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Året der gik

2017 var ikke kun et spændende 
år, hvor vi kom godt i gang med 
vores unikke samarbejdsmodel, 
Bech-Bruun-modellen, men også  
et år med fokus på høj faglig og indi-
viduel udvikling. Et fortsat fokus  
i Bech-Bruun er vores medarbejdere. 
Grundlaget for, at vi kan tilbyde de 
bedste løsninger til vores klienter, 
er, at vi har de dygtigste medarbej-
dere. Vi har derfor et stort fokus på 
udvikling, ligesom vi løbende sikrer, 
at vores medarbejdere får tilbudt 
de rette karriereveje. I 2017 har 
vi blandt andet udviklet og indført 
nye MUS-procedurer for vores 
senioradvokater med skærpet fokus 
på individuel karriereudvikling. Vi 
har også udviklet en ny karrierevej 
i Bech-Bruun til de meget erfarne 
advokater, og vi har udviklet et udvik-
lingsforløb med fokus på trivsel for 
jurastuderende i Bech-Bruun.

Som en af landets førende advokat-
virksomheder er det afgørende for 
os at være på forkant – både inden 
for jura, men også inden for tidens 
tendenser. For at kunne tilbyde  
vores klienter den bedste rådgivning 
investerer vi stort i at følge udvik-
lingen i deres brancher, men ikke 
mindst også at dele denne viden.  
Udover at vores Bech-Bruun 
Academy i 2017 fortsat sørgede for 
kontinuerlige udviklings- og under-

visningstilbud til vores medarbejdere, 
klienter og samarbejdspartnere, så 
åbnede vi i 2017 også for første gang 
op for en konference om fremtidens 
transport, hvor vi inviterede alle 
interesserede til idéudveksling og 
samarbejde. 

Pro bono-arbejde er stadig en 
naturlig del af vores forretning. 
2017 bød på en række stærke pro 
bono-samarbejder både med etable-
rede virksomheder, men også helt 
nystartede virksomheder. Vi indledte 
fx et samarbejde med den bæredyg-
tige start-up Entrée, hvor vi udover 
at være en tæt juridisk samarbejds-
partner også rådgiver den nystartede 
virksomhed om forretningsstrategi 
og udviklingsmuligheder. 

2017 blev også året, hvor det én gang 
for alle blev slået fast, at Bech-Bruun 
har Danmarks bedste kantine. En 
pris, der uddeles af Landbrug & 
Fødevarer, og som blandt andet har 
skarpt fokus på sundhedsmæssig 
kvalitet, økologi, dyrevelfærd og miljø. 

Etik og compliance har også været  
i fokus i 2017. Som følge af den nye 
hvidvasklov har vi i 2017 implemen-
teret en ny whistleblower-ordning, 
der skal sikre, at forhold eller adfærd 
vedrørende overtrædelse af loven 
nemmere kan indberettes. 

Vores tilslutning til Danske Advokaters  
advokatKODEKS betyder, at vi fortsat 
arbejder kontinuerligt med de fem  
elementer, der indgår i advokat-
KODEKS: åbenhed, social ansvarlighed, 
håndtering af etiske dilemmaer, fokus 
på kunder og medarbejdere samt 
mangfoldighed og diversitet. 

For niende år i træk bekræfter vi vores 
opbakning til UN Global Compact og 
de 10 principper med vores fokus-
områder: Mennesker, Samfund, Miljø 
og Etik & Compliance. 

Rigtig god læselyst.

 Michael Honoré
 CSR-partner

 Simon Evers 
 Kalsmose-Hjelmborg
 Managing partner



 Mennesker
Vores ambitioner
•  Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold.
•  Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen.

 Samfund
Vores ambitioner
•  Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling.
•  Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel.

Vores fokusområder
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 Miljø  
Vores ambitioner
• Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange.
• Vi vil bruge grønne leverandører.

 Etik & Compliance
Vores ambitioner
• Vi vil sikre den højeste etiske standard – både hos os selv og hos vores klienter.
• Vi vil sikre åbenhed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i vores relation til vores klienter. 
• Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed. 



Mennesker
Vi stræber efter at kunne tilbyde vores klienter den bedste rådgivning, hvilket naturligvis  
kræver, at vi har de dygtigste medarbejdere. Medarbejdertrivsel er en topprioritet i Bech-Bruun, 
og vi gør derfor meget ud af, at vores medarbejdere har de bedste vilkår til udvikling, uddan-
nelse og et godt arbejdsmiljø. I 2017 har vi tilbudt mere end 230 interne kompetenceudviklende 
kurser, der har gået på tværs af alle medarbejdergrupper. Derudover har vi fortsat haft fokus 
på at skabe diversitet i virksomheden gennem implementering af en ny karrierevej. 

