores medarbejdere som den allervigtigste ressource og det stærkeste 
værktøj, når vi skal lykkes med at nå vores mål om at levere den bedste rådgivning til vores 
klienter. Kernen i vores forretning består således af mennesker og med dem deres viden og 
kompetencer. Derfor har vi i 2021 haft et styrket fokus på vores medarbejderes individuelle 
udvikling, trivsel og karrieremuligheder.

Vores ambitioner
•  Vi vil give vores medarbejdere de bedste forudsætninger for at udvikle sig både fagligt og 

personligt gennem målrettede udviklingsprogrammer. 

•  Vi vil give vores medarbejdere adgang til de bedste karrieremuligheder gennem et stærkt 
fokus på talentudvikling. 

•  Vi vil gennem konkrete målsætninger for kønsdiversitet sikre en mere ligelig repræsentation 
af mænd og kvinder.

•  Vi vil styrke vores medarbejderes trivsel gennem et fortsat fokus på arbejdsmiljø og ledelse. 

Vi planlægger i 2022
•  At styrke vores indsats for at sikre den bedst mulige kompetence- og karriereudvikling for 

vores jurister på alle niveauer. 

•  At fortsætte det igangsatte arbejde for bedre ligestilling mellem kønnene og arbejde for at 
indfri vores målsætninger for kønsdiversitet. 

•  At have fornyet fokus på ledelse, trivsel og arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
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En ansvarlig arbejdsplads 

I en videnvirksomhed som Bech-Bruun 
er der stor efterspørgsel på dygtige men-
nesker, og der stilles høje krav til både 
performance og arbejdsindsats hos den 
enkelte medarbejder. Med det høje tem-
po og komplekse arbejdsområder følger  
derfor naturligt en risiko for, at nogle 
medarbejdere kan påvirkes negativt.  
I Bech-Bruun gør vi derfor en stor fore-
byggende indsats for at sikre medarbej-
dernes trivsel.

Det samme gælder relationer mellem 
mennesker. Når hundredvis af vidt for-
skellige mennesker deler arbejdsplads, 
er der også en risiko for indbyrdes kon-
flikter, og det er derfor et område, vi har 
fuldt fokus på at kunne håndtere. 

Endelig går vi som mennesker igennem 
mange faser i vores private liv sideløben-
de med vores arbejdsliv. Også her kan 
der opstå kritiske situationer, hvor vi som 
arbejdsplads skal stå klar til at hjælpe og 
rådgive. 

Mistrivsel er i en virksomhed som  
Bech-Bruun altid en alarmklokke og  
en situation, der kræver øjeblikkelig 
handling uanset baggrunden. Det er her, 
vi aktiverer vores omfattende adfærds-
politikker og tilhørende processer og  
sikrer, at vi altid er klar til at håndtere  
enhver risikosituation, der involverer  
vores medarbejdere. 

I vores arbejde med mennesker  
tilslutter vi os principperne om  

menneskerettigheder i FN’s Global 
Compact første og andet princip om 
beskyttelse af menneskerettigheder 

inden for virksomhedens indflydel
sesområde. Samtidig bidrager vi til 
FN’s Verdensmål 3 om sundhed og 

trivsel samt Verdensmål 5 om  
ligestilling mellem kønnene.
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Det forandrede arbejdsliv 

Hver dag arbejder mere end 500 dygtige mennesker på Bech-Bruuns kontorer med 
at sikre vores klienter den bedste service og rådgivning. Det stiller store krav til deres 
arbejdsindsats og professionelle kompetencer at være blandt landets allerbedste.  
I 2021 har medarbejderudvikling derfor igen stået højt på dagsordenen i Bech-Bruun.

Som førende advokatvirksomhed spiller 
vi en afgørende rolle i den enkelte med-
arbejders personlige og professionelle 
udvikling. I året, der er gået, har vi stillet 
skarpt på fremtidens behov.

Vi har gennem flere år uddannet og ud-
viklet vores medarbejdere på en række 
særlige Bech-Bruun-uddannelser for 
stud.jur.er, advokatfuldmægtige, advo-
kater, managing associates og partnere. 
Her arbejder vores medarbejdere mål-
rettet med at styrke deres personlige og 
professionelle kompetencer yderligere. 
Vi tror på, at livslang læring er nøglen  
til den bedste service og rådgivning til 
vores klienter.

Den individuelle præstation
Vores arbejdsliv har været under hastig 
forandring i de seneste år, hvor COVID-19 
har sat et markant præg på både klient-

behov, arbejdsformer og opgaveløs-
ningen for vores medarbejdere. Vi har 
skullet samarbejde på distancen og har 
samtidig oplevet historisk høj efter-
spørgsel efter vores rådgivning. Denne 
kombination stiller store krav til den  
individuelle præstation, og derfor har  
vi i 2021 haft et stort fokus på at forstå de 
nye behov, som er fulgt med. Det er et 
indsatsområde, som vi vil arbejde mål-
rettet med i de kommende år. 

Spot på talenter
I Bech-Bruun er det helt afgørende, at  
vi kan tiltrække og fastholde de allerdyg-
tigste medarbejdere i branchen. Og vi 
ved, at det kræver individuelt tilpasset 
karriereudvikling. Derfor har vi i 2021 for 
alvor stillet skarpt på at forbedre vores 
egen talentudvikling. Målet er, at vi også 
i fremtiden kan tiltrække, fastholde og 
udvikle branchens bedste profiler. Vi ser 

desuden en klar sammenhæng mellem 
talentudvikling og øget kønsdiversitet 
i vores partnerkreds. Det er vores klare 
mål, at vi, gennem den individuelt tilpas-
sede talentudvikling, lykkes med at sikre 
en mere ligelig repræsentation af både 
mænd og kvinder.

INITIATE  
– Your potential.
 
Udviklingsforløb for stud.jur.er.

RISE  
– Qualify your talent.

Uddannelses- og udviklingsprogram  
for advokatfuldmægtige.

STRETCH  
– Unfolding talent. Together.

Ledelses- og udviklingsprogram  
for advokater.



9

Fælles spilleregler

På en stor arbejdsplads som vores er det 
vigtigt at have helt klare spilleregler for, 
hvordan vi omgås hinanden. Derfor har 
vi hos Bech-Bruun vedtaget en række 
politikker for adfærd på arbejdspladsen. 

Fælles for vores vedtagne politikker er, 
at de både skal bidrage til den enkeltes 
personlige trivsel og være med til at sikre 
et sundt arbejdsmiljø. Alle politikker og 
medfølgende anbefalinger til handling 

ligger frit tilgængelige for vores medar-
bejdere og opdateres kontinuerligt for at 
følge med udviklingen hos Bech-Bruun 
og i samfundet generelt.

• Mangfoldighedspolitik. 

•  Politik om mobning og chikane. 

• Stresspolitik. 

• Whistleblowerordning. 

• Alkohol- og rusmiddelpolitik.

• Krisepolitik. 
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Fremtidens talenter

medarbejdere har i løbet af  
2021 været udstationeret

år er den gennemsnitlige   
anciennitet i Bech-Bruun13 7,7

En ny generation af juridiske talenter banker på døren til advokatbranchen  
i disse år. De er ambitiøse og målbevidste, men stiller også høje krav til et arbejdsliv  
med plads til personlig frihed. 

medarbejdere  
– 279 kvinder, 255 mænd534
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For fremtidens juridiske specialister går 
ambition og karrieredrømme hånd i 
hånd med ønsket om et arbejdsliv med 
plads til fleksibilitet og en individuelt  
tilpasset karrierevej. 

De unge talenter er arbejdsomme og 
ambitiøse, men forventer noget igen for 
deres engagement og indsats. Og det 
stiller nye krav til Bech-Bruun som ar-
bejdsplads. 

”Den generation af juridiske talenter, som 
vi møder i dag, har nogle helt andre for-
ventninger til deres arbejdsliv. De stiller 
højere krav til ledelse, personlig udvik-
ling og fleksibilitet i hverdagen, hvis de 
skal trives med at gøre karriere i en  
advokatvirksomhed som vores,” siger 
Steen Rode, Chief executive partner.

I Bech-Bruun har vi en klar målsætning 
om, at vi skal blive endnu bedre til at 
fastholde de allerbedste talenter. Vi  
ønsker at medvirke til, at vores medar-
bejdere får den ledelsessparring og  
individuelle udvikling, de hver især har 
brug for, så de udvikler deres talent og 
indfrier deres potentiale her hos os.

Forskellighed er en styrke
I Bech-Bruun har vi som den første dan-
ske advokatvirksomhed sat konkrete 
mål for fremtidens kønsdiversitet i vores 
partnerkreds. Og med de mål følger en 
øget opmærksomhed på målrettet karri-
ereudvikling for vores mange talentfulde 
medarbejdere. 

”Vi går forrest i advokatbranchen og 
sender et tydeligt signal om, at vi ønsker 
at bidrage til en positiv forandring. Men 
målsætningerne er også et væsentligt 
redskab i arbejdet med at ruste vores 
virksomhed til fremtidens krav. Og her er 
en stærk partnerkreds altafgørende. Vi 
får brug for en anden bredde og forskel-
lighed, og det tager vi action på,” siger 
Steen Rode, Chief executive partner.

Blandt værktøjerne til at sikre en bred og 
stærk partnerkreds er en markant styrket 
indsats på både talentudvikling og ledel-
se i årene, der kommer. 

Partnerkreds 
I perioden fra 2021 til og med 2025 er 
det vores målsætning, at mindst en  
tredjedel af nye partnere i virksomheden 
er kvinder. 

I de efterfølgende år fra 2026 til og  
med 2030 er det vores mål, at der i 
Bech-Bruun opnås en ligelig repræsen-
tation af begge køn blandt nye partnere. 

I Bech-Bruun defineres partnerkredsen 
som virksomhedens øvrige ledelse.

Bestyrelse
Bech-Bruuns bestyrelse har ved indgan-
gen til indeværende bestyrelsesperiode  
besluttet, at mindst et bestyrelses -
medlem skal være en kvinde, og at dette 
tal skal vokse over tid, i takt med at der 
optages flere kvindelige partnere. 
 
Bech-Bruuns bestyrelse består i dag af 
seks mandlige medlemmer og et kvinde-
ligt medlem, som også er bestyrelsens 
formand. 

Dermed er målsætningen om et kvinde-
ligt bestyrelsesmedlem indfriet. Måltal-
let revideres løbende og næste gang i 
forbindelse med næste bestyrelsesvalg, 
som finder sted i 2022.

Bech-Bruuns bestyrelse har vedtaget  
en række målsætninger for kønsdiversitet

I BechBruun ønsker vi øget diver sitet i 
vores ledelse og har til hensigt at opnå 

balance mellem kønnene i vores  
partnerkreds. Det vil vi bl.a. opnå gen
nem mere fokus på talentudvikling af 

vores medarbejdere uanset køn. Konkret  
betyder det en højere grad af forvent
ningsafstemning med medarbejderne 

på de forskellige anciennitetsniveauer,  
en løbende dialog om muligheder, 

ønsker og ambitioner, en opgradering af 
ledelseskompetencen mv. 
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Det fleksible arbejdsliv

Louise balancerer  
advokatrollen med fire børn

Louise Thornemann er senioradvokat  
i vores afdeling for IP & Trademarks i  
Aarhus. Hun er specialist i immaterialret 
og vendte i 2018 tilbage til Bech-Bruun 
efter en årrække som inhouse-jurist i 
modeindustrien. 

”Jeg valgte at arbejde i Bech-Bruun,  
fordi jeg godt kan lide den høje specia-
liseringsgrad, der er på et stort advokat-
kontor,” fortæller Louise om at vende  
tilbage til Bech-Bruun.

Fleksibiliteten redder dagen
Udover at være en højt specialiseret  
advokat og rådgiver for danske og inter-
nationale klienter inden for varemærke-
ret og design, er Louise også mor til fire 
børn. Og det stiller store krav til fleksibili-
teten i hverdagen.

”Det er vigtigt for mig, at jeg både har tid 
til mit arbejde og min familie. Mine børn 
er stadig små, og jeg prioriterer at have 
tid med dem i hverdagen. Det betyder 
blandt andet, at jeg har fravalgt at arbej-
de med retssager, da det i perioder kræ-
ver meget ekstra tid og er præget af stor 

uforudsigelighed. Det er et kompromis, 
jeg har valgt for at balancere min advo-
katrolle med mit familieliv. På den måde 
er der naturligt karrieremuligheder,  
som jeg ikke opsøger på nuværende 
tidspunkt, men til gengæld ved jeg, at 
jeg altid leverer fuld værdi til vores klien-
ter,” siger Louise om udfordringen med 
at kombinere karriereambitioner med 
familieliv.

Som advokat kan det være en udfordring at skulle balancere karriere og familieliv.  
Det kræver både kompromiser og disciplin at gøre karriere og stifte familie på samme tid. 

Louise startede oprindeligt sin  
karriere som advokatfuldmægtig i 

BechBruun og har i dag mere  
end 10 års erfaring som advokat.
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Karriere og familieliv  
går hånd i hånd

Senioradvokat Per Speyer Mellemgaard  
hører hjemme i afdelingen for Konflikt-
løsning, Entreprise, Forsikring og Trans-
port i København. Her er han specia-
liseret inden for konfliktløsning og 
forsikringsret og rådgiver især større 
virksomheder i forbindelse med rets- og 
voldgiftssager.

”Som advokat løser man problemer, og 
det kan jeg rigtig godt lide,” fortæller  
Per om sin tilgang til advokatrollen.

Disciplin og prioritering
Per arbejder primært med rets- og vold-
giftssager, der dels kræver lang forbe-
redelse og dels fuldt fokus, når sagen 
skal for retten. Sammen med sin hustru 
har Per to små børn, og den vekslende 
arbejds tid stiller ind i mellem store krav 
til familielivet.

”Det kræver prioritering og disciplin at få 
arbejde og familieliv til at gå op. Begge 
dele kræver en indsats, så det er helt af-
gørende, at jeg kan være fleksibel både 
hjemme og på kontoret, og at jeg bliver 

mødt med forståelse. Fleksibiliteten  
sikrer, at jeg trives i mit job, og at jeg 
både kan prioritere mine børn om mor-
genen og være hjemme til at spise  
aftensmad med familien,” siger Per.

