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Vi tager 
           ansvaret 
   på os 
Det er med stor glæde, vi for 11. år i træk 
kan bekræfte vores opbakning til FN 
Global Compact og de 10 principper 
inden for fokusområderne Mennesker, 
Samfund, Miljø og Etik & Compliance. 
Opbakningen skal fortsat ses som et  
udtryk for vores ønske om at bidrage til 
udbredelsen af internationalt anerkend-
te konventioner om menneskerettig-
heder, arbejdstagerrettigheder, miljø og 
anti-korruption. 

I denne rapport redegør vi for vores 
CSR-initiativer i 2019. Vi viser, hvordan  
vi i løbet af året har arbejdet tæt sammen 
på tværs af hele forretningen om at om-
danne principperne til konkrete handlin-
ger. Som i alt andet vi gør – og dybt for-
ankret i vores tilgang til at drive moderne 
advokatvirksomhed – har samarbejde 
været omdrejningspunktet. Det er efter 
vores overbevisning den bedste forud-
sætning for at kunne skabe værdi. 

Vores tilslutning til Danske Advokaters 
advokatKODEKS betyder, at vi fortsat 
arbejder aktivt med elementerne: åben-
hed, social ansvarlighed, håndtering af 
etiske dilemmaer, fokus på kunder og 
medarbejdere samt mangfoldighed og 
diversitet. 
 
Det kræver dygtige medarbejdere at 
kunne tilbyde vores klienter værdifuld 
rådgivning. Og dygtige medarbejdere  
forudsætter trivsel og faglig glæde, hvil-
ket er en topprioritet i Bech-Bruun, og 
noget vi gør meget ud af at sikre via  
udviklingsprogrammer, understøttende 
karriereprogrammer og et godt arbejds-
miljø. I 2019 har vi bl.a. arbejdet videre 
med vores ambitiøse ledelses- og ud-
dannelsesprogram STRETCH. Det bety-
der, at vores 1.-6. års advokater er blevet 
klædt godt på til rollen som rådgiver og 
har fået udviklet og styrket deres rådgiv-
nings-, ledelses- og forretningsmæssige 
kompetencer. 

Ønsket om at opnå en mere ligelig  
kønsfordeling – særligt på partner- og 
bestyrelsesniveau – har været et fokus  
i mange år. Men det er samtidig et områ-
de, hvor vi har erkendt, at ændringerne 
ikke sker fra den ene dag til den anden. 
Som en konsekvens heraf har vi derfor 
intensiveret vores indsats og nedsat et 
diversitetsudvalg, der skal sætte skub  
i udviklingen også på kortere sigt.

Udover at vi i stigende grad prioriterer 
pro bono-arbejde som en naturlig del  
af vores forretning, har 2019 bl.a. skilt 
sig ud ved lanceringen af vores CSR- 
program, BB Impact, hvor vi med vores 
juridiske rådgivning hjælper bæredygti-
ge startup-virksomheder med at komme 
godt i gang. Indsatsen har medvirket til, 
at virksomhederne har fået et bedre juri-
disk grundlag for at kunne lykkes og leve 
op til deres mål. Det har været en stor 
fornøjelse og samtidig meget inspireren-
de at arbejde sammen med dygtige og 
ihærdige ildsjæle i de virksomheder, vi 
har rådgivet. 

Vedvarende energi er et strategisk for-
retningsområde i Bech-Bruun. Ikke 
alene har vi opbygget en unik eksper-
tise på området, det er også et af de ste-
der, hvor vi i 2019 har været og fortsat 
vil være med til at plante et solidt grønt 
aftryk på kloden via de mange og me-
get store offshore vindenergi-projekter, 
som vi har været en del af. Et andet sted, 
vi i 2019 har medvirket til at skabe grøn 
udvikling, er inden for entreprise, hvor 
vi i vores rådgivning og i en række andre 
sammenhænge har sat øget fokus på 
bæredygtighed i byggebranchen. 

Vi ønsker dog ikke blot at hjælpe andre 
til at arbejde bæredygtigt, vi kigger  
naturligvis også indad og ser på, hvad vi 
selv kan gøre for at udvise omtanke for 
miljøet. Vi har derfor også i 2019 arbej-
det på yderligere at reducere vores  
ressourceforbrug og optimere bære-
dygtige arbejdsgange.

Altoverskyggende og som den røde tråd 
gennem alt, hvad vi foretager os, er  
vores udtalte etiske ansvar som advokat-
virksomhed. Dette ansvar er vi meget 
bevidste om, hvilket afspejler sig i den 
ordentlighed og ansvarlighed, der gen-
nemsyrer vores adfærd – over for hinan-
den og over for omverdenen. Med ud-
gangspunkt i de advokatetiske regler og 
vores Code of Conduct har vi opbygget 
et solidt corporate governance-system, 
der omfatter konkrete politikker og reg-
ler for at sikre de højeste etiske standar-
der både hos os selv og vores klienter. 

For de fleste danske virksomheder og 
organisationer er compliance blevet 
endnu vigtigere i takt med, at vi har set 
de første store konsekvenser af den nye 
persondatalov. Vi har derfor skærpet 
indsatsen for at dele vores store viden 
på området og holde klienter og samar-
bejdspartnere opdaterede med rådgiv-
ning, kurser og arrangementer samt via 
de nye innovative digitale compliance- 
ydelser, vi har lanceret. 

Alt sammen fordi vi tager ansvaret på os. 

Rigtig god læselyst.  

Simon Evers Hjelmborg
Chief executive partner 



Mennesker
•  Vi stræber efter at give vores medarbejdere de bedste  

forudsætninger for at udvikle sig både fagligt og  
personligt. Derfor gør vi en indsats for at sikre vores  
medarbejdere de bedst mulige kompetencer og  
karriereveje. 

•  Vi styrker vores medarbejderes trivsel og kompetencer  
gennem politikker, videndeling, et stærkt samarbejde  
og et godt arbejdsmiljø.

• Vi har fokus på diversitet og ligestilling.

Sådan arbejder  
vi ansvarligt

Samfund
•   Vi tager samfundsansvar gennem uddannelse og  

videndeling.

•  Vi bruger vores juridiske kernekompetencer til at gøre en 
forskel.

•  Vi arbejder mod en bæredygtig fremtid med vores  
CSR-program BB Impact. 

•  Vi yder pro bono til udvalgte organisationer, der arbejder  
for en bedre verden.
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Miljø
•  Vi gør en indsats for at minimere vores ressourceforbrug  

og optimere bæredygtige arbejdsgange.

•  Vi har strategisk fokus på samarbejde med danske og  
udenlandske aktører inden for vedvarende energi.

• Vi anvender grønne leverandører.

Etik &  
Compliance 
•  Vi er dybt fokuserede på at sikre den højeste etiske  

standard og åbenhed inden for rammerne af den  
tavshedspligt, der er grundstenen i relationen til vores 
klienter.

•  Vi stiller krav til os selv om intern compliance på højeste  
niveau. 

•  Vi opdaterer og udvikler kontinuerligt vores systemer  
og it-værktøjer, så vi altid kan servicere vores klienter  
effektivt og betryggende.

CSR 2109 · Sådan arbejder vi ansvarligt
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Grundstenen i vores forretning og ker-
nen i vores rådgivning er samarbejde. 
Vores tilgang til opgaverne, til hinan-
den, til vores klienter og samarbejds-
partnere bygger på, at vi sammen via 
gensidig respekt, inddragelse, inspira- 
tion og tillid kan skabe de bedste løs-
ninger for fremtiden. Vi stræber altid  
efter at tilbyde vores klienter den bed-
ste rådgivning. Det kræver, at vi har de  
dygtigste medarbejdere. En forudsæt-
ning herfor er trivsel blandt medarbej-
derne, hvilket er en topprioritet i  
Bech-Bruun og noget, vi gør meget  
ud af at sikre, bl.a. via udviklingspro-
grammer, understøttende karrierefokus 
og et godt arbejdsmiljø. 

Som arbejdsplads ønsker vi at være 
kendetegnet ved engagement og ar-
bejdsglæde, høj faglig kvalitet, respekt 
og ansvarlighed samt gode resultater, 
og det vil ofte medføre, at dagligdagen 
er præget af travlhed og hektisk akti-
vitet. Samtidig lever vi i en foranderlig 
verden med stadig større krav til den 
enkelte medarbejders omstillingspa-
rathed, kompetencer og præstationer, 
og vi er meget opmærksomme på, at de 
mange krav kan udgøre en risiko i rela- 
tion til stress og psykisk arbejdsmiljø. 

sundt og udviklende arbejdsmiljø, bl.a. 
vores politik om mobning og chikane 
samt om stress.

Derudover lægger vi i vores mangfol-
dighedspolitik særlig vægt på lige mu-
ligheder for begge køn – ikke mindst på 
partnerniveau og i vores bestyrelse – og 
vi arbejder aktivt for diversitet og mang-
foldighed i medarbejdersammensæt-
ningen. Ligestilling har været et fokus 
i mange år, men det er også et område, 
hvor ændringerne ikke sker fra den ene 
dag til den anden. Derfor nedsatte vi i 
2019 et diversitetsudvalg, der skal søge 
at sætte skub i denne udvikling også på 
det mere korte sigte.

