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Vi forpligter os til  
at samarbejde
Et værdifuldt og helstøbt samarbejde. Det er 
kernen i vores rådgivning og grundstenen i  
vores forretning. Særligt vores Bech-Bruun 
model udfylder her en vigtig og nødvendig rol-
le. Grundtanken er, at vi måler os selv på ad-
færd og ikke på, hvor meget vi hver især henter 
hjem af omsætning til virksomheden. Vi måler 
tværtimod på, om vi gør de rigtige ting – for vo-
res klienter, for samfundet og for os selv. Vi for-
pligter os til at samarbejde og til at tænke på 
hinanden, og vi handler etisk og ansvarligt i vo-
res kontakt med omverdenen.

Det betyder, at vi indtænker ansvarlighed på 
tværs af hele forretningen og arbejder tæt 
sammen om at omdanne UN Global Compacts 
10 principper til konkrete handlinger med  
vores fokusområder: Mennesker, Samfund, 
Miljø og Etik & Compliance. Vores tilslutning til 
Danske Advokaters advokatKODEKS betyder 
også, at vi fortsat arbejder kontinuerligt med 
de fem elementer: åbenhed, social ansvarlig-
hed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på 
kunder og medarbejdere samt mangfoldighed 
og diversitet. 

Vi tror på, at vi kan hjælpe mest ved at gøre det, 
som vi er bedst til. Hvert år bidrager vi derfor på 

en række måder med vores viden til mere ud-
vikling og bæredygtighed i både samfundet og 
vores virksomhed. Det samme gjorde vi i 2018.
Direkte affødt af Bech-Bruun modellen lan-
cerede vi i 2018 et nyt ambitiøst ledelses- 
og uddannelsesprogram, STRETCH, for alle  
vores advokater. Et seksårigt uddannelsesfor-
løb, hvis formål er at styrke advokaternes forret-
ningsmæssige, rådgivnings- og ledelsesmæs-
sige kompetencer i en mere samarbejdende 
og strategisk retning. Medarbejderudvikling 
og trivsel er en topprioritet i Bech-Bruun. Der-
for har vi et stort fokus på de muligheder, som vi 
tilbyder vores ansatte og den måde, vi handler 
og agerer overfor hinanden på.

Udover at vi stadig i betydelig grad priorite-
rer pro bono-samarbejde som en naturlig del 
af vores forretning, indledte vi i 2018, som led 
i udviklingen af et helt nyt CSR-program, to  
pilotprojekter med bæredygtige startup- 
virksomheder. I tæt samarbejde med dygtige 
startup-virksomheder vil vi fremover med fo-
kus på bæredygtig innovation og FN’s 17 ver-
densmål arbejde mod en mere bæredygtig 
fremtid. Deres mål er en succesfuld bæredyg-
tig forretning. Og vi hjælper dem på vej med 
det, vi er bedst til.

Vi ved, at vores adfærd kan påvirke miljøet, og 
at vi selv i høj grad kan være med til at bestem-
me vores aftryk. Derfor gør vi ikke kun en stor 
indsats for at gøre en forskel for andre, der ar-
bejder bæredygtigt. Vores ambition er at blive 
endnu mere bæredygtige i alle vores arbejds-
gange, hvilket også i 2018 betød en række nye 
tiltag. 

Men generelt for vores adfærd, ved vi, at vi som 
advokatvirksomhed har et stort etisk ansvar. 
Vi udfylder en vigtig rolle i samfundet, og den 
rolle tager vi meget alvorligt. Vores arbejde og 
forretningsmetoder er derfor baseret på god 
opførsel og respekt for vores klienter, medar-
bejdere og omgivelser. Vi vil sikre den højeste 
etiske standard – både hos os selv og vores kli-
enter – derfor har vi opbygget et solidt corpo-
rate governance-system, så vores klienter og 
samarbejdspartnere altid kan regne med, at 
vi handler retfærdigt og etisk korrekt. Etik og 
compliance har derfor naturligt også været i 
fokus i 2018 med blandt andet undervisning i 
compliance og hvidvaskloven.

For tiende år i træk bekræfter vi vores opbak-
ning til UN Global Compact og de 10 prin-
cipper med vores fokusområder: Mennesker, 
Samfund, Miljø og Etik & Compliance.

Rigtig god læselyst.

Simon Evers Hjelmborg
Managing partner

I 2009 tilsluttede vi os United Nations Global Compact. Med 
tilslutningen ønsker vi at bakke op om udbredelsen af Global 
Compacts 10 universelle grundprincipper inden for menne-
ske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Et led 
i dette arbejde er at udarbejde en årlig rapport, Communicati-
on on Progress (COP), hvor vi beskriver vores CSR-initiativer. 
Denne rapport udgivet i 2019 beskriver vores CSR-arbejde i 
2018.
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Sådan arbejder vi med ansvarlighed

Fokus på personlig udvikling
Vores medarbejdere skal have de bedst mulige 
kompetencer og udviklings- og karriereveje. Vi 
har derfor et stort fokus på at understøtte de 
rette karriereveje og at give vores medarbejde-
re de bedste værktøjer til at få succes både fag-
ligt og personligt. Det betyder blandt andet et 
stort fokus på diversitet.

Vi samarbejder 
om en bæredygtig fremtid
Det er vores ambition at bruge vores kerne-
kompetencer og viden til at gøre en forskel. Vi 
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. Med vores ju-
ridiske kernekompetencer hjælper vi dem på 
vej. 

Vi deler ud af vores viden
Vi gør en stor indsats for at tilegne os viden og 
for at give den videre. Med vores Bech-Bruun 
Academy sørger vi løbende for udviklings- og 
undervisningstilbud til både medarbejdere, kli-
enter 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 udviklingen går meget 
stærkt. 

Medarbejdertrivsel er  
en topprioritet
Grundlaget for, at vi kan tilbyde de bedste løs-
ninger til vores klienter, er også, at vores med-
arbejdere trives. Derfor har vi stort fokus på, 
hvordan vi handler og agerer overfor hinan-
den. Vi arbejder aktivt med både politikker, vi-
dendeling og indsatser, der skal styrke vores 
medarbejderes trivsel.

Mennesker

Samfund
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Bæredygtige leverandører  
og arbejdsgange
Det er vigtigt for os at være på forkant med nye 
energi- og miljørigtige løsninger, der både gav-
ner miljøet, vores egen forretning og vores kli-
enter. Derfor arbejder vi løbende på at minime-
re og retænke vores forbrug. Vi lægger vægt 
på bæredygtige indkøb og miljørigtige alter-
nativer. 

Vi ser muligheder i grøn energi
Vi arbejder fokuseret med store danske og 
udenlandske energiaktører inden for vedva-
rende energi og vil intensivere dette arbejde i 
fremtiden. På den måde hjælper vi med at gøre 
en større del af den globale energiforsyning 
vedvarende. 

Et stort etisk ansvar
Ambitionen er at drive en ansvarlig virksomhed 
med høj integritet og højeste sikkerhed. Det 
gør vi ved at udfylde og forsvare den vigtige 
rolle, vi som førende advokatvirksomhed spiller 
for retssamfundet, og ved at sikre den højeste 
etiske standard og åbenhed inden for rammer-
ne af den tavshedspligt, der er grundstenen i 
vores relation til vores klienter. 