Per har været i BechBruun siden 
2012, hvor han begyndte som  

stud.jur. I dag rådgiver han både  
forsikringsselskaber og virksomheder, 

ligesom han har stor erfaring  
med erhvervstvister og retssager.

partnere  
– 8 kvinder, 60 mænd68 advokater  

– 56 kvinder, 68 mænd124 advokatfuldmægtige  
– 43 kvinder, 53 mænd96
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Danmarks førende teams

Bech-Bruuns teams inden for Persondata og Arbejdsret blev i 2021 kåret som Danmarks  
bedste i Prosperas Tier 1 Law Firm Review Denmark, som vurderes på baggrund af en række 
adspurgte aktører på det danske marked. En anerkendelse vi er ekstra stolte af, fordi vi bygger 
vores forretning på et stærkt fundament af samarbejdende og innovative specialister.  
Sammen skaber vi de bedste løsninger og den største værdi for vores klienter. 

Persondata
 
Bech-Bruuns persondatateam tæller nogle af landets allerdygtigste specialister.  
Deres efterspurgte rådgivning er centreret om praktisk anvendelige løsninger, og de 
har stor erfaring med at rådgive klienter på tværs af specialer. Derfor er samarbejde  
i højsædet, når teamet skal navigere i de stadigt mere komplekse persondataregler.

”Vi er allerbedst, når vi arbejder sammen på tværs af vores specialer, og det er her, 
værdien skabes. Både i vores team og i samarbejdet med vores klienter er det en helt 
afgørende faktor,” fortæller advokat og partner Mikkel Friis Rossa, der er leder for 
Bech-Bruuns GDPR-team.

Britt Jensen
Cecilie Frey Sørensen

Charlotte Bagger Tranberg
Christian Texel Svendsen

Christine Kock 
Daniel Bo Pedersen

Egil Husum
Emil Brockstedt Marburger 

Johanne Eeg Pedersen 
Julie Lauge Gertsen

Kasper Bilde Nielsen
Kasper Bjerre Hendrup Andersen

Katrine Drest Jørgensen
Kristina Brunse 

Mikkel Friis Rossa
Nanna Hvidkjær Frederiksen

Nilas Monberg
Sarah Legarth Rekler

Susanne Stougaard
Thomas Munk Rasmussen
Trine Hanskov Rosenberg
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Arbejdsret
 
Med både bred og dybdegående ekspertise inden for arbejds- og ansættelsesretten 
sikrer den dedikerede afdeling overblik og detaljeviden i rådgivningen til klienter.  
Afdelingens dygtige specialister leverer rådgivning baseret på en helt særlig markeds -
indsigt og viden om den enkelte virksomheds udfordringer.

”Vores afdeling arbejder både specialiseret og dedikeret og sætter sig hurtigt ind i 
klientens situation. Med en grundig og struktureret tilgang sikrer vi den bedste råd-
givning til vores klienter. Det kræver både høj faglighed og evnen til at samarbejde, 
og den indsats leverer vores mange dygtige medarbejdere hver eneste dag til stor 
gavn for Bech-Bruuns klienter,” fortæller advokat og partner Lise Lauridsen, der er 
afdelingsleder i Arbejds- og Ansættelsesret i Bech-Bruun.

Andrea Andersen
Cecilie Sletskov-Hjorth

Hannah Kock Thorslund
Kristine Sofie Schlüter

Lars Svenning Andersen 
Lea Lipczak Nielsen 

Lise Lauridsen 
Lærke Graugaard 

Morten Ulrich
Nicklas Lind Mortensen 

Nikolaj Lollesgaard
Peter Klint 
Poul Gade 

Sandro Ratkovic 
Sara Maria Christensen 

Sara Omar Ahmed 
Sofie Bisgaard-Frantzen 

Susanne Friis Hansen 
Tina Overgaard Sørensen 
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Blandt branchens bedste

Som specialiseret advokatvirksomhed er vores medarbejdere vores vigtigste  
ressource. Kernen i vores forretning er deres viden og kompetencer, og det er 
derfor afgørende, at de er blandt de bedste inden for deres felt, så vi sikrer,  
at vores klienter altid har den stærkeste specialist på sagen.  

Talent 100

Senioradvokat Christoffer Hornslet mar-
kerede sig som et af dansk erhvervslivs 
største talenter, da han i 2021 blev udpe-
get til Berlingskes Talent 100. Christoffer 
startede sin karriere som stud.jur. i Bech-
Bruun i 2015 og har siden da beskæftiget 
sig med fast ejendom og entrepriseret. 
Det stod klart tidligt i Christoffers karrie-
re, at han havde et enormt potentiale og 
en passion for de juridiske og kommer-
cielle aspekter af fast ejendom, og han er 
i dag dybt specialiseret inden for sit felt. 

Med en enestående evne til at bevare  
overblikket midt i ekstremt komplekse  
og omfattende sager identificerer og 
forstår Christoffer hurtigt klienternes 
reelle udfordringer og tager ansvar for 
prioriteringen af de involverede juridiske 
komplikationer.

Med Berlingskes udpegelse af Christoffer  
som talent er det 13. gang i træk, at 
Bech-Bruun markerer sig i Talent 100.

Ny CFO

I november bød Bech-Bruun velkom-
men til vores nye CFO, Mads Aagaard 
Winther. Den nye mand i spidsen for 
Bech-Bruuns økonomi kommer fra re-
klame- og kommunikationsbranchen, 
hvor han samlet set har mere end 20 års 
erfaring fra både danske og internatio-
nale koncerner i bagagen. 

”Med Mads Aagaard Winther som ny 
CFO i Bech-Bruun får vi et nyt, men i 
den grad også erfarent, blik på vores 
virksomhed og den strategi, vi har lagt 
for de kommende år,” udtalte bestyrel-
sesformand Anne Buhl Bjelke i efteråret. 
Bech-Bruun har i 2021 oplevet historisk 
høj aktivitet på tværs af en række juri-
diske specialer. Det er på det grundlag, 
Mads skal være med til at styrke forret-
ningen i endnu højere grad.  

Mads tiltrådte stillingen som CFO den 
1. november 2021 og er en del af direk-
tionen i Bech-Bruun sammen med 
CEO, Christian Ejvin Andersen, og Chief 
executive partner, Steen Rode.

Ung i Ejendom Talentliste 

I 2021 blev advokat Sofie Michalsik ud-
peget som et af ejendomsbranchens 
største unge talenter på Estate Media  
Danmarks Ung i Ejendom Talentliste 
2021. Sofie startede sin karriere som 
stud.jur. i Bech-Bruun i 2014 og har siden 
2016 været en del af Bech-Bruuns afde-
ling for Fast Ejendom & Entreprise. Med 
sin entusiasme, gennemslagskraft og  

evne til at få klienterne til at føle sig i 
trygge hænder har Sofie på trods af sin 
unge alder allerede etableret sig som en 
‘trusted advisor’ hos nogle af de største 
danske og internationale aktører i Norden 
inden for ejendomstransaktioner. 

”Sofie besidder en ekstrem sjælden sam-
mensætning af people skills, kommerciel  
forståelse og store faglige evner til at 
gøre kompleks jura let forståeligt,” udtal-
te Steen Puch Holm-Larsen, advokat og 
partner i Fast Ejendom & Entreprise. 

Litigation Star

Partner og advokat Jes Anker Mikkelsen 
blev igen udnævnt som ‘Litigation Star’ 
af Benchmark Litigation, der er verdens 
førende guide til sagsbehandlere og ad-
vokatfirmaer, som beskæftiger sig med 
retssager.

Jes er specialiseret inden for sø- og 
transportret og med et CV, der tæller 
langt over 100 højesteretssager og end-
nu flere retssager og voldgiftssager, har 
Jes i en årrække været blandt Danmarks 
mest anerkendte advokater inden for 
international ret. Ved udgangen af 2021 
fratræder Jes sin stilling som partner i 
Bech-Bruun for at gå på pension. 
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Tillykke med jubilæet

En lang række af Bech-Bruuns specialister kunne i 2021 fejre runde jubilæer i Bech-Bruun. 

10 år
Partner Mikkel Friis Rossa er en af landets 
førende advokater inden for GDPR, digi-
tal transformation og immaterialret. Han 
leder til daglig Bech-Bruuns personda-
tateam, der i 2021 blev kåret til Danmarks 
førende team af analysebureauet Pro-
spera. I 2011 erhvervede Mikkel en LLM 
med speciale i IP fra Queen Mary Univer-
sity of London, og i 2013 blev han kåret 
som et af de største talenter under 35 år 
på Berlingske Business Talent100-liste. 

Partner Susanne Stougaard er specialist  
i compliance inden for databeskyttelse 
og rådgiver danske og udenlandske virk-
somheder, offentlige virksomheder samt 
offentlige myndigheder om compliance 
inden for alle områder af databeskyttelse.  
Susanne blev i 2017 udpeget af Berlingske  
Business til at være én af dansk erhvervs-
livs 100 største talenter under 35 år. Hun 
har stor undervisnings erfaring og har 
blandt andet været med til at udvikle 
Bech-Bruuns DPO-uddannelse.

Managing associate Inge Kirstine Skou 
kom til Bech-Bruun som advokatfuld-
mægtig i 2001 og har siden da specialise-
ret sig i immaterielret og markedsførings-
ret. I 2019 blev hun udnævnt til managing 
associate i Bech-Bruuns afdeling for IP 
& Trademarks. Her dækker hendes eks-
pertise særligt varemærker og markeds-
føring, som hun rådgiver både danske og 
udenlandske klienter om.

20 år
Partner Morten Krogsgaard startede  
i 2001 som advokatfuldmægtig hos 
Bech-Bruun og er i dag en af landets  
førende specialister inden for internatio-
nale finansieringsforhold. Mortens store 
erfaring omfatter blandt andet finansie-
ring ved køb af virksomheder, projekt-
finansiering, obligationer og strukturere-
de produkter. 

Partner Anne Buhl Bjelke kunne i 2021 
både fejre sit 20-års jubilæum og sin  
nye rolle som bestyrelsesformand i 
Bech-Bruun. Anne har mange års er-
faring inden for forsikringsret og kon-
fliktløsning, og hun blev i 2011 udpeget 
af Berlingske Business til at være én af 
dansk erhvervslivs 100 største talenter 
under 35 år. Udover sit virke som part-
ner og bestyrelsesformand i Bech-Bruun 
er Anne formand for IBA’s Insurance 
Committee. Senest har Anne gennem-
ført Danske Advokaters uddannelse som 
mediator. 

Partner Jesper Kaltoft er specialiseret  
i konkurrence- og udbudsret og har gen-
nem årene rådgivet adskillige danske og 
udenlandske klienter i at manøvrere in-
den for rammerne af konkurrenceretten. 
Jesper har i en årrække været ekstern  
lektor på Københavns Universitet og un-
dervist på advokatuddannelsen, hvor 
han i dag fungerer som censor.

40 år
Partner Jesper Rothe startede i 1981 
karrieren som advokatfuldmægtig hos 
Hrs. Børge Koch (i dag Bech-Bruun)  
og kom efterfølgende til Pontoppidan, 
Philip & Partnere. Her var han i en årræk-
ke partner og bestyrelsesformand og  
en af drivkræfterne bag virksomhedens 
fusion med Bech-Bruun i 2012. Jesper er 
i dag partner og rådgiver både danske og 
internationale klienter om virksomheds-
overdragelser og selskabsret, ligesom 
han er medlem af bestyrelsen for en 
række fonde og selskaber.

Advokat Randi Bach Poulsen startede 
i 1981 i det daværende Saltorp, Hald og 
Andersen, som gennem en række fusio-
ner blev til det nuværende Bech-Bruun. 
Randi har gennem mange år været  
partner i Bech-Bruun og besiddet posten 
som managing partner i perioden 2007-
2014. I perioden fra 2014 og til dato har 
hun i særlig grad beskæftiget sig med 
private equity, bestyrelsesarbejde og 
rådgivet om alle aspekter i relation til 
partnerejede virksomheder.

Mikkel Friis Rossa
Susanne Stougaard
Inge Kirstine Skou
Morten Krogsgaard
Anne Buhl Bjelke
Jesper Kaltoft
Jesper Rothe
Randi Bach Poulsen



Internationalt  
anerkendte rådgivere

Legal 500
“Bech-Bruun is not merely the sharpest 
legal team, they are also trusted advisors 
to the client’s management team, advi-
sing on strategic considerations, com-
mercial aspects and negotiation tactics. 
Importantly, they create a good atmo-
sphere with counterparts, leading to 
constructive solutions, rather than just 
pressing insular points. They also have 
the courage to help their clients find  
reasonable compromises in a negotia-
tion.”

“Bech-Bruun has a good ability to think 
commercially and to understand our 
company’s commercial needs and priori-
ties. They provide our company with  
“all-around advice” and possess great 
expertise in all legal areas.”

Chambers Europe
“They offer quick responses and know 
our industry.”

“Highly responsive, technically excellent 
and well connected.”

Chambers Global
“Bech-Bruun delivers work of the highest  
standard in all aspects. Occasionally we 
have cross-border elements to trans-
actions and in all cases Bech-Bruun has 
coordinated the work with reputable  
local firms.”

“I have a very good impression of  
Bech-Bruun; they have a high degree  
of knowledge, quick turnarounds and 
are very reliable and easy to work with. 
We worked on a pan-Nordic transaction  
together, which they handled without 
any problems.”

IFLR 1000
“Excellent. They are solution-oriented 
and pragmatic.”

“Timely, service-minded, legally strong 
and strategically sound.”

“High-quality legal advice. Visibility in 
the market. A good ability to put  
themselves in the company’s place.  
Solution-oriented. Good at handling  
large complex projects.” 