Derfor er det vigtigt for os at fremme  
og understøtte en kultur, der vægter  
balance mellem arbejdsliv og privatliv, 
og vi har fokus på en uformel og uhøj- 
tidelig omgangstone, der ikke blot 
fremmer en god og åben dialog i hver-
dagen, men som også kan medvirke til, 
at det er nemmere at italesætte svære 
emner som fx arbejdspres og stress, hvis 
de opstår. Også derfor indgår bl.a. stress 
som en del af drøftelsen af det psykiske 
arbejdsmiljø i forbindelse med medar-
bejderudviklingssamtaler, APV-under-
søgelser (arbejdspladsvurdering) mv. 

Vi har også en lang række politikker, der 
gerne skal bidrage til fastholdelse af et 

Mennesker

Vores ambitioner

•  Vi vil give vores medarbejdere de 
bedste forudsætninger for at udvikle 
sig både fagligt og personligt og sikre 
vores medarbejdere de bedst mulige 
kompetencer og karriereveje. 

•  Vi vil sætte øget fokus på diversitet 
og ligestilling.

•  Vi vil styrke vores medarbejderes 
trivsel og kompetencer gennem poli-
tikker, videndeling, uddannelse og et 
stærkt samarbejde.

Vi planlægger i 2020:

•  At skabe forbedrede rammer for lige-
stilling mellem kønnene gennem  
vores diversitetsudvalg. 

•  At have fortsat fokus på udviklings-
forløb for vores stud.jur.er, advokater 
og partnere.

•  At lancere et udviklingsforløb for  
vores fuldmægtige, så de kan stå 
stærkere som fremtidige advokater.

CSR 2019 · Mennesker
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I Bech-Bruun har vi en række dokumenter og politikker med 
fokus på vores medarbejderes trivsel og samarbejdspartnere, 
heriblandt:

• Code of Conduct
• Etiske retningslinjer
• Mangfoldighedspolitik
• Politik om mobning og chikane
• Stresspolitik
• Whistleblower-politik
• Alkohol- og rusmiddelpolitik
• Krisepolitik

Derudover har vi også en række interne politikker og retnings-
linjer inden for databeskyttelse.

Bech-Bruun i tal 

 240 
interne kompe-
tence givende 

kursusdage blev 
udbudt i 2019

15
medarbejdere  

har på et tidspunkt 
i 2019 været  

udstationeret

281
kvinder

Partnere

7/63
kvinder/mænd

Advokater 

53/68
kvinder/mænd

Fuldmægtige 

44/48
kvinder/mænd

Managing associates 

3/5
kvinder/mænd

262
mænd

7,7 
år er 

gennemsnits-
ancienniteten  
i Bech-Bruun

543
medarbejdere

 42% 
af kurserne  

omhandlede  
personlige  

kompetencer

Alle tal er fra den 31.12.2019

Ansvarlighed på arbejdspladsen

CSR 2019 · Mennesker
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Kønsfordeling  
i Bech-Bruun

Andelen af kvinder i Bech-Bruun udgjorde den  
31. december 2019 knap 52 procent. Andelen af 
kvinder blandt advokatfuldmægtige udgjorde cir-
ka 48 procent og blandt ansatte advokater cirka 44 
procent. Andelen af kvinder blandt ansatte partnere 
udgjorde cirka 16 procent, mens andelen af kvinder 
i ejerkredsen udgjorde cirka 8 procent. Fra 2014 til 
og med 2019 er der af de nuværende medarbejdere 
optaget seks kvindelige ansatte partnere (hvoraf én 
efterfølgende er blevet indehaver) og 17 mandlige 
ansatte partnere (hvoraf to efterfølgende er blevet 
indehavere). Ved udgangen af 2019 havde vi fem 
kvindelige chefer ud af syv administrative chefer.

tern undersøgelse af, hvad Bech-Bruun 
kan gøre for at få flere kvindelige partne-
re samt for at fastholde senioradvokater 
(M/K), som ikke ønsker eller har mulig-
hed for at blive partnere. 

På den baggrund og i overensstemmelse 
med Bech-Bruun-modellen har vi tyde-
liggjort kompetenceprofilerne for de  
for  skellige anciennitetstrin og på bag-
grund af disse bl.a. udarbejdet en ny pro-
cedure for MUS-samtaler. Samtidig er 
den løbende forventningsafstemning for-
bedret og løbende feedback udbygget. 

En vigtig del af Bech-Bruuns mangfol-
dighedsindsats handler om at sørge for 
lige vilkår og muligheder for mænd og 
kvinder. Diversitet har været på dags-
ordenen i vores virksomhed i mange år, 
ikke mindst med fokus på at fremme  
antallet af kvinder i ledelsen, partner-
kredsen og bestyrelsen.

For at opnå dette mål har vi foretaget en 
række initiativer. Vi har bl.a. implemen-
teret ændringer i struktur og processer 
vedrørende karriereudvikling og -forløb, 
ligesom vi har foretaget en grundig in-

Vores ambitiøse ledelses- og uddan-
nelsesprogram STRETCH understøt-
ter og muliggør den krævede faglige og 
personlige udvikling, og vi har indført en 
ny karrierevej for senioradvokater som 
alternativ til partnervejen i form af en ny 
stilling som managing associate. Vi har i 
dag otte managing associates, hvoraf tre 
er kvinder.

Nyt diversitetsudvalg
I erkendelse af at det tager mange år, før 
ændringerne slår fuldt igennem, og at vi 
ikke opnår en mere lige kønsfordeling  
fra den ene dag til den anden, nedsatte  
vi i 2019 et diversitetsudvalg for at få sat 
skub i udviklingen også på mere kort 
sigt. Udvalget har bl.a. kigget nærmere 
på effekten af vores tiltag på området og 
skal fremadrettet komme med en række 
forslag til, hvordan ligestillingen i Bech-
Bruun yderligere kan fremmes.

Fokuseret indsats  
for ligestilling

Bech-Bruuns mangfoldighedspolitik lægger bl.a. vægt på  
lige muligheder for mænd og kvinder, og vi arbejder i det  
hele taget aktivt på at sikre diversitet og mangfoldighed  
i medarbej dersammensætningen. I 2019 nedsatte vi et  
diversitetsudvalg for at skærpe dette fokus yderligere og  
ikke mindst sætte skub i processen mod vores målsætning  
om flere kvindelige partnere og bestyrelsesmedlemmer. 

CSR 2019 · Mennesker
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Flere kvinder  
i bestyrelsen 

Vores måltal for antal kvinder i bestyrelsen er, at  
minimum én kvinde vælges til den bestyrelse, der 
skal vælges for perioden 1. april 2020 til 31. marts 
2022. Den nuværende bestyrelse består af syv 
mandlige indehavere. Årsagen til, at måltallet ikke  
er opfyldt i regnskabsåret, er, at der først er valg til 
bestyrelsen i marts 2020. På partnermøder, til de  
årlige statussamtaler mv. opfordrer Bech-Bruuns  
bestyrelse og direktion derfor aktivt de kvindelige  
indehavere til at kandidere til bestyrelsesvalget. 
Herudover fortsættes det fortløbende og mere  
langsigtede arbejde med at få flere kvindelige inde-
havere, og dermed øge sandsynligheden for flere 
kvinder i bestyrelsen.

- Vi har indsamlet og analyseret et bredt 
datagrundlag fra interne og eksterne 
kilder. Bech-Bruuns medarbejdere har 
endvidere haft mulighed for at komme 
med forslag til forbedring af indsatsen 
med at fremme diversiteten, fortæller 
medlem af Bech-Bruuns diversitetsud-
valg, partner Lise Lauridsen.

På baggrund af disse initiativer vil udval-
get inden sommerferien 2020 aflevere 
en rapport med konklusioner og forslag 
til Bech-Bruuns direktion og bestyrelse: 

- Fremmelse af diversitet i en organisa- 
tion kræver løbende fokus. Med ud-
gangspunkt i de konklusioner vi i udval-
get når frem til, skal der tages stilling til, 
om indsatsen for øget diversitet fortsat 
skal forankres i udvalgsarbejde, eller om 
det skal forankres på anden vis i organi-
sationen, siger Lise Lauridsen.

CSR 2019 · Mennesker



Værdiskabelsen for klienten er i centrum, 
når Bech-Bruuns 1.-6. års advokater  
uddannes efter Bech-Bruuns ambitiøse  
ledelses- og uddannelsesprogram 
STRETCH med fokus på forretningsfor-
ståelse, samfunds- og branchekendskab,  
menneskelig indsigt og ikke mindst ev-
nen til at samarbejde. 

Uddannelsen løber over seks år og er 
skræddersyet til at klæde Bech-Bruuns 
advokater godt på til at møde de foran-
dringer, der påvirker både advokatbran-
chen og de markeder, Bech-Bruuns  
klienter agerer i. 