Vi arbejder systematisk 
med compliance
Vi lægger vægt på at være førende inden for 
intern compliance. Det betyder, at vi årligt  
tester vores viden for at sikre, at vi lever op til 
vores høje standarder. I 2018 betød det blandt 
andet, at alle jurister skulle gennemføre et 
e-learning-program, der består af to dele: En 
compliancetest og en hvidvasktest.

Miljø
Etik &
Compliance
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Ingen udvikling uden omtanke

Det er vores ambition at sikre, at vores med-
arbejdere har de bedst mulige kompeten-
cer samt udviklings- og karriereveje. Grund- 
laget for at kunne tilbyde de bedste løsninger til  
vores klienter er, at vi har de dygtigste medar-
bejdere. Vi har derfor et stort fokus på udvik-
ling, ligesom vi løbende sikrer, at vores med-
arbejdere får tilbudt de rette karriereveje. Det 
stiller dog også store krav til arbejdsmiljøet og 
kulturen. 

Medarbejdertrivsel er en topprioritet i Bech- 
Bruun. Derfor har vi også et stort fokus på, 
hvordan vi handler og agerer overfor hinanden. 
Vi forventer, at vores medarbejdere be-
handler hinanden ordentligt og respekt-
fuldt. I kølvandet på MeToo-debatten og 
det skærpede samfundsmæssige fokus på 
området vedtog vi i 2018 en opdateret po-
litik for mobning og chikane i Bech-Bruun.  

Vi er bevidste om, at der i advokatbranchen 
stilles høje krav til medarbejdere til blandt an-
det fleksibilitet, arbejdstid og performance. 
Men vi ved også, at det er vigtigt at finde en re-
alistisk og balanceret tilgang til både arbejds- 
og privatliv. Derfor arbejder vi aktivt for at sikre 
viden om stress blandt medarbejdere og har en 
åben dialog om stress. 

Vores mangfoldighedspolitik lægger vægt på 
lige muligheder for begge køn, og vi arbejder 
aktivt for at sikre diversitet og mangfoldighed i 
medarbejdersammensætningen. Diversitet har 
været et fokus i mange år. Med Bech-Bruuns 
Strategi 2020 har vi implementeret ændringer 
i struktur og processer vedrørende karriereud-
vikling og forløb. Det tager imidlertid mange år, 
før disse ændringer slår fuldt igennem. Vi har 
derfor i 2019 nedsat et diversitetsudvalg med 
fokus på at skabe resultater på kort sigt.

Vi planlægger i 2019 …

 • At igangsætte initiativer  
med henblik på en højere 
diversitet i Bech-Bruun.  
Der nedsættes blandt an- 
det et diversitetsudvalg i 
2019.

 • At lancere et udviklings- 
forløb for vores fuldmæg- 
tige, så de kan stå stærk- 
ere som fremtidige advo- 
kater.

Mennesker
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 97%
af vores medarbejdere er tilfredse  eller meget tildfredse med at arbejde i  
Bech-Bruun (APV-undersøgelse 2018)   

 7,61 år
er gennemsnitsancienniteten  
i Bech-Bruun

 15
medarbejdere har på et tidspunkt 
i 2018 været udstationeret

 165
interne kompetencegivende  
kursusdage blev tilbudt i 2018

 32%
af kurserne dækkede udvikling  
af personlige kompetencer 
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Alle tal er fra den 31.12.2018

Antal medarbejdere

 536
Partnere / mænd

 63
Advokater / mænd

 74
Fuldmægtige / mænd

 49

Partnere / kvinder

 6
Advokater / kvinder

 53
Fuldmægtige / kvinder

 45

Ansvarlighed på  
arbejdspladsen

I Bech-Bruun har vi en ræk-
ke styrende dokumenter og  
politikker med fokus på   
vores medarbejderes trivsel 
og samarbejdspartnere, ek-
sempelvis:

 • Code of Conduct

 • Etiske retningslinjer

 • Mangfoldighedspolitik

 • Politik om mobning og  
chikane

 • Stresspolitik

 • Whistleblower-politik

 • Alkohol- og rusmiddel 
politik

 • Krisepolitik 
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Fokus på  
mental robusthed  
og performance
I 2017 igangsatte Bech-Bruun et udviklingsforløb for  
vores stud.jur.er for at komme et stigende forventnings-
pres til livs og sørge for trivsel blandt vores medarbej-
dere. I 2018 udvidede vi forløbet med en overbygning, 
der blandt andet sætter fokus på deltagernes selvind-
sigt og mentale performance. Signe Hedensted Lundorf 
er stud.jur. i Bech-Bruun og har været igennem begge  
forløb. 

Signe Hedensted Lundorf var skeptisk i starten. 
For hvad skulle hun bruge de forskellige værk-
tøjer til, og gav det overhovedet mening at gå 
igennem et længerevarende forløb, hvis det 
blot handlede om ukonkrete floskler. Sådan 
har Signe det ikke i dag. På trods af en skeptisk 
start har hun kun gode ord at sige om Bech-
Bruuns udviklingsforløb for stud.jur.er. 

Udviklingsforløbet startede i 2017 
og er obligatorisk for stud.jur.er i 
Bech-Bruun. Udviklingsforløbet 
består af workshops, en person-
profilanalyse og 1:1 sessioner. I 
grundforløbet er der fokus på 
mental robusthed, mens der på 
overbygningen arbejdes med per-
sonprofilanalyse og mental per-
formance.

Hvilken farve er du?
Til tider er skepsissen dukket op igen. For ek-
sempel da deltagerne på overbygningen skul-
le udfylde en personprofilanalyse og finde ud 
af, hvilken farve de var. Men igen har forløbet 
overrasket Signe. For farveinddelingen tjente 
et højere formål end blot at stemple deltager-
ne som bestemte typer. Farverne blev i stedet 
brugt som et pejlemærke for deltagernes fore-
trukne adfærd, handlemønstre og styrker.

”Det har gjort mig bevidst om min foretrukne 
adfærd, og hvordan jeg kan arbejde med den, 
og jeg har fået redskaber af Thomas Pape, så 
jeg ved, hvordan jeg skal tilgå en bestemt far-
ve. Og det hjælper. Fx i forhold til kommuni-
kation og hvordan man går til forskellige typer. 

”Forløbet er så bredt, at man virkelig er kom-
met rundt om forskellige emner. Man sidder 
ikke bare og lytter til det samme hver gang. 
Sammensætningen af kurser og personlige 
samtaler er godt stykket sammen og i stedet 
for bare at snakke om, hvad der kan være godt 
at gøre, får man rent faktisk redskaber, der gør 
det muligt at opnå,” fortæller Signe.   

Hun er én ud af de mere end 60 stud.jur.er, der 
har deltaget i det obligatoriske udviklingsfor-
løb i 2018. Bech-Bruun gennemfører udvik-
lingsforløbet med blandt andet stressrådgiver 
og mentaltræner Thomas Pape fra stresskli-
nikken SPINE. Formålet er at styrke de stude-
rendes mentale robusthed og performance. 
Elementer, som man ikke normalt har fokus på 
under studietiden, men som Bech-Bruun me-
ner, er vigtige for fremtidens jurist. 

”Vi vil gerne være med til at sikre, at vores stud.
jur.er fra start får et godt fundament at stå på. 
Og vi mener, at der er brug for værktøjer, som 
både skærper ønsket om den unikke præsta-
tion og samtidig fastholder trivsel, indre ro og 
motivation. Udviklingsforløbet gør vores stud.
jur.er mere bevidste om deres egen adfærd, 
styrker, svagheder og mønstre. Med et klarere 
billede af deres personlighedsprofil kan de lære 
at bruge deres styrker til at opnå bedre præsta-
tioner,” siger Anne-Marie Sparre Avnsted, HR- 
og administrationschef i Bech-Bruun. 