I Bech-Bruun er det helt afgørende for os at være vores klienters foretrukne juridiske  
sparringspartnere til hver en tid. Hos de internationalt anerkendte ratingbureauer som  
Legal 500, Chambers og IFLR1000 bliver vi løbende evalueret på vores rådgivning  
i forbindelse med transaktioner og vundne retssager, niveauet af klienttilfredshed og  
udtalelser fra andre advokatvirksomheder. Her nyder vores specialister høj anerkendelse,  
og Bech-Bruun vurderes til at være blandt de bedste advokatvirksomheder i Danmark.  
I 2021 har Bech-Bruuns høje specialisering, markedsindsigt og stærke rådgivning igen  
placeret os helt i front på det danske marked. 
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Creative, strategic 
and commercial, 
while maintaining 
topnotch integrity.  
In a field, where 
many other  
lawyers are good, 
BechBruun goes 
the extra mile for 
their clients and are 
always accessible. 
Legal 500

Timely, service 
minded, legally  
strong and  
strategically sound. 
IFLR 1000

The advice is clear 
and timely, with a 
great understanding 
of our organization  
and the political 
landscape.
Chambers Europe
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En attraktiv arbejdsplads

Advokatbranchens spirende talenter drømmer om at arbejde hos Bech-Bruun.  
Det viser en årlig undersøgelse fra employer branding-virksomheden Universum,  
der hvert år ser nærmere på, hvilke arbejdspladser de danske jurastuderende finder  
mest attraktive. 
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Bech-Bruun er blandt de mest attraktive 
arbejdspladser i Danmark. Det mener  
de danske jurastuderende, der igen i 
2021 har placeret Bech-Bruun i toppen 
af listen i en undersøgelse foretaget  
af Universum. Dermed fastholder  
Bech-Bruun sin placering blandt listens 
aller øverste lag:

”Vi vil være på forkant med udviklingen, 
og det kræver branchens bedste talen-
ter. Derfor er det helt afgørende for os at 
have et strategisk fokus på netop at være 
en attraktiv arbejdsplads for de kommen-
de juridiske talenter. Vi har blandt andet 
en række understøttende funktioner til 
vores øvrige talentudvikling, herunder et 
struktureret onboardingforløb, en dedi-
keret stud.jur.-ansvarlig og en aktiv stud.
jur.-forening. Vi har en klar målsætning 
om også fremover at være helt i top på de 
danske jurastuderendes liste over drøm-
mejobs, og det er et klart fokusområde 
for os at sikre, at vi lykkes med at tiltræk-
ke spirende juridiske talenter, og at de får 
en god, stærk start på deres karriere her 
hos os,” siger HR- og administrations-
chef, Anne-Marie Sparre Avnsted.

Talentudvikling fra starten
Udviklingen af vores upcoming talenter 
er en høj prioritet hos Bech-Bruun.  
Vores interne uddannelsesprogrammer 
INITIATE og RISE, der er målrettet hen-
holdsvis stud.jur.er og advokatfuldmæg-
tige, er med til at skabe rammerne for 
vores yngre talenters kommende karrie-
re og samtidig give dem redskaberne til 
at skabe et trygt arbejdsliv, hvor de kan 
trives og udvikle sig både som advokater 
og som mennesker. Ifølge Anne-Marie 
er det netop dette engagement i vores 
unge talenters udvikling, der er med til 
at gøre Bech-Bruun til en attraktiv ar-
bejdsplads: 

”Vi engagerer os i alle vores medarbej-
deres udvikling, og det gælder i høj grad 
også vores yngste talenters. For os er  
det vigtigt, at vores stud.jur.er bliver  
taget alvorligt, udvikler sig og bliver skar-
pe på sig selv, så de bliver bevidste om 
deres styrker og svagheder. Det er i sid-
ste ende med til at give dem den bedste 
start på deres karriere, og det tror jeg, 
mange synes, er særligt attraktivt,” siger 
Anne-Marie.

Vi vil være på forkant med udviklingen, og det  
kræver branchens bedste talenter. Derfor er det  

helt afgørende for os at have et strategisk fokus på  
netop at være en attraktiv arbejdsplads for de  

kommende juridiske talenter.

med mere end 20 års  
erfaring

forskellige sprog  
tales flydende59 +15
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Udnævnelser  
i Bech-Bruun

Vi kunne i 2021 fejre flere udnævnelser i Bech-Bruun. Det nye år startede med en  
udvidelse af Bech-Bruuns partnerkreds med udnævnelsen af persondataspecialist  
Charlotte Bagger Tranberg. Også gruppen af managing associates i Bech-Bruun blev  
i årets løb styrket yderligere. Specialist i generationsskifte Lisbeth Povlsen blev udnævnt  
som managing associate i februar, mens specialist i insolvensret Rune Richelsen sluttede  
sig til Lisbeth og Bech-Bruuns resterende managing associates midt på året.   

undervisere på universiteter, i erhvervslivet 
og på vores eget Academy

poster i udvalg, brancheforeninger 
og nævn+50 +70
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Managing associate  
Lisbeth Povlsen 
Lisbeth er specialist i generationsskifte 
og har, siden hun startede i Bech-Bruun i 
2013 bidraget til at etablere Bech-Bruuns 
generationsskiftegruppe som den føren-
de i Danmark med sit stærke fokus og 
store faglighed. Lisbeth har i dag an-
svaret for vores dødsborådgivning og 
-skifte og er leder for generationsskifte-
gruppens medarbejdere, der bistår på 
området: 

”Det motiverer mig, at vi hjælper klien-
terne og giver dem tryghed i sårbare  
situationer, hvor det ikke kun drejer sig 
om jura og økonomi. Vi leverer høj faglig 
ekspertise i en personlig, engageret og 
omsorgsfuld ramme, og vi får ofte rollen 
som særligt betroet sparringspartner,” 
udtaler Lisbeth, der med titlen som  
managing associate er med til at løfte  
ledelsesindsatsen og varetage den over-
ordnede, interne projektstyring og ledel-
se inden for Bech-Bruuns generations-
skiftegruppe. 

Managing associate  
Rune Richelsen
Rune er specialist i insolvensret og har 
siden sin ansættelse i 2006 styrket 
Bech-Bruuns position på området for 
økonomisk rekonstruktion betydeligt. 
Runes store passion for juraen og høje 
faglighed er kendetegnende for hans 
rolle i Bech-Bruun. Med den nye titel 
som managing associate har han fået 
større ansvar for den daglige ledelse  
og for fortsat at sikre en stærk juridisk 
faglighed i Bech-Bruuns afdeling for  
rekonstruktion.

”Med insolvensretten er jeg endt på  
rette hylde inden for advokatverdenen, 
da området rummer næsten alt inden for 
de juridiske discipliner, såsom retssager, 
transaktioner og rigtig meget derimel-
lem,” siger Rune. Rune vil i rollen som 
managing associate i endnu højere grad 
fortsætte med at bidrage til at styrke 
samarbejdet i Bech-Bruun, som han an-
ser som ”en moderne og førende advo-
katvirksomhed, der er ‘first movers’ på 
en lang række områder.”
                                            

Partner  
Charlotte Bagger Tranberg
Charlotte er en af landets førende eks-
perter inden for persondataret med  
særlig ekspertise i krydsfeltet mellem 
GDPR og nye teknologier som kunstig 
intelligens, Big Data og biometri.  
Charlotte kom til Bech-Bruun i 2013  
som ph.d. i persondataret fra Aalborg 
Universitet. Siden da har hun, med sin 
stærke faglighed, dedikerede arbejds-
indsats og konstruktive tilgang til per-
sondataretlige udfordringer, været en 
central figur i udviklingen af person-
dataret hos Bech-Bruun til stor glæde  
og gavn for vores klienter. Hun har 
blandt andet bidraget til udviklingen af 
Bech-Bruuns succesfulde DPO-uddan-
nelse og på legaltech-området. 

”Bech-Bruun er i mine øjne en meget 
fremsynet virksomhed. Min egen ansæt-
telse som cand.merc.jur. og siden ud-
nævnelse til partner er gode eksempler 
på, at det er en meget lidt konservativ 
advokatvirksomhed. Det er motiverende  
at være i en virksomhed, der tør gøre den 
slags. Vi er gode til at tænke nyt og skabe 
de løsninger, der virker for vores klien-
ter,” udtaler Charlotte, der med sine over 
20 års erfaring med persondataret er en 
stærk kapacitet i Bech-Bruuns partner-
kreds.
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Talentudvikling  
på flere parametre

Det tiltaler mig at arbejde et sted, hvor  
klienterne forventer høj kvalitet og dedikation

Et ‘positivt kendskab’ til Bech-Bruun 
og anbefalinger fra andre jurastuderen-
de fik i 2010 Mikkel Anker Heegaard til 
at søge stillingen som projektstudent i 
Bech-Bruuns afdeling for M&A Corpo-
rate. I dag 11 år senere er han senioradvo-
kat i samme afdeling og arbejder dagligt 
med store og komplekse virksomheds-
transaktioner. Årsagen til, at han er  
blevet bidt af transaktionsområdet i 
Bech-Bruun?  En kombination af god 
trivsel på kontoret, mulighed for kon-
stant faglig udvikling samt sagstyperne, 
”som kun et stort advokatkontor kan  
tiltrække”: 

”For mig er Bech-Bruun en arbejdsplads, 
hvor man kan være sig selv og ikke be-
høver passe ind i nogle prædefinerede 
rammer. Fagligheden er høj, og miljøet  
er professionelt, men der er samtidig 
plads til forskellige personligheder og 
kompetencer. Der lægges stor vægt på 
det personlige aspekt og stærke relati-
oner – både internt mellem kollegerne 
og eksternt overfor klienter. Og så tiltaler 

det mig at arbejde et sted, hvor klienter-
ne forventer høj kvalitet og dedikation.”

Muligheden for specialisering, den  
kommercielle vinkel på juraen og den 
høje faglighed er også med til at gøre 
Bech-Bruun til en oplagt arbejdsplads, 
hvis man har ambitioner om at blive en 
rigtig dygtig jurist:

”Der er en god, løbende og åben snak 
om ambitioner for fremtiden, men også 
om eventuelle forbehold og personlige 
overvejelser. Desuden er det min ople-
velse, at der er stort fokus på min udvik-
ling som rådgiver, og at det løbende vur-
deres, hvilke aspekter der kan forbedres 
eller fremhæves. For mig er karrieream-
bitioner ikke nødvendigvis lig med en 
særlig position eller stilling, men mere at 
der er gode rammer for konstant udvik-
ling, forbedring og nye kompetencer i et 
miljø, jeg trives i.” 

I løbet af sin ‘opvækst’ i Bech-Bruun  
har Mikkel deltaget på forskellige interne 
udviklingsforløb. I øjeblikket er han  
i gang med det skræddersyede udvik-
lingsforløb for advokater, STRETCH, 
som han oplever som et godt tillæg til 
sagsarbejdet. Og så spiller samarbejdet 
med Bech-Bruuns andre afdelinger og 
i særdeleshed med kollegerne i afde-
lingen også en afgørende rolle for hans 
udvikling: 

”Den daglige sparring og det tætte sam-
arbejde med andre advokater og partne-
re giver mig allermest. Mine kolleger  
og chefer er jo ekstremt dygtige. Den  
direkte kommunikation med klienterne  
og den større indsigt i deres hverdag, 
som løbende kommer i takt med min  
erfaring, giver helt klart en bedre forstå-
else for klientens behov, arbejdsgange 
og krav. Personligt kan jeg mærke, at det 
er denne forståelse, der har udviklet mig 
mest og løbende gør mig til en bedre  
advokat.”

I Bech-Bruun prioriterer vi vores talentudvikling højt og  
stræber efter at understøtte vores medarbejderes personlige 
og professionelle udvikling på bedste vis. At ‘vokse op’  
i Bech-Bruun giver både vores jurister en særdeles  
specialiseret uddannelse og en naturlig forretningsforståelse. 
Vi investerer i udviklingen af vores jurister og støtter dem  
på rejsen fra spirende talenter til specialiserede rådgivere. 
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Jeg vil ikke gå på kompromis med de faglige 
udfordringer og et godt arbejdsmiljø 

Der var fart på fra starten, da Cecilie  
Frey Sørensen startede i Bech-Bruun 
som stud.jur. i 2018. Hun studerede og 
boede i Aalborg, var daglig leder i en 
retshjælp og deltog i den internationa-
le procedurekonkurrence Willem C. Vis 
International Moot Court. Som ambitiøs 
jurastuderende ønskede hun samtidig at 
tage første skridt i sin karriere hos en stor 
advokatvirksomhed. I dag er Cecilie ad-
vokatfuldmægtig, hvor hun dagligt bliver 
udfordret fagligt og har mulighed for at 
lære af de bedste: 

”Bech-Bruun er en fantastisk arbejds-
plads, hvor faglighed, grundighed og 
højt til loftet er i fokus. Arbejdet med 
fortsat at være de bedste fornemmes  
i alle dele af Bech-Bruun, uden at der 
opstår spidse albuer eller på bekostning 
af den gensidige opbakning mellem kol-
leger. Det er i høj grad motiverende og 
med til at give en oplevelse af at være en 
del af noget større – et velsammensat og 
yderst velfungerende hold, der løfter op-
gaver i flok og samtidig løfter hinanden. 
I bund og grund bekræfter mit arbejde 

hos Bech-Bruun mig hver dag i, at jura er 
mit rette felt, og det synes jeg, er unikt.”

Cecilie arbejder til daglig med data-
beskyttelse i Bech-Bruuns afdeling IP 
& Technology. Det komplekse område 
kræver kendskab til lovgivning og prak-
sis på andre retsområder og et overblik 
over, hvordan de forskellige regelsæt 
kan spille sammen. På trods af komplek-
siteten er Cecilie dog ikke i tvivl om, at 
hun er det rette sted:  

”Vi har et stærkt samarbejde i IP & Tech-
nology. Her er der altid en åben dør, en 
uformel stemning og rig mulighed for 
faglig sparring. Jeg får ansvar og bliver 
udfordret, men jeg har aldrig oplevelsen 
af, at jeg står alene, og det har i høj grad 
har været med til at booste min faglige 
udvikling.”

Som advokatfuldmægtig i Bech-Bruun 
har Cecilie fulgt det interne udviklings-
forløb RISE, der er skræddersyet til de 
forskellige stadier i fuldmægtiguddan-
nelsen:

”Jeg har haft stor gavn af de forskellige 
uddannelsesforløb. Det er særligt brug-
bart, at forløbene er tilrettelagt, så de 
ikke kun fokuserer på værktøjer og kur-
ser, der er relevante i ren arbejdshense-
ende, men at uddannelserne i høj grad 
har fokus på medarbejderne som hele 
mennesker. Jeg har både fået værktøjer, 
der er med til at styrke samarbejdet på 
arbejdspladsen og værktøjer, der styrker 
mig personligt.”   