Vores ambitioner
 
•  Vi vil sikre vores medarbejdere de bedst mulige kompetencer under optimale forhold.
• Vi vil understøtte de rette karriereveje og sikre diversitet på tværs af organisationen.

Vi planlægger i 2018-2019 at: 
•  Lancere et udviklingsforløb for vores advokater, der skal løfte den enkelte advokats strategiske, værdiskabende og 

rådgivende kompetencer til et nyt niveau.
• Lancere et udviklingsforløb for vores fuldmægtige, der skal hjælpe dem til at stå stærkere som fremtidige advokater. 
• Gennemføre et udvidet, obligatorisk udviklingsforløb for alle vores stud.jur.er.

  232 

interne kompetence-
udviklende kurser blev 

tilbudt i 2017

   97 %  

af vores medarbejdere er 
tilfredse eller meget tilfredse 
med at arbejde i Bech-Bruun 

(APV-undersøgelse)

 79 % 
af kurserne dækkede udvikling 

af faglige kompetencer 

 21 % 
af kurserne dækkede 
udvikling af personlige 

kompetencer
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Målrettet fokus på  
den individuelle karrierevej 

En endnu tydeligere forventnings-
afstemning, skarpere fokus på feed  -
back og klarere beskrivelse af, hvor 
og hvorhen man gerne vil udvikle 
sin karriere i Bech-Bruun, er alle 
væsentlige fokusområder i et nyt 
MUS-koncept for senioradvokater, 
som vi rullede ud i 2017. Formålet  
er at tilbyde vores senioradvokater  
et større fokus på individuelle udvik-
lings- og karriereplaner. 

”Vi har med det nye MUS-koncept 
mere fokus på at evaluere vores 
medarbejdere meget mere syste-
matisk, så vi bedre kan indfange 
vores medarbejderes forventninger 
og ønsker. Det er meget forskel-

ligt fra person til person, hvordan 
forventninger til fx udvikling kommer 
til udtryk,” siger Anne-Marie Sparre 
Avnsted, HR- og administrationschef  
i Bech-Bruun.
 
En ny karrierevej
Traditionelt set har advokatbranchen 
haft svært ved at tilbyde attraktive 
karriereveje til meget erfarne advoka-
ter. Der er mange kriterier, der skal  
opfyldes for at blive partner, og ikke 
alle er interesserede i at leve et  
partnerliv med alt, hvad det inde-
bærer. Ved årsskiftet åbnede vi 
derfor op for en helt ny karrierevej 
og bød de allerførste managing  
associates velkommen i Bech-Bruun. 

”For at kunne fastholde og gøre 
bedre brug af nogle af vores meget 
erfarne senioradvokater har vi brugt 
mange ressourcer på at nytænke  
og skabe et attraktivt karrierespor, 
hvor der tilbydes større ansvar,  
strategisk indflydelse og ledelse,” 
siger Christian Ejvin Andersen, admi-
nistrerende direktør i Bech-Bruun.

Formålet med den nye stillings kate-
gori er blandt andet, at managing 
associates skal være med til at løfte  
ledelsesindsatsen generelt, at 
varetage den overordnede, interne 
projektstyring og ledelse af større 
opgaver samt levere tung og faglig 
ekspertise på opgaverne. 

Vi ved, at diversitet skaber væsentlig værdi. Derfor arbejder vi fortsat på at skabe diversitet  
og kontinuerligt med at give vores medarbejdere de bedste værktøjer til at få succes både  
fagligt og personligt. I 2017 arbejdede vi eksempelvis med et nyt MUS-koncept for vores 
senior advokater og åbnede ved årsskiftet op for en helt ny karrierevej i Bech-Bruun.  

               Vi har med det nye MUS-koncept mere fokus på at evaluere vores  
               medarbejdere meget mere systematisk, så vi bedre kan indfange vores  
medarbejderes forventninger og ønsker. Det er meget forskelligt fra person til  
person, hvordan forventninger til fx udvikling kommer til udtryk.

