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Velkommen
indenfor hos
Bech-Bruun!

Med denne årsberetning ønsker vi at
invitere dig indenfor i vores virksomhed
og give dig et indblik i vores tilgang til at
drive moderne advokatvirksomhed samt
de værdier, der præger vores hverdag.
Vi sætter fokus på nogle af de temaer og
begivenheder, der har haft størst betydning for os i det forgangne år, og vi kigger lidt frem mod de strategiske fokusområder, der vil præge 2020.

Klienten i centrum og fokus
på samarbejde
Når hverdagen handler om at finde de
helt rigtige løsninger for vores klienter,
kræver det et skarpt blik for detaljen,
men i høj grad også evnen til at forstå,

Jacob Hjortshøj
Bestyrelsesformand

Claus Berner Nielsen
Næstformand

hvor vores klienter kommer fra, og hvor
de gerne vil hen. Som virksomhed i en
stærkt foranderlig verden er der brug
for en ny måde at tænke og navigere på.
Der opstår hele tiden nye udfordringer,
men også nye muligheder. Det har vi
haft øget fokus på i 2019.
Den allervigtigste forudsætning for at
kunne finde værdiskabende løsninger er
efter vores overbevisning samarbejde.
Tæt samarbejde med klienterne og med

Steen Jensen
Næstformand

Per Hemmer
Bestyrelsesmedlem

hinanden internt som kolleger. Vi ser os
selv som samarbejdende specialister og
rådgivere, der er fælles om opgaven og
altid sørger for, at klienternes sager bliver løst af teams sammensat af eksperter
med de helt rette kompetencer. Det er
vores tilgang til at drive moderne advokatvirksomhed.
Denne tilgang er dybt forankret i vores
unikke samarbejds- og partnermodel,
Bech-Bruun-modellen. En model,

Steen Puch Holm-Larsen
Bestyrelsesmedlem

Torben Brøgger-Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Thomas Munk Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
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som bygger på øget og fokuseret tværgående internt samarbejde, lige overskudsdeling blandt partnerne – og
dermed reduceret intern konkurrence
– samt måling af hinanden på adfærdsparametre frem for omsætning og salg.

Innovation på dagsordenen
I 2019 har innovation og udvikling af nye
digitale ydelser til klienterne stået højt
på dagsordenen i Bech-Bruun. Vi har
sat gang i en udvikling, der vil præge de
kommende år i Bech-Bruun, idet vi har
suppleret vores kerneydelse med en
række helt nye services, der kan bidrage
til større effektivitet og nemmere løsning af juridiske opgaver ude hos vores
klienter, ikke mindst inden for compliance, som har været og fortsat vil være i
skarpt fokus.
Vi har i den sammenhæng etableret en
inhouse legaltech-afdeling, ligesom vi
i slutningen af året stiftede vores helt
eget legaltech-selskab, der kan realisere
vores ideer til nye innovative løsninger
i de kommende år. Vi har med andre
ord haft travlt med at opruste inden for
legaltech for at følge med vores klienters
behov, og vi stiler mod at opnå ekspertise også på dette nye marked.
Flere af de nye innovative løsninger, vi
kan tilbyde i dag, er blevet til i tætte samarbejder med klienter, og det er også
sådan, vi fremadrettet vil udvikle nye
ydelser. Igen; fordi vi tror på, at kun via
samarbejde kan vi skabe de rigtige løsninger for klienterne.

Udvikling af kernen
Alt imens moderne teknologi har sat sit
præg på 2019, har vi samtidig haft stærkt
fokus på det, vi kan kalde vores traditionelle forretning: Vores højt specialiserede rådgivning, som bygger på den
ypperste juridiske ekspertise samt branchekendskab, markedsindsigt og evnen
til at samarbejde.
Vi har i årets løb bl.a. fokuseret på at udvikle vores advokater til at blive endnu
dygtigere via et nyt, ambitiøst uddannelsesprogram, ligesom vi systematisk har
arbejdet på at udvikle vores klientrelationer via vores omfattende key account
management-program. Også her har
den værdiskabende rådgivning, baseret
på stærke og fokuserede samarbejder,
været omdrejningspunktet.

Starthjælp til bæredygtige
startups og fokus på ligestilling
I vores CSR-arbejde er en af grundtankerne at bruge vores kernekompetencer
til at gøre en samfundsmæssig forskel
og understøtte FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling.
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 CSRprogram, BB Impact, hvor vi med vores
juridiske rådgivning hjælper bæredygtige startup-virksomheder med at komme godt i gang. Indsatsen har medvirket

til, at de har fået skabt en god grobund
for at kunne lykkes og leve op til deres
mål. Det har været en stor fornøjelse og
også meget lærerigt for os at arbejde
sammen med dygtige og ihærdige ildsjæle bag de virksomheder, vi har rådgivet.
Året har også været præget af en skærpet indsats for øget diversitet og ligestilling, og vi oprettede et diversitetsudvalg
for bl.a. at sætte mere skub i udviklingen
på området.