For Signe har udviklingsforløbet blandt andet 
hjulpet hende med at blive mere struktureret 
og mere bevidst om, hvordan hun gør tinge-
ne. Hun fremhæver især de individuelle samta-
ler med Thomas Pape som ”ekstremt givende”. 
Samtalerne er en del af forløbet på overbyg-
ningen, og her bestemmer deltagerne selv fo-
kus for samtalen. Signe har blandt andet brugt 
sine samtaler til at tale om struktureringen af sit 
speciale samt til forberedelse af sin fuldmæg-
tigsamtale.
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Det gør samarbejdet nemmere og bedre. Og så 
er det dejligt at se, at der ikke kun er en type i 
Bech-Bruun. Det er meget forskelligt, og det er 
rigtig godt at kunne navigere rundt i arbejdet 
med forskellige mennesker, så man kan indgå 
i et team, lige meget hvilke typer der er med i 
det,” fortæller Signe. 
 
Til de fælles workshops er præstationsræset 
sat på pause, og der dannes trygge rammer, så 
deltagerne tør at åbne sig op og fortælle om, 
hvor de føler, de kan forbedre sig 

”Man får et indblik i, at alle har noget, de gerne 
vil blive bedre til, om det er at blive mere struk-
tureret eller være mindre perfektionistisk og 
mere effektiv. Hvad end det er, så er det enormt 
rart at sparre med sine kolleger, som er præcis 
samme sted,” siger Signe.

Benhårde krav til sig selv og et tårnhøjt for-
ventningspres genkender Signe også fra sig 
selv og miljøet på studiet. Udviklingsforløbet 
har derfor ifølge hende ramt plet.
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”I forbindelse med min uddannelse som advokatfuld-
mægtig gav Bech-Bruun mig muligheden for at komme 
på et summer school-ophold i New York. Udover at få for-
bedret mine engelskkundskaber stiftede jeg mange nye 
bekendtskaber med jurister fra hele verden, hvilket gav 
mig et indblik i meget mere end blot amerikansk ret.” 

Tore Høffner Andersen, advokat og tidligere fuldmægtig i Bech-Bruun
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STRETCH

Bech-Bruuns ledelses- og uddannelsesprogram for 1.-6. års advokater, 
STRETCH, er sammensat på baggrund af Bech-Bruun modellen. Der evalue-
res og fokuseres på fire adfærdsparametre, de såkaldte Bech-Bruun parame-
tre, nemlig: Flid & arbejdsstil, Klienter, Ledelse & samarbejde samt Corporate 
& omdømme. STRETCH er sammensat på baggrund af parametrene for at 
understøtte det fælles mål og er dermed et vigtigt led i implementeringen af 
Bech-Bruun modellen. 

I 2016 markerede indførelsen af Bech-Bruun modellen en skelsættende mi-
lepæl i Bech-Bruuns historie. Bech-Bruun modellen har fokus på en fælles 
forretning, et tæt samarbejde og en stærkere forretningsmæssig indsigt, som 
sætter klienten i centrum.



CSR • Mennesker

14

Ambitiøst og  
målrettet ledelses- og 
uddannelsesprogram 
for advokater
Værdiskabelse for klienten er i centrum i Bech-Bruuns 
nye ledelses- og uddannelsesprogram for 1.-6. års advo-
kater, der skal styrke advokaternes forretningsmæssige, 
rådgivende og ledelsesmæssige kompetencer. 

Undervisning i ledelse, samarbejde og klient- 
indsigt på Judge Business School ved Uni-
versity of Cambridge, viden om økonomiske 
analyser, forhandlingsstrategier, forretnings-
modeller og PRINCE2 ® certificering i projekt-
ledelse. Bech-Bruun har i 2018 lanceret et am-
bitiøst ledelses- og uddannelsesprogram for 
vores advokater kaldet ”STRETCH. Unfolding 
Talent. Together.” STRETCH skal blandt andet 
ruste vores advokater til at møde de forandrin-
ger, der påvirker både advokatbranchen og de 
markeder, vores klienter agerer i. 

”I Bech-Bruun handler det om at skabe mest 
mulig værdi for vores klienter. I fremtiden vil 
det ikke længere være nok at være stærk på 
sin juridiske faglighed. Den forretningsmæs- 
sige indsigt og evnen og lysten til både internt 
og eksternt samarbejde kommer i langt høje-
re grad til at være afgørende,” siger Christian  
Ejvin Andersen, administrerende direktør i 
Bech-Bruun. 

STRETCH  bygger på Bech-Bruun parametre-
ne: Flid & arbejdsstil, Klienter, Ledelse & sam-
arbejde samt Corporate & omdømme.  Alle 1.-6. 
års advokater i Bech-Bruun er omfattet af 
STRETCH og får med uddannelsen en grad-
vis og systematisk opbygning af kompetencer, 
der understøtter parametrene. Asbjørn Da-
lum Andersen er 3. års advokat i Bech-Bruun 
og kan sagtens se værdien af STRETCH i sit 
virke som advokat. Han har deltaget på andet 
og tredje trin i STRETCH-forløbet, herunder 
Bech-Bruuns Senior Associate Programme på 

Judge Business School ved University of Cam-
bridge, hvor der blandt andet er fokus på at ud-
vikle kompetencer inden for erhvervsretorik, 
ledelse, samarbejde og klienthåndtering. 

”Et element, jeg især tager med mig fra un-
dervisningen, er, hvordan jeg bliver opfat-
tet udefra. Via rollespil og konkrete øvelser er 
vi blevet trænet i at tale foran andre og fået  
feedback på, hvor kraftigt vores budskaber 
kommer igennem, og hvilke signaler vi sender. 
For mit vedkommende har det gjort mig kloge-
re på mig selv,” siger advokat Asbjørn Dalum 
Andersen og fortsætter:    

”En mere utilsigtet værdi af STRETCH-forløbet 
er de relationer, man knytter. Hvis man er ny 
advokat i Bech-Bruun, så skaber det en masse 
relationer på tværs af afdelingerne. Det er rela-
tioner, man får brug for, når man pludselig står 
med fx et arbejdsretligt eller et konkursretligt 
spørgsmål. Da jeg selv har været i Bech-Bruun 
i mange år, har det for mit vedkommende især 
givet værdi på tværs af Sjælland og Jylland, 
hvor jeg har styrket mine relationer,” fortæl-
ler Asbjørn, der til daglig er tilknyttet kontoret 
i København.
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En dygtig Bech-Bruun-advokat
Relevante emner, et højt fagligt niveau og kom-
petente undervisere. Udbyttet af STRETCH 
har indtil videre været stort ifølge Asbjørn. Kur-
serne har både givet et større indblik i klienter-
nes behov og udvidet advokaternes kompe-
tencer rundt om juraen.  

”Det er meget positivt, at der er blevet skabt et 
ambitiøst uddannelsesprogram, hvor der bli-
ver taget hånd om udviklingen af advokaterne. 
Der er blevet tænkt over, hvad det er, man ger-
ne vil uddanne i, og hvad det er, man gerne vil 
opnå. Der er kommet struktur på uddannelsen 
med forskellige trin, og det hænger sammen 
med de mål, Bech-Bruun har opsat for, hvor-
dan man er en dygtig Bech-Bruun-advokat,” 
siger Asbjørn. 