Anne-Marie Sparre Avnsted, HR- og administrationschef i Bech-Bruun

”



8

”Jeg havde et problem med, at jeg 
havde svært ved at komme i gang 
med at studere, når jeg stod op. 
Der gik timer med at lave alt muligt 
andet. Thomas hjalp mig med at lave 
et timeskema over en dag, hvor jeg 
kunne skrive ind, hvad jeg lavede  
i de timer. På den måde så jeg, hvor 
meget tid jeg brugte på andre ting, 
og jeg blev bevidst om, hvad jeg 
egentlig brugte min tid på. Generelt  
har det lært mig at bruge min kalen-
der bedre. Det kan lyde af lidt, men 
det har hjulpet mig personligt til  
at være mere realistisk om, hvad  
jeg egentlig sætter mig for,” siger  
Valdemar Torp-Pedersen, stud.jur.  
i Bech-Bruun.

Udviklingsforløbet var en stor succes, 
og i 2018 udvider vi forløbet med 
en overbygning, der blandt andet 
skal sætte fokus på deltagernes 
selvindsigt og mentale performance. 
Her skal de studerende gerne opnå 
et realistisk syn på sig selv og blive 
bevidste om egen adfærd, styrker, 
svagheder og mønstre. 

Udviklingsforløb for studerende 

De seneste to år har vi gennemført 
en undersøgelse blandt danske jura-
studerende om studieliv og trivsel. 
Undersøgelsen blev senest foretaget  
i foråret 2017 og bygger på 218 
besvarelser fra jurastuderende på 
bachelor- og kandidatniveau. Begge 
undersøgelser giver et klart billede af, 
at rigtig mange studerende stiller me-
get store krav til sig selv og har høje 
forventninger til egen præstation. 
Undersøgelserne viser også, at 
over halvdelen af de adspurgte har 
oplevet stresssymptomer, og det er 
bekymrende, at et stresssymptom 
som angst er stigende. 

Et helt menneske
Hos Bech-Bruun er vores medarbej-
deres trivsel højt prioriteret, og vi 
ser det som en del af vores ansvar, 
at vores medarbejdere har det godt. 
Allerede i 2016 indgik vi et samarbej-
de med stressklinikken SPINE for at 
hjælpe jurastuderende til et sundere 
studieliv, og i 2017 valgte vi at udvide 
samarbejdet og lancerede derfor  
et obligatorisk udviklingsforløb for 
alle stud.jur.er i Bech-Bruun. 

”Vi må konstatere, at konkurrence-
miljøet på jurastudiet har ændret  
sig enormt meget de seneste år.  
Vi vil gerne være med til at bryde  
den cirkel, der er med til at skabe 
stress ede studerende – både ud 
fra et samfundsmæssigt synspunkt, 
men også fordi vi hos Bech-Bruun 
får bedre medarbejdere, når de 
kommer igennem studiet som et helt 
menneske,” siger Anne-Marie Sparre 
Avnsted, HR- og administrationschef  
i Bech-Bruun. 

Udviklingsforløbets indhold
I løbet af det obligatoriske udviklings-
forløb i 2017 har de studerende i 
Bech-Bruun været gennem en række 
workshops og samtaler, som satte 
fokus på deres trivsel og arbejds-
metoder. Formålet med forløbet var 
at give dem værktøjer, som de både 
kunne bruge på studierne og i deres 
arbejdsliv. Mentaltræner og stress-
rådgiver Thomas Pape underviste  
de studerende i at opnå mental  
robusthed, som i sin enkelthed går 
ud på at blive god til at håndtere 
dagens store og små udfordringer.

Mange jurastuderende føler sig presset til at levere topkarakterer og har høje forventninger  
til sig selv om at præstere på topniveau. Det går på mange måder ud over deres trivsel.  
Bech-Bruun har i 2017 derfor udviklet et obligatorisk udviklingsforløb for vores stud.jur.er,  
der skal hjælpe dem til et sundere studieliv. 

              Vi må konstatere, at konkurrence miljøet på jurastudiet har ændret sig enormt
              meget de seneste år. Vi vil gerne være med til at bryde den cirkel, der er med 
til at skabe stress ede studerende.