Resultat for 2019
Forretningsmæssigt har 2019 været
et godt år for Bech-Bruun. Vi leverede
endnu engang et rekordresultat på både
top- og bundlinje. Vores omsætning steg
i 2019 til et rekordhøjt niveau på 830
mio. kr., hvilket er en stigning på 2,1 procent i forhold til 2018. Årets resultat på
19,6 mio. kr. er dermed tilfredsstillende.
Vi har oplevet vækst på en række områder. Ikke mindst inden for vedvarende
energi, som har været et strategisk indsatsområde for os i 2019, har vi opnået
en stærkt øget omsætning, og vi forventer, at dette område vil vækste yderligere
i 2020. Men også bl.a. på områderne arbejdsret, økonomisk analyse og skat/generationsskifte har vi skabt en pæn vækst.
Alt sammen flotte resultater for 2019, der
er opnået takket være en enestående
indsats fra vores 543 ambitiøse, dygtige
og dedikerede Bech-Bruun’ere.
Velkommen indenfor i vores virksomhed
og rigtig god læsning!

Marts 2020
Bestyrelsen og direktionen
i Bech-Bruun
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Martin Riber Povlsen
Økonomidirektør

Simon Evers Hjelmborg
Chief executive partner

Christian Ejvin Andersen
Adm. direktør
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Kort om Bech-Bruun
Bech-Bruun er et markedsorienteret og specialiseret
advokatpartnerselskab, der servicerer et stort udsnit
af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale
virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere
end 540 erfarne og specialiserede medarbejdere pr.
1. januar 2020 er vi en af landets førende full-service
advokatvirksomheder.
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Highlights
2019

Maj

Ansættelse af
ny managing
associate
27 senioradvokater sendt på
Judge Business School i
Cambridge som
led i ledelses- og
uddannelsesprogrammet
STRETCH

Januar

April

Udnævnelse af
fire nye partnere
og to managing
associates

Marts

Etablering af
afdelingen Legal
Tech Innovation

Afholdelse af
General Counsel
Uddannelsen
for 4. år i træk

Februar

Lancering
af ydelsen
DPA Service

6

E-learning-kursus
i databeskyttelsesreglerne for alle
i Bech-Bruun
Grøn smiley fra
Arbejdstilsynet

Bech-Bruun-
advokat blandt
”Talent 100” i
dansk erhvervsliv
for 12. år i træk
ifølge Berlingske
Business

Juni

Afholdelse af
den årlige Uddannelsesdag for
9. år i træk
Nedsættelse af
diversitetsudvalg
Bech-Bruun
vurderet som
den tredje
mest attraktive
arbejdsplads
blandt jurastuderende iflg.
undersøgelse
fra Analyseinstituttet Universum

Deltagelse på
Folkemødet
Samarbejdspartner på den
internationale
it-konference
”IoT Week”
i Aarhus
Lancering af
ydelsen BB
SmartDraft

Beretning 2019 · Highlights

Oktober

September

Juli

Afholdelse af
Den offentlige
uddannelsesdag
for 8. år i træk

Lancering af
CSR-programmet BB Impact

Optagelse af
ny partner

Deltagelse ved
IBA-konferencen
i Seoul

August

Deltagelse i NYC
Climate Week
under FN’s
klimatopmøde
i New York

December

November

Grøn smiley fra
Arbejdstilsynet

Etablering af
legaltech-sel
skabet ”.legal”
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Vi er
samarbejdende
specialister
Vores måde at gøre tingene på i
Bech-Bruun bygger på stærke værdier
og en helt bestemt måde at opfatte
verden og mennesker på. Nemlig at vi
ved at være samarbejdende og innovative specialister med fokus på helheden
kan skabe de bedste løsninger og den
største værdi for vores klienter – nu og
i fremtiden. For vi tror på, at fremtiden
ligger i samarbejde.

overskudsdeling blandt partnerne – og
dermed reduceret intern konkurrence
– samt måling af hinanden på adfærds
parametre frem for omsætning og salg.

Vores mål er vores klienters mål. Derfor
er et stærkt og fokuseret samarbejde
samt evnen til at tænke på tværs nødvendigt. For kun når vi samarbejder om
– og med – klienterne, arbejder for samme sag og er fælles om opgaven, kan
vores klienter og vi lykkes bedst muligt.

Det tætte, tværgående samarbejde og
den høje grad af videndeling understøttes af vores ambitiøse key account
management-program, KAM. Det sikrer
et systematisk fokus på, at vi arbejder
sammen og deler viden om vores klienter og deres forretning, marked, udfordringer og muligheder.

I Bech-Bruun sikrer vi et stærkt sam
arbejde via vores unikke samarbejds- og
partnermodel, Bech-Bruun-modellen.
Den bygger på øget og fokuseret
tværgående internt samarbejde, lige

De gode klientsamarbejder er altafgørende for, at vores rådgivning kan få den
højest mulige værdi for klienterne. Med
vores omfattende ledelses- og uddannelsesprogram STRETCH bliver vores

unge advokater allerede fra deres første
år klædt på til at kunne yde den rådgivning og sparring, der skal til for at blive
den forretningsmæssige sparringspartner og ”trusted advisor”, som vi ønsker
at være for vores klienter.
Sidst, men ikke mindst, kræver det i høj
grad også samarbejde at nå vores mål
om at være innovative specialister,
som er i stand til at udvikle nye digitale
ydelser i takt med nye behov hos vores
klienter. Først og fremmest samarbejde
med klienterne for at forstå deres behov, dernæst et stærkt forankret internt
samarbejde på tværs af afdelinger og
endelig et frugtbart samarbejde med de
programmører, der skal omsætte vores
ideer til it-koder.