Udviklingsforløbet har også gjort det 
klart for Cecilie, at balancen mellem  
arbejde og privatliv er vigtig for at opnå 
sine karriereambitioner: 

”Det er vigtigt for mig at have en god  
balance mellem mit arbejde og mit 
privat liv, og netop den balance har ud-
viklingsprogrammerne også været med 
til at lære mig vigtigheden af. Jeg vil ikke 
gå på kompromis med de faglige udfor-
dringer og et dynamisk arbejdsmiljø,  
men jeg er bevidst om, at hvis jeg skal 
indfri mine forventninger til mig selv, så 
skal der være balance.” 
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BechBruun imødekommer mine karriereambitioner 
og klæder mig samtidig på til rollen som rådgiver

Praktiske overvejelser, kommercielle 
forhandlinger og benhård jura. Arbejdet 
som insolvensadvokat spænder bredt, 
og de forskelligartede opgaver og dage 
er præcis det, der motiverer advokat 
Alexander Lind Vedelsby. For seks år  
siden startede han sin karriere som stud.
jur. i Bech-Bruun, og siden da har det 
været ‘et naturligt valg’ at fortsætte sin 
udvikling på kontoret på Langelinie Allé: 

”Jeg har igennem alle år været rigtig glad 
for Bech-Bruun og særligt mine gode  
og fagligt dygtige kolleger kombineret 
med spændende og udfordringer sager.  
Siden jeg var advokatfuldmægtig, har 
jeg fået stort ansvar dog altid med mu-
lighed for hjælp undervejs. I afdelingen 
arbejder vi primært i mindre teams, der 
sættes sag for sag. Jeg har derfor ar-

bejdet sammen med alle mine kolleger 
i afdelingen, hvilket har skabt et godt 
sammenhold, og gør det sjovt at gå på 
arbejde. Afdelingens partnere har des-
uden været rigtig gode til at lære fra sig 
og været åbne for sparring, hvilket jeg 
har oplevet som en oprigtig interesse  
i at uddanne mig til at blive en god ad-
vokat. Det har derfor været et naturligt 
valg for mig at fortsætte min karriere hos 
Bech-Bruun.”

Selvom titlen nu er advokat, fortsætter 
‘mesterlæren’ for Alexander med større  
sagsansvar og ledelsesansvar overfor 
yngre kollegaer i afdelingen. Det sam-
me gælder udviklingsforløbene RISE og 
STRETCH, som Alexander har deltaget i, 
først som advokatfuldmægtig og nu som 
advokat. Forløb, som har været med til at 

styrke hans personlige og professionel-
le kompetencer, og som til stadighed er 
med til at udvikle ham til en bedre rådgi-
ver for klienterne: 

”Bech-Bruun imødekommer mine kar-
riereambitioner og klæder mig samtidig 
på til rollen som rådgiver med udgangs-
punkt i mine personlige styrker. I min 
nuværende stilling er der rig mulighed 
for at videreudvikle mine kompetencer, 
hvilket Bech-Bruun i høj grad understøt-
ter. Dels er der fortsat stor sparring på sa-
gerne med afdelingens partnere, og dels 
tilbyder huset nogle rigtig gode kom-
petencegivende kurser, som udvikler og 
styrker mig. For mit vedkommende tilby-
der Bech-Bruun alle de karrieremulighe-
der, som jeg ser for mig selv på sigt.” 



27

Vi har fokus på hele mennesket for at skabe 
de bedste betingelser for udvikling og læring

Markedsledende, innovative og sam-
arbejdende. Der er en klar rød tråd fra 
Bech-Bruuns strategiske mål og visioner 
til de ambitiøse og skræddersyede ud-
dannelsesforløb, som vores jurister hvert 
år deltager i. Bag uddannelserne står 
Bech-Bruuns eget Academy, der følger 
tidens tendenser for at være på forkant 
med udviklingen i erhvervslivet i en tid, 
hvor markeder forandrer sig hurtigere 

end nogensinde før og konstant stiller 
nye krav til ny viden. 

”Vi uddanner vores talenter til de stær-
keste juridiske rådgivere,” fortæller ud-
dannelseschef Jeannette Skjoldager og 
uddyber: ”I vores øjne indebærer det, 
at vores jurister, udover at have en høj 
juridisk faglighed, også kan agere spar-
ringspartnere for vores klienter, forstå 
deres markeder og se hele vejen rundt 
om en kompleks sag. Derfor arbejder vi i 
Academy som noget særligt med alt det 
rundt om juraen, så vi efter vores overbe-
visning uddanner og udvikler de bedste 
juridiske rådgivere, så de både fagligt og 
personligt bliver styrket til at levere det 
bedste til vores klienter.”

I Bech-Bruun findes der skræddersyede  
udviklingsprogrammer til medarbejdere  
på alle karriereniveauer. Det starter på 
studenterniveau, hvor især trivsel er i fo-
kus, og fortsætter op gennem karrieren 
som advokatfuldmægtig, advokat og 
partner. 

”Hvis vores udviklingsprogrammer skal 
skabe værdi, er det helt afgørende, at de 
rammer rigtigt i juristernes udvikling. Det 
er blandt fokuspunkterne for den måde, 
vi arbejder med medarbejderudvikling. 
Som advokatfuldmægtig er det vigtigt, 

at vi med vores planlægning af undervis-
ning også tager hensyn til, at de fortsat 
er under uddannelse hos Advokatsam-
fundet, at de skal lære et fagområde at 
kende, at de skal indgå i et nyt team og 
være en del af en afdeling med kom-
plekse dynamikker, samtidig med at de 
skal lære om forretningsudvikling og  
klientkontakt. Vores specialister bidrager 
selv til en stor del af læringen med den 
høje faglighed som kernen, mens vores 
skræddersyede uddannelsesforløb har 
fokus på den helt individuelle kompe-
tenceudvikling,” siger Jeannette og fort-
sætter: 

”Vi har fokus på hele mennesket for at 
skabe de bedste betingelser for udvik-
ling og læring. Vi lærer alle sammen på 
forskellige måder og på forskellige tids-
punkter i vores karriere og i livet. Derfor  
er det individuelle potentiale et vigtigt  
og stærkt redskab og fokuspunkt i man-
ge af vores udviklingsforløb, hvor vores  
jurister får hjælp fra professionelle er-
hvervsrådgivere til at hjælpe med at  
definere deres individuelle potentiale, 
arbejde med udviklingspunkter og styrke  
alle i både trivsel og performance. På 
den måde bliver den enkeltes indsats 
så stærk som muligt, så vi kan skabe de 
bedste resultater – sammen.”

Som højt specialiseret advokatvirksomhed er det afgørende for vores forretning, at vores  
juridiske rådgivere til enhver tid er blandt de dygtigste i branchen. Hos Bech-Bruun arbejder 
vi derfor hele tiden for at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde de  
allerbedste talenter og stærkeste profiler. Det gør vi blandt andet gennem ambitiøse og 
skræddersyede udviklingsprogrammer i vores eget Academy. 

managing associates  
– 3 kvinder, 4 mænd

har møderet for Højesteret  
og landsret7 66
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Internationalt udsyn  
udvikler fremtidens talenter

Jonas, praktikant på den  
danske ambassade  
i Washington D.C., USA

”I min stilling som praktikant sidder jeg 
både med et ben i ambassadens han-
delsafdeling og afdelingen for økono-
misk diplomati. Snitfladen mellem rollen  
som ’offentlig konsulent’ og politisk  
aktør som repræsentant for Danmarks 
værdier er utrolig spændende. Jeg føler 
allerede nu, at det har styrket min faglige 
profil som jurist. Der er ingen tvivl om, at 
de erfaringer, jeg gør mig her, har positiv 
indflydelse på min fremtid – både gene-
relt og i Bech-Bruun.

Der var i starten et større kulturchok end 
forventet, idet USA også på gadeplan 
føles meget splittet. Man skal ikke køre 
langt ud af byen, før man møder den  
opdeling, der har præget nyhederne 
derhjemme med Trump i front. Men den 
dynamik er kun med til at gøre det hele 
mere spændende!” 

Jonas Sandgren, stud.jur.  
i afdelingen Fast Ejendom & Entreprise

I Bech-Bruun har vi et internationalt fokus, og vi lægger stor vægt på livslang læring og  
personlig udvikling. Derfor uddeler vi hvert år en række studielegater til vores stud.jur.er,  
der ønsker at studere i udlandet. I 2021 har flere af vores stud.jur.er været på udveksling  
i blandt andet Schweiz, USA og England.
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Victor på udveksling i Zürich, 
Schweiz

”Jeg valgte at tage af sted på udveksling 
for at udvikle mig personligt og som et 
afbræk fra de normale undervisnings-
rammer på Aarhus Universitet. Derud-
over ønskede jeg at stifte bekendtskab 
med en anden kultur og prøve kræfter 
med et andet undervisningssystem end 
det danske. Og det har jeg i den grad. 
Undervisningen er målrettet internatio-
nale forhold og foregår på engelsk, hvil-
ket jeg er sikker på at kunne drage nytte 
af i mit arbejde hos Bech-Bruun efter 
endt udvekslingsophold.

 Jeg har væsentligt flere skemalagte 
undervisningstimer her, så jeg bruger 
mere tid på skolen i løbet af semesteret, 
end jeg er vant til i Danmark. Men der 
er også tid til at bruge weekenderne på 
vandreture og hikes rundt omkring i hele 
Schweiz og særligt i Alperne.”  

Victor Søndergaard Nielsen,  
stud.jur. i afdelingen Rekonstruktion 

Nanna og Josephine på  
udveksling i Norwich,  
England

”Det er spændende at lære om det en-
gelske retssystem, og det er fantastisk at 
møde så mange forskellige mennesker 
fra hele verden. 

I Norwich bor de fleste studerende på 
campus, så der er nærmest højskole-
stemning. Vores universitet har over  
200 societies og 58 sportsklubber, så vi 
engagerer os også i foreningslivet. Vi  
har fx været en weekend med ‘The 
Mountaineering Club’ i Lake District 
for at vandre. Derudover er vi medlem 
af yogaklubben, international students 
society, Wine & Cheese society og Law 
Society. 

Vi nyder virkelig at dele oplevelsen med 
hinanden, og vi føler os heldige over, at 
vi kan dele minderne, når vi er tilbage i 
Aarhus!”

Nanna Hvidkjær Frederiksen,  
stud.jur. i afdelingen IP & Technology

Josephine Bak Attermann, stud.jur.  
i afdelingen Fast Ejendom & Entreprise  
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Samfund

I Bech-Bruun er vores højt specialiserede viden vores allerstørste styrke. Også når det  
kommer til vores bidrag til samfundet omkring os, er viden kernen i vores tilgang til  
samfundsansvar. Med udgangspunkt i netop den juridiske specialistviden sætter vi vores 
kompetencer i spil og gør en aktiv indsats for at bidrage positivt til en mere bæredygtig  
fremtid.

Vores ambitioner
•  Vi vil udvise samfundsansvar ved at spille en aktiv rolle i verden omkring os.

•  Vi vil sætte vores juridiske viden i spil og bidrage til samfundets grundlæggende  
retssikkerhed. 

•  Vi vil med vores samarbejdsprogram BB Impact gøre en aktiv forskel for en bæredygtig 
fremtid.

Vi planlægger i 2022
•  At sætte et fortsat fokus på det aftryk, vi efterlader på samfundet omkring os.

•  At sikre et fortsat højt niveau af videndeling og derigennem sikre, at vores højt  
specialiserede viden omsættes til konkret handling.

•  At understøtte udviklingen af flere startup-virksomheder med bæredygtige visioner  
gennem BB Impact-programmet.

•  At have et fortsat fokus på at prioritere vores pro bono- arbejde. 
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Vores samfundsansvar

Bech-Bruuns juridiske specialister er både anerkendte og vellidte, og med den 
position følger et ansvar, som vi kontinuerligt arbejder for at leve op til.

Som førende advokatvirksomhed tager 
vi med udgangspunkt i vores juridiske 
kompetencer et medansvar for at sikre 
det fundament og de principper, som 
vores fælles samfund er bygget på. Det 
gælder både, når vi rådgiver danske og 
internationale virksomheder og i sager 
med stor betydning for den enkelte bor-
gers retssikkerhed.

Samtidig er vi bevidste om, at der er en 
risiko for, at virksomheder og organisa-
tioner uden adgang til specialiseret  
juridisk rådgivning ikke har de samme 
muligheder for at navigere inden for lov-
givningens rammer, hvilket potentielt 
kan bidrage til at skabe ubalance og ulige 
fordeling i samfundet.

Denne risiko har vi i året, der er gået, bi-
draget til at minimere. Gennem en række 
konkrete tiltag har vi således delt vores 
juridiske specialistviden med blandt  
andet iværksættervirksomheder, ngo’er 
og en række mindre virksomheder og 
organisationer for sikre, at deres vigtige 
arbejde for en mere bæredygtig fremtid 
har de bedste forudsætninger.

Dermed tager vi med udgangspunkt i 
vores stærkeste kompetencer et aktivt 
samfundsansvar og yder et målrettet bi-
drag til at nedbringe risikoen for ubalan-
ce og ulighed i samfundet. 

I vores arbejde med samfundsansvar til-
slutter vi os desuden principperne om 

arbejdstagerrettigheder i FN’s Global 
Compact, som omfatter frihed til organi-
sering, udryddelse af tvangsarbejde og 
børnearbejde samt eliminering af dis-
krimination i arbejds- og ansættelses-
forhold. 

Samtidig bidrager vi til en række af FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling 
gennem vores samarbejdsprogram for 
bæredygtige startup-virksomheder,  
BB Impact.
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Bæredygtige partnerskaber 
for en grønnere fremtid

2021 markerede en markant milepæl for 
vores bidrag til en grønnere fremtid. 10 
bæredygtige partnerskabsvirksomheder 
har på tre år været en del af BB Impact. 
Her har vores juridiske specialister ydet 
gratis rådgivning og bistået de bæredyg-
tige startups på deres rejse fra vision til 
virkelighed. 

”De fleste startups opstår på baggrund 
af en god idé eller en vision om en bedre 
fremtid. Men det er de færreste iværk-
sættere, der på forhånd er klar over, hvad 
det kræver at etablere et sundt funda-
ment at bygge sin virksomhed på. I BB 
Impact gør vi netop det: Vi hjælper de ny-
startede virksomheder ved at sikre, at der 
er styr på alle de potentielle juridiske fald-
gruber,” fortæller Thomas Gjøl-Trønning, 
der er partner i Bech-Bruun og står i spid-
sen for BB Impact-programmet.

Bech-Bruuns specialister har siden 2019 
rådgivet en række visionære startups 
med ambitioner om at sikre en grønnere 
fremtid. Partnerskaberne tæller blandt 
andet bæredygtig fødevareprodukti-
on, udvikling af ny vedvarende energi og 
værktøjer til en stærkere verdenssund-
hed. Alle har de det til fælles, at de arbej-
der for at bidrage til et eller flere af FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling.

”Det helt særlige ved BB Impact er, at 
vi virkelig engagerer os i de startups, vi 
hjælper gennem programmet. I stedet 
for blot at støtte bæredygtige udvik-
lingsprojekter gennem et økonomisk  
bidrag, tager vi i Bech-Bruun skridtet 
fuldt ud og arbejder helt tæt sammen 
med de virksomheder, der skal sikre 
fremtidens grønne løsninger,” siger  
Thomas om BB Impact-programmet.