Deltagerne bliver uddannet inden for  
og evalueret på fire adfærdsparametre,  
de såkaldte Bech-Bruun parametre, 
nemlig: Flid & arbejdsstil, Klienter,  
Ledelse & samarbejde samt Corporate 
& omdømme.

Et udbytterigt  
uddannelsesforløb 

Det var et rigtig godt og udbytterigt forløb,  
som jeg tænker, at jeg helt sikkert kan bruge  
fremadrettet i mit job. Stor ros til underviserne, 
som havde et enormt engagement i os alle og  
i høj grad gav os individuel og meget brugbar  
feedback.
4.-års advokat

”
10
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 73% 
af alle vores 1.-6. års advokater  
gennemførte undervisningen

 87,7% 
har evalueret kurserne og givet feedback

STRETCH I 2019: 

4,44* 
var den  

gennemsnitlige  
evaluering af  

kurserne

4,41* 
var vurderingen  

af undervisningens 
relevans i forhold 
til den faglige- og 

personlige  
udvikling

4,81* 
var den  

gennemsnitlige  
evaluering af  

vores undervisere

* På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest

CSR 2019 · Mennesker
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Godt klædt på  
til opgaven 

Bech-Bruuns nyeste partnere og managing associates blev i 2019 klædt  
på med ny indsigt og nye kompetencer, da de deltog i hver deres  
skræddersyede udviklingsprogram med fokus på forretningsforståelse, 
 strategisk indsigt, ledelse og samarbejde. For det er nogle af de egen-
skaber, klienterne forventer af os i dag – ved siden af den kvalificerede  
og højt specialiserede juridiske rådgivning. 

Executive Programme for 
partnere i Bech-Bruun

Udviklingsprogrammet Executive Programme bygger  
på Bech-Bruun-modellen og giver vores partnere 
omfattende viden om, hvordan de kan arbejde målrettet 
og strategisk med vores klienters forretning, og hvordan 
de i højere grad kan blive en værdiskabende forretnings-
mæssig sparringspartner og rådgiver.

- Vores klienter kræver ikke blot juridisk specialisering og 
højt fagligt niveau. De forventer, at vi arbejder helheds-
orienteret og har en dyb forståelse for deres forretning 
eller organisation og det marked, de agerer i. Med vores 
ambitiøse Executive Programme bliver vores partnere 
godt klædt på til at kunne honorere klienternes forvent-
ning om kompetencer, der supplerer vores juridiske  
ekspertise, siger adm. direktør Christian Ejvin Andersen. 

Programmet er planlagt i samarbejde med AVT Business 
School og er bygget op af dels skræddersyede moduler 
eksklusivt for Bech-Bruun, dels moduler hvor undervis-
ningen gennemføres sammen med MBA-hold. Uddan-
nelsesforløbet strækker sig frem til 2021 og suppleres 
med et sideløbende online Harvard ManageMentor- 
program.

Certificate in Leadership  
for managing associates  
i Bech-Bruun
Formålet med Certificate in Leadership er at ruste vores 
managing associates til de nye ansvars- og ledelsesområ-
der, som følger med rollen som managing associate, samt 
at understøtte dem i forhold til de skærpede krav, som 
klienterne har i dag til advokater og rådgivere. 

Stillingen er en alternativ karrierevej i Bech-Bruun for 
erfarne advokater med særlig tung ekspertise. Vores ma-
naging associates indgår i den daglige strategiske ledelse 
sammen med partnerne i deres respektive afdelinger 
og har et øget ledelsesmæssigt ansvar i virksomheden 
bl.a. i forbindelse med den løbende implementering af 
Bech-Bruun-modellen.

Med specialiserede og anerkendte undervisere er ud-
dannelsen bygget op om indsigten i klienters forretning 
og de værktøjer, som er nødvendige for at opnå de kom-
petencer, der kræves for at blive en endnu bedre leder  
og rådgiver. Derudover har programmet en moder-
ne, praktisk tilgang til relevante problemstillinger fra 
erhvervslivet.

- Uddannelsen giver vores managing associates konkrete 
og effektive værktøjer, som umiddelbart efter undervis-
ningen kan anvendes i deres daglige rådgiver- og leder-
rolle, siger adm. direktør Christian Ejvin Andersen.  

Uddannelsesforløbet, som kører frem til marts 2020, 
suppleres med et sideløbende online Harvard Manage-
Mentor-program.

12
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Udover den fælles undervisning får 
vores stud.jur.er mulighed for at gå et 
skridt videre og arbejde i dybden med 
deres mentale performance via en per-
sonprofilanalyse og en række 1:1-samta-
ler med Thomas Pape.

Siden 2017 har vi kørt et obligatorisk 
udviklingsforløb, INITIATE, for vores 
stud.jur.er med det formål at komme et 
stigende forventningspres til livs blandt 
de jurastuderende og sørge for øget 
trivsel. 

INITIATE gennemføres med bl.a. stress-
rådgiver og mentaltræner Thomas 
Pape fra stressklinikken SPINE og be-
står af forskellige workshops med fokus 
på samarbejdsrelationer, selvindsigt, 
stresshåndtering, trivsel, kommende ar-
bejdsliv mv. Elementer, der normalt ikke 
er fokus på under studietiden, men som 
vi mener, er vigtige for fremtidens med-
arbejdere, og ikke mindst jurister. 

Fokus på de 
jurastuderendes  
trivsel

 65 
stud.jur.er. deltog  

i udviklingsforløbet  
INITIATE i 2019

 14 
kursusdage blev brugt  

på workshops

 131 
timer blev brugt på 

1:1-samtaler

Sådan sagde deltagerne om INITIATE i 2019:

”Jeg synes, man lærer utrolig meget  
om sig selv og får stillet sig selv nogle 
ret dybe spørgsmål, som man ellers ikke 
ville gøre.”

”Jeg er meget tilfreds med udbyttet af 
workshoppen Bliv mentalt stærk inde- 
fra med Thomas Pape. Jeg fik nogle 
meget brugbare værktøjer, og alt det, vi 
gennemgik, gav anledning til refleksion. 
Jeg ser frem til næste workshop.”

”Jeg synes, det er super fedt, at Thomas 
engagerer sig i os som individer. Han 
gør meget ud at danne sig en ide om, 
hvem vi hver især er som personer, for 
slutteligt at give os individuelle råd/ 
fokuspunkter med på vejen.”

”Thomas er en utroligt dygtig formidler, 
og han forstår virkelig de udfordringer, 
som jurastuderende står overfor.”



14

Vi sender folk  
ud i verden 

Som stud.jur. i Bech-Bruun kan man søge om  
legat til studier eller praktik i udlandet. Derfor 
kunne jeg i efteråret tage i praktik hos den danske 
FN-mission i New York, hvor jeg har deltaget  
ved FN’s generalforsamling og været med ved  
resolutionsforhandlingerne i FN inden for  
menneskerettigheder. Opholdet har givet mig 
indblik i, hvordan arbejdet som jurist er i en  
organisation som FN, og mit netværk er blevet 
udvidet betydeligt. Det har været spændende  
og meget lærerigt at arbejde med de 17 verdens-
mål i praksis og opleve topdiplomater fra hele  
verden forhandle i FN-regi.
Caroline Spliid, stud.jur. i Bech-Bruun

”

CSR 2019 · Mennesker
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Det er en grundtanke i Bech-Bruun, at 
vi bedst kan bidrage til en bæredygtig 
udvikling af samfundet ved at anvende 
vores kernekompetencer til at gøre en 
forskel. Videndeling indgår derfor  
som en naturlig del af vores forretnings-
model og samarbejdsform, ikke alene 
internt, men også i forhold til vores om-
givelser. Hvert år deler vi ud af vores  
viden ved en lang række gratis kurser, 
arrangementer og gå-hjem-møder. 

Også i dette arbejde er vi meget op-
mærksomme på, hvem vi samarbejder 
med, yder pro bono-arbejde til og spon-
serer, så vi sikrer transparens og ikke ri-
sikerer overtrædelse af vores etiske ret-
ningslinjer.  

Vi har bl.a. lanceret CSR-programmet 
BB Impact, hvor vi med vores juridiske 
rådgivning er med til at hjælpe bære-
dygtige startup-virksomheder godt i 
gang. Derudover har vi gennem flere 
år indgået en lang række pro bono- og 
samarbejdsaftaler med virksomheder, 
der gør en samfundsmæssig forskel.  
Det gjorde vi også i 2019. 

Samfund

Vores ambitioner

•  Vi vil tage samfundsansvar gennem 
uddannelse og videndeling.

•  Vi vil bruge vores juridiske kerne-
kompetencer til at gøre en samfunds-
mæssig forskel.

•  Vi vil arbejde mod en bæredygtig 
fremtid med vores CSR-program  
BB Impact. 

Vi planlægger i 2020:

•  At hjælpe flere bæredygtige  
startup-virksomheder gennem vores 
CSR-program BB Impact.