9
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BECH-BRUUN-MODELLEN:

En unik
samarbejdsmodel
til gavn for
klienterne
I Bech-Bruun løser vi klienternes sager
med udgangspunkt i en unik samarbejdsog partnermodel, som ingen andre
advokatvirksomheder i Danmark arbejder med. Modellen bygger bl.a. på et
øget tværgående og fokuseret internt
samarbejde. Det, mener vi, er essentielt,
hvis vi skal kunne yde den mest værdi-

10

skabende rådgivning og dermed hjælpe
klienterne med at nå deres mål.
Takket være ligelig overskudsdeling
mellem indehaverne, og at vi evaluerer
hinanden på adfærd og ikke salg og
personlig omsætning, arbejder alle i
virksomheden på samme side og uden

intern konkurrence. Det betyder i praksis, at vores klienters sager bliver løst i
teams, der er sammensat efter, hvem der
har de bedste og mest relevante kompetencer. Man er med andre ord sikret specialistrådgivning på højeste plan i ethvert
spørgsmål, når man samarbejder med
Bech-Bruun.
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”Vi har gjort op med, at et advokathus
består af individuelle advokater, der
hver især har en forretning, de forsøger
at beskytte. Vi ser derimod på, hvad der
er i klienternes og firmaets interesse.
Det betyder, at vi i dag går hånd-i-hånd
og betragter sagerne som et fælles
ansvar, hvor det er vores opgave at
hjælpe hinanden til gavn for klienterne
og virksomheden.”
Johannes Grove Nielsen, partner

”Særligt i de seneste år er det blevet
meget tydeligt, at vi har en fælles ånd,
og at vi har formået at skabe enighed
og fælles fodslag om, hvor vi vil hen,
samtidig med at vi har respekt for, at vi
er forskellige. Det er helt fantastisk og
en styrke, når vi skal udvikle vores store
potentiale.”
Anne Buhl Bjelke, partner

”Den nye partnerstruktur var noget af
det, der tiltalte mig ved at vende tilbage til Danmark og jobbet i Bech-Bruun.
Det er et enormt positivt tiltag, fordi
det udligner intern konkurrence og
tilvejebringer et meget klart incitament
for at hjælpe hinanden. Det giver selvfølgelig det bedste produkt til vores
klienter, men også på det personlige
plan er det rart at arbejde et sted, hvor
man bakker hinanden op og vil hinanden det bedste. Her er hinandens bedste også ens eget bedste.”

Bech-Bruun-modellen
•	Sikrer øget fokus på klienternes forretning,
udfordringer og muligheder.
•	Forankrer sagerne hos de eksperter, der kan løse
dem bedst.
•	Sikrer et stærkt internt samarbejde om
klienterne.
•	Deler virksomhedens overskud ligeligt mellem
indehaverne.
•	Evaluerer internt på adfærd – dvs. det samlede,
fulde bidrag til virksomheden – frem for på de
traditionelle performanceparametre som fx salg
og personlig omsætning.

”Indførelsen af Bech-Bruun-modellen
er et godt eksempel på en af de enormt
mange interessante beslutninger, der
er taget i Bech-Bruun de seneste år,
som giver stor mening, og som viser, at
Bech-Bruun er en innovativ, meget agil
virksomhed i et marked, der traditionelt
set ikke er præget af de egenskaber. Vi
bevæger os sammen med industrierne.”
Peter Østergaard Nielsen, partner

”Noget af det særlige ved at arbejde
i Bech-Bruun er, at vi står som et stærkt
hold, der samarbejder og hjælper og
støtter hinanden. Vi har det enormt
godt sammen i firmaet og i partnerkredsen, og det er fedt at være en del
af det fællesskab.”
Hanne Mølbeck, partner

Sven Frode Frølund, partner, hjemvendt til Danmark i 2018
efter syv år i hhv. New York og London

”Fornemmelsen af at være på et hold,
der vil det samme, skaber værdi og
giver positiv energi.”
Søren Volder Christensen, partner
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UDDANNELSE AF BECH-BRUUNS UNGE ADVOKATER:

Juraen kan ikke
længere stå alene
Selv de yngste advokater hos Bech-Bruun
lærer at mestre de ikke-juridiske kompetencer,
der forventes af en juridisk rådgiver i dag. Det
betyder obligatorisk uddannelse i forretningsforståelse, samfunds- og branchekendskab,
menneskelig indsigt og ikke mindst evnen til
at samarbejde.