Juridisk rådgivning med 
mening
Visionen bag BB Impact er klar. Vi bidra-
ger til en mere bæredygtig fremtid ved 
at sætte vores vigtigste ressource i spil: 
Højt specialiseret juridisk rådgivning.  
I Bech-Bruun sætter vi således handling 
bag ordene og hjælper de virksomheder, 
der skal være med til at skabe fremtidens 
grønne løsninger. 

For en spirende startup-virksomhed kan 
et mangelfuldt juridisk grundlag nemlig 
risikere at spænde ben for deres fremti-
dige succes. Det gælder både de grund-
læggende ejeraftaler og efterlevelse af 
GDPR, men også håndtering af nye inve-
storer og kontraktarbejde, efterhånden 
som virksomhederne skaber vækst.

”De virksomheder, vi hjælper gennem 
BB Impact-programmet adskiller sig  
typisk ganske meget fra vores traditio-
nelle, veletablerede klienter. Det er en 
stor inspiration at arbejde så tæt med 
mennesker, der er drevet af en passion 
for en bedre fremtid. Det giver mit virke 
som advokat en ekstra dimension at lære 
menneskerne bag at kende, forstå den 
måde, de ser verden på, og hjælpe dem 
til at få den bedste start på rejsen mod 
deres mål. Det gør mig samtidig klogere 
på en lang række nye forretningsområ-
der, og det tager jeg med mig i mit øvrige 
rådgivningsarbejde for vores klienter,” 
siger advokat Ninna Faurby Christensen 
om sit engagement i BB Impact.

For Bech-Bruuns juridiske specialister 
giver rådgivningen af startup-virksom-
heder gennem BB Impact desuden et 
enestående indblik ind i fremtidens  
løsninger. 

”Tanken om, at vi rådgiver nogle af de 
virksomheder, som sidder med nøglen til 
fremtidens grønne løsninger, er en stor 
personlig motivation for mig. BB Impact 
gør det muligt for os som advokater at 
bidrage til en mere bæredygtig udvikling 
med udgangspunkt i det, vi er allerbedst 
til: Juridisk rådgivning af virksomheder. 
Det viser, at vi tager vores samfundsan-
svar alvorligt, og det er jeg stolt af at kun-
ne bidrage til,” siger advokatfuldmægtig 
Caroline Thorlacius Bondrop.

I 2021 rådgav Bech-Bruuns specialister 
både nuværende og tidligere BB  
Impact-partnere, der står på egne ben  
i dag. En større ansøgningsrunde er også 
igangsat i året, der er gået. Målet er at 
udvide BB Impact med yderligere en 
række startup-virksomheder i løbet af 
2022.

BB Impact er vores samarbejdsprogram, hvor vi bidrager til fremtidens klimaløsninger 
gennem rådgivning af ambitiøse startups drevet af bæredygtige visioner.

Det er en stor inspiration at arbejde  
så tæt med mennesker, der er drevet  
af en passion for en bedre fremtid. 
Ninna Faurby Christensen



33

Reel
Klimavenlig strøm fra vind og solenergi
Reel understøtter særligt FN’s verdens
mål 7 om bæredygtig energi.

Pinkorange
Bedre og sundere toiletvaner
Pinkorange understøtter særligt FN’s 
verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

Teal Medical
Innovation i sundhedsvæsenet
Teal Medical understøtter særligt FN’s 
verdensmål 9 om industri, innovation og 
infrastruktur

SoilSense
Mindre vandforbrug i landbruget
SoilSense understøtter særligt FN’s  
verdensmål 2, 6 og 12 om at forbruge  
og producere ansvarligt.

Climate Solutions
Lagring af verdens CO2udledning  
i fast form
Climate Solutions understøtter særligt  
FN’s verdensmål 7 om bæredygtig  
energi

Vital Beats
Et bedre liv med pacemaker
Vital Beats understøtter særligt FN’s  
verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

Jamii.one
Bedre finansielle muligheder for  
verdens fattigste
Jamii.one understøtter særligt FN’s  
verdensmål 1 om at afskaffe fattigdom.

Foodture
Fremtidens proteinkilde
Foodture understøtter særligt FN’s  
verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og 
produktion.

Circular Food Technology
Cirkulær fødevareproduktion
Circular Food Technology understøtter 
særligt FN’s verdensmål 12 om ansvarligt 
forbrug og produktion.

Restaurant Lola
Socialtgastronomisk projekt for  
mennesker på kanten af samfundet
Restaurant Lola understøtter særligt 
FN’s verdensmål 8 om anstændige jobs 
og økonomisk vækst.

BB Impact-virksomhederne gennem tiden
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Red Barnet er en af landets største ngo'er. Med cirka 2000  
frivillige fordelt over 50 lokalforeninger i Danmark kæmper 
Red Barnet for børns rettigheder – internationalt og herhjem-
me. For mange børn og unge har 2021 været et særligt udfor-
drende år grundet COVID-19- situationen. Med støtte fra  
regeringen, fonde og virksomheder har Red Barnet kunne  

SMILfonden blev startet i 2014 af Sisse Fisker, og lige siden har 
foreningen arbejdet for at give alvorligt og kronisk syge børn 
og deres familier mulighed for et afbræk fra en hverdag med 
sygdom. Med sjove aktiviteter både på og uden for hospitaler-
ne skaber SMILfonden et stærkt fællesskab blandt familierne. 
SMILfonden har desuden etableret det kreative værksted  

SMILET for indlagte børn på Rigshospitalet, hvor børnene og 
deres søskende kan få en pause fra hospitalslivet. Bech-Bruun 
støtter SMILfonden ved at levere juridisk rådgivning pro bono til 
foreningen, og Niels Kornerup, partner i Bech-Bruun, har siden 
2018 været en del af SMILfondens bestyrelse.  

Pro bono

Hos Bech-Bruun tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Derfor yder vi hvert år gratis  
rådgivning til en række organi sationer, der arbejder for en bedre verden – både lokalt  
og globalt. Her kan du møde nogle af de organisationer, som har modtaget gratis juridisk  
rådgivning i 2021.

gøre en ekstra indsats for børnene i form af blandt andet 
oplevelses pakker, lektiehjælp og sommerlejre. Lars Svenning 
Andersen, advokat i Bech-Bruun, har siden 2013 været  
ulønnet lands formand for organisationen, hvilket blandt andet  
omfatter arbejdet som bestyrelsesformand i Red Barnet i  
Danmark.
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Bellevue Teatret blev skabt for mere end 80 år siden af den 
verdensberømte arkitekt Arne Jacobsen. Teatret har status 
som egnsteater i Gentofte Kommune og præsenterer blandt 
andet egen dramatik, musikteater og familieforestillinger sam-
men med koncerter, standup og gæstespil for kommunens 

borgere og tilrejsende fra hele landet. Bech-Bruun støtter  
Bellevue Teatret med juridisk rådgivning pro bono.  
Niels Kornerup, partner i Bech-Bruun, er formand for teatrets 
bestyrelse, og i den forbindelse har det primære arbejde i  
2021 bestået i bestyrelsesarbejde for teatret.

Djøfs iværksætterretshjælp er en hjælp til Djøfs medlemmer, 
der enten er iværksættere eller går med tanker om at blive det. 
I 2021 har Bech-Bruun ydet pro bono-arbejde i form af gratis 
retshjælp til Djøfs medlemmer, der kan søge råd om juridiske 
spørgsmål vedrørende iværksætteri, fx hvilken selskabsform 

man skal vælge, overvejelser i forhold til ejerstruktur, gennem-
læsning af kortere kontrakter samt spørgsmål om moms og 
skat. Ninna Faurby Christensen, advokat i Bech-Bruun, har  
stået for den juridiske rådgivning.

Dansk Søredningsselskab (DSRS) er en almennyttig forening, 
der hjælper fritids sejlere og bådejere ved ikke-livstruende  
situationer til søs og assisterer det offi cielle beredskab.  
Bech-Bruun støtter foreningens arbejde ved at levere juridisk  
bistand pro bono og har i 2021 blandt andet hjulpet med for-

sikrings-, selskabs- og skatteforhold, donationspolitikker, 
fondsansøgninger, GDPR, ansættelses- og lejekontrakter  
samt diverse indkøb af redningsbåde og udstyr. Desuden er 
Jes Anker Mikkelsen, partner i Bech-Bruun, medlem af  
bestyrelsen. 
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Alle har ret til  
at høre til

”Alle har ret til at høre til. Alle har behov 
for at høre til.” Siden Mary Fonden blev 
sat i verden i 2007, har missionen været 
at forsvare den ret og støtte op om det 
behov. Med indsatsområderne Mobning 
& Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed 
arbejder Mary Fonden for at bekæmpe  
social isolation. 2021 har ikke været en 
undtagelse, snarere tværtimod. Social  
afstand og nedlukninger i 2020 har 
skabt øget ensomhed, og Mary Fonden 
har sat flere initiativer i gang for at kom-
me stigningen blandt unge til livs og 
styrke trivslen i skolerne. 

Med EM som  
omdrejningspunkt
Efter mange måneder hver for sig var 
sommerens fælles fodboldfeber kær-
kommen for mange danskere, og sam-
menholdet på og uden for banen op-
nåede nye højder. Også hos Mary 
Fonden prægede de rød/hvide farver 
dagsordenen:

”EM i fodbold i sommer kom på et tids-
punkt, hvor vi virkelig havde brug for 
sammenhold. Og i Mary Fonden beslut-
tede vi os for at bruge EM-slutrunden 
som anledning til at understøtte fæl-
lesskaberne og derigennem bekæmpe 
ensomhed. Sammen med DR, DBU og 
Østifterne opfordrede vi danskerne til at 
mødes og holde fodboldfest med nabo-
erne på villavejen, i opgangen eller andre 
i lokalområdet. Og danskerne tog vir-
kelig udfordringen op. Over hele landet 
blev der sat gang i Fantastiske Fodbold-
fester på væresteder, plejehjem, villave-
je, campingpladser samt i fælleshuse og 
gårdmiljøer. Og vi distribuerede 150 kas-
ser med festligt indhold til fodboldfester 
i hele landet,” fortæller Mary Fondens  
direktør Helle Østergaard.

Til kamp mod mobning  
i sporten
Herrelandsholdet stillede dog ikke kun 
op til kamp på banen. I forbindelse med 

en hjemmekamp i oktober valgte et 
samlet landshold at vise deres opbak-
ning til Mary Fondens nye initiativ:  
Antibulli Fodbold, et antimobberedskab 
til fodboldtrænere, som fonden netop 
havde lanceret i samarbejde med DBU. 
Antibulli Fodbold er et koncept, der giver 
konkrete råd og øvelser til træningen af 
6- til 12-årige, der styrker spillernes tole-
rance og respekt for hinanden og hjælper 
med at skabe gode børnefællesskaber, 
der forebygger eksklusion og mobning. 
Med stærke ambassadører som herre-
landsholdets Kasper Schmeichel og kvin-
delandsholdets Pernille Harder har 12-15 
fodboldklubber allerede taget initiativet 
til sig, og i 2022 skal det ud at leve i flere 
klubber.

Skolestyrken sat i gang
Det var dog ikke kun på fodboldbanerne,  
at Mary Fonden satte ind i 2021. Med 
mobning og trivsel som indsatsområde 
har fonden også haft et styrket fokus på 

Siden 2007 har Mary Fonden med H.K.H Kronprinsessen  
i spidsen arbejdet for at skabe et samfund, hvor alle 
oplever, at de hører til. 2021 stod for mange danskere  
i fodboldens tegn, og det gjaldt også i Mary Fonden, hvor  
der var fokus på trivsel på grønsværen, rød/hvide farver  
og fantastiske fodboldfester. Bech-Bruun har siden 2015  
været fast juridisk rådgiver for Mary Fonden pro bono.
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skolerne. Efter flere års tæt samarbejde 
med Børns Vilkår og Red Barnet lance-
rede fonden tilbage i 2019 programmet 
Skolestyrken: Et helhedsorienteret sko-
letrivselsprogram, der involverer alle i og 
omkring skolen i arbejdet med at identi-
ficere og bekæmpe mobning. 

I 2021 kom programmet for alvor ud at 
leve: ”18 skoler har nu implementeret 
Skolestyrkens fulde program. Og mel-
dingerne fra skolerne tegner rigtig godt. 
Skolestyrken giver alle ansatte på skolen 
fælles viden og tilgang til at skabe trivsel  
og forebygge mobning. Og alle ved, 
hvad de skal gøre, når mobning opstår.  
I det kommende år skal endnu flere sko-
ler i gang med programmet, og vi skal i 
gang med evaluere på effekten af det,” 
fortæller Helle. 

Styr på det juridiske arbejde
Ansættelseskontrakter, samarbejdsaf-
taler, juridiske tvister, GDPR-lovgivning, 
varemærkeregistrering og meget mere. 

Opgaverne spænder bredt i Mary Fon-
den, og juridiske spørgsmål er der nok 
af. Siden 2015 har Bech-Bruuns partner 
Lise Lauridsen været kvinden til at svare 
på dem som fast juridisk pro bono-part-
ner til fonden:  

”Mit samarbejde med Mary Fonden er 
en god mulighed for at være med til at 
gøre en forskel. Det er motiverende,  
at den juridiske viden og erfaring, som 
jeg har tilegnet mig gennem årene, kan 
bidrage til fondens arbejde og vigtige 
formål,” siger Lise Lauridsen.

De mange års samarbejde har blandt  
andet givet Lise et indgående kendskab 
til fonden - en kompetence, der spiller 
en vigtig rolle for Mary Fonden: 

”Vi har haft et pro bono-samarbejde 
med Lise Lauridsen igennem mange år, 
som vi er meget tilfredse med og sæt-
ter virkelig stor pris på. Det betyder, at 
vi altid – uanset om det er ansættelses-

spørgsmål, kontrakter eller rådgivning  
– får ydelser af højeste kvalitet. Det bety-
der utrolig meget for os i Mary Fonden, 
at Lise kender fonden og vores måde at 
arbejde på, hvilket gør, at vi altid føler,  
vi er i gode hænder i forhold til alt, der 
har med jura at gøre. Derudover er det 
vigtigt for en fond som Mary Fonden,  
der prioriterer midlerne til projekter med 
fokus på at bekæmpe social isolation, 
at vi ikke har en stor udgiftspost til juri-
disk bistand. Endvidere er Bech-Bruun 
et stort hus med mange specialiserede 
kompetencer, hvilket betyder, at vi kan 
trække på disse, når det er nødvendigt. 
Så alt i alt er Bech-Bruun, og i særdeles-
hed Lise, en rigtig vigtig og meget  
værdsat pro bono-partner for os,” siger 
Helle Østergaard.