Han oplever, at programmet generelt er blevet 
taget godt imod blandt advokaterne: 

”Det er helt klart mit indtryk, at alle prioriterer 
uddannelsen højt og gør, hvad de kan for at 
deltage i den. Dem, jeg har snakket med, har 
været glade for det og synes, at niveauet er 
højt.” 
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Partnerskaber om et bæredygtigt samfund

Vores samfundsmæssige fodaftryk er vores 
viden. Vi tror på, at vi kan hjælpe mest, ved 
at gøre det, vi er bedst til. Grundtanken med  
vores CSR-arbejde er derfor at bruge vores 
kernekompetencer – vores viden – til at gøre en 
forskel, og vi har gennem årene indgået en lang 
række pro bono- og samarbejdsaftaler med 
virksomheder, der gør en forskel. Også i 2018. 

Hvert år bidrager vi på en række måder med 
vores viden til udvikling og mere bæredygtig-
hed i samfundet. Videndeling er en naturlig 
del af vores forretningsmodel, og udover at vi i 
2018 har haft et stort antal gratis kurser, arran-
gementer og gå-hjem-møder samt lanceret 
en række nye uddannelser, så indledte vi også 
de allerførste pilot-partnerskaber i vores nye 
CSR-strategi. 

Med opstarten af den nye strategi i 2018 igang-
satte vi vores CSR-program, hvor vi med vo-
res juridiske rådgivning hjælper bæredygtige 
startup-virksomheder godt i gang. Deres mål 
er en bæredygtig forretning. En forretning, der 
direkte understøtter FN’s 17 verdensmål for  
bæredygtig udvikling. Med vores rådgivning 
hjælper vi dem med det, vi er bedst til.  Frem-
over vil en stor del af vores CSR-initiativer der-
for bestå af at tilbyde juridisk rådgivning til 
bæredygtige startup-virksomheder, så de kan 
imødekomme deres mål.  

Vi planlægger i 2019 …

 • At lancere vores nye CSR-  
program med fokus på 
bæredygtige startup-virk-
somheder.

 • At samarbejde med flere 
startup-virksomheder, der 
har fokus på FN’s 17 ver-
densmål.

 • At udvikle vores uddan-
nelser og kurser, så de 
fortsat lever op til de be- 
hov, der er hos vores med-
arbejdere, klienter  og sam- 
arbejdspartnere.

 • At fortsætte vores løben-
de pro bono-arbejde.  

Samfund

73
gratis kurser, gå-hjem-møder og heldags
arrangementer blev afholdt i Bech-Bruun 
Academy i 2018

4,6
i tilfredshed med kurserne på en skala 
fra 1-5 
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Bech-Bruun Academy

I Bech-Bruun Academy kombinerer vi jura og forretnings-
udvikling med personlig udvikling. Vi tilbyder klienter og 
andre interesserede at deltage i gratis undervisning om 
fx ny eller ændret lovgivning, udviklingen i erhvervslivet 
og samfundsrelevante tendenser.

Udviklingen i erhvervslivet er konstant, og de seneste 
år har vi med ny teknologi og disruptive virksomheder 
set markeder og brancher ændre sig markant. Academy  
Client er vores kursusprogram målrettet vores klienter, 
hvor vi tilbyder værdiskabende undervisning i de samme 
emner, som vi selv fordyber os i for at være godt klædt på 
til at imødekomme fremtidens mange nye krav og mulig-
heder.

I 2018 havde vi blandt andet fokus på undervisning i den 
digitale transformation, forretningsstrategi, ledelse og 
bestyrelsesarbejde.
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Her spiller vi også en rolle…

Repræsenteret af vores dygtige specialister deltog vi i 2018 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. 

Eksempler på brancheforeninger, organisationer og netværk:

Eksempler på udvalg og nævn:

Advokatsamfundet

Ansættelsesadvokater

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

Dansk Selskab for Ophavsret

Danske Advokater 

Danske Bestyrelsesadvokater 

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 Insolvensadvokater

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn 

Mediationsinstituttet

Miljøministeriets ekspertpanel til 
forenkling af miljø- og naturlovgivningen

Oresundsadvokater

TerraLex

World Law Group 

Byggesocietetets  
Bæredygtighedsudvalg

DBU’s Disciplinærudvalg 

Ekspropriationsudvalget

Erhvervsankenævnet 

Konkurrenceankenævnet 

Medicoindustriens Udredningspanel

Pressenævnet 

Procesbevillingsnævnet

Modern Slavery Act

Modern Slavery Act er et tiltag, som Storbritannien har indført. 
Det centrale i Modern Slavery Act er kravet om, at virksomhe-
der med forretninger og aktiviteter i Storbritannien årligt skal 
redegøre for deres indsats mod slaveri, tvangsarbejde og men-
neskehandel. Tiltaget har fokus på at forhindre alvorlige over-
greb, som kan forekomme i globale leverandørkæder. Som en 
international advokatvirksomhed, der arbejder på tværs af lan-
degrænser, blandt andet også i stor grad i Storbritannien, har vi 
et naturligt fokus på at leve op til Modern Slavery Act.
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En bæredygtig fremtid 
gennem innovation
De har idéerne. Vi har den viden om jura og ramme- 
betingelser, der kan hjælpe dem på vej. I 2018 igangsat-
te vi de allerførste pilotprojekter, som bliver startskud-
det for vores nye CSR-program, hvor vi med kommer-
ciel sparring og juridisk rådgivning hjælper bæredygtige 
startup-virksomheder godt i gang. Et program, som for 
alvor får luft under vingerne i 2019.

Som startup-virksomhed med en bæredygtig 
vision har du måske den gode idé, måske ligger 
konceptet og handlingsplanen endda allerede 
færdig, og du er næsten klar til at indtage dit 
marked. Men for mange startup-virksomheder 
er en af udfordringerne at få styr på juraen. Det 
kan derfor være svært at komme rigtigt i gang 
og komme det vigtige skridt nærmere drøm-
men om en succesfuld startup, der gør en for-
skel for verden.     

Partnerskaber med bæredygtige startups er 
overskriften på vores nye CSR-program, hvor 
vi sætter fokus på bæredygtige startup-virk-
somheder, der arbejder målrettet for en bed-

re verden. Deres mål er en bæredygtig forret-
ning, der direkte understøtter et eller flere af 
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Og vi hjælper dem på vej med det, vi er bedst 
til – vores juridiske rådgivning og forretnings-
forståelse. 

En mulighed for at komme  
godt i gang 
For mange startup-virksomheder kan det være 
en stor udfordring at finde rundt i paragraffer-
ne og forstå sig på alt fra arbejdsret, skat, kon-
trakter, immaterielle rettigheder til selskabsret. 
Det er tidskrævende, udfordrende og besvær-
ligt, og bliver derfor ofte nedprioriteret, men 

kan – hvis det bliver grebet forkert an – have 
store konsekvenser. 

”Det store incitament for mange bæredygti-
ge startups er naturligt at gøre væsentlig for-
skel for andre og for kloden. Med vores nye 
CSR-program kan vi hjælpe dem med den tun-
ge juridiske del i opstarten. På den måde gør 
vi det lettere for dem at starte op og at arbej-
de målrettet mod deres visioner. Vi ved, at et 
godt juridisk fundament kan være helt essen-
tielt for en ny virksomheds succes, og at det 
ofte vil være nemmere at få eventuelle inve-
storers interesse, hvis juraen er på plads,” siger 
managing partner i Bech-Bruun, Simon Evers 
Hjelmborg. 