12

Værdiskabelsen for klienten er i centrum,
når Bech-Bruuns 1.-6. års advokater
uddannes efter det ambitiøse ledelsesog uddannelsesprogram STRETCH. Uddannelsen er et vigtigt led i Bech-Bruun-modellen og et svar på den hastige
forandring, der sker i advokatbranchen,
hvor man som rådgiver skal kunne mere
end sine paragraffer for at bevare pladsen rundt om mødebordet i danske
virksomheder og organisationer, og hvor
digitale løsninger overtager visse juridiske opgaver.
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Kompetenceudvikling rundt om juraen
Uddannelsesprogrammet STRETCH bygger på Bech-Bruun-parametrene
Flid & arbejdsstil, Klienter, Ledelse & samarbejde samt Corporate &
omdømme. Alle Bech-Bruuns 1.-6.-års advokater er omfattet af programmet
og tilegner sig gradvist kompetencer, der understøtter parametrene og dermed
udvider advokaternes kompetencer rundt om juraen.

- Der er ingen tvivl om, at vores unge
advokater har en god forståelse for, at
STRETCH er vigtig for også i fremtiden
at kunne stå stærkt som rådgiver i et
marked i konstant udvikling. Den forretningsmæssige indsigt og evnen og
lysten til både internt og eksternt samarbejde bliver mere og mere afgørende,
siger Jeannette Skjoldager.

STRETCH løber over seks år og er
skræddersyet til at ruste Bech-Bruuns
advokater til at møde de forandringer,
der påvirker både advokatbranchen
og de markeder, Bech-Bruuns klienter
agerer i.
– Formålet med STRETCH er at udvikle
vores advokater til at kunne udfylde den
rolle og favne de kompetencer, der kræves af en moderne advokat i dag. Det
kræver, at man er villig til at strække sig
– deraf navnet STRETCH – og bevæge
sig ud af sin umiddelbare komfortzone
for at lære nyt, siger uddannelseschef
Jeannette Skjoldager.

Klædt på til den moderne
advokatrolle
STRETCH blev lanceret i 2018, og
Bech-Bruuns advokater har også i løbet
af 2019 taget godt imod den nye uddannelse.

Derfor er kompetencer som markedsog forretningsforståelse, menneskelig
indsigt og evnen til at forstå og agere
på større sammenhænge i klientens verden en del af det, der undervises i på
STRETCH. Der er også fokus på at lære
at spotte potentielle udfordringer og
konflikter, før de opstår, samt på at opnå
evnen til at forhandle, til at samarbejde
bredt og arbejde projektorienteret og
struktureret.
- Med STRETCH supplerer vi den juridiske rådgivning og hjælper vores advokater til at anskue klientens virksomhed
fra et helhedsorienteret, forretningsmæssigt perspektiv. Kun på den måde
kan de yde den brede rådgivning og
sparring, der skal til for at blive en forretningsmæssig sparringspartner og
”trusted advisor” for vores klienter, siger
Jeannette Skjoldager.

Strategisk satsning
Bech-Bruun-modellen er det bærende
fundament for samarbejdsformen i
Bech-Bruun. Modellen har fokus på en
fælles forretning, tæt samarbejde og en

stærkere forretningsmæssig indsigt, som
sætter klienten i centrum. Elementer,
som STRETCH også bygger på:
- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at STRETCH er en ambitiøs intern
satsning i Bech-Bruun. Men det er en
naturlig og uundværlig indsats, fordi det
handler om at hjælpe vores advokater
til at kunne leve op til vores forretningsstrategi og værdier, som ligger indlejret
i Bech-Bruun-modellen. Strategier og
målsætninger kan ikke stå alene. Det er
medarbejderne, der er den vigtigste
ressource til at implementere strategien
og rykke forretningen derhen, vi ønsker,
siger Jeannette Skjoldager.
Hvad angår samarbejde, støtter
STRETCH godt op om den kongstanke,
der ligger i Bech-Bruun-modellen, nemlig at klienternes opgaver skal løses af
dem med de bedste kompetencer på
området:
- En anden positiv effekt af STRETCH
er, at vores advokater lærer hinandens
kompetencer og fagområder bedre at
kende. Det betyder bl.a., at det er langt
nemmere for dem at skabe gode tætte
samarbejder om klienterne på tværs af
afdelinger og juridiske områder. De bidrager dermed helt naturligt til den
værdiforøgelse, som ligger i, at vi arbejder sammen om og for klienterne, fordi
sagerne altid bliver givet til dem med
den største ekspertise på området, siger
Jeannette Skjoldager.
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BECH-BRUUNS KAM-PROGRAM:

Stærkere
partnerskab
med
klienterne
Med et målrettet
fokus på at blive den
bedst mulige rådgiver
og sparringspartner
for klienterne arbejder
Bech-Bruun med det
ambitiøse Key Account
Management-program
(KAM). Det skal sikre
klienterne værdi
skabende strategisk
rådgivning, som ud
over den højeste grad
af juridisk specialisering er baseret på en
dyb indsigt i klientens
forretning og marked.