Anne-Marie Sparre Avnsted, HR- og administrationschef i Bech-Bruun”



Medarbejdertal

Diversitet

Partnere Advokater Fuldmægtige

    
    

    
    

 Indehavere: 55
 Ansatte partnere: 14
 Advokater: 107
 Advokatfuldmægtige: 95
 Sagsbehandlere: 68
 Studenter: 53
 Andre medarbejdere: 130

Ialt: 522
 

 

7
kvinder 

45
kvinder 

40
kvinder 

62
mænd

62
mænd

55
mænd

522

 Alle tal er fra den 31.12.2017

 11 
medarbejdere har på et  
tidspunkt i 2017 været  

udstationeret 

 7,8 
år er gennemsnits -

ancienniteten 
i Bech-Bruun
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Udvikling har været et nøglebegreb i Bech-Bruun i 2017 – både udvikling af vores medarbej-
dere, men også at være på forkant med udviklingen inden for især teknologi og lovgivning.  
For at kunne tilbyde vores klienter den bedste rådgivning, investerer vi mange ressourcer  
i at følge udviklingen i deres brancher, så vores rådgivning på bedst mulig vis understøtter  
deres forretningsmål. Derudover er videndeling en stor del af vores forretningsmodel, og  
i 2017 har vi med et stort antal gratis kurser, arrangementer og gå-hjem-møder bidraget til 
videndeling og dermed udviklingen af samfundet. Grundtanken med vores CSR-arbejde er at 
bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel, og derfor har vi indgået en lang række  
pro bono- og samarbejdsaftaler med virksomheder, der gør en forskel i verden. 

Vores ambitioner
• Vi vil tage samfundsansvar gennem uddannelse og videndeling.  
• Vi vil bruge vores kernekompetencer til at gøre en forskel. 

Vi planlægger i 2018-2019 at: 
• Støtte initiativer og virksomheder, der har fokus på bæredygtighed.
•  Udvikle vores uddannelser, så de fortsat lever op til de behov, der er hos vores medarbejdere, klienter og  

samarbejdspartnere.

Samfund

4,6  

i tilfredshed med kurserne 
på en skala fra 1-5

 65 

gratis kurser, gå-hjem-møder 
og heldagsarrangementer 
blev afholdt i Bech-Bruun 

Academy i 2017 

3.753  

har tilmeldt sig Bech-Bruun 
Academys gratis kurser  

i 2017
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Som en af landets førende advokat-
virksomheder er det afgørende for 
os at være på forkant – både inden 
for den juridiske udvikling, men i 
ligeså høj grad med tidens tendenser 
inden for vores klienters brancher. 
Gennem videndeling til klienter og 
interessenter skaber vi relationer  
og bidrager til samfundets udvikling. 

I 2017 holdt Bech-Bruun Academy 
blandt andet en åben konference 
om fremtidens transport, hvor alle 
interesserede fra erhvervslivet  
kunne prøvekøre en førerløs bus, 
høre om politiske visioner fra Trans-
port-, Bygnings- og Boligminister 
Ole Birk Olesen og naturligvis blive 
opdateret på den nyeste lovgivning 
inden for området. 

”I Bech-Bruun har vi gennem mange 
år specialiseret os i infrastruktur- og 
transportområdet. Vi tror på, at der  
i denne tid bliver taget vigtige skridt, 
der ikke alene vil ændre transport-  
mønstre, men også skabe nye  
mulig heder for vækst i vores samfund.  
Den udvikling ønsker vi at understøt-
te,” siger Christian Ejvin Andersen, 
administrerende direktør i  
Bech-Bruun. 

Til konferencen kunne de brancher, 
der er og bliver en del af den fører-
løse udvikling, mødes og udveksle 
synspunkter og erfaringer. Formålet 
var at invitere til ideudveksling og 
samarbejde, da vi mener, at det er 
afgørende for at finde de optimale 
løsninger, der bringer Danmark  
hurtigt og sikkert ind i fremtiden. 

Vi deler vores viden 
Som videnvirksomhed er uddannelse 
og udvikling et vigtigt element for os, 
og vi deler gerne ud af vores viden. 
I 2017 havde Bech-Bruun Academy 
mere end 3.750 tilmeldte deltagere 
til gratis kurser, hvilket var over 250 
flere tilmeldte end året før. 

Bech-Bruun Academy sørger også for 
kontinuerlige udviklings- og under-
visningstilbud til både medarbejdere, 
klienter og samarbejdspartnere. Det 
giver både os og dem mulighed for at 
have konstant fokus på ny lovgivning, 
udviklingen i erhvervslivet og være 
foran i en tid, hvor alt går meget 
stærkt.

På forkant med fremtiden 

Med Bech-Bruun Academy gør vi en stor indsats for at tilegne os ny viden og give den videre 
til klienter og andre interesserede. I 2017 fokuserede vi på at byde fremtiden velkommen ved 
blandt andet at holde konference om fremtidens transport.  