Partnerskabet spænder bredt inden for alle 
aspekter af erhvervsjuraen og giver startup- 
virksomheder, som ofte i opstartsperioden 
har begrænsede ressourcer til juridisk bi-
stand, mulighed for at komme godt i gang. Det 
fælles udgangspunkt for samarbejdet er, at  
startup-virksomheden skal nå sine mål og 
dermed bidrage til en bæredygtig udvikling.  

Som en del af et partnerskab tilbyder Bech-
Bruun derfor de første 50 timers rådgivning 
uden betaling. Startup-virksomheden får her-
efter som CSR-partner mulighed for juridisk 
rådgivning til en markant reduceret timepris 
og skal alene betale dette beløb, hvis virksom-
heden når de fælles aftalte mål.  

De første pilotprojekter
Bech-Bruun har i 2017 og 2018 som pilotpro-
jekter indledt de første CSR-partnerskaber 
med to ambitiøse startup-virksomheder, en-
trée og Circular Food Technology. Udover at 
være en tæt juridisk samarbejdspartner, har 
rådgivningen bestået af kommerciel sparring 
og rådgivning i forhold til forretningskoncept, 
udviklingsmuligheder mv. 

Bech-Bruun samarbejder fortsat i 2019 med 
begge virksomheder, og med lanceringen af 
det nye CSR-program i 2019 forventer vi at 
igangsætte yderligere nye samarbejder med 
startup-virksomheder, der arbejder målrettet 
med minimum ét af FN’s 17 verdensmål.

Vil du høre mere om Bech-
Bruuns nye CSR-program, 
skal du være velkommen til 
at kontakte senioradvokat 
og CSR-ansvarlig, Ditte 
Lassen-Kahlke. 
dlk@bechbruun.com 
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Hvordan forløber partnerskabet? 
Bech-Bruun tilbyder de første 50 timers rådgivning uden betaling. Startup-virksomheden får herefter som CSR-partner mulighed for juridisk  
rådgivning til en markant reduceret timepris og skal alene betale dette beløb, hvis virksomheden når de fælles aftalte mål.

1
Startup-virksomheder, der øn- 
sker at blive en del af Bech-
Bruuns CSR-program, kan lø-
bende ansøge om deltagelse.

2
Hvis virksomheden bliver ud-
valgt, afholdes først  et op- 
startsmøde, hvor blandt an-
det de fælles mål for samar-
bejdet og fokusområder vil 
blive defineret og planlagt.

3
Udvalgte advokater i Bech-
Bruun vil herefter stå for den 
løbende juridiske rådgiv-
ning tilpasset virksomhedens  
behov.

4
Der afholdes løbende status-
møder, hvor virksomhedens 
udvikling og de juridiske ind-
satsområder fra gang til gang 
vurderes.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015. Målet er frem til 2030 at sætte kurs mod en mere bæredygtig ud-
vikling 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 ulig-
heder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene fokuserer 
også på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt 
forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Kilde: www.verdensmaalene.dk 
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Øl giver dig meget 
mere, end du tror
På Højbro Plads i København holder Circular Food  
Technology til. En lille virksomhed med en stor missi-
on. ”Let’s turn the leftovers from food production into  
healthy and tasteful ingredients” er målsætningen for 
Circular Food Technology, som har sat sig for at genan-
vende spild af mask i nye fødevarer. I 2018 indgik Bech-
Bruun, som en del af vores nye CSR-program, et tæt 
samarbejde med Circular Food Technology.

Med fortsat vækst i verdensøkonomien står 
kloden potentielt set over for et massivt res-
sourceforbrug i fremtiden. For at sikre bære-
dygtighed er der derfor brug for nye løsnin-
ger, der kan sikre en mere cirkulær tilgang. Et 
af disse nye skud på stammen er Circular Food 
Technology, der har set et stort potentiale i af-
faldsproduktet, mask.  

Mask er et restprodukt, der kommer af malt, 
og som findes i blandt andet øl- og whiskypro-
duktion. Normalt anvendes mask til dyrefoder, 
men det er et ustabilt foderprodukt, hvorfor 

flere bryghuse har svært ved at afsætte det, og 
det derfor ender som affald. 

”Vores driver er helt overordnet at komme 
madspild til livs og hjælpe der, hvor der er man-
gel på mad. En af de største spildstrømme, der 
er globalt set, er spildet af mask. Der er her tale 
om cirka 4 millioner ton spild af mask om året. 
Vi har som en af de meget få startups i verden 
konkretiseret tankegangen om cirkulær øko-
nomi om lige netop spildet af mask. I stedet 
for at lade masken gå til spilde, sørger vi for at 
genanvende det til sunde nye fødevareingre-

Læs mere om Circular Food 
Technology på  
www.circularfoodtechnology.com 

Opstarten af Circular Food Technology er gået 
stærkt. Inden for et år er virksomheden blevet 
stiftet, og de første produkter er blevet lance-
ret. Samarbejdet med Bech-Bruun har ifølge 
Aviaja betydet, at Circular Food Technology 
har kunnet forebygge nogle af de fejl, som man 
ofte begår som nystartet virksomhed. 

”Udover at have hjulpet os med gode ejerafta-
ler, støtte omkring kapitaludvidelser mv., så har 
Bech-Bruun også gjort os opmærksomme på 
en række forhold, som man nødvendigvis ikke 
tænker over i opstartsfasen, men som kan red-
de os på den lange bane,” siger Aviaja.  
 
Samarbejdet fortsætter i 2019 og er på fle-
re områder værdifuldt begge veje. Udover at 
det bygger på en fælles målsætning om mere 
bæredygtighed gennem innovation, så består 
rådgivningen også af kommerciel sparring og 
dialog om forretningsudvikling, hvilket også gi-
ver Bech-Bruun stor indsigt i ikke blot alle dele 
af en startup-virksomhed, men også processen 
og arbejdsgangen bag bæredygtig innovation.  

dienser,” siger Aviaja Riemann-Andersen, der 
sammen med to andre partnere i 2018 stiftede 
Circular Food Technology. 

Mask er rig på fibre, protein og mineraler. Gen-
nem nye teknologier genanvender Circular 
Food Technology kornet fra ølbrygningen 
i fødevareingredienser og mad, som der-
ved får højere næringsindhold. Circular Food  
Technology præsenterer her i sommeren 2019 
markedet for de første produkter bestående 
af fire typer af næringsrigt mel, som senere på 
året vil blive efterfulgt af forskellige typer af 
granola, chips og andre produkter.

En hurtig opstart
Men at starte en ny virksomhed kræver ikke 
overraskende en stor indsats. Det kræver både 
flid og drivkraft, men også at have styr på fx 
det juridiske. Som en del af opstartsfasen ind-
gik Circular Food Technology i 2018 et part-
nerskab med Bech-Bruun om løbende juridisk 
rådgivning.     

”Det har været meget givende at have Bech-
Bruun med på rejsen. Det tætte samarbej-
de betyder, at vi har adgang til helt uundvær-
lig viden både i opstarten af virksomheden, 
men også nu hvor vi skal ud på markedet med 
de første produkter. Som startup tænker man 
nødvendigvis ikke på at få juridisk rådgivning 
og dækning – og på at få nogle af de vigtigste 
aftaler og kontrakter på plads,” siger Aviaja.
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Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, 
som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Med cirkulær økonomi åbnes muligheden for, at de ressourcer, 
som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt 
tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan 
indgå som input i et helt nyt kredsløb. 