Foto: Mary Fonden
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Vores viden  
gør en forskel

Siden 2016 har Bech-Bruuns General 
Counsel Uddannelse givet ledende ju-
rister i dansk erhvervsliv et solidt funda-
ment til rollen som ledelsens strategiske 
sparringspartner. Med viden og konkrete 
redskaber bliver deltagerne rustet til at 
skabe samspil mellem ledelsens strate-
giske mål og den juridiske afdeling for at 
skabe mere synlig værdi i en forretnings-
mæssig kontekst.  

Rollen som ledende jurist i organisatio-
nerne er under stor forandring. Mange 
virksomheder ser i dag værdi i at bringe  
chefjurister og den juridiske afdeling 
mere i spil i den overordnede strategiske 
planlægning og implementering. 

Fokus på chefjuristen 
På baggrund af denne udvikling og en 
efterspørgsel fra flere virksomheders 
chef jurister udviklede Bech-Bruun i 
2016 General Counsel Uddannelsen,  
der med et ambitiøst og unikt program 
giver ledende jurister et solidt funda-
ment til rollen som ledelsens strategiske 
sparringspartner: 

”Virksomhedernes juridiske afdelinger 
står over for nye kompetencekrav og 
øgede forventninger, hvor de skal levere 
mere end juridisk rådgivning for at skabe 
synlig værdi i en forretningsmæssig kon-
tekst. Med General Counsel Uddannel-
sen giver vi de ledende jurister ny viden 
og nye kompetencer inden for ledelse, 
forretningsudvikling, strategi, økonomi  

og kommunikation, så de lettere kan 
skabe synergi mellem virksomhedens 
overordnede strategi og den juridiske  
afdeling,” fortæller uddannelseschef 
Jeannette Skjoldager, som står i spidsen 
for Bech-Bruun Academy.

Uddannelse og netværk 
Uddannelsen tager afsæt i vores egen 
strategiske tilgang til læring og udvikling, 
hvor jura og forretningsforståelse kom-
bineres med personlig kompetenceud-
vikling. Med anerkendte undervisere fra 
institutioner som INSEAD, AVT Business 
School, Cambridge University/Judge 
Business School, Copenhagen Business  
School og fra dansk og udenlandsk  
erhvervsliv giver uddannelsen ledende 

I Bech-Bruun yder vi hvert år en dedikeret indsats for at 
leve op til vores samfundsansvar. Det gør vi blandt andet 
ved at dele vores juristers ekspertise med verden omkring 
os. Gennem Bech-Bruun Academy underviser vores  
specialister på en lang række uddannelser, kurser og  
arrangementer, der bygger på dyb juridisk indsigt,  
konstant fokus på udviklingen i erhvervslivet og evnen  
til at tilpasse os den tid, vi lever i. 
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jurister kompetencer til at tænke hele 
vejen rundt og se, hvilke faktorer der 
skaber værdi og succes i forretningen. 
Siden 2016 har 112 chefjurister været 
igennem uddannelsen og er blevet en 
del af Bech-Bruuns eksklusive General 
Counsel Netværk. Her får de mulighed 
for at indgå i et unikt forum med person-

lig, faglig og forretningsmæssig udvik-
ling og sparring:

”Som chefjurist står du ofte alene, når 
vigtige strategiske og ledelsesmæssige 
beslutninger skal træffes. Møderne i Ge-
neral Counsel Netværket giver adgang 
til et professionelt og fortroligt forum, 

hvor deltagerne kan dele viden, inspire-
re hinanden og spørge hinanden til råds 
om alle de ting, der ofte fylder i en travl 
hver dag som ledende jurist. Vi kan se, at 
det er noget, der er brug for, og som vir-
kelig skaber værdi,” fortæller Jeannette.

Virksomhedernes juridiske afdelinger står over for  
nye kompetencekrav og øgede forventninger, hvor de 

skal levere mere end juridisk rådgivning for at skabe 
synlig værdi i en forretningsmæssig kontekst
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Vi hjælper organisationerne  
med at overholde lovgivningen

I maj 2018 blev det lovpligtigt for of-
fentlige myndigheder og en række virk-
somheder at have en databeskyttelses-
rådgiver (DPO). Efterspørgslen efter 
dygtige DPO’er er sidenhen kun vokset. 
For at møde denne efterspørgsel og bi-
stå virksomhederne med at opretholde 
GDPR-compliance, har Bech-Bruuns 
persondataspecialister siden 2016 delt 
ud af deres ekspertviden på vores egen 
DPO-uddannelse. 

Ambitionen med DPO-uddannelsen er 
at klæde landets DPO’er på til at arbejde 
med og rådgive om databeskyttelse, så 
de kan håndtere de krævende databe-
skyttelsesretlige spørgsmål og problem-
stillinger i deres organisation: 

”Det er helt afgørende at have styr på 
databeskyttelsesreglerne. Den første 
retssag i Danmark blev afgjort i starten  
af 2021, og mange andre venter på at 
komme for retten, hvilket vidner om, at 
det fortsat er vigtigt at styrke organisati-
oner og virksomheder i opgaven med at 
leve op til kravene i databeskyttelsesfor-
ordningen,” fortæller partner og databe-
skyttelsesspecialist Susanne Stougaard, 
der underviser på DPO-uddannelsen. 

”Bech-Bruun udbyder uddannelsen for 
at styrke vidensniveauet og klæde del-
tagerne på til at håndtere arbejdet med 
databeskyttelse og dermed være med til 
at sikre deres organisations compliance 
inden for databeskyttelse. Det er i sidste 
ende med til at sikre, at vi alle kan stole 
på, at andre behandler vores personop-

lysninger ordentligt og i overensstem-
melse med de gældende regler,” fort-
sætter hun.

Varetager DPO-rollen
Susanne er sammen med Bech-Bruuns 
andre specialister i databeskyttelse 
blandt de førende i landet og har mange  
års erfaring med at rådgive virksom-
heder og organisationer om reglerne og 
fortolkningen af disse. Udover det ind-
tager teamet selv DPO-rollen i en lang 
række virksomheder og offentlige myn-
digheder. I deres daglige arbejde er de 
derfor helt tæt på de udfordringer, virk-
somhederne kæmper med: 

”En problemstilling, som går igen hos 
mange organisationer, er, hvilke opgaver 
en DPO må varetage uden at kompro-
mittere sin egen uafhængighed. Der-
udover kan det også være en krævende 
opgave at udrulle databeskyttelsesloven 
i praksis. På DPO-uddannelsen giver vi 
DPO’en redskaber, som kan gøre løsnin-
gen af de mange og svære opgaver let-
tere – ikke kun i relation til det juridiske, 
men også kommercielt, kommunikativt 
og praktisk,” siger Susanne.

Bech-Bruuns databeskyttelsesspecia-
lister har siden 2016 uddannet over 300 
DPO’er.

Det har aldrig været vigtigere at have styr på databeskyttelse sreglerne end nu, hvor nye 
krav til databeskyttelse og GDPR- compliance kræver, at organisationerne er klædt på  
til at håndtere den stigende mængde opgaver. For at hjælpe organisationerne godt på 
vej har Bech-Bruuns førende persondataspecialister siden 2016 uddannet hundredvis af 
Data Protection Officers (DPO’er), der kan sikre et højt complianceniveau. 
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Siden lanceringen har Bech-Bruuns team af data-
beskyttelsesspecialister haft travlt, og de leverer nu 
DPO Service til 20 danske kommuner og en lang  
række virksomheder.

I 2017 lancerede Bech-Bruun outsourcing- løsningen 
DPO Service. Som den første uafhængige databe-
skyttelsesfunktion giver DPO Service virksomheder  
og myndigheder mulighed for at outsource den  
lovpligtige rolle som Data Protection Officer (DPO). 

DPO Service 



Miljø

I 2021 har vi fortsat haft et øget fokus på vores ressourceforbrug. Som advokatvirksomhed  
har vi ikke et stort industrielt produktionsapparat med et tilsvarende tungt klimaaftryk.  
Alligevel er omtanke for miljø og klima væsentligt for os, og vi arbejder kontinuerligt for at  
bidrage til grøn omstilling ved at minimere vores ressourceforbrug. Både som moderne  
advokatvirksomhed og som arbejdsplads for mere end 500 medarbejdere er det vigtigt for 
os, at vi også i fremtiden bidrager til en bæredygtig udvikling.

Samtidig er en stadigt stigende del af vores forretning knyttet til udviklingsprojekter til gavn 
for miljø og klima. Vi har igen i år rådgivet en række klienter inden for især vedvarende energi, 
grøn omstilling og bæredygtigt byggeri. 

Vores ambitioner
•  Vi vil løbende identificere relevante indsatsområder, hvor vi kan begrænse vores  

ressourceforbrug.

• Vi vil løbende optimere bæredygtige arbejdsgange.

•  Vi vil i højere grad prioritere at bruge leverandører med et tilsvarende fokus på klima  
og miljø.

•  Vi vil fortsat have fokus på samarbejde med aktører inden for vedvarende energi, grøn  
omstilling og bæredygtigt byggeri.

Vi planlægger i 2022
• At formulere en overordnet klimastrategi.

•  At yderligere kortlægge de områder, der kan være med til at minimere vores forbrug.

•  At have et øget fokus på vores leverandørers klimaaftryk.

•  At fastholde vores engagement i bæredygtig udvikling i byggebranchen.

•  At øge omfanget af vores rådgivning vedvarende energi og grøn omstilling.
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En målrettet indsats

Hos Bech-Bruun tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Det gælder også, når det 
kommer til omtanke for miljø og klima og den påvirkning, vores forretningsrelaterede 
aktiviteter fører med sig. 

Når vi forbruger el og varme på vores 
kontorer, når vores medarbejdere trans-
porterer sig til og fra arbejde, og når vi 
rejser verden rundt for at rådgive inter-
nationale klienter, udleder vi CO2, som 
påvirker klimaet. Derfor er det afgøren-
de, at vi yder en målrettet indsats for at 
minimere vores ressourceforbrug og 
dermed også vores CO2-udledning.

For at gøre vores klimaindsats håndgri-
belig både nu og i fremtiden, traf vi tilba-
ge i 2020 en beslutning om at udarbejde 
et årligt klimaregnskab. Regnskabet har 
i 2021 hjulpet os til at have et kontinu-
erligt fokus på vores forbrug og på de 
leverandører, vi samarbejder med. I de 
kommende år ønsker vi også, at klima-
regnskabet kan fungere som rettesnor 
i vores arbejde med at identificere rele-
vante indsatsområder, der kan være med 
til at sikre, at vi løbende nedbringer vores 
samlede CO2-udledning.

Bech-Bruuns klimaregnskab 
Med vores første klimaregnskaber i 2020 
og 2021 har det været vores mål at etab-
lere et brugbart værktøj, der kan hjælpe 
os til at stille skarpt på, hvordan vi i frem-
tiden kan arbejde endnu mere målrettet 
for at bidrage til en grøn omstilling.

Både i 2020 og i 2021 har vores trans-
port-, rejse- og kontoraktiviteter afveget 

væsentligt fra normalen. Vi har ganske 
enkelt hverken rejst med fly, kørt i bil  
eller opholdt os på vores kontorer i sam-
me grad, som vi normalt ville have gjort i  
løbet af et år. I stedet har vi stor udstræk-
ning holdt virtuelle møder og i lange  
perioder også arbejdet hjemmefra. 

Derfor tjener de forgange år heller ikke 
som det oplagte sammenligningsgrund-
lag for vores fremtidige adfærd. Men  
vores erfaringer fra 2020 og 2021 har  
alligevel givet os ny viden om, hvor vores 
ressourceforbrug er størst. Den indsigt 
bidrager til vores kommende arbejde 
med at definere de indsatsområder, der 
skal være medvirkende til at begrænse 
vores forbrug og dermed vores samlede 
CO2-udledning.

CO2-udledning i 2020  
og 2021
2020 og 2021 har rykket ved mange af 
vores faste vaner og rutiner, og vi har på 
kort tid omstillet os til en ny virkelighed 
og en række meget anderledes arbejds-
vilkår. Denne forandring spores tydeligt  
i vores CO2-forbrug, idet vi udledte  
cirka 47 % mindre CO2 i 2020 end i året 
forinden, mens vi i 2021 udledte cirka 
42 % mindre end i 2020. Udviklingen er 
især drevet af en reduceret rejseaktivitet 
som følge af COVID-19-pandemien. I de 
kommende år fortsætter vi arbejdet med 

at kortlægge vores forbrug og identifice-
re reduktionsmuligheder.

Fremtidens indsatsområder 
Den store forskel i vores forbrug fra 
2019-2021 understreger, at vores adfærd  
har stor indflydelse på den mængde 
CO2, vi udleder. Derfor intensiverer vi 
fremover vores indsats for at nedbringe 
vores forbrug. 

I 2022 er det derfor vores målsætning 
at fastlægge en klimastrategi med kon-
krete måltal for vores forbrug og en klar 
plan for vores fremtidige indsats. Her vil 
vi blandt andet have fokus på at stille 
højere krav til de leverandører, vi samar-
bejder med, om driften af vores kontorer 
og lignende indsatsområder, hvor vi kan 
skabe positiv udvikling.

Det er vores ambition, at vi gennem et 
kontinuerligt fokus på vores adfærd og 
forbrug af ressourcer skal nedbringe vo-
res CO2-udledning og dermed bidrage 
til den grønne omstilling. 

Bech-Bruuns klimaregnskab for 2021 
er udarbejdet i overensstemmelse med 
opgørelsesmetoden i den internatio-
nalt anerkendte standard for klimaregn-
skaber ‘Green House Gas-Protokollen 
– Corporate Accounting and Reporting 
Standard’.
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Klimabevidst  
kantine

Hver eneste dag serveres der ekstra-
ordinært velsmagende måltider i  
Bech-Bruuns prisbelønnede kantine i 
København. Til stor glæde for medarbej-
derne, men også til gavn for klimaet, for 
i vores køkken hænger kvalitet og smag 
tæt sammen med bæredygtighed.

Med et markant fokus på parametre som 
mindre madspild, mere grønt og en stor 
passion for dyrevelfærd og økologi arbej-
der både kokke og køkkenmedarbejde-
re hver dag for at servere velsmagende 
mad, der belaster klimaet mindst muligt.