I Bech-Bruun har vi de seneste år arbejdet målrettet på at blive en markeds
orienteret rådgivningsvirksomhed og
dermed udvide vores veletablerede rolle
som højt specialiseret juridisk rådgiver
og sagsbehandler til en position som
betroet strategisk sparringspartner med
et mere helhedsorienteret perspektiv
på klientens forretning. Indsatsen har
bl.a. været koncentreret omkring vores
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såkaldte KAM-program, hvis formål er
at sikre forretningsmæssig værdiskabende rådgivning via udvidede klientsamarbejder.
- Via vores KAM-program møder vores
klienter rådgivere, der har skarpt fokus
på hele deres forretning, på deres strategiske mål og på den virkelighed, de er
en del af. Det handler om at sætte sig i
klienternes sted og forstå deres forretningsmæssige og strategiske udfordringer, fortæller senior forretningsudviklingskonsulent Line Poder Eriksen.

Øget proaktivitet
For vores rådgivere indbefatter det en
målrettet indsats i det daglige for at holde sig ajour med og analysere klienternes branche, markedssituation, udfordringer og strategi. Derefter handler det
om at skabe initiativer, der kan støtte op
om disse. Rådgivernes proaktivitet over
for klienterne er med andre ord øget i
forhold til den mere traditionelle advokatrolle:
- Vi sidder ikke blot ved telefonen og
venter på, klienterne ringer. Den viden,
vi gør en stor indsats for at tilegne os om
klienterne og deres virkelighed, bliver
udmøntet i konkrete initiativer over for
klienterne og en løbende sparring. Det
betyder også, at vi kan løse klienternes
udfordringer dér, hvor de reelt er, fordi vi
har sat os ind i deres kontekst og opere-

rer ud fra en dybere forståelse af klienten
på strategisk og kommercielt niveau,
siger Line Poder Eriksen.

Teamtilgang til klienterne
I forhold til klassisk advokatvirke ligger
der i KAM-programmet en ny måde
at tænke klientrelationer på, hvor der
i højere grad er tale om et ”ægte sam
arbejde” – eller partnerskab – hvor man
har bevæget sig væk fra den traditionelle ”sagsbehandlerrolle”. Men en vigtig
del af KAM-programmet er også den
nye, mere tværfaglige og teambaserede
tilgang til at arbejde med klientrelationer.
Hos os møder KAM-klienterne således
nøje sammensatte teams, hvis kompetencer matcher deres specifikke behov,
og hvor teamet har fokus på at trække
øvrige relevante juridiske og digitale
kompetencer ind i samarbejdet, hvis det
er aktuelt:
- I et KAM-setup er klientens indgang
til Bech-Bruun KAM-teamet, som har
øje for, hvilke juridiske behov klienten
har, og som sørger for at tilvejebringe
den rette rådgiver og dermed sikre, at
opgaven bliver løst af de rette eksperter
på området. På den måde har klienten
kun én indgang til Bech-Bruun og
slipper dermed for selv at skulle finde
frem til den rette afdeling og advokat
i en given problemstilling, forklarer
Line Poder Eriksen.

Tættere relation – større
kundetilfredshed
KAM-programmet er i løbet af 2019
vokset til at omfatte endnu flere klienter.
Det har skabt tættere relationer til klienterne, og samarbejdet er i mange tilfælde
blevet udvidet til at omfatte nye og flere
juridiske opgaver. Den vigtigste effekt er
imidlertid en øget klienttilfredshed:
- Vores oplevelse er, at den forretningsmæssige merværdi og de tætte partnerskaber, der opstår som et resultat af
KAM-programmet, skaber større tilfredshed med samarbejdet blandt klienterne. Det er enormt positivt, da det
naturligvis er et af formålene, når man
vælger at satse så ambitiøst på et klientprogram, siger Line Poder Eriksen.
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Hvad giver
KAM-programmet
Bech-Bruuns
klienter?
•	Et juridisk højt specialiseret partnerteam
med forretningsmæssig forståelse og
strategisk tilgang til klientens situation.
•	En ensartet, professionel og koordineret
sparring og rådgivning.
•	En samarbejdsstruktur med løbende
opfølgning og fokus på klienttilfredshed
og godt samarbejde.
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Velkommen
til nye partnere
og managing
associates

mennesker, jeg har at gøre med. Folk vil
nok også sige, at jeg er ret jovial. Jeg er i
de fleste tilfælde uformel i min tilgang og
synes, det er vigtigt, at der er en god og
uhøjtidelig stemning, og at vi kan have
det rart sammen.

Starten på 2019 blev fejret med en
udvidelse af Bech-Bruuns partnerkreds,
idet Susanne Stougaard, Jacob Schall
Holberg, Anders Hørlyck Jensen og
Martin Allan Christensen den 1. januar
skiftede titlen som senioradvokat ud med
en titel som partner i Bech-Bruun. På
samme tidspunkt blev Inge Kirstine Skou
og Louise Lundsby Wessel udnævnt som
nye managing associates. Den 1. maj bød
vi Martin Reng velkommen fra revisionsbranchen til en stilling som managing
associate, ligesom vi den 1. juli fik
glæde af en ny partner udefra, nemlig
Jakob Krogsøe.