Cirkulær økonomi handler om genanvendelse af materialer el-
ler affaldsforebyggelse gennem produkter, der fx kan repare-
res eller opgraderes.

Kilde: Miljøstyrelsen (mst.dk)
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En bæredygtig forret-
ning med vokseværk
Bech-Bruun har i 2018 fortsat samarbejdet med start- 
up-virksomheden entrée, der ikke kun er en catering- 
og eventforretning i de ikoniske Hermes haller på Fre-
deriksberg, men også et jobakademi for nydanskere. 
entrée er én af de to indledende pilotprojekter i Bech-
Bruuns nye CSR-program. Nu udvider entrée forretnin-
gen, og Bech-Bruun er med. 

En mangel på kvalificeret køkkenpersonale 
i den danske restaurationsbranche og et sti-
gende antal nydanskere, der ønsker et arbejde. 
Ifølge stifterne af entrée var det to behov, der 
skulle findes en løsning på. Så det gjorde de. 
Løsningen blev entrée. En catering- og event-
forretning, der samtidig indeholder et jobaka-
demi, hvor nydanskere har mulighed for at lære 
om den danske restaurationsbranche, de dan-
ske køkkenfaglige og køkkenkulturelle kompe-
tencer – og på sigt få et job i branchen efter op-
læringsperioden. 

Virksomheden blev stiftet i 2017. Samme år 
indgik Bech-Bruun et partnerskab med en-
trée for at hjælpe virksomheden i opstartsfa-
sen gennem rådgivning. Rådgivningen er fort-
sat ind i 2018, og har foruden det juridiske også 
indeholdt sparring på det kommercielle plan. 
Således har Bech-Bruun blandt andet en plads 
i entrées Advisory Board.

”Det er fedt at have Bech-Bruun med, der kan 
noget andet end os og samtidig engagerer sig 
på den måde i vores projekt. Vi er gået mere ind 
i maskinrummet på virksomheden, og der har 
været mulighed for at bruge Bech-Bruun til at 
sparre med i forhold til forretningsudvikling, og 

hvor vi skal hen generelt med projektet. Det er 
nogle kompetente mennesker, og det har der-
for givet rigtig meget,” siger direktør og med-
stifter af entrée, Jakob Gaard Nielsen. 

En ny restaurant på vej
2018 har både budt på medgang og modgang 
i den lille virksomhed. Som mange andre start-
ups i restaurationsbranchen har entrée til tider 
kæmpet med at få kunder, mens der andre må-
neder har været meget travlt. Trods en svin-
gende omsætning har virksomheden holdt sig 
oven vande. Endda i en sådan grad at entrée i 
2019 tager skridtet videre og åbner en restau-
rant. Den sociale del af entrée bliver dog stadig 
en vigtig del af virksomheden:

”Det at lave restaurant og catering er jo i vir-
keligheden bare rammerne for vores koncept. 
I det nye setup er det derfor stadig jobakade-
miet og træningen, der er konceptet, og det vi 
håber, vi virkelig kan drive til noget,” fortæller 
Jakob.

Det er allerede lykkedes entrée at få folk i ar-
bejde, efter de har været igennem deres træ-
ning. Men jobakademiet har indtil nu været et 
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sideløbende element til forretningen, der ude-
lukkende har levet af den mad, de har solgt. 
Det bliver der lavet om på nu. Udvidelsen af 
forretningen betyder ikke kun åbningen af en 
restaurant. Det betyder også nye kræfter i for-
retningen, en ny strategi for jobakademiet og 
et større fokus på den sociale del:  

”Vi kan mærke, at det er nu, hvis det skal testes 
af, om konceptet virkelig holder. En del af den 
nye udvidelse bliver derfor, at vi får nogle folk 
ind, der udelukkende arbejder på den sociale 
del. Og så satser vi,” siger Jakob. 

Samarbejdet mellem entrée og Bech-Bruun 
fortsætter i 2019.

Læs mere om entrée på 
www.entreecph.com 
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Pro bono
Pro bono-arbejde er en naturlig del af vores forret-
ning, for vi tror på, at vi kan hjælpe mest ved at gøre 
det, som vi gør bedst. Derfor stiller vi hvert år vo-
res juridiske rådgivning gratis til rådighed for or-
ganisationer, der arbejder for en bedre verden 
– både lokalt og globalt. Her ses et uddrag af de orga-
nisationer, som i 2018 modtog gratis rådgivning fra os. 

Mary Fonden
Vi tilbyder juridisk støtte og rådgivning til Mary 
Fonden, som i 2007 blev etableret af H.K.H. 
Kronprinsesse Mary. Fondens mission er at 
bekæmpe social isolation ud fra den overbe-
visning, at alle har ret til at høre til. Vi er Mary 
Fondens faste juridiske rådgiver, og alt vores 
arbejde for fonden er pro bono. 

Københavns Retshjælp
Flere af vores medarbejdere arbejder jævnligt 
som frivillige i Københavns Retshjælp, som er 
landets største og ældste retshjælpsorganisati-
on. Her rådgiver de inden for alt fra lejeforhold, 
ansættelsesforhold, forældremyndighed til er-
statning og forsikringsforhold. 

Human Rights Watch
Human Rights Watch er en non-profit global 
organisation, der forsvarer menneskerettig- 
heder over hele verden. Vi tilbyder organisatio-
nen juridisk rådgivning pro bono og har blandt 
andet hjulpet med fonds- og ansættelsesretli-
ge forhold.
 

Røde Kors
Røde Kors hjælper dem i verden, der har det al-
lerværst, og Bech-Bruun har i mange år haft et 
tæt samarbejde med Røde Kors, hvor vi jævn-
ligt bidrager med juridisk rådgivning pro bono. 
I 2018 har vi blandt andet rådgivet Røde Kors 
i sager vedrørende misbrug af deres navn og 
logo, aftale med samarbejdspartnere og trans-
port af genbrugstøj mv. 

Dansk Søredningsselskab
Dansk Søredningsselskab (DSRS) er en almen- 
nyttig forening, der assisterer fritidssejlere og 
bådejere ved ikke-livstruende situationer til 
søs og hjælper det officielle beredskab. Bech-
Bruun støtter foreningens arbejde ved at leve-
re juridisk bistand pro bono og har i 2018 blandt 
andet hjulpet med forsikrings- og skattefor-
hold, donationspolitikker, GDPR, lejekontrak-
ter samt diverse indkøb af redningsbåde og 
udstyr. En Bech-Bruun-partner har desuden i 
mange år været med i bestyrelsen. 
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Det Grønlandske Hus
Det Grønlandske Hus i Aarhus er et af fire huse 
i Danmark, der fungerer som mødested for 
herboende grønlændere og grønlandsinte-
resserede fra ind- og udland. Huset formidler 
viden om Grønland og har især fokus på kul-
tur, uddannelse og det sociale område. I 2018 
har Bech-Bruun ydet pro bono-arbejde til Det 
Grønlandske Hus i Aarhus i form af gratis rets-
hjælp til husets brugere, der kan søge råd om 
juridiske spørgsmål, fx lejeforhold, ansættel-
sesforhold eller ægteskabs- og samlivsforhold. 
Bech-Bruun har desuden i 2018 bistået husets 
styregruppe i en konkret sag. 