Academy Client
Academy Client er en af de mange tilbud fra Bech-Bruun Academy. Her tilbyder 
vi gratis undervisning, som er målrettet vores klienter. Også her er fremtidens 
muligheder og udfordringer i fokus. I Academy Client stiller vi skarpt på viden 
og kompetencer, der efterspørges hos fremtidens medarbejdere. I 2017 tilbød 
vi blandt andet undervisning i strategisk trendspotting med fremtidsforsker 
Liselotte Lyngsø og undervisning i, hvordan man via ledelse kan understøtte 
innovation på arbejdspladsen.



              Vores hjerte barn er at hjælpe nydanskere ud i de danske køkkener. Selvfølgelig 
     er juraen vigtig, men det er ikke vores spidskompetence. Partnerskabet  
med Bech-Bruun betyder, at vi kan komme ud over rampen – og med det helt rigtige 
juridiske fundament.

Jakob Gaard Nielsen, medstifter af Entrée
”
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CSR-partnerskab  
med bæredygtig start-up

Start-up virksomheden Entrée er ikke som enhver restauration. Udover at tilbyde den mest 
velsmagende mad gennem catering og events i de ikoniske Hermes Haller på Frederiksberg,  
så er de også et jobakademi for nydanskere. I 2017 indgik Bech-Bruun et tæt pro bono- 
samarbejde med Entrée, hvor vi hjælper virksomheden med juridisk rådgivning og forretnings-
mæssig sparring på en række områder. 

Restaurationsbranchen er en af  
de mest succesfulde brancher i  
Danmark, men ifølge start-up virk-
somheden Entrée er der specielt  
én ting, der udfordrer branchens 
fortsatte succes, nemlig mangel på 
kvalificeret arbejdskraft – i særde-
leshed køkkenpersonale. Samtidig 
kommer et stadigt stigende antal 
flygtninge og migranter til landet  
med håbet om et bedre liv. Derfor 
har Entrée sat sig for at forene de  
to behov og finde en løsning. De har  
i deres køkken på Frederiksberg 
skabt et jobakademi for nydanskere, 
hvor nydanskerne kan få læring i den 
danske restaurationsbranche, de 
danske køkkenfaglige og køkken-
kulturelle kompetencer – og på sigt 
få et job i branchen efter oplærings-
perioden.

Med fokus på bæredygtighed
Bech-Bruun har i 2017 indgået et 
partnerskab med Entrée for at  

hjælpe virksomheden i dens 
opstartsfase gennem rådgivning. 
Rådgivningen spænder bredt inden 
for alle aspekter af erhvervsjuraen 
herunder selskabsret, arbejdsret, 
skat, persondata mv.

”Som nystartet virksomhed er der 
utrolig meget at have styr på fra  
arbejdsret til selskabsret. Det bety-
der derfor meget at få den nødven-
dige juridiske hjælp. Vi vil bare rigtig 
gerne komme godt i gang. Vores 
hjertebarn er at hjælpe nydanskere 
ud i de danske køkkener. Selvfølgelig 
er juraen vigtig, men det er ikke vores 
spidskompetence. Partnerskabet 
med Bech-Bruun betyder, at vi kan 
komme ud over rampen – og med 
det helt rigtige juridiske fundament,” 
siger Jakob Gaard Nielsen, medstifter 
af Entrée. 

Det fælles incitament for samarbej-
det har været værdiskabende rådgiv-

ning og bæredygtighed – at hjælpe en 
visionær bæredygtig virksomhed med 
den helt rette juridiske og forretnings-
mæssige rådgivning rigtig godt i gang. 
Ud over at være en tæt juridisk sam-
arbejdspartner består rådgivningen 
også af kommerciel sparring og råd-
givning i forhold til forretnings koncept, 
udviklingsmuligheder mv. Således har 
Bech-Bruun også fået plads i Entrées 
Advisory Board. 

”Vores partnerskab med Bech-Bruun 
sender et stærkt signal til omverdenen  
– og ikke mindst mulige investorer –  
om at vi er en seriøs og troværdig for-
 retning, der er stærkt juridisk funderet. 
Vi er derfor rigtig glade for den opbak-
ning, som vi har fået fra Bech-Bruun. 
De har for os ikke kun fungeret som 
juridiske rådgivere, men leverer også 
vigtig forretningsmæssig sparring  
ved fx at udfordre os på vores idéer, 
visioner og strategier,” siger Jakob.
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Foreningen for Byggeriets  
Samfundsansvar 
Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar arbejder for at gøre bæredyg-
tige løsninger, ordentlige arbejds-
forhold, uddannelsesmuligheder 
og forretning (good governance) til 
fundamentet for sund konkurrence 
i hele ejendoms-, bygge- og anlægs-
branchen. I 2017 har vi været med-
virkende til opdatering og præsenta-
tioner af paradigmer, der skal gøre 
det lettere for virksomheder i disse 
brancher at inddrage bæredygtige 
løsninger allerede i udbudsprocessen. 