”Smagsoplevelsen er altid i højsædet i 
vores kantine, hvor vi arbejder med råva-
rer af højeste kvalitet. For os går smag og 
kvalitet hånd i hånd med et klart mål om 
øget bæredygtighed. Vi arbejder for at 
sikre et minimalt madspild, et stigende 
indtag af grønt og ikke mindst med en 

tydelig holdning til biodiversitet og det 
klimaaftryk, vi efterlader,” fortæller  
Giovanni Fico, der er køkkenchef i  
Bech-Bruuns kantine, som har vundet 
prisen som årets kantine adskillige  
gange.

Konkrete mål for  
bæredygtighed
Vores køkken, som er en del af Meyers 
Kantiner, har forpligtet sig til at leve op  
til en række parametre for bæredygtig  
kantinedrift. Vi arbejder hver dag med 
konkrete målsætninger for vores klima-
aftryk, heriblandt et øget fokus på 
CO2-udledning, biodiversitet, økologi 
og dyrevelfærd.

I Bech-Bruuns kantine er samspillet mellem smag, kvalitet og 
øget bæredygtighed omdrejningspunktet i samtlige måltider.

CO2-udledningen fra vores kantinedrift 
er faldet med mere end 16 % siden 2020.

Andelen af økologiske råvarer er stigen-
de og var i 2021 på 54 %. 

 Vores mad bestod i 2021 af 18,24 % kød 
og 81,76 % frugt og grønt.

Vores daglige spild lå i 2021 på 4,44 g 
per medarbejder.

Bech-Bruuns kantine i tal
I året, der er gået, har vores køkken arbejdet målrettet med at sikre  
øget bæredygtighed: 

Kilde: Meyers Kantiner
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Klima
Vores kantine skal være CO2-neutral inden 2025.

Biodiversitet
Al fisk og skaldyr skal være på WWF’s grønne eller 
blå lister.

Økologi og dyrevelfærd
I 2025 skal 60 % af vores råvarer være økologiske.  
Alt kød skal være frilandskød inden 2025.
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Grøn fremtid  
– en naturlig investering

Efter to årtier på Langelinie Allé flytter 
Bech-Bruun i 2023 ind i et bæredyg-
tigt kontorhus i det nye københavnske 
byområde Nordø, som er under hastig 
udvikling. Og netop bæredygtighed har 
været et af omdrejningspunkterne i be-
slutningsprocessen om at flytte til et helt 
nyt domicil. Det nye byggeri får navnet 
Spidsen og er en markant investering i 
miljøet og i fremtidens Bech-Bruun. 

”Vi har en ambition om at være på for-
kant med udviklingen og minimere vores 
klimaaftryk mest muligt. Samtidig skal 
vores nye kontor kunne udvikle sig i takt 
med os og tilpasse sig vores skiftende 
behov. De betingelser lever Spidsen  
op til, og jeg glæder mig til, vi kan slå 

dørene op til vores nye rammer,” siger 
Steen Rode, Chief executive partner i 
Bech-Bruun og projektansvarlig for det 
kommende domicil.

Grønne ambitioner for  
København
For PFA, der står bag byggeriet af den 
nye bydel og kontorhuset Spidsen, er 
byggeprojektet en del af en større bære-
dygtig dagsorden, der har til formål at  
bidrage til et grønnere København.  
I udviklingen af Nordø-området er ma-
terialevalget og dermed det langsigtede 
perspektiv et væsentligt element i PFA’s 
prioritering og bæredygtighedsprofil. 

”Med Nordø og Spidsen investerer vi  
i en grønnere fremtid for København. 
Kontorhuset bygges så vidt muligt af  
naturmaterialer med en lang levetid,  
indeklimaet sikres gennem bære dygtig 
forsyning via fjernkøl og den grønne 
vinterhave, ligesom prioriteret tilgæn-
gelighed for cyklister er tænkt ind i byg-
ningen, så Spidsen er med til at løfte 
målsætningen om færre biler i Køben-
havn, ” siger Mikael Fogemann, chef for 
Danske Ejendomme i PFA. 

Helt ude på spidsen af Nordhavn skyder en ny bydel frem i disse år. Området kaldes 
Nordø og bliver fra 2023 centrum for Bech-Bruun i København. Med en international 
anerkendt bæredygtighedscertificering er vores fremtidige domicil, Spidsen,  
en ambitiøs investering i en markant grønnere fremtid.
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Byggeriets milepæle i 2021
Kontorhuset Spidsen, som fra 2023 vil danne rammen om  
vores københavnske kontor, har i 2021 nået sin fulde højde  
på 13 etager. Bygningen er på 26.000 m2 og har en højde  
på 62 meter. Der bliver plads til op mod 1.000 medarbejdere  
i Spidsen, som også vil huse Copenhagen Infrastructure  
Partners.

Bæredygtighed på formel
Bech-Bruuns kommende domicil på spidsen af Nordø får  
en DGNB Guld-certificering. DGNB er er en internationalt 
anerkendt bæredygtighedscertificering, som dækker over en 
metode, der sætter bæredygtighed på formel. Med baggrund 
i certificeringens fem hovedkvaliteter miljø, økonomi, socialt, 
teknisk og procesmæssigt samt 40 underliggende kriterier 
evalueres byggeriets samlede bæredygtighed. 

Kilde: Rambøll



Etik & compliance

Med nye digitale muligheder og brugen af moderne teknologi arbejder danske  
virksomheder langt smartere og mere effektivt end nogensinde før. Men med udviklingen  
følger også nye risici og et stadigt voksende behov for compliance og databeskyttelse.  
I Bech-Bruun er vi blandt landets førende rådgivere og har i 2021 styrket vores indsats  
yderligere. 

Vores ambitioner
•  Vi vil sikre den højeste etiske standard og åbenhed inden for rammerne af den tavsheds-

pligt, der er grundstenen i vores relation til vores klienter. 

•  Vi vil sikre intern compliance på højeste niveau. 

•  Vi vil sikre en kontinuerlig opdatering af vores systemer og udvikling af digitale værktøjer,  
så vi altid kan servicere vores klienter effektivt og betryggende. 

Vi planlægger i 2022
•  At fortsætte med at sætte de højeste etiske standarder. 

•  At optimere vores complianceværktøjer kontinuerligt. 

• At have et fortsat fokus på vores høje it-sikkerhed.

48
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Internationale standarder
I vores arbejde med etik og compliance  

tilslutter vi os FN’s Global Compacts 
princip 10, der omhandler antikorruption.  

Samtidig bidrager vi til FN’s  
Verdensmål 8 om anstændige jobs og 

økonomisk vækst. 

Vores etiske ansvar

I Bech-Bruun har vi en klar ambition om at drive en ansvarlig virksomhed baseret på faglig 
integritet og den bedste datasikkerhed. Vi arbejder målrettet for at sikre den højeste etiske 
standard og åbenhed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen  
i relationen til vores klienter. 

Advokaternes fælles kodeks
Vi valgte i 2015 som en af de første advo-
katvirksomheder at tilslutte os Danske  
Advokaters advokatKODEKS og har 
også i 2021 arbejdet aktivt med de fem 
principper: Åbenhed, social ansvarlig-
hed, håndtering af etiske dilemmaer, 
fokus på kunder og medarbejdere samt 
mangfoldighed og diversitet. 

advokatKODEKS er advokatbranchens 
synliggørelse af, at vi tager vores sam-
fundsansvar alvorligt. Det gælder både 

de værdier, vi arbejder efter, måden vi 
driver vores virksomhed på, og rollen 
som uafhængige rådgivere. Kodeksets 
værdier retter sig mod medarbejdere, 
klienter og samfundet omkring os. Det 
danner både ramme om medarbejder-
rettede værdier som god ledelse og  
diversitet og om generelle værdier som 
etik, socialt ansvar samt åbenhed og 
gennemsigtighed. 
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 Et sikkert fundament  
for retssamfundet

Som advokatvirksomhed er vi med til at sikre det fundament, vores retssamfund bygger på. 
Vores største styrke er højt specialiseret juridisk viden, og med udgangspunkt i vores  
kompetencer yder vi konkrete bidrag til at minimere risikoen for ubalance i samfundet.  
Derfor er vores specialister engagerede i en lang række udvalg og nævn, hvor de bidrager 
med deres viden til en samfundsansvarlig udvikling.

IBA's Insurance Committee

Som formand for IBA’s Insurance Com-
mittee er advokat og partner Anne Buhl 
Bjelke med til at facilitere et stærkt inter-
nationalt netværk for advokater, der be-
skæftiger sig med forsikring. Komitéens 
arbejde med forsikring spænder vidt, og 
omfatter både advokater med speciale i 
konfliktløsning og rådgivning om regula-
toriske regler og corporate insurance. 

Komitéen arrangerer blandt andet kon-
ferencer med forskelligt fagligt indhold, 
trends og sammenligning af lovgivning  
på tværs af jurisdiktioner, så man som 
advokat kan holde sig opdateret på den 
seneste udvikling. I 2021 har komitéen 
arrangeret en velbesøgt virtuel konfe-
rence over fire dage med indlæg om 
COVID-19, genforsikring, cyber forsik-
ring mm., og key note speakers Lord 
Peter Hain og Burkhard Keese, CFO of 
Lloyds.

Dansk Forening for  
Udbudsret

Partner og advokat Anders Birkelund 
Nielsen blev i 2021 valgt som besty-
relsesformand i Dansk Forening for 
Udbudsret. Foreningens formål er at 
udbrede kendskabet til udbudsreglerne 
til alle, der beskæftiger sig med reglerne, 
både jurister og ikke-jurister. Sammen 
med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, 
som alle er tunge kapaciteter på deres 
område, arbejder Anders for at sætte fo-
kus på reglernes anvendelse og virkning. 
Dette blandt andet ved arrangere og 
afholde medlemsmøder og konferencer, 
hvor der fokuseres på de temaer, der 
udfordrer mest i praksis. 

AIJA

I de sidste otte år har advokat og partner 
Camilla Søgaard Hudson være medlem 
af AIJA – International Association of 
Young Lawyers. Som den eneste interna-
tionale sammenslutning dedikeret til 
advokater og in-house jurister under  
45 år har AIJA til formål at skabe stærke 
netværk og videndeling inden for 
forskellige juridiske områder på tværs 
af landegrænser. AIJA er delt op i 20 
kommissioner, der beskæftiger sig med 
hvert deres juridiske område. Som Na-
tional Representative for Transport Law 
Commission har Camilla til opgave at 
udbrede kendskabet til AIJA i Danmark, 
så danske jurister kan styrke deres inter-
nationale netværk. Et vigtigt element i 
arbejdet med transportret, der ofte går 
på tværs af jurisdiktioner. 
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Pressenævnet 

Et stærkt demokrati kræver en oplyst 
befolkning og en troværdig presse. Som 
næstformand i Pressenævnet har ad-
vokat og partner Jesper Rothe netop 
til opgave at holde styr på, at medierne 
overholder reglerne for god presseskik 
og ikke overtræder medieansvarsloven. 
Sammen med nævnets øvrige medlem-
mer træffer Jesper afgørelse i klager 
over artikler og udsendelser, der er bragt 
i medier, som er omfattet af mediean-
svarsloven. 

Ved behandling af de konkrete sager 
deltager enten formanden eller næst-
formanden, en redaktør, en journalist og 
en offentlighedsrepræsentant i behand-
lingen, hvor der kan udtales kritik og gi-
ves pålæg om genmæle. I 2021 blev der 
behandlet 136 sager. Jesper har været  
en del af Pressenævnet siden 2000.  
Efter indstilling fra Højesterets præsi-
dent blev han i 2020 genudpeget som 
næstformand i Pressenævnet af justits-
ministeren.

Anti Doping Danmark 

Anti Doping Danmark (ADD) er en selv-
ejende institution under Kulturmini-
steriet, der har ansvaret for at håndhæve  
de Nationale Antidopingregler, at ar-
bejde for integritet i elitesport og for at 

forebygge misbrug af dopingmidler i 
samfundet. Bestyrelsen består af seks 
medlemmer, der blandt andet er ud-
peget af idrættens organisationer.  
Senioradvokat Poul Gade har været 
medlem af bestyrelsen i seks år, udpeget 
af kulturministeren. 

Bestyrelsen er blandt andet aktiv i det 
internationale samarbejde, hvor den 
danske regering og ADD også i 2021 har 
spillet en fremtrædende rolle i bekæm-
pelsen af snyd i konkurrencesport. ADD 
har blandt andet gået forrest i udviklin-
gen af nye testmetoder, der vil gøre pro-
cessen nemmere for de sportsfolk, der 
udtages til kontrol. ADD arbejder også 
for en styrkelse af samarbejdet mellem 
de aktører i Danmark, der skal bekæmpe 
matchfixing i sport, som er et voksende 
problem i flere idrætsgrene.

Danske Insolvensadvokater

Som næstformand i foreningen Danske  
Insolvensadvokater har advokat og  
partner Anders Hoffmann Kønigsfeldt 
en unik mulighed for at følge lovgiv-
ningsprocessen tæt samt være i berøring 
med mange aktører, herunder myndig-
heder, interesseorganisationer, kolleger, 
virksomheder mv. I 2021 har særligt  
EU- direktivet om forebyggende rekon-
struktion, der skal implementeres i  
dansk lovgivning i 2022, været fulgt tæt.  
Også samfundsudviklingen omkring 
COVID-19 er blevet fulgt nøje, da det – 
på trods af hjælpepakker mv. – har givet 
udfordringer for særlige brancher, lige-
som der må forventes vanskeligheder 
for en række virksomheder, når corona- 
lånene skal betales tilbage i 2022. I den 
forbindelse har foreningen haft en god 
dialog med blandt andet myndigheder-
ne, så de på bedst mulig vis kan sikre 

overlevelse af virksomheder ved et  
godt samarbejde om inddrivelse og af-
dækning af eventuel svindel med hjæl-
pepakker.

DBU Fodboldens  
Disciplinærinstans

Advokat og partner Jens Hjortskov  
har siden 2010 været formand for  
Fodboldens Disciplinærinstans under 
DBU. Fodboldens Disciplinærinstans 
har til opgave blandt andet at fastsæt-
te disciplinære forholdsregler over for 
klubber, trænere og spillere efter indbe-
retninger og protester eller af egen drift 
i forbindelse med afviklingen af de af 
DBU udskrevne turneringer. Instansen 
behandler og træffer afgørelse i op mod 
100 sager om året.