•  At udvikle vores uddannelser og  
kurser, så de fortsat lever op til de  
behov, der er hos vores medarbejdere, 
klienter og samarbejdspartnere.

•  At fortsætte vores løbende  
pro bono-arbejde.

CSR 2019 · Samfund
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I 2018 igangsatte vi de allerførste pilot-
projekter i vores CSR-program, hvor vi 
arbejder fokuseret sammen med nogle 
af landets mange dygtige startup-virk-
somheder om at imødekomme FN’s 17 
verdensmål om bæredygtig udvikling 
gennem innovation og nytænkning. 

Siden har programmet fået navnet BB 
Impact, og samarbejdet på projekterne  
har for alvor fået luft under vingerne i 
2019. Vi har bl.a. haft stor fornøjelse af 
at arbejde sammen med virksomheden 
Circular Food Technology, som arbejder 
med genanvendelse af fødevareaffald, 
og catering- og eventvirksomheden  
entrée, der er et jobakademi for ny-
danskere. 

Fra god ide til flyvefærdig 
virksomhed 
Den juridiske rådgivning og bistand, som 
Bech-Bruun kan tilbyde via BB Impact, 
er i mange tilfælde afgørende for, at  
startup-virksomhederne kan komme ud 
over rampen med deres projekter: 

- Selvom de juridiske forhold ikke i sig  
selv sikrer succes for den enkelte virk-
som hed, kan manglende håndtering af 
juraen vanskeliggøre eller forhindre suc-
ces for virksomheden. Med BB Impact 
håber vi derfor på at kunne sikre, at virk-
somheden kommer juridisk godt fra  
start og igennem de første år og dermed  
tæt tere på succes med deres bæredyg-
tige mål, siger CSR-ansvarlig og  

BB IMPACT: 

Vi samarbejder  
om en bæredygtig  
fremtid
Bech-Bruun vil arbejde mod en bæredygtig 
fremtid. Det gør vi bedst med vores viden og  
i tæt samarbejde med de virksomheder, der  
kan udvikle de nye og effektive løsninger, der  
skal til. 

CSR 2019 · Samfund
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Foodture  
– fremtidens  
fødevare

Foodture producerer et plantebaseret 
protein kaldet tempeh bestående af 
nordiske bælgfrugter. Gennem speci-
fikke fermenteringsmetoder af ærte- og 
lupinbønner skaber Foodture en sund, 
bæredygtig og velsmagende fødevare. 
Foodtures vision er at udbyde et simpelt 
plantebaseret basisprotein. Foodtures 
tempeh stammer kun fra bønner. Ifølge 
Foodture er det særlige ved deres 
tilgang, at de skaber et produkt, der er 
bedre end udgangspunktet både i for-
hold til smag, sundhed og funktion.

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

I slutningen af 2019 udvalgte  
Bech-Bruun fire interessante  
og meget forskellige startup- 
virksomheder, som på hver deres 
måde understøtter en bæredygtig  
udvikling. Samarbejdet starter  
i 2020.

senioradvo kat Ditte Lassen-Kahlke. De 
juridiske forhold er dog vanskelige at 
håndtere for mange startups: 

- Udover at mange har begrænsede  
ressourcer til juridisk bistand i opstarts- 
perioden, kan det nemt synes som en  
næsten uoverskuelig opgave at skulle fin-
de rundt i paragrafferne og forstå sig på 
alt fra arbejdsret, skat og kontrakter til sel-
skabsret og immaterielle rettigheder. Det 
er både tidskrævende, udfordrende og 
besværligt, når man ikke er vant til at ar-
bejde med den slags, og bliver derfor ty-

pisk nedprioriteret. Det er dog ærgerligt, 
for det kan have konsekvenser for projek-
ternes succes, siger Ditte Lassen-Kahlke. 

Partnerskab med gratis  
rådgivning og kommerciel 
sparring
På den baggrund er det en kærkommen 
hjælp, når Bech-Bruun som en del af  
BB Impact kan hjælpe de bæredygtige 
startup-virksomheder godt på vej med 
det, vi er allerbedst til, nemlig vores højt 
specialiserede juridiske rådgivning og 
forretningsforståelse. 

De første 50 timers rådgivning foregår 
uden betaling, og startup-virksomheden  
får herefter mulighed for rådgivning til 
en markant reduceret timepris og ud-
skudt fakturering.

Udgangspunktet for et BB Impact- 
partnerskab er, at startup-virksomheden 
skal nå sine mål og dermed bidrage til  
en bæredygtig udvikling ved at skabe  
en forretning, der direkte understøtter et  
eller flere af FN’s 17 verdensmål for 
bære dygtig udvikling. 

Vores udvalgte 
startups

CSR 2019 · Samfund
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Climate Solutions  
– permanent lagring  
af CO2 i fast form 
Climate Solutions vil med deres  
”Carbon Capture and Storage”-opfin-
delse omdanne CO2 hentet fra luften 
eller direkte fra en forbrændingsgas 
til et fast stof under et hidtil uset lavt 
energiforbrug. Slutproduktet, hvor CO2 
er bundet, består af en form for kalk, der 
bl.a. anvendes industrielt i landbruget 
og i byggematerialer. Ved at omdanne 
CO2 til et fast stof er det Climate Solu-
tions’ vision at reducere nuværende og 
fremtidige CO2-udledninger samt ned-
bringe fortidens CO2-aftryk nationalt 
og internationalt.

Climate Solutions understøtter særligt 
FN’s verdensmål 13 om klimaindsats.

Vital Beats  
– bane brydende 
telemedicin  
til hjertepatienter
For at levere den bedste behandling til 
kroniske hjertepatienter er det afgøren-
de, at lægerne er i stand til at opdage  
og forudsige tegn på forværring, så tid-
ligt som muligt. Vital Beats har udviklet 
en telemedicinsk softwareplatform, der 
gør det lettere at overvåge kroniske 
hjertepatienter over afstand og samtidig 
tidligt forudsige forværringer, der kræver 
behandling. Samtidig vil patienterne 
opleve et mindre indgribende behand-
lingsforløb. Vital Beats’ vision er at revo-
lutionere telemedicinsk behandling af 
hjertepatienter og skabe grundlag for et 
sundhedsvæsen, der i fremtiden er mere 
forebyggende og personaliseret.

Vital Beats understøtter særligt FN’s 
verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

Jamii – adgang til  
finansielle ydelser 
for verdens fattigste 
Mange mennesker i u-lande har ikke 
adgang til banker, men samler sig i mere 
primitive lokale opsparingsgrupper, 
hvorigennem medlemmer kan få adgang 
til begrænsede lån. Jamii arbejder på at 
digitalisere disse opsparingsgrupper, så 
medlemmerne kan kreditvurderes og 
få adgang til den finansielle sektor. Ved 
at skabe adgang til finansielle ydelser er 
det Jamiis vision at gøre folk i stand til at 
komme ud af fattigdom. Jamii er startet 
i Etiopien og har allerede planer om at 
udvide til andre lande i Afrika og senere 
Asien. 

Jamii understøtter særligt FN’s verdens- 
mål 1 om at afskaffe fattigdom.

CSR 2019 · Samfund



20

FN’s klimatopmøde og generalforsamling samt 
NYC Climate Week løb af stablen i New York  
i september, og i forbindelse med lanceringen  
af BB Impact var jeg med for at hente viden og  
inspiration til Bech-Bruuns videre arbejde med 
startup-virksomheder og de 17 verdensmål.  
Ugen bød på arrangementer og netværksmøder, 
der satte fokus på innovation og bæredygtighed,  
som er netop det, BB Impact handler om. Jeg 
mødte mange interessante organisationer og  
virksomheder, bl.a. ART2030, der gennem kunst 
sætter fokus på de 17 verdensmål, og som vi nu 
har indgået aftale med om pro bono-rådgivning. 
Ditte Lassen-Kahlke, senioradvokat og CSR-ansvarlig i Bech-Bruun

”
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FN’s verdensmål 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015. Målet er 
frem til 2030 at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både 
mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande 
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig 
økonomisk vækst. Målene fokuserer også på at fremme fred samt sikkerhed 
og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Kilde: www.verdensmaalene.dk og www.un.org/sustainabledevelopment

CSR 2019 · Samfund

En uge med fokus  
på klima og FN’s  
17 verdensmål
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The Hub
The Hub er en gratis online-portal for 
startup-virksomheder. Via platformen 
kan virksomhederne få hjælp med  
rekruttering, skabe forbindelse til  
investorer og få adgang til værktøjer,  
der kan hjælpe dem i gang. I 2019 har 
Bech-Bruun ydet pro bono til brugerne 
af The Hub i form af gratis juridisk råd-
givning om bl.a. incitamentsordninger  
til nøglemedarbejdere, ejeraftaler,  
markedsføringsloven og stiftelse af  
selskaber.