Susanne Stougaard
Partner og specialist i compliance inden
for persondataret
- Mit speciale er oprindeligt arbejds- og
ansættelsesret, men i forbindelse med
Bech-Bruuns opprioritering af person
dataret, fik jeg en enestående mulighed
for at være med til at opbygge persondataret som et selvstændigt forretningsområde. Jeg er rigtig glad for den udadvendte rolle og høje grad af menneskelig

Susanne Stougaard
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kontakt, jeg har i dag. Jeg føler mig aller
mest hjemme i rådgiverrollen, idet jeg
altid godt har kunnet lide at hjælpe folk
med at løse deres problemer. Derfor
vidste jeg også allerede på et tidligt tidspunkt, at jeg skulle have et job med en
høj grad af udadvendthed og interaktion
med andre mennesker.
- En god klientrelation er en god menneskelig relation. Jo bedre man kender
og forstår hinanden, jo nemmere bliver
det at forstå klientens behov og give den
optimale rådgivning. I mange af mine klientrelationer bruger klienten mig som
løbende sparringspartner, og jeg tror, at
forudsætningen for, at klienten har lyst til
lige at gribe telefonen og ringe uformelt
til advokaten, er, at vedkommende kan
lide og har tillid til personen i den anden
ende. Tillid og ærlighed er basis for, at
den gode klientrelation kan opstå.
- Som rådgiver er jeg ærlig og loyal. Jeg
engagerer mig meget i mine klienter og
interesserer mig ikke blot for de virksom
heder, jeg rådgiver, men også for de

- Hvilke overvejelser gjorde du dig i
forbindelse med din udnævnelse som
partner i Bech-Bruun?
– Jeg anså og anser stadig udnævnelsen
som partner som en enorm stor anerkendelse og tillidserklæring. Jeg har tænkt
meget over det store ansvar, der ligger
i rollen – ikke alene i forhold til at skabe
forretning for firmaet, men også ansvaret
for det team, jeg arbejder sammen med.
Jeg arbejder sammen med et fuldstændigt enestående team, som jeg er meget
stolt af, og som jeg arbejder hårdt for at
være med til at udvikle, styrke, værne om
og naturligvis give masser af sager.

Jacob Schall Holberg
Partner og specialist i offentligretlige
forhold og konfliktløsning:
- Mit speciale udspringer af min generelle interesse for politik og samfundsforhold. Min interesse for juraen er helt
grundlæggende og bred. Jeg kan godt
lide selve den matematiske opgave, der
ligger i at løse en juridisk problemstilling.
Jeg har været vidt omkring i juraen – også
internationalt – og holder af mange discipliner, men min største glæde har været

Jacob Schall Holberg
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jeg meget, men anså disse opgaver for
nye og meget spændende udfordringer.

Anders Hørlyck Jensen

Anders Hørlyck Jensen

de offentligretlige forhold og folke- og
EU-retten. Procedørrollen blev jeg kastet
ud i allerede som helt ung fuldmægtig
hos Kammeradvokaten, og jeg formåede
at få møderet for landsret allerede som
2.-års fuldmægtig på én enkelt prøvesag.
Siden da har jeg været rigtig glad for at
gå i retten og procederer jævnligt i by-,
lands- og Højesteret.
- En god klientrelation er kendetegnet
ved, at man har tillid til hinanden, hvilket
også forudsætter, at man kan tale om
andet end arbejde. For klienterne skal
det være en gevinst, at jeg går i retten på
deres vegne, og det kræver selvsagt, at
de har tillid til, at jeg gør det rigtige. Den
tillid kan et stykke hen ad vejen opbygges ved ren faglighed, vundne sager osv.,
men den menneskelige forståelse og
interesse for hinanden er mindst lige så
vigtig, har jeg erfaret. Vigtigt er det også,
at man er til rådighed og svarer til tiden.
- Som rådgiver og advokat ser jeg det
som en af mine fornemmeste opgaver
at give klienten et konkret svar med udgangspunkt i, hvad jeg selv ville gøre i
klientens situation. Et brev helt udvandet
med forbehold er uden værdi. Det ville
jeg ikke selv betale for.
- Hvilke overvejelser gjorde du dig i
forbindelse med din udnævnelse som
partner i Bech-Bruun?
– Partnertitlen ville for mig være et resul
tat af mange års juridisk faglighed i form
af løsning af juridiske problemer og
håndtering af sager for domstolene, som
jeg har været så glad for. Det paradoksale
er på den baggrund, at partnerrollen på
den ene side indebærer mindre juridisk
sagsbehandling og på den anden side
flere opgaver, som man som ny partner
oftest ikke er særligt uddannet eller trænet i, fx ledelse, markedsføring, administration og økonomi. Dette overvejede