Turning Tables Denmark
Turning Tables Denmark er en velgørende or-
ganisation, som arbejder for at styrke unges 
livssituation i Danmark. Gennem musik, film og 
foto lærer de unge nye færdigheder, bliver en 
del af nye fællesskaber og får mulighed for at 
sætte ord og billeder på deres frustrationer og 
drømme. Bech-Bruun har i 2018 ydet pro bono 
til organisationen og har blandt andet hjulpet 
med kontraktudarbejdelse.

Social Foodies

Social Foodies producerer og sælger is og chokolade, men 
udover at sørge for lækre varer til forbrugerne er socialt an-
svar øverst på kædens dagsorden. Social Foodies’ investerer i 
produktion af råvarer i Afrika, hvor de hjælper småbønder og 
socialt udsatte, samt skaber arbejdspladser i lokalområderne. 
Bech-Bruun har i 2018 ydet hjælp til organisationen på fordel-
agtige betingelser.
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Et miljøvenligt aftryk

Vi ved, at vores ressourceforbrug påvirker kli-
maet og miljøet, og at vi selv i høj grad kan være 
med til at bestemme vores aftryk. Derfor gør 
vi ikke kun en indsats for at gøre en forskel for 
andre, der arbejder bæredygtigt, men også en 
forskel i egne arbejdsgange.

Vi arbejder kontinuerligt på at minimere og re-
tænke vores forbrug og dermed ressourceop-
timere. Det er vigtigt for os at være på forkant 
med nye energi- og miljørigtige løsninger, der 
både gavner miljøet, vores egen forretning og 
klienter. Vi lægger stor vægt på at gøre bære-
dygtige indkøb og har derfor også i 2018 arbej-
det fokuseret med miljørigtige forbrugsalter-
nativer relateret til driften samt aktivt arbejdet 
mod mindre madspild og mere økologi. 

Vi planlægger i 2019 …

 • Fortsat at minimere vores 
ressourceforbrug og op-
timere bæredygtige ar- 
bejdsgange.

 • Fortsat at udskifte elpæ- 
rer mv. til mere miljørig- 
tige alternativer.

 • Øge andelen af økologi i 
vores køkken og have fo-
kus på madspild.

 • At forsætte vores sam- 
arbejde med grønne le- 
verandører.

Miljø

22.202 
kilometer kørte vi på cykel i 2018, da vi  
deltog i Cyklistforbundets kampagne  
“Vi cykler til arbejde”

 56%
økologi i vores køkken 

 2015   2016 2017 2018*

El (kWh) 907.464 985.454 951.300 980.085

Varme (mWh) 1.068 1.193 1.052 1.114,02

Vand (m3) 846 4.169 3.853 4.051

Brændbart affald (t) 76,6 69,62 38,78 49,5

Genbrug (t) 56,51 22,72 15,08 38,9

* En ustabil ventilation betød i 2017 en nedgang i elforbruget. I 2018 var ventilationen stabil, hvorfor niveauet i 2018 igen var på sit normale niveau.  
 Stigningen i brændbart affald fra 2017-2018 skyldes en større gennemgang og oprydning af dokumenter mv. i 2018.
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Bæredygtige  
arbejdsgange
Digitale signaturer, tætte samarbejder med grønne leve- 
randører, delebiler og en stor andel økologiske råvarer. 
2018 bød på en række tiltag, der alle på hver sin måde 
bidrager til mere bæredygtighed og til at gøre vores ar-
bejdsgange mere miljøvenlige.

Kaster du et blik over parkeringspladsen for-
an Langelinie Allé 35 på Østerbro i København, 
vil du med stor garanti spotte en eller flere af 
de velkendte DriveNow-biler. Møder med kli-
enter er en meget vigtig del af vores hverdag, 
men omfattende mødevirksomhed er også lig 
med en potentiel belastning af miljøet. For at 
give de ansatte i Bech-Bruun muligheden for 
at vælge bæredygtigt, indgik vi i 2018 en sam-
arbejdsaftale med bybilstjenesten, DriveNow.

Udover at vi sætter cykler til rådighed for de 
ansatte, som man kan bruge, når man deltager 
i møder, er det nu også muligt at vælge at an-
vende en delebil fra DriveNow. Aftalen bety-
der, at Bech-Bruuns ansatte med en række for-
dele kan anvende DriveNows biler og herved 
understøtte den moderne kollektive transport 
og fremtidens bæredygtige mobilitet i byen.

Vi motiverer herudover fortsat vores medar-
bejdere til at bruge cyklen som transportmid-
del og bakker op om initiativer som ”Vi cykler 
til arbejde”. 

Digital signeringsløsning
Vi yder også løbende en indsats via digitalise-
ring for at nedbringe fx vores papirforbrug og 
inden for it at tænke i besparende løsninger. 

I 2018 begyndte vi fx i større grad at anvende 
den digitale signeringsløsning, DocuSign. 

DocuSign gør det muligt at indhente signatu-
rer digitalt. Ved at arbejde med signaturer digi-
talt i et system som DocuSign kan vi minimere 
vores papirforbrug ved udarbejdelse og for-
sendelse af kontrakter og aftaler. 

Grønne samarbejdspartnere
Vi satser dog ikke kun på at minimere forbru-
get, men også på at bruge de rigtige ressourcer. 
Det sker i høj grad ved at satse på grønne leve-
randører. Vores dampvaskeri anvender miljø-
venlige produkter, processer og teknologier. 
Vores rengøringsselskab leverer svanemærket 
rengøring. Vores renseri renser tøj uden brug 
af kemikalier. Og vores bude stræber efter at 
være ledende inden for miljø og bæredygtig-
hed i transport- og logistikbranchen. 

Det er ligeledes naturligt for os at beskytte det 
miljø, som skaber grobund for vores råvarer. 
Derfor er en stor del af de madvarer, vi benytter 
i vores madlavning, økologiske. I 2018 var an-
delen af økologi i vores madvarer 56 procent, 
og vi forventer en stigning til 60 procent i 2019.
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Vi ser muligheder i 
grøn energi
Vi arbejder fokuseret med store danske og udenland-
ske energiaktører inden for vedvarende energi og vil in-
tensivere dette arbejde i fremtiden. Derfor tog vi i 2018 
en beslutning om at etablere en ny afdeling, Renewable 
Energy, der eksklusivt fokuserer på området for ved- 
varende energi. 

En stigende bevidsthed om miljøet og et stør-
re fokus på miljøvenlige energiløsninger har de 
senere år betydet en markant vækst på områ-
det for vedvarende energi. Væksten har blandt 
andet affødt en større efterspørgsel på juridisk 
ekspertise. En efterspørgsel vi besluttede os 
for at imødekomme i 2018. 

Med etableringen af vores Renewable Energy- 
afdeling bidrager vi med vores juridiske viden 
og forretningsforståelse på området for ved- 
varende energi, og hjælper derved med at gøre 
en større del af den globale energiforsyning 
vedvarende.

Internationalt udsyn
Vores udsyn er internationalt, og vi ser derfor 
Renewable Energy-afdelingen som en god 
mulighed for at udbrede området for ved- 
varende energi rundt om i verden med nogle 
af vores ypperste eksperter på området. For at 
forstærke vores internationale rådgivning tog 
vi derfor endnu et stort skridt i 2018 og åbne-
de et kontor i New York. Åbningen af kontoret 
sker blandt andet for at kunne følge med inter-
nationale klienter på vindenergiområdet ind på 
det globale marked, og som led i Bech-Bruuns 
samarbejde med CIP (Copenhagen Infrastruc-
ture Partners), der er en af  verdens førende 
grønne infrastruktur fonde med særligt fokus 
på offshore vind (havvindmøller).