Hellebro 
Hellebro åbner dørene for unge 
hjemløse i København, så de kan få 

et bad, en kop kaffe og et måltid eller 
bare komme og få varmen og slappe 
af. Frivillige ildsjæle sørger for at 
arrangere aktiviteter, og derudover 
tilbydes de unge hjælp og rådgivning 
til at få styr på økonomien, finde bolig, 
komme (tilbage) i skole eller få et 
job. Bech-Bruun har i 2017 hjulpet 
Hellebro i en større konkret sag. 

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, 
forældremyndighed til erstatning og 
forsikringsforhold. Derudover har 

Bech-Bruun i 2017 stillet kursusloka-
ler og forplejning til rådighed, så  
Københavns Retshjælp kunne afhol-
de kursus i udlændingeret. 

Social Foodies 
Social Foodies producerer og sælger 
is og chokolade, men udover at 
sørge for lækre varer til forbrugerne 
er socialt ansvar øverst på kædens 
dagsorden. Social Foodies’ overskud 
investeres i produktion af råvarer  
i Afrika, hvor de uddanner småbøn-
derne og skaber arbejdspladser  
i lokalområderne. Bech-Bruun har 
i 2017 ydet pro bono-arbejde til 
organisationen. 

Pro bono 

Pro bono-arbejde er en naturlig del af vores 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 organisationer, der arbejder for en bedre verden – både lokalt og globalt. Her 
ses et uddrag af de organisationer, som i 2017 modtog gratis rådgivning fra os.
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Røde kors 
Røde Kors hjælper dem, der i verden 
har det allerværst, og Bech-Bruun 
har i mange år haft et tæt samarbej-
de med Røde Kors, hvor vi jævnligt 
bidrager med juridisk rådgivning 
pro bono. I 2017 har vi blandt andet 
rådgivet Røde Kors i sager vedrøren-
de misbrug af deres navn og logo, 
aftaler med samarbejdspartnere og 
transport af genbrugstøj mv. 

Missionaries of Charity
Hver jul tilbereder vores køkken  flere 
julemiddage til Missionaries of Charity, 
som er en nonneorden, der blev 
stiftet af Moder Teresa. I samarbejde 
med ordenen sørger vi for, at mål-
tiderne bringer juleglæde hos socialt 
udsatte i København. 

Mary Fonden 
Vi tilbyder juridisk støtte og rådgiv-
ning til Mary Fonden, som i 2007 
blev etableret af H.K.H. Kronprin-

sesse Mary. Fondens mission er at 
bekæmpe social isolation ud fra den 
overbevisning, at alle har ret til at 
høre til. Vi er Mary Fondens faste  
juridiske rådgiver, og alt vores arbej-
de for fonden er pro bono.
 
Human Rights Watch 
Human Rights Watch er en non-profit 
global organisation, der forsvarer 
menneskerettigheder over hele 
verden. Vi tilbyder organisationen 
juridisk rådgivning pro bono og har 
blandt andet hjulpet med fonds- og 
ansættelsesretlige forhold. 

Dansk Søredningsselskab 
Dansk Søredningsselskab (DSRS) er 
en almennyttig forening, der assis-
terer fritidssejlere og bådejere ved 
ikke-livstruende situationer til søs 
og hjælper det officielle beredskab. 
Bech-Bruun støtter foreningens 
arbejde ved at levere juridisk bistand 
pro bono og har i 2017 blandt andet 

hjulpet med vedtægter, skatte- og 
donationspolitikker og fondsansøg-
ninger samt almindelige bjærgnings-
retlige forhold. En Bech-Bruun- 
partner har i mange år været med-
lem af bestyrelsen.

Reach for Change 
Reach for Change er en nonprofit 
organisation, der har en ambition om 
at forbedre børn og unges liv. Det 
gør de ved at støtte sociale iværk-
sættere, der har samme målsætning. 
Ved at tilbyde de sociale iværksæt-
tere rådgivning og mulighed for 
økonomisk støtte, kan de gøre deres 
idé til en bæredygtig forretning, 
der over tid kan vokse og skabe en 
positiv forskel i flere børn og unges 
liv. Bech-Bruun har i flere år haft et 
partnerskab med Reach for Change 
og har i 2017 hjulpet organisationen 
pro bono med blandt andet vedtæg-
ter, udarbejdelse af en royaltyaftale 
og diverse fondsspørgsmål.