Partner og specialist i energi- og
infrastruktur:
- Mit speciale i renewable energy udviklede sig kraftigt under min tid som intern
advokat i DONG (nu Ørsted). Her åbnede
sig en helt ny verden, og det blev startskuddet til mit speciale, som jeg lige siden har haft det fantastisk med at arbejde med. Inden da var jeg blevet grebet
af kontraktområdet og fascineret af det
forhandlingselement, der ligger i at få en
kontrakt på plads. Forhandling er en videnskab for sig, og jeg elsker at forhandle! Det handler ikke blot om ord, men
også om strategi, kropssprog, stemme
føring, menneskekundskab og intuition.
- En god klientrelation har troværdighed
og tillid i højsædet. Det er vigtigt, at klienten stoler på mig. Jeg udfordrer gerne
klienterne og giver udtryk for min holdning til tingene. Samtidig kan jeg godt
lide, når der er et socialt, mere personligt element i relationen. Det giver mig
en større indsigt i klienten og gør dermed
rådgivningen bedre. Og det giver som
regel også et sjovere og mere dynamisk
samarbejde.
- Som rådgiver er jeg lyttende, tillidsskabende, direkte og løsningsorienteret.
Jeg går meget op i at få skabt et rum,
hvor folk føler sig hjemme, og det indbefatter bl.a., at jeg viser, hvem jeg er. Som
modpart vil mange nok beskrive mig
som ret kontant, idet jeg godt kan blive
konfrontatorisk i sidste time, hvis jeg
mener, noget er urimeligt. Det kan man
tillade sig, når man har skabt det tillidsfulde rum, hvor folk føler sig tilpas og ved,
hvad man står for.

- Hvilke overvejelser gjorde du dig i
forbindelse med udnævnelsen som
partner i Bech-Bruun?
– Jeg så det som en fantastisk spændende udfordring at blive partner og også
skulle tackle den ledelsesmæssige opgave, der ligger i at blive partner. Nye
udfordringer og muligheden for at vokse og lære nyt har altid drevet mig. Jeg
håber faktisk, jeg aldrig når til et punkt,
hvor det hele bliver for nemt. Samtidig
skal det være sjovt at gå på arbejde – og
det er det!

Martin Allan Christensen
Partner og specialist i M&A og
selskabsret:
- Mit M&A-speciale er opbygget løbende
lige siden min fuldmægtigtid. Området
passede mig rigtig godt, fandt jeg hurtigt
ud af. Jeg synes, at kombinationen af det
juridiske og analytiske og det kommercielle er spændende, og jeg kan godt lide
den projektprægede måde at arbejde på.
- En god klientrelation er kendetegnet
ved god personlig kemi.
- Som rådgiver er jeg direkte, ærlig og
putter ikke med tingene. Det er sådan,
jeg er som person, og derfor også den
måde, jeg agerer på i min rådgivning.
- Hvilke overvejelser gjorde du dig i
forbindelse med din udnævnelse som
partner i Bech-Bruun?
– Bech-Bruun er en stor moderne advokatvirksomhed, som er god til at justere
ind og placere sig i forhold til markedsforholdene og markedstendenserne. Vi
har en dygtig ledelse, som tænker langsigtet og sikrer, at vi bliver ved med at udvikle os og ikke bare sidder på hænderne,
så vi ender med at stå bagest i køen. Den
udvikling ville jeg gerne være en del af.

Martin Allan Christensen
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Jakob Krogsøe
Partner og specialist i proces/konfliktløsning inden for skatter og afgifter:
- Om mit speciale: Kompleksiteten og
det juridisk udfordrende ved skatteret
appellerede til mig allerede på studiet.
Selve fortolkningen og anvendelsen
af den juridiske metode interesserer
mig, og jeg kan godt lide den hardcore
jura, der ligger nedenunder, når man får
skrællet alt det fra, der måske for mange umiddelbart fremstår kedeligt og lidt
nørdet. Efter studiet blev jeg ansat hos
Kammeradvokaten, som fører Skatteministeriets retssager om skatter og afgifter. Hos Kammeradvokaten, hvor jeg
var de første 10 år, blev min interesse for
selve arbejdet med at føre retssager om
skatter og afgifter vakt, og mit speciale
har siden været fokuseret på at føre sager om skatter og afgifter, ofte komplekse og principielle spørgsmål. Gennem
min karriere hos først Kammeradvokaten
og siden Plesner har jeg ført et betydeligt antal retssager om skatter og afgifter,
og det er også skatte- og afgiftsprocessen, som mit speciale er koncentreret
om hos Bech-Bruun.
- En god klientrelation er præget af gensidig tillid og en åben og direkte dialog.
Det fungerer allerbedst, når der også
opstår en lidt mere personlig relation,
og man får kendskab til mennesket bag
den professionelle facade. Det giver
mulighed for en langt mere fri og oprigtig kommunikation, hvor man tør sige
tingene, som de er, og lettere kan levere
sværere budskaber. Jeg bryder mig bestemt ikke om skjulte dagsordener.
- Som rådgiver er jeg meget fokuseret
på at være oprigtig i mit arbejde og på at
kunne levere rådgivning og bistand præget af ordentlighed og høj faglig kvalitet.