”Danske specialister efterspørges i stigende 
grad uden for egen jurisdiktion. Vi arbejder 
med nogle af de helt store havvindmølle-pro-
jekter og erfarer en stigende efterspørgsel  
i blandt andet USA og Asien efter netop dan-
ske industrispecialister. Lokale leverandører og 
eksperter har på mange områder svært ved at 
matche det niveau, man finder på det danske 
marked. Kontoret i New York er et vigtigt skridt 
for os mod en styrket rådgivning og samarbej-
de med vores internationale klienter – hvor end 
vindenergiprojekter måtte skulle opføres,” si-
ger managing partner, Simon Evers Hjelmborg. 
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Vi har et stort etisk ansvar

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 omgivel-
ser. Vi udfylder en vigtig rolle i samfundet, og 
den rolle tager vi meget alvorligt. Derfor har 
vi opbygget et solidt corporate governance- 
system, så vores klienter og samarbejdspartne-
re altid kan regne med, at vi handler retfærdigt 
og etisk korrekt. 

Vores corporate governance-system tager 
blandt andet udgangspunkt i vores Code of 
Conduct. Reglerne beskriver vores retnings-
linjer for vores medarbejderes etiske adfærd 
og fastlægger rammerne for vores dialog med 
forretningsforbindelser og andre interessenter. 
I Bech-Bruun har vi nultolerance over for be-
stikkelse og korruption og driver virksomhed 
på ærlig og etisk vis. Det betyder blandt andet, 
at vi internt har et stort fokus på compliance. Vi 
har blandt andet etableret omfattende interne 
procedurer til at sikre, at enhver pengeoverfør-
sel skal kunne spores fuldstændigt. 

Den ekspertise vi har opnået inden for com-
pliance, deler vi med vores klienter og samar-
bejdspartnere, som vi fx rådgiver og underviser 
i hvidvask og håndtering af persondata. Vores 
klienter skal altid vide, hvor de har os, og derfor 
afholder vi os fra at tage sager, som er forbun-
det med aktuelle eller nærliggende interesse-
konflikter. I hver enkelt sag sikrer vores interne 
procedurer og advokatbranchens mest avan-
cerede kvalitetssikringssystem, at vi kan identi-
ficere potentielle interessekonflikter ved hjælp 
af avancerede klientsøgninger. I tvivlsspørgs-
mål afgør vores interne konflikt- og etikudvalg, 
om der foreligger en konflikt.

Med udgangspunkt i vores egne etiske regler, 
var det derfor også helt naturligt, at vi som en 
af de første advokatvirksomheder i 2015 valg-
te at tilslutte os Danske Advokaters advokat-
KODEKS. Tilslutningen betyder, at vi fortsat 
vil arbejde med åbenhed, social ansvarlighed, 
håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kun-
der og medarbejdere, samt mangfoldighed og 
diversitet.

Vi planlægger i 2019 …

 • At fortsætte med at sæt-
te høje etiske standarder.

 • Fortsat at sikre åbenhed 
inden for rammerne af  
den tavshedspligt, der  er 
grundstenen i vores rela-
tion til klienten. 

 • At optimere it-sikkerhe- 
den kontinuerligt.

 
 
 
 

Etik & compliance
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Medlem af advokatKODEKS

Vi valgte i 2015 som den første advokatvirksomhed at tilslutte 
os Danske Advokaters advokatKODEKS. Tilslutningen bety-
der, at vi fortsat arbejder aktivt med de fem principper: åben-
hed, 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. advokatKODEKS 
sikrer, at vi som advokatvirksomhed fortæller omverdenen eks-
plicit 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 kun-
der, medarbejdere og offentligheden. Det handler om medar-
bejdervendte værdier om god ledelse og diversitet, men også 
generelle værdier om etik, socialt ansvar samt åbenhed og 
gennemsigtighed.
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Vi tester os selv
I Bech-Bruun lægger vi vægt på at være førende inden 
for intern compliance. Det betyder, at vi årligt tester  
vores juristers viden for at sikre, at vi lever op til vores 
høje standarder. 

De advokatetiske regler er grundstenen i må-
den, vi fører forretning på. Det er derfor helt 
essentielt, at vores jurister kender og kan an-
vende reglerne i praksis. Vores klienter og sam-
arbejdspartnere skal altid kunne regne med, at 
vi agerer på ærlig og etisk vis. 

Som advokatvirksomhed skal vi derfor sikre, 
at vi konstant overholder både de advokateti-
ske regler og lovgivningen om hvidvaskkontrol. 
Det betyder, at vi løbende arbejder med initia-
tiver, der understøtter dette. I 2018 betød det 
blandt andet, at alle jurister skulle gennemføre 
et e-learning-program, der består af to dele: En 
compliancetest og en hvidvasktest.

I 2018 gennemgik juristerne et e-learning-pro-
gram, der havde til formål at teste deres viden 
om advokatetik og hvidvask. Testen er ikke en 
prøve i paratviden, men derimod en test i an-
vendelse af reglerne i en række konkrete cases. 
Testen er en årlig test, som skal sikre, at vores 
jurister konstant er opdateret på reglerne. 

Kursus om hvidvasklovgivningen
Kursets formål er, at Bech-Bruuns advoka-
ter og ansatte kan leve op til kravet i hvidvask- 
lovens § 8, stk. 6, om, at virksomhedens ansat-
te og ledelse har modtaget tilstrækkelig un-
dervisning i reglerne i loven samt i de relevan-
te krav om databeskyttelse. Med henblik herpå 
gennemgik juristerne dele af hvidvasklovgiv-
ningen og den persondataretlige lovgivning, 
som har betydning for advokatvirksomheder 
samt de advokater og øvrige ansatte, som de 
beskæftiger.

Kurset er en indføring i de relevante regler mål-
rettet advokatvirksomheder, og det er tanken, 
at det – med henblik på at opfylde også hvid-
vasklovens krav om regelmæssig efteruddan-
nelse – vil blive fulgt op af supplerende kurser, 
herunder når udviklingen i retsgrundlaget gør 
det naturligt.

Kursus i compliance
Kurset omhandler compliance i forhold til em-
ner som advokatetik, hvidvask og tavsheds-
pligt. Spørgsmålene vedrørte blandt andet 
interessekonflikter, advokaten som bestyrel-
sesmedlem, hvornår klienten er forbruger, 
tavshedspligt samt Bech-Bruuns interne reg-
ler, herunder om handel med værdipapirer.
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Nogle af emnerne i de to kurser:

 • Hvorfor en hvidvasklov – og hvorfor den skal omfatte  
advokater

 • Hvidvasklovgivningens historie i EU og Danmark

 • Hvad skal advokater vide noget om?

 • Hvornår er advokater omfattet af loven?

 • Tilsyn og sanktioner

 • Risikovurdering og risikostyring

 • Kundekendskabsprocedurer

 • Skærpede krav – og lempede krav

 • Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og  
opbevaringspligt

 • Tavshedspligt og ansvar

 • Advokatetik 
 

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 behandlin-
gen af sager i overensstemmelse med god advokatskik og de 
advokatetiske regler.
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”Vi tror på, at vi kan hjælpe mest ved at gøre det, 
som vi er bedst til. Hvert år bidrager vi derfor på 
en række måder med vores viden til mere udvik-
ling og bæredygtighed i både samfundet og vores 
virksomhed.”
Simon Evers Hjelmborg, managing partner i Bech-Bruun
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