Dansk Søredningsselskab
Dansk Søredningsselskab (DSRS) er en 
almennyttig forening, der assisterer  
fritidssejlere og bådejere ved ikke-livs-
truende situationer til søs og hjælper det 
officielle beredskab. Bech-Bruun støtter  
foreningens arbejde ved at levere juri-
disk bistand pro bono og har i 2019 bl.a. 
hjulpet med forsikrings- og skattefor-
hold, donationspolitikker, GDPR, ansæt-
telses- og lejekontrakter samt diverse  
indkøb af redningsbåde og udstyr.  
En Bech-Bruun-partner har desuden  
i mange år været med i foreningens  
bestyrelse.

Københavns Retshjælp
Flere af vores medarbejdere arbejder  
jævnligt som frivillige i Københavns 
Retshjælp, som er landets største og 
ældste retshjælpsorganisation. Her  
rådgiver de inden for alt fra lejeforhold,  
ansættelsesforhold og forældremyndig-
hed til erstatning og forsikringsforhold.

Djøf
Djøfs iværksætterretshjælp er en hjælp 
til Djøfs medlemmer, der enten er iværk-
sættere eller går med tanker om at blive  
iværksættere. I 2019 har Bech-Bruun 
ydet pro bono-arbejde i form af gratis 
retshjælp til Djøfs medlemmer, der gen-
nem retshjælpen kan søge råd om juridi-
ske spørgsmål vedrørende iværksætteri, 
fx hvilken selskabsform man skal vælge,  
overvejelser i forhold til ejerstruktur, 
gennemlæsning af kortere kontrakter 
samt spørgsmål om moms og skat.

Mary Fonden
Bech-Bruun yder juridisk støtte og råd-
givning til Mary Fonden, som i 2007 blev 
etableret af H.K.H. Kronprinsesse Mary. 
Fondens mission er at bekæmpe social 
isolation ud fra den overbevisning, at alle 
har ret til at høre til. Bech-Bruun er Mary 
Fondens faste juridiske rådgiver, og alt 
vores arbejde for fonden er pro bono.

SMILfonden
SMILfonden er en velgørende forening, 
der giver alvorligt og/eller kronisk syge 
børn og deres familier pauser fra sygdom 
ved at skabe gode og sjove arrangemen-
ter både på og uden for hospitalerne. 
Syge børn kæmper med mange indlæg-
gelser, svære smerter, angst for operatio-
ner og afsavn fra skole og venner. Nogle 
familier kan være splittede mellem  
hospital og hjem, søskende kan være 
oversete og forældrene kæmpe med 
angst. Fonden hjælper med at skabe nye 
fællesskaber både mellem de syge børn 
og børnenes forældre. En Bech-Bruun-
partner sidder i SMILfondens bestyrelse.

Reach for Change
Reach for Change er en nonprofit- 
organisation, der arbejder for at forbedre 
børn og unges liv ved at hjælpe sociale 
iværksættere med innovationer, der  
løser presserende problemer for børn  
og unge. Iværksætterne hjælpes til at 
skalere deres innovationer gennem  
adgang til seed funding, forretnings-
ekspertise og muligheder for at skabe  
og tilgå netværk i ind- og udland.  
Bech-Bruun støtter Reach for Change 
med at give iværksætterne i program-
met adgang til en juridisk hotline pro 
bono til sparring om juridiske spørgsmål 
og udfordringer, bl.a. vedrørende ejer-
struktur samt sikring af beskyttelse af  
immaterielle rettigheder tidligt.

Røde Kors
Røde Kors hjælper dem i verden, der 
har det allerværst, og Bech-Bruun har 
i mange år haft et tæt samarbejde med 
Røde Kors, hvor vi jævnligt bidrager med 
juridisk rådgivning pro bono. I 2019 har 
vi bl.a. rådgivet Røde Kors i sager ved-
rørende misbrug af deres navn og logo,  
aftaler med samarbejdspartnere og 
transport af genbrugstøj mv.

Pro bono 
Pro bono-arbejde er en naturlig del af  
Bech-Bruuns forretning. For vi tror på, at vi  
kan hjælpe mest ved at gøre det, som vi gør 
bedst. Derfor stiller vi hvert år vores juridiske 
rådgivning gratis til rådighed for udvalgte  
organisationer, der arbejder for en bedre  
verden – både lokalt og globalt. Her ses et  
uddrag af de organisationer, som i 2019  
modtog gratis rådgivning fra os.

CSR 2019 · Samfund



23

CSR 2019 · Samfund

Modern Slavery Act er et tiltag, som Storbritannien 
har indført overfor virksomheder med forretninger 
og aktiviteter i Storbritannien. Det centrale i Modern 
Slavery Act er kravet om, at virksomheder årligt skal 
redegøre for deres indsats mod slaveri, tvangsarbejde 
og menneskehandel. Tiltaget har fokus på at forhindre 
alvorlige overgreb, som kan forekomme i globale  
leverandørkæder. Som en international advokat-
virksomhed, der arbejder på tværs af landegrænser, 
herunder i Storbritannien, har vi naturligvis fokus på  
at støtte op om Modern Slavery Act.

Modern  
Slavery Act 
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I Bech-Bruun Academy kombinerer  
vi jura og forretningsforståelse med per-
sonlig udvikling. Derfor er en vigtig  
opgave i Bech-Bruun Academy at følge 
med tidens trends og tendenser inden 
for de efterspurgte kompetencekrav 
hos primært jurister og faglige rådgiv- 
ere. På baggrund af denne indsigt  
tilbyder vi klienter, samarbejdspart- 
nere, studerende og andre interessere-
de at deltage i gratis undervisning i  

os i. Udviklingen i erhvervslivet er  
konstant, og de seneste år har vi med  
ny teknologi og disruptive virksomhe-
der set markeder og brancher ændre  
sig markant. Med Academy Client  
giver vi vores klienter mulighed for at 
være ekstra godt klædt på til at imøde-
komme fremtidens mange nye krav og 
muligheder.

I 2019 havde vi bl.a. fokus på undervis-
ning i den digitale udvikling og nye  
forretningsmodeller, adfærdsdesign, 
databeskyttelse samt FN’s verdensmål, 
og hvordan de kan indarbejdes i udbud.

fx ny eller ændret lovgivning, udvikling- 
en i erhvervslivet og samfundsrelevan-
te tendenser. Vi har lang tradition for 
at dele vores viden, og vi er stolte af, at 
Bech-Bruun Academy er kendt for høj 
faglighed og nogle af branchens bedste 
undervisere.

Særligt for vores klienter tilbyder vi her-
udover værdiskabende undervisning  
i de samme emner, som vi selv fordyber  

Bech-Bruun  
Academy

 79 
gratis kurser,  

gå-hjem-møder og 
heldags arrangementer 

blev udbudt i  
Bech-Bruun Academy  

i 2019

4,6* 
var den gennemsnitlige  
evaluering af kurserne

* På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest

CSR 2019 · Samfund
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Advokatsamfundet 

ATV-Fonden for Jord og Grundvand 

DAKOFA 

Danmarks Skatteadvokater 

Dansk Forening for Arbejdsret 

Dansk Forening for Konkurrenceret

Dansk Forening for Selskabsret

Dansk Forening for Udbudsret 

Dansk Industri 

Danske Advokater 

Danske IT-advokater 

Danske Miljøadvokater 

Danske Mediatoradvokater 

Den Danske Søretsforening (CMI)

DenmarkBridge 

Det Danske Selskab for Byggeret 

Det Danske Selskab for  
Forsikringsret (AIDA) 

Foreningen af Danske Insolvens-
advokater 

Foreningen for Samfundsansvar  
i Byggeriet

International Association of Young  
Lawyers (AIJA)

International Bar Association

JASCHA-fonden

Mediationsinstituttet 

Miljøministeriets ekspertpanel  
til forenkling af miljø- og natur-
lovgivningen 

TerraLex 

Voldgiftsinstituttet

World Law Group 
 

Her spiller vi  
også en rolle … 
Repræsenteret af vores dygtige specialister deltog Bech-Bruun  
i 2019 også i en række udvalg og nævn, ligesom vi som medlem var  
engageret i relevante danske og internationale brancheforeninger  
og interesseorganisationer. Vi bidrager her med vores viden til  
udviklingen af de rammer, vi og vores klienter arbejder inden for. 

Advokatsamfundets Procesretsudvalg

Byggesocietetets Bæredygtigheds-
udvalg 

Danske Advokaters fagudvalg for  
selskabsret

Ekspropriationsudvalget 

Erhvervsankenævnet

Konkurrenceankenævnet 

Pressenævnet

Eksempler på brancheforeninger, organisationer og netværk, som vi er en del af:

Eksempler på udvalg og nævn, som Bech-Bruun sidder i:

CSR 2019 · Samfund
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AFFK 
Advokatfuldmægtigforeningen i København, hvor yngre  
advokater og fuldmægtige mødes om sociale og faglige  
arrangementer.

AROS 
Et af Nordeuropas største kunstmuseer med 20.700 kvadrat-
meter fordelt over 10 etager. 

Dansk Energi Leverandørforum 
Forum for leverandører og rådgivere for energiselskaber  
med behov for at følge energisektoren tættere og få dybere 
indsigt.