*Skyldes nedlagt arkiv svarende til 17,8 ton.

Som moderne advokatvirksomhed er det vigtigt for os at være på forkant med nye energi- og 
miljørigtige løsninger, der både gavner miljøet, vores egen forretning og vores klienter.  
Derfor arbejder vi kontinuerligt på at minimere og retænke vores forbrug og dermed  
ressourceoptimere. Vi lægger vægt på at gøre bæredygtige indkøb og på at vælge miljørigtige 
alternativer. 

Vores ambitioner
• Vi vil minimere vores ressourceforbrug og optimere bæredygtige arbejdsgange. 
• Vi vil bruge grønne leverandører. 

Vi planlægger i 2018-2019 at: 
• Løbende udskifte elektronik, elpærer mv. til mere miljørigtige alternativer.
• Cykle endnu flere kilometer, når vi for 11. gang deltager i ”Vi cykler til arbejde”.

Miljø

21 % 

mindre papirforbrug  
i forhold til 2015

22.663  

kilometer på cykel i 2017,  
da vi deltog i Cyklistforbundets  

kampagne ”Vi cykler til  
arbejde”

59 %  

økologi i vores køkken

2015 2016 2017

El (kWh) 907.464 985.454 951.300

Varme (mWh) 1.068 1.193 1.052

Vand (m3) 3.846 4.169 3.853

Brændbart affald (t) 76,60 69,62 38,76

Genbrug (t) 56,51* 22,72 25,55
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Lækre salater, hjemmelavet pasta, 
økologiske kødretter og frisk tatar er 
blot et udpluk af dagens menu  
i Bech-Bruuns kantine. Det er meget 
forståeligt, at gangene på kontoret  
i København er tomme kl. 11.30, for 
her starter frokosten, og det betyder, 
at medarbejdere strømmer ned i 
kantinen for at samles om et godt 
måltid. 

”Det er vigtigt for os at give folk et 
smil på læben, når de kommer og 
spiser frokost. Da jeg var barn, var 
højdepunktet, når familien samledes 
om søndagen til middag. Hvis vi kan 
give den glæde ved at samles om et 
måltid videre til vores gæster i kanti-
nen, så ved jeg, at vi har gjort et godt 
stykke arbejde,” siger Giovanni Fico, 
køkkenchef i Bech-Bruun. 

Og netop kantinegæsternes store 
glæde ved at spise i kantinen var en  

af grundene til, at det var Bech-Bruuns  
kantine, der løb med Landbrug & 
Fødevarers kantinepris 2017. Kanti-
neprisen er en anerkendelse af de 
kantiner i Danmark, der med ildhu, 
faglighed og innovation serverer 
måltider, hvor kvalitet og velsmag er 
i fokus – hver dag. Prisen uddeles af 
en jury bestående af fagfolk i bran-
chen, som tager på uanmeldt besøg 
i nominerede kantiner for at kåre 
årets vinder. Udover madens kulina-
riske og sundhedsmæssige kvalitet, 
lægger juryen vægt på, at kantinerne 
har fokus på råvarer i sæson samt en 
bæredygtig tankegang.  

Økologi, dyrevelfærd og miljø på 
dagsordenen
For Giovanni er det ikke kun kantine-
gæsternes trivsel, der skal prioriteres. 
Økologi, dyrevelfærd og miljø står 
også højt på dagsordenen, og i 2017 
er fokus på netop de tre områder 

blevet skærpet. Næsten 60 procent 
af maden er økologisk, og de sæson-
bestemte råvarer bliver i højere grad 
indkøbt fra nærområder og udvalgte 
leverandører, der også har økologi, 
dyrevelfærd og miljø i højsædet. 

”I 2017 har vi lavet et nyt tiltag, vi kal-
der ”Mere grønt og mindre kød”. Det 
er sundere for både vores gæster og 
miljøet. Vi serverer stadig kød hver 
dag, men kun fra leverandører som 
vi har et tæt samarbejde med, for 
så er vi sikre på, at dyrene er blevet 
behandlet godt,” siger Giovanni. 