IBA's Maritime & Transport 
Law Committee

IBA’s Maritime & Transport Law Commit-
tee er en af de ældste og mest veletab-
lerede komitéer inden for IBA. Med cirka 
700 medlemmer verden over er komité-
en kendt for at være samlingspunkt for 
ledende internationale søretsadvokater, 
der mødes, skaber forbindelser og disku-
terer de mest aktuelle juridiske spørgs-
mål inden for sø- og transportret. Advo-
kat og partner Johannes Grove Nielsen 
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er formand for komitéen, der i 2021 har 
holdt kontakten vedlige via en række on-
line webinarer, ligesom de er i gang med 
planlægningen af næste års konferencer 
i Singapore, Valencia og Miami. Desuden 
arbejder de på en bog om komitéens 
50-årige historie, der skal udkomme i 
juni 2022.

Djøfs jurapanel

Ud fra et ønske om at værne om retssta-
ten er der juridiske problemstillinger og 
indsigter på dagsordenen, når de mange 
dygtige eksperter i Djøfs jurapanel sam-
les for at kvalificere den offentlige debat.  
To af Bech-Bruuns eksperter, Randi 
Bach Poulsen og Tine Pii, er medlemmer 
i panelet, der bidrager til at give juridiske 
problemstillinger plads i offentlighedens 
bevidsthed og kvalificere den politiske 
debat med stærke og relevante juridiske 
indsigter. I 2021 har Djøfs jurapanel haft 
fokus på borgernes retssikkerhed i sager 
mod det offentlige, hadefulde ytringer 
og personangreb på nettet samt dom-
stolenes uafhængighed.

Advokatnævnet 

Advokater yder hvert år rådgivning til 
både personer, organisationer og virk-
somheder.  Er klienterne ikke tilfredse 
med det udførte arbejde, kan de klage 
til Advokatnævnet. Som lovbestemt og 
uafhængigt klagenævn behandler Ad-
vokatnævnet klager over advokater, og 
alle advokater i Danmark er underlagt 
nævnets kompetence. Advokat og vi-
denpartner Lars Lindencrone Petersen 
er et af 21 medlemmer, der er udpeget af 
henholdsvis Højesteret, justitsministeren 
og Advokatsamfundet. Nævnets med-
lemmer behandler blandt andet prin-
cipielle sager, sager om frakendelse af 
retten til at drive advokatvirksomhed og 
sager om ophævelse af en frakendelse.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler kla-
ger, som omfatter forskelsbehandling 
inden for og uden for arbejdsmarkedet. 
Nævnet blev oprettet i 2009, og med-
lemmerne er udpeget af beskæftigel-
sesministeren. Ligebehandlingsnæv-
net afgør hvert år over 100 sager om 
forskelsbehandling. Advokat og partner 
Morten Ulrich er som juridisk medlem af 
nævnet med til at behandle klager ved-
rørende borgere, som både har oplevet 
forskelsbehandling på baggrund af køn, 
race, etnicitet, religion, seksuel oriente-
ring, alder, handicap mm. både inden for 
og uden for arbejdsmarkedet. 

Advokatrådet

Som Advokatsamfundets bestyrelse 
fastlægger Advokatrådet de overordne-
de linjer og træffer generelle beslutnin-
ger for Advokatsamfundet. Advokat og 
partner Per Hemmer er som medlem af 
Advokatrådet med til at sikre advokater-
nes integritet, uafhængighed og faglige 
kompetencer, håndhæve de krav, som 
advokaterne er underlagt og arbejde for 
at gavne retssikkerheden i samfundet. 
Foruden sit virke som medlem af Advo-
katrådet er Per Hemmer også formand 
for Det Internationale udvalg, der vare-
tager en række funktioner i forbindelse 
med Advokatrådets internationale virke, 
herunder samarbejdet med internati-
onale organisationer som CCBE (Den 
europæiske sammenslutning af advo-
katsamfund) og IBA (International Bar 
Association).

Danske Advokater

Jesper Rothe er Bech-Bruuns repræ-
sentant i brancheorganisationen Danske 
Advokater, hvor han både sidder i besty-
relsen og i repræsentantskabet.
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Etik og åbenhed 

Vi tager ansvaret på os 
I Bech-Bruun sigter vi efter den højest 
mulige integritet i vores måde at drive 
virksomhed på. Det er helt afgørende, 
at vores klienter og samarbejdspartnere 
kan regne med, at vi handler både ret-
færdigt og etisk korrekt. Derfor forventer 
vi også, at samtlige medarbejdere hos 
Bech-Bruun både lever op til vores Code 
of Conduct og medvirker til at overhol-
de UN Global Compacts 10 principper, 
og at alle vores advokater lever op til god 
advokatskik og de advokatetiske regler. 

Vores medarbejdere har samtidig et 
særligt ansvar for at være opmærksom-
me på og afholde sig fra adfærd, der er 
ulovlig eller strider imod vores etiske 
regelsæt. Som advokatvirksomhed for-
venter vi, at vores medarbejdere altid er 
opmærksomme på, at deres adfærd er 
forenelig med vores etiske regler. Vi har 
desuden en klar nultolerancepolitik over 
for bestikkelse og korruption. 

Vores etiske ansvar
Vores omfattende corporate governan-
ce-system udtrykker vores forventninger 
til os selv, vores medarbejdere og sam-

arbejdspartnere og omfatter en række 
konkrete politikker og regler for korrekt 
adfærd. Det gælder både i forhold til for-
søg på bestikkelse og ved modtagelse af 
gaver, vores håndtering af interessekon-
flikter og opretholdelse af fair konkur-
rence, den vigtige beskyttelse af fortroli-
ge oplysninger og minimeringen af risiko 
for hvidvaskning og terrorfinansiering. 
Derudover overholder vi også standar-
derne i Modern Slavery Act, som har  
fokus på slaveri, tvangsarbejde og men-
neskehandel. 

Den øgede digitalisering og brugen af 
ny teknologi i vores arbejde medfører et 
behov for konkrete, etiske retningslinjer  
for den databehandling, vi udfører, og 
de risici, det potentielt kan føre med sig. 
I Bech-Bruun har vi derfor i 2021 igang-
sat arbejdet med at formalisere og im-
plementere en politik for dataetik, som 
fremover vil danne en klar ramme om 
vores etiske ansvar i forhold til databe-
skyttelse. Hermed ønsker vi klart at sig-
nalere, at vi har taget stilling til de etiske 
problemstillinger, der kan opstå i takt 
med brugen af ny teknologi til håndte-
ring af data. Vi forventer at have imple-
menteret vores politik for dataetik i løbet 
af 2022.

Ansvarligt samarbejde
Endelig er vores adfærd og forvent-
ninger i forhold til vores leverandørers 
overholdelse af menneskerettigheder, 
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
påvirkning af miljøet også en vigtig del  
af vores etiske retningslinjer. Netop vo-
res leverandørers etiske ansvar er et om-
råde, som vi i 2021 har sat et varigt fokus 
på, der rækker ind i årene, der kommer.

Når vi indkøber ydelser og varer, er det 
afgørende for os, at vi kan være sikre på, 
at også vores leverandører lever op til de 
standarder, vi har forpligtet os til. Derfor 

har vi igangsat arbejdet med at imple-
mentere en detaljeret leverandørpolitik, 
som skal hjælpe os med at sikre, at alle 
Bech-Bruuns væsentligste leverandører 
lever op til de samme standarder, som vi 
selv gør. I løbet af 2022 vil vi således im-
plementere en detaljeret leverandørpo-
litik i tæt samarbejde med vores primære 
leverandører. 

Det er vigtigt for os at indgå i langvarige 
professionelle og værdiskabende samar-
bejder, hvor både pris og kvalitet afvejes 
nøje, men hvor vores samarbejdspartner 
og leverandører og deres underleveran-
dører lever op til vores leverandørpolitik.

Åbenhed 
Som rådgivningsvirksomhed er det afgø-
rende, at vores klienter og samarbejds-
partnere har nem adgang til relevante 
oplysninger om os, og vi efterlever her 
de advokatetiske regler om oplysnings-
pligt. Derfor tilstræber vi åbenhed og 
gennemsigtighed inden for rammerne af 
den tavshedspligt, der er grundstenen i 
relationen til vores klienter. 

Konkret betyder det, at vi giver offentlig-
heden adgang både til en lang række  
informationer om vores virksomhed, 
herunder værdier og etik, ledelsesstruk-
tur, ydelser og services, principper for 
prissætning og til relevante kontaktin-
formationer. Vores offentligt tilgænge-
lige informationer kan findes på vores 
hjemmeside og læses i vores årlige le-
delses- og CSR-rapporteringer. 

Derudover tilstræber vi også åbenhed 
og gennemsigtighed ved at stille vores 
viden til rådighed ved mediehenvendel-
ser, ligesom vi også selv aktivt orienterer 
omverdenen om ny viden, strategiske 
overvejelser og tiltag.

Som advokatvirksomhed  
har vi et stort etisk ansvar.  
Vores arbejde og forretnings-
metoder er baseret på god 
opførsel og respekt for vores  
klienter, medarbejdere og 
omgivelser. God advokatskik, 
de advokatetiske regler og 
vores egen Code of Conduct 
udgør fundamentet for vores 
måde at drive vores forret-
ning på.
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I front  
på compliance

Bech-Bruun er blandt landets førende 
juridiske rådgivere på complianceområ-
det. Vi sætter de allerhøjeste standarder, 
både for vores klienter og for vores egen 
interne compliance.

Tilbage i 2011 var vi den første danske 
advokatvirksomhed til at oprette en sær-
skilt afdeling for compliance og risiko-
styring. Og efter 10 års målrettet arbejde 
med området har vi i 2021 styrket vores 
indsats i endnu højere grad. 

Viden på højeste niveau
I Bech-Bruun har compliance i det for-
gangne år været endnu vigtigere end 
nogensinde før. Vi har haft et skærpet 
fokus på at sikre en øget specialisering 
blandt de medarbejdere, der arbejder 
med området. Og med oprettelsen af en 

ny stilling som Risk & Compliance Chef 
har vi endnu en gang understreget vig-
tigheden i at kunne servicere vores kli-
enter ud fra de højeste standarder og 
sikre dem maksimal tryghed.

”I Bech-Bruun har vi en klar målsæt-
ning om at fastholde vores position som 
de allerbedste på complianceområdet. 
Derfor har vi i 2021 haft et skærpet fo-
kus på at fremtidssikre vores datasikker-
hed. Det har vi blandt andet gjort ved 
at optimere og udvikle vores processer 
og ved at uddanne vores medarbejdere 
i den gældende lovgivning. Målet med 
denne indsats er klart: Vi skal hele tiden 
være på forkant med udviklingen,” siger 
Mette Blomsterberg, der i 2021 er ud-
nævnt som Risk og Compliance Chef i 
Bech-Bruun.

Arbejdet med compliance i Bech-Bruun 
er forankret hos vores juridiske speciali-
ster og hos gruppen af særlige compli-
ancecontrollere. De er højt specialise-
rede medarbejdere, hvis væsentligste 
opgave er at sikre, at vores interne for-
retningsgange på området bliver fulgt 
og dokumenteret. 

Danske virksomheders stigende fokus på etik og compliance har været kendetegnende 
for 2021. Det gælder især på området for persondatabeskyttelse og it-sikkerhed, hvor man 
som professionel virksomhed for alvor har sin troværdighed på spil.

Lars Lindencrone Petersen,  
videnpartner 
Lars er partner og har været hos Bech-Bruun siden 
2008. Her er han blandt andet ansvarlig for vores 
interne compliance og videnarbejde. Med sin store 
indsigt i fremtidens krav til advokater er han med 
til at uddanne vores medarbejdere og sikre, at vi 
har den nyeste viden om compliance og lever op til 
den gældende lovgivning.

Mette Blomsterberg,  
Risk og Compliance Chef
Mette har været hos Bech-Bruun 
siden 1999 og har arbejdet med 
compliance i mere end et årti.  
Hun står i spidsen for Bech-Bruuns 
Risk & Compliance-team og er 
complianceansvarlig i henhold  
til hvidvaskloven.
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Et skridt foran  
på databeskyttelse 

Som følge af de stadigt voksende krav til 
virksomheders compliance har vi igen i 
2021 prioriteret vores interne complian-
ce højt. Eksisterende processer er opti-
meret, og nye er kommet til, så udefra-
kommende risici fortsat kan identificeres 
og håndteres effektivt. Det gælder også 
for dataetiske overvejelser.

”Compliance er meget mere end blot at 
efterleve reglerne. Det handler i høj grad 
også om aktiv risikostyring. Derfor har 
vi i år haft et styrket fokus på it-styrede 
screeninger af potentielle nye klienter. 
Det gør os i stand til hurtigere at identi-
ficere, vurdere og handle på risici og sik-
re, at vi agerer i overensstemmelse med 

lovgivningen,” fortæller Lars Lindencro-
ne Petersen, som ud over at have en åre-
lang erfaring med juridisk rådgivning og 
undervisning også er Bech-Bruuns vi-
denpartner og fagligt ansvarlig for com-
plianceområdet. 

Målrettet indsats mod  
hvidvask 
Vores ansvar og medfølgende fokus på 
compliance gælder også inden for be-
kæmpelse af hvidvask og terrorfinansie-
ring og de potentielle risici, vi som råd-
givningsvirksomhed kan blive udsat for. 

Som advokatvirksomhed har vi et med-
ansvar, som forpligter, når vi bistår ved 
transaktioner, som giver os indblik i for-
trolige oplysninger om vores klienter og 
deres ejere, herunder også dataetiske 
overvejelser. 

Det gælder fx, når vi bistår danske og 
udenlandske klienter med køb og salg af  
virksomheder og ejendomsporteføljer, 
som kan involvere store summer. Her har 
vi igen i 2021 gjort en stor indsats for hele 
tiden at kunne være på forkant, ligesom 
vi har efterlevet en række klare forholds-
regler. 

”Vi har igennem mere end et årti udvik-
let et af de mest fintmaskede systemer i 
advokatbranchen til screening af klienter  
og disses reelle ejere, når vi påtager 
os en opgave for dem, og vi overvåger 
klient forholdene i overensstemmelse 
med vores pligter efter hvidvaskloven. 
Dette system udvikler vi løbende for at 
imødekomme nye krav,” siger Lars. 

Som førende advokatvirksomhed er det altafgørende, at vi til enhver tid lever op til vores ansvar 
og vores klienters tillid. Det kræver et konstant fokus på at efterleve gældende lovgivning,  
hvor der især i Europa er et stort fokus på beskyttelse af data og personoplysninger. 
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