ELSA Denmark 
En af i alt 44 nationale grupper i The European Law Students’ 
Association (ELSA), der er verdens største organisation for 
jurastuderende og færdiguddannede jurister. Med lokalgrup-
per i de fire universitetsbyer, Aalborg, Aarhus, Odense og  
København udgør ELSA Denmark det danske netværk i ELSA.

Erhverv Aarhus
Uafhængig erhvervsorganisation, der sammen med med-
lemsvirksomhederne arbejder for et attraktivt erhvervsklima  
i Aarhus og Østjylland.

FOCOFIMA 
Forum for Company Law and Financial Market Law, der siden 
2003 samlet har behandlet selskabs- og kapitalmarkedsret 
og fungerer som et forum for forskning og undervisning i  
disse områder.

Hold Danmark Rent 
En nonprofit-organisation, der arbejder for at nedbringe 
mængderne af henkastet affald i naturen.

ICC Danmark International Chamber
Samler og repræsenterer virksomheders interesser verden 
over og har en central rolle inden for international handel og 
forretning.

Justitia 
Danmarks første uafhængige juridiske tænketank, der har 
som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæg-
gende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i offentlig-
heden, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere 
i Danmark og internationalt.

Københavns Universitet, Syddansk Universitet,  
Aalborg Universitet og Aarhus Universitet
Støtte til jurastuderende.

Mediationsinstituttet 
Repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer, 
hvis kompetencer dækker en bred vifte af juridiske specialer.

UN Global Compact Network Denmark
En del af verdens største frivillige initiativ for virksomheders 
samfundsansvar, som blev etableret i 2000 af FN’s daværen-
de generalsekretær, Kofi Annan, for at mobilisere virksom-
heder i hele verden til en mere bæredygtig fremtid.  

Yngre Jurister 
Forening for advokatfuldmægtige, yngre advokater og pri-
vat- eller offentligt ansatte jurister, der har til formål at vare-
tage medlemmernes faglige interesser og skabe brugbare 
netværk fx ved afholdelse af kurser, foredrag, virksomheds-
besøg og sociale arrangementer.

Udvalgte  
sponsorater 
Bech-Bruun har i 2019 støttet mere end 20 virksomheder, organisationer 
og foreninger økonomisk. Her er et udpluk af sponsoraterne.
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Et grundlæggende element i Bech-Bruuns sociale 
ansvar er tilsagnet om at efterleve menneskerettig-
hedsprincipperne. Vi støtter FN’s deklaration om 
menneskerettigheder og har underskrevet FN’s 
Global Compact. Én gang om året beretter vi om 
fremskridt med menneskerettigheder i henhold til 
princip 1 og 2: At vi støtter og respekterer beskyt-
telsen af internationalt erklærede menneskerettig-
heder samt sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse 
af menneskerettighederne. Vores ambition for vores 
bidrag til samfundet er at tage samfundsansvar  
gennem uddannelse og videndeling og bruge vores  
kernekompetencer til at gøre en forskel. Vores kon-
krete handlinger og resultater ligger derfor inden  
for dette felt. Med vores geografiske beliggenhed og 
forretningsmodel vurderer vi ikke, at der er særlige 
risici vedrørende menneskerettigheder.
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Vedvarende energi er et strategisk for-
retningsområde i Bech-Bruun. Ikke ale-
ne har vi opbygget en unik ekspertise på 
området, men det er også et af de ste-
der, hvor vi i 2019 har været og fortsat 
vil være med til at plante et solidt grønt 
aftryk på kloden via de mange og meget 
store offshore vindenergi-projekter, som 
vi har været kontraktforhandler på. 

Vi ønsker ikke alene at hjælpe andre, 
der arbejder mod øget bæredygtighed, 
vi forsøger også at tænke grønt, når det 
gælder vores egne arbejdsgange. Vi  
arbejder kontinuerligt på at ressource-
optimere ved at minimere og retænke  
vores forbrug. I forhold til negativ på-
virkning af miljø og klima har vi ikke  
væsentlige direkte risici, da vi ikke er en 
produktionsvirksomhed, men vi er op-
mærksomme på den mindre risiko ved 
fx ressourceforbrug, og derfor gør vi 
også en indsats for at håndtere det.  
Vi lægger stor vægt på bæredygtige 
indkøb og arbejder altid for miljørigtige  
forbrugsalternativer relateret til driften,  
fx løbende udskiftning til LED og 
energi besparende it-udstyr, ligesom  
vi har fokus på mindre madspild og 
mere økologi. 

Et andet sted, vi i 2019 har medvirket  
til at skabe grøn udvikling, er inden for 
entreprise, hvor vi i vores rådgivning og  
i en række øvrige sammenhænge har 
sat øget fokus på bæredygtighed i byg-
gebranchen. 

Miljø

Vores ambitioner

•  Vi vil minimere vores ressource-
forbrug og optimere bæredygtige  
arbejdsgange.

•  Vi vil have fokus på samarbejde med 
danske og udenlandske aktører inden 
for vedvarende energi.

• Vi vil bruge grønne leverandører.

Vi planlægger i 2020:

•  Fortsat at engagere os i bæredygtig 
udvikling i byggebranchen.

•  At øge omfanget af vores rådgivning 
på store vedvarende energiprojekter. 

•  Fortsat at udskifte elektronik, el pærer 
mv. til mere miljørigtige alternativer.

•  At øge andelen af økologi i vores  
køkken og fortsat fokusere på at mi-
nimere madspild.

•  At fortsætte vores samarbejde med 
grønne leverandører.
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Vi har ikke kun fokus på vores forbrug  
og på at optimere bæredygtige arbejds-
gange, men også på at bruge de rigtige  
ressourcer. Det sker i høj grad ved at 
samarbejde med grønne leverandører,  
fx:

Anders Andersens Rengøring
Leverer svanemærket erhvervs-
rengøring. 

Logistikvirksomheden Bring
Stræber efter at være ledende inden for 
miljø i transport- og logistikbranchen. 
Koncernens primære miljømål er at gå 
helt over til vedvarende energi inden 
2025, hvad angår køretøjer og fast  
ejendom.

Renseriet Fred Butler
Renser tøj uden brug af kemikalier, med 
genanvendt CO2, hvilket gør en forskel 
for miljøet, tøjet og huden. Fred Butler 

er tildelt en række miljøcertifikater, bl.a. 
Svanemærket.

Kontorartikelvirksomheden Staples
Arbejder bl.a. for en miljøtilpasset udvik-
ling af egne person- og varetransporter, 
informerer kunder om miljømærkede og 
miljøtilpassede produkter og tjeneste-
ydelser og samarbejder med leverandø-
rer om at udvikle miljøtilpasset logistik, 
produkter og emballage.

 2016   2017 2018 2019*

El (kWh)   985.454   951.300 980.085 1.036.000

Varme (mWh)   1.193   1.052 1.114,02 1.009,38

Vand (m3)   4.169   3.853 4.051 4.283

Brændbart affald (t)   69,62   38,78 49,5 51,5

Genbrug (t)   22,72   15,08 38,9 39,15

*Stigningen i el kan primært tilskrives mangelfuld regulering af et nyt energibesparende køleanlæg, der betød et 
merforbrug på cirka 130.000 kWh. Fejlen blev fundet og rettet i januar 2020. Derudover har vi i 2019 haft et markant 
øget aktivitetsniveau, særligt i vores Academy, der i 2019 afholdt 71 flere kursusdage end i 2018 – en stigning på  
36,8 %. I forhold til stigningen i brændbart affald fortsatte vores oprydning af dokumenter i 2018 ind i 2019.

19,7% 
er vores forbrug på  

kopi papir faldet fra 2018 
til 2019 – svarende til 

1.175.000 ark kopipapir 

49% 
i vores køkken er økologi

22.864 
kilometer har vi cyklet  

i 2019, da vi deltog i Cyklist-
forbundets kampagne  
”Vi cykler til arbejde”

5% 
er vores kødforbrug faldet 

Grønne leverandører  

Oversigt over forbrug
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om, hvordan den nuværende regulering 
bør anvendes for at fremme bæredyg-
tighed i byggeriet. 

Som formand for Byggesocietetets  
bæredygtighedsudvalg har Jacob Brandt 
bl.a. været med til at sætte fokus på både 
verdensmål og bæredygtighed i bygge- 
og ejendomsbranchen: 

- Bæredygtighedscertificeringen DGNB 
er en selvfølge for mange bygherrer, og 
rigtig mange investorer ser det som en 
klar forudsætning for særligt den lang-
sigtede investering. Men vi har i bære-
dygtighedsudvalget bl.a. sat fokus på, at 
certificeringen også kan misbruges, for-
tæller Jacob Brandt. 