Hos Bech-Bruun har vi en ambition 
om at vælge grønne leverandører, 
og her spiller kantinen en vigtig rolle. 
Det er både godt for vores medarbej-
dere, men også for vores miljø. 

Vi har Danmarks bedste kantine. Det blev slået fast én gang for alle, da Bech-Bruuns kantine 
i København i september vandt Kantineprisen 2017, som uddeles af Landbrug & Fødevarer. 
Prisen sætter blandt andet skarpt fokus på sundhedsmæssig kvalitet, økologi, dyrevelfærd  
og miljø.

Danmarks bedste kantine 

              Det er vigtigt for os at give folk et smil på læben, når de kommer og spiser 
              frokost. Da jeg var barn, var højdepunktet, når familien samledes om  
søndagen til middag. Hvis vi kan give den glæde ved at samles om et måltid videre  
til vores gæster i kantinen, så ved jeg, at vi har gjort et godt stykke arbejde.

Giovanni Fico, køkkenchef i Bech-Bruun
”



Som advokatvirksomhed har vi et stort etisk ansvar. Vores arbejde og forretningsmetoder er 
derfor baseret på god opførsel og respekt for vores klienter, medarbejdere og omgivelser. 
Ansvarlig forretningsførelse er et grundelement i den måde, vi driver virksomhed på og danner 
grundlag for, hvad vores klienter og samarbejdspartnere kan forvente af os. Med udgangs-
punkt i de advokatetiske regler og vores Code of Conduct har vi opbygget et solidt corporate 
governance-system.  

Vores ambitioner 
• Vi vil sikre den højeste etiske standard – både hos os selv og hos vores klienter. 
• Vi vil sikre åbenhed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i vores relation til klienten. 
• Vi vil være den advokatvirksomhed i Danmark, der har den højeste it-sikkerhed.  

Vi planlægger i 2018-2019 at: 
• Fortsætte med at sætte høje etiske standarder både internt og i forhold til resten af branchen. 
• Optimere it-sikkerheden kontinuerligt. 

Etik & Compliance
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Ny whistleblower-ordning 

Udbytterne fra organiseret krimina-
litet er de seneste år vokset hastigt. 
Det er ikke muligt at drive kriminelle 
organisationer, som fx terrororga-
nisationer, uden penge, og derfor 
foreskriver den nye hvidvasklov, der 
trådte i kraft den 26. juni 2017, en 
række skærpede krav. Loven skal sik-
re, at Danmark bidrager aktivt til den 
internationale kamp mod hvidvask  
af penge og finansiering af terror. 
 
Selvom fokusset på organiseret 
kriminalitet er blevet øget, og der er 
sket gentagne stramninger i lovgiv-
ningen, siden de første regler kom 
til i 1989, er problemet kun blevet 
større. Dette trusselsbillede bør 
alle, der beskæftiger sig med penge 

og tjenesteydelser på den ene eller 
anden måde, forholde sig til, og det 
gør vi også hos Bech-Bruun, hvor 
vi i 2017 har gennemført en række 
justeringer i vores hidtidige procedu-
rer på området. 

Vi har blandt andet oprettet en ny 
whistleblower-ordning. Den skal 
sikre, at forhold eller adfærd vedrø-
rende overtrædelse af hvidvaskloven 
udvist af medarbejdere, medlemmer 
af ledelsen eller bestyrelsesmedlem-
mer nemt og trygt kan indberettes til 
en særlig, uafhængig og selvstændig 
kanal.

Ud over skærpede interne procedu-
rer kræver loven en ny og anderledes 

håndtering af en række problem-
stillinger med tilknytning til klient-
kendskab.

”Vi interesserer os mere for den en-
kelte transaktion. Vi skal kunne doku-
mentere, at vi har undersøgt forhold, 
som vi har undret os over, og at vi 
har fået tilfredsstillende oplysninger,” 
siger Lars Lindencrone Petersen, 
videnpartner i Bech-Bruun. 

Bech-Bruun arbejder til stadighed 
struktureret på at gøre disse interne 
procedurer endnu mere effektive 
og sikre, så vi fortsat kan bidrage til 
at bekæmpe hvidvask af penge og 
finansiering af terror.

Som følge af den nye hvidvasklov har Bech-Bruun i 2017 implementeret en ny whistleblower- 
ordning, der skal sikre, at forhold eller adfærd vedrørende overtrædelse af loven nemmere kan 
indberettes. 



København
Danmark

Aarhus
Danmark

Shanghai
Kina

T +45 72 27 00 00
www.bechbruun.com