Grønnere jordhåndtering
Bech-Bruun har desuden rådgivet om, 
hvordan man kan undgå, at materialer 
fra eksempelvis nedrevne bygninger  
bliver omfattet af affaldslovgivningen  
– og dermed kan genbruges direkte i  
nyt byggeri. Herunder hvordan jord-
håndtering i større skala kan tilrettelæg-
ges, uden at jorden bliver til affald:

CO2-aftrykket fra byggematerialer har 
vist sig at være langt større end hidtil 
antaget, og særligt i 2019 har bygge-
branchen taget bæredygtighed og ver-
densmål til sig.

- Grønne og bæredygtige bygninger bør 
være en selvfølge, fordi der ved genbrug 
af byggematerialer vil kunne opnås en 
meget betydelig reduktion af det sam-
lede CO2-udledning. I den forbindelse 
er byggebranchen en afgørende faktor, 
hvis det cirkulære samfund skal blive  
en realitet, siger partner Jacob Brandt, 
specialist i miljø, naturbeskyttelse, plan-
lægning og forsyning. 

Bæredygtig anvendelse af 
reglerne 
Men med bæredygtigt byggeri følger en 
række potentielle udbuds- og entrepri-
seretlige udfordringer og muligheder ved 
brug af genanvendelige og upcyclede 
byggematerialer. På den baggrund  
bistod Bech-Bruun i 2019 i stigende  
omfang klienter med bedst mulig inte-
gration af bl.a. genbrugsmaterialer i ud-
bud af byggeopgaver, ligesom vi rådgav 

- Vi har ved flere velbesøgte arrange-
menter sat fokus på bæredygtig jord-
håndtering, og hvordan projekter kan 
tilrettelægges med henblik på at undgå 
at ”blive fanget” i en krydsild af tilladel-
seskrav. Hvordan jorden kan indgå i 
planlægning og projektering af byudvik-
ling med henblik på genbrug i projektet, 
så den ikke skal fragtes på vejene med 
CO2-udledning til følge – og ofte ende 
i en nedlagt grusgrav eller et depone-
ringsanlæg, siger Jacob Brandt, der også 
sidder i bestyrelsen hos ATV-fonden for 
jord og grundvand.

Hjælp til genbrug af  
byggematerialer
Også vedrørende udbud af offentlige 
byggeprojekter har vi bl.a. rådgivet sær-
ligt om, hvordan man kan understøtte  
genbrug af byggematerialer uden at 
komme på kant med gældende udbuds-
regler, herunder ved inddragelse af gen-
brugsmaterialer som led i både prækvali-
fikation, som konkurrenceparameter og 
som kontraktvilkår. 

- Et større fokus på netop genbrug af 
byggematerialer i anlægsfasen har vist 
sig særlig interessant i kraft af en større  
erkendelse af det meget betydelige 
CO2-aftryk i materialeforbruget i denne  
fase set i forhold til driftsfasen, siger 
partner Claus Berg, specialist i entre-
prise- og udbudsret. 

Claus Berg holdt i 2019 oplæg på en 
række konferencer mv. om de udbuds- 
og entrepriseretlige aspekter af genbrug 
af byggematerialer, bl.a. den store  
”Building Green”-konference om bære-
dygtigt byggeri i Forum i efteråret 2019. 
Et arbejde han vil fortsætte i 2020.

Mere  
bæredygtigt  
byggeri

Med FN’s 17 verdensmål er en udvikling mod 
mere bæredygtighed for alvor kommet på  
verdens dagsorden. Også inden for byggeri,  
som har et meget stort klimaaftryk, særligt  
pga. et stort ressource- og råvareforbrug.  
Det inddrog Bech-Bruun i rådgivningen af  
klienterne i 2019, hvor der i stigende omfang 
blev sat fokus på bæredygtigt byggeri. 
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I Bech-Bruun arbejder vi fokuseret med 
store danske og udenlandske energi-
aktører inden for vedvarende energi. 
Vi har siden 2018 opbygget afdelingen 
Renewable Energy, der eksklusivt har 
fokus på området for vedvarende energi 
og i dag tæller 25 dedikerede speciali-
ster. I 2018 åbnede vi desuden et kontor 
i New York for at kunne følge med inter-
nationale klienter på vindenergiområ-
det ud på det globale marked, ligesom 
vi rådgiver på en lang række offshore  
vindenergi-projekter i Australien og 
Asien, herunder bl.a. i Taiwan, Korea og 
Japan.  

Vi arbejder for 
vedvarende energi 

Energi til 3,6 mio. husstande

3600 MW eller 3,6 GW grøn energi, svarende til 3,6 mio. danske husstan-
des årsforbrug*, dvs. 900.000 flere husstande, end der er i Danmark.
Så meget grøn energi vil de offshore vindenergi-projekter, som Bech-Bruun 
har været hovedkontraktforhandler på i 2019, kunne levere, når de underlig-
gende offshore vindmølleparker er bygget**.

*) Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan 1 GW levere energi til cirka en 
million danske husholdninger.
**) Her er ikke medtaget samtlige kontrakter, som Bech-Bruun har været involveret i 
på området i 2019, men alene kontrakter, hvor Bech-Bruun har været hovedadvokater, 
og hvor der har været tale om et længere forhandlingsforløb.

Det er virkelig interessant 
at være med til at fremme 
den grønne dagsorden på 
verdens plan for alle os, der  
arbejder med vedvarende 
energi i Bech-Bruun. Udover vigtige elementer  
i hverdagen såsom spændende jura og godt  
kollegaskab er det grønne element essentielt  
og en stor tilfredsstillelse i arbejdet – ikke mindst 
for de yngre, der søger ind i vores afdeling. Det  
er supermotiverende at spille en rolle i forhold til 
en bæredygtig samfundsudvikling og være med 
til at bringe en grøn industri frem.
Peter Østergaard Nielsen, specialist i offshore vindenergi, partner  
og del af Bech-Bruuns afdeling Renewable Energy samt Bech-Bruuns kontor i New York
 

”
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Vores klienter og samarbejdspartnere 
skal altid kunne regne med, at vi hand-
ler retfærdigt og etisk korrekt. Etisk  
adfærd er afgørende for både vores  
klienter og os selv, og vi har derfor stort 
fokus på risici for uetisk adfærd, herun-
der korruption, hvidvask mv.

Compliance er også essentielt i vores 
hverdag, og grundet vores kontinuer-
lige indsats på området er det lykkedes  
at opretholde et højt niveau i 2019. For 

Som advokatvirksomhed har vi et stort 
etisk ansvar. Vores arbejde og forret-
ningsmetoder er baseret på god op-
førsel og respekt for vores klienter, 
medarbejdere og omgivelser. Med ud-
gangspunkt i de advokatetiske regler og 
vores Code of Conduct har vi opbygget 
et solidt corporate governance-system, 
der omfatter konkrete politikker og  
regler vedrørende bestikkelse, gaver, 
fortrolige oplysninger, interessekon-
flikter, fair konkurrence, hvidvaskning, 
leverandørforhold, menneskerettig-
heder, forskelsbehandling og miljø. 

Vores etiske regler udtrykker forvent-
ningerne til vores medarbejderes og  
vores egen etiske adfærd og fastlægger 
rammerne for vores dialog med forret-
ningsforbindelser og andre interessen-
ter. Målet er at sikre den højest mulige 
integritet. Vi har en nultolerancepolitik 
over for bestikkelse og korruption, og vi 
driver virksomhed på ærlig og etisk vis. 

de fleste danske virksomheder og orga-
nisationer blev compliance også i 2019 
endnu vigtigere i takt med, at vi så de 
første store konsekvenser af den nye 
persondatalov. Også her ønsker vi at 
spille en aktiv rolle og dele vores viden 
med vores klienter og samarbejdspart-
nere, som vi forsøger at holde opdatere-
de på området i både vores rådgivning, 
vores kurser og arrangementer samt via 
de nye innovative digitale compliance -
ydelser, vi har lanceret. 

Vores ambitioner

•  Vi vil sikre den højeste etiske standard 
og åbenhed inden for rammerne af 
den tavshedspligt, der er grundste-
nen i vores relation til vores klienter.

 
•  Vi vil sikre intern compliance på høje-

ste niveau.

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

Vi planlægger i 2020:

•  At fortsætte med at sætte de højeste 
etiske standarder.

•  At optimere vores it-værktøjer og 
-sikkerhed kontinuerligt.

Etik &  
Compliance
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opgave har Bech-Bruun i CCI landets 
største afdeling, der bl.a. beskæftiger sig 
med databeskyttelsesretlige spørgsmål.

Sikrer også klienternes  
compliance
Udover at sikre vores interne compliance 
har Bech-Bruuns specialister også råd-
givet et stort antal klienter i forhold til at 
sikre, at de lever op til EU’s databeskyt-
telsesforordning, herunder ydet bistand 
til indgåelse af databehandleraftaler, 
som sikrer, at klienterne har den nødven-
dige tekniske bistand til den korrekte  
behandling af de personoplysninger, 
som virksomheden eller organisationen 
ligger inde med. 

- Vores klienter efterspørger i stigende  
grad hjælp på compliance-området i 
takt med den skærpede regulering, ikke 
mindst også i erkendelse af, at overtræ-
delser af lovgivningen straffes stadig  
hårdere og mere konsekvent og kan 
medføre ikke alene store bøder og på 
visse områder frihedsstraf, men også al-
vorlig skade for en virksomheds omdøm-
me, siger Lars Lindencrone Petersen. 

- Det er samtidig et meget komplekst 
område, som mange virksomheder fin-
der stadigt mere udfordrende at leve 
op til reglerne inden for. Derfor har de 
stærkt brug for den eksterne bistand,  
der kan sikre dem, at de overholder lov-
givningen. 

Via outsourcing-funktionen DPO  
Service fungerer Bech-Bruun som eks-
tern databeskyttelsesrådgiver (DPO)  
for en lang række virksomheder og  
organisationer, ligesom vi via vores DPA 
Service (Data Protection Audit Service) 
hjælper klienter med at sikre, at deres 
databehandlere lever op til lovgivning- 
ens regler i håndteringen af personop-
lysninger. Tilsvarende benytter mange 
klienter Bech-Bruuns compliance-værk-
tøj, PACTIUS Privacy, til at sikre, at de 
selv lever op til personlovgivningens 
skærpede krav.
 
Gennem årlige compliance-tests sikrer  
vi, at vores medarbejdere har de til-
strækkelige og ajourførte kvalifikationer.

Som advokatvirksomhed er Bech-Bruun 
omfattet af reglerne om bekæmpelse af 
hvidvask og terrorfinansiering og om be-
skyttelse af personoplysninger. Regler, 
som ikke har betydning for indholdet af 
de ydelser, vi leverer, men som forpligter 
os, fordi vi bistår ved transaktioner mel-
lem personer og virksomheder, og i den 
forbindelse kommer i besiddelse af for-
trolige oplysninger om vores klienter og 
deres ejere.
 

Når vi fx bistår danske og udenlandske 
klienter med køb og salg af virksomhed- 
er og ejendomsporteføljer, som jævnligt 
involverer store summer, er det vigtigt at 
tage skarpe forholdsregler: 

- Vi kan ikke se bort fra den principielle 
risiko for, at vi kan blive forsøgt misbrugt 
til hvidvask eller finansiering af terroris-
me. Vi har derfor siden 2010 udviklet et 
af de mest fintmaskede systemer i advo- 
katbranchen 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, for-
tæller videnpartner Lars Lindencrone 
Petersen. 

Danmarks største  
databeskyttelsesafdeling
Dette arbejde er forankret i vores afde-
ling for Corporate Compliance & Investi-
gations – i daglig tale CCI – og i gruppen 
af vores såkaldte compliance-controlle-
re. Disse er højt specialiserede medar-
bejdere, hvis væsentligste opgave er at 
sikre, at vores interne forretningsgange 
på området bliver fulgt, og gennem et 
kontrolprogram at sikre dokumentation 
for at det sker.
 
- I kraft af vores ekspertise og erfaring på 
området kan vi udføre kundekendskabs-
procedurer for klienter, som selv er om-
fattet af hvidvaskloven, men som fore-
trækker at lade Bech-Bruun foretage de 
nødvendige undersøgelser og kontroller, 
siger Lars Lindencrone Petersen.

Opfyldelsen af vores pligter efter hvid-
vaskloven indebærer uundgåeligt, at vi 
behandler personoplysninger om vores 
klienter og disses reelle ejere. Til denne 

Compliance  
i Bech-Bruun
Skærpet finansiel regu-
lering og nye digitale 
teknologier er blot  
nogle af de tendenser, 
der har skabt øget  
fokus på virksomhed- 
ers compliance og  
risici. På få år er regler  
og anbefalinger på 
mange områder blevet  
strammet og overgået 
til at være egentlige  
lovmæssige krav.  
Corporate compliance 
er derfor et område,  
som står højt på 
dagsorden en i langt  
de fleste danske  
virksomheder. Også  
i Bech-Bruun er det 
endnu vigtigere end 
nogensinde – både  
internt i den daglige 
drift og i rådgivningen 
af klienterne. 
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I Bech-Bruun tager vi markedets stigende krav  
til tilpasning og forbedring af databehandling og  
det kontinuerlige arbejde, der følger heraf, meget 
alvorligt. Både når det gælder vores egen og  
klienternes compliance og databehandling. Det  
er afgørende, at vores klienter kan være helt trygge 
ved, at vi overholder nuværende og fremtidige  
lovkrav og løbende optimerer vores indsats, så vi  
til hver en tid kan dokumentere en betryggende 
håndtering af data. Vores seneste certificering,  
en ISAE 3000 Revisionserklæring udført af revi-
sionsvirksomheden Deloitte, sikrer dokumentation  
for, at vores kontroller lever op til bestemmelserne  
i henholdsvis databeskyttelses-, bogførings-, og  
persondataloven samt til standardkravene inden  
for informationssikkerhed.
Stefan Winquist, it-chef i Bech-Bruun

”
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Etiske retningslinjer
Bech-Bruuns etiske retningslinjer er udarbejdet for at bi- 
dra ge til efterlevelsen af vores værdier i praksis. Det er en  
del af vores værdigrundlag at udvise ærlig og etisk adfærd, 
der som minimum er i overensstemmelse med gældende  
love og retningslinjer. Alle medarbejdere forventes at  
overholde de 10 principper under UN Global Compact,  
og alle advokater er underlagt de advokatetiske regler.  
Det er en afgørende forudsætning for os, at vi gør forretning  
med høj integritet og etik. Derfor behandler vi både med-
arbejdere, klienter og samarbejdspartnere ens uden hen-
syntagen til race, hudfarve, køn, alder, nationalitet, religion, 
etnisk tilhørsforhold eller andre kendetegn. Vi tillader ikke 
diskrimination eller chikane af nogen art. Medarbejdere, 
der Bech-Bruun bekendt er involveret i ulovlig eller uetisk 
adfærd, der strider imod vores værdigrundlag, eller som på 
anden måde kan stille os i dårligt lys, vil blive underlagt sank-
tion. Vores medarbejdere har et særligt ansvar for at være 
opmærksomme på ulovlig eller uetisk adfærd. Det er forbudt 
at yde bestikkelse eller på anden måde tilbyde eller mod-
tage uretmæssig betaling eller andre ydelser med henblik på 
at opnå eller opretholde en fordel af nogen art. Det er også 
forbudt at medvirke til nogen form for ulovligheder i relation 
til offentlige myndigheder, kunder, leverandører, banker, 
konkurrenter eller andre. Det forventes, at alle medarbejde-
re altid er opmærksomme på, at de aktiviteter, der udøves  
i Bech-Bruun, er forenelige med vores etiske regelsæt. Hvis 
de etiske retningslinjer overtrædes, kan det af Bech-Bruun 
betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Åbenhed
Bech-Bruun tilstræber åbenhed og gennemsigtighed inden 
for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i 
vores relation til vores klienter. På samme måde er det en 
del af vores værdigrundlag at leve op til de advokatetiske 
reglers krav om oplysningspligt og sikre, at klienten altid 
har det bedst mulige afsæt for sit køb af advokatrådgivning. 
Derfor sørger vi for at give offentligheden nem adgang til 
relevante oplysninger om værdier og etik, ledelsesstruktur, 
ydelser, virksomhedens principper for prissætning og kon-
taktinformationer – det sker bl.a. via årlig ledelsesrapporte-
ring, CSR-rapportering og på vores hjemmeside. Det er også 
vores mål for arbejdet med åbenhed og gennemsigtighed 
altid at være til rådighed for medierne, løbende orientere 
om ny viden, dele strategiske overvejelser og indsatser med 
offentligheden mv. 

19% 
af alle vores udbudte kurser 
vedrørte i større eller mindre 

omfang compliance i 2019

Konflikt- og etikudvalg
Bech-Bruuns konflikt- og etikudvalg behandler og afgør 
spørgsmål om interessekonflikter, herunder spørgsmål  
om, hvorvidt Bech-Bruun kan påtage sig eller fortsætte  
behandlingen af sager i overensstemmelse med god advo-
katskik og de advokatetiske regler.

Medlem af  
advokatKODEKS 
I 2015 valgte Bech-Bruun som en af de første advokat-
virksomheder at tilslutte os Danske Advokaters advokat-
KODEKS. Tilslutningen betyder, at vi arbejder aktivt med de 
fem principper: åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af 
etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere samt 
mangfoldighed og diversitet.

advokatKODEKS er advokatbranchens synliggørelse af,  
at branchen tager samfundsansvaret alvorligt. advokat-
KODEKS sikrer, at vi som advokatvirksomhed fortæller  
omverdenen eksplicit om det, vi står for. Om de værdier, vi 
skaber, hvordan vi driver vores virksomhed, og hvad det er, 
der gør os særlige som uafhængige rådgivere. Kodeksets 
værdier retter sig mod kunder, medarbejdere og offentlig-
heden. Det handler om medarbejdervendte værdier om god 
ledelse og diversitet, men også generelle værdier om etik, 
socialt ansvar samt åbenhed og gennemsigtighed.
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