Det moralske kompas skal være i orden,
og mit arbejde skal kunne stå på mål for
ordentlighed. Derudover er jeg uformel
og uhøjtidelig og siger tingene direkte.
- Hvilke overvejelser gjorde du dig
omkring skiftet til Bech-Bruun?
– Jeg havde kun hørt positivt om
Bech-Bruun. Jeg vidste, at det faglige
niveau er i top, og at Bech-Bruun ud
over at have et betydeligt fokus på
digital omstilling, innovation og inter
nationalt udsyn har formuleret og
vedtaget en unik samarbejdsmodel,
Bech-Bruun-modellen, som jeg kunne
identificere mig med. Da muligheden
for at blive en del af Bech-Bruun og
realisere synergier i Bech-Bruuns skatteafdeling bød sig, var jeg ikke i tvivl om,
at det var det helt rigtige skifte.

Inge Kirstine Skou
Managing associate og specialist
i immaterialret, markedsføringsret og
varemærkeret:
- Mit speciale har udviklet sig, fra jeg
blev introduceret til varemærkeret på
jurastudiet og gennem mine mange år i
IP-afdelingen hos Bech-Bruun. Udover
de juridiske udfordringer, der er i faget,
kan jeg rigtig godt lide det internationale
samarbejde, vi har med advokater rundt
omkring i hele verden, hvor vi hjælper
vores klienter med at sikre deres IP-
rettigheder.
- En god klientrelation er kendetegnet
ved ærlighed og tillid. Det indbefatter
bl.a., at man har en ærlig, løbende dialog.
På den måde får man bedre indblik i
klientens virksomhed, og samarbejdet
resulterer i det bedste resultat for klienten. Generelt kan jeg rigtig godt lide de
uformelle klientrelationer, hvor man kan
kalde en spade for en spade.

Jakob Krogsøe

Inge Kirstine Skou

- Som rådgiver er jeg meget ærlig og
gør mit bedste for at sætte mig i klientens sted. Jeg rådgiver efter, hvad jeg
selv ville gøre, hvis jeg var i klientens sko.
- Hvilke overvejelser gjorde du dig
i forbindelse med at gå karrierevejen
som managing associate i
Bech-Bruun?
– Parallelt med min juridiske specialisering har jeg haft en række administrative
og ledelsesmæssige opgaver i min
afdeling. Med oprettelsen af stillingen
som managing associate synes jeg,
Bech-Bruun har skabt et rum for de ledelsesmæssige opgaver hos andre foruden partnerne, og jeg ser det som en
spændende udfordring, der skaber flere
dimensioner og udviklingsmuligheder i
mit job.

Louise Lundsby Wessel
Managing associate og specialist i forsikringsret, transportret og konfliktløsning:
- Mit speciale i transportret har jeg opbygget meget målrettet siden min fuldmægtigtid, men min faglige profil er med
årene blevet formet af opgaverne, hvor
forsikringsret, konfliktløsning og logistik
i dag spiller en større og større rolle.
- En god klientrelation opstår, når den
personlige kemi er god, og hvor rådgiver
og opdragsgiver supplerer hinanden.
Gensidig tillid og godt samarbejde er
helt afgørende for at opnå de bedste
resultater, og det tilstræber jeg at skabe
ved altid at være tilgængelig og operationel i mine tilbagemeldinger.
- Som rådgiver og advokat er min tilgang
til forhandlinger og tvister pragmatisk
og løsningsorienteret. Navnlig i tvister er
det vigtigt, at jeg som rådgiver bidrager
med overskud og overblik af hensyn til
ikke at eskalere konflikten. Det ligger
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Martin Reng

Louise Lundsby Wessel

grundlæggende langt fra min natur at
hidse mig op, og min erfaring er, at en
konstruktiv tilgang og en fornuftig argumentation er en langt mere effektiv
måde at holde konflikter ”på sporet” og
nok så vigtigt få dem løst.
- Hvilke overvejelser gjorde du dig
i forbindelse med at gå karrierevejen som managing associate i
Bech-Bruun?
– Jeg har beskæftiget mig inden for
samme felt i 14 år i et firma, hvor vi er
dedikerede til hele tiden at flytte os og
gøre tingene bedre. I stillingen som
managing associate så jeg en mulighed
for dels at bidrage til det store arbejde,
som jeg ved, der allerede lægges i forretningsudvikling, dels sikre min egen
udvikling uafhængigt af mine fagspecialer. Partnere har ikke patent på at kere
sig om firmaet og vores klienter. Det er vi
mange, der gør, og det tror jeg bl.a.,
at oprettelsen af managing associatestillingen er en anerkendelse af.

Martin Reng
Advokatfuldmægtig og managing associate, specialist i finansielle selskaber og
beskatning af finansielle transaktioner:
- Mit speciale udspringer af en interesse for erhvervsretlige sager, som jeg har
haft siden min tid som fuldmægtig på et
lille kontor i Jylland. Her var min oplevelse, at det meget ofte var skatten og ”det
revisoren sagde”, der var styrende for de
omstruktureringer osv., der skulle laves
for klienterne. Det ledte mig på sporet
af skatteretten; en interesse, som jeg
forfulgte med et job hos Skat (det daværende Selskabsrevisionen) i København,
hvor jeg skulle beskæftige mig med den
nye pensionsafkastbeskatningslov, som
netop havde afløst realrenteafgiftsloven.
Herfra skiftede jeg til departementet,
hvor jeg lavede den første model til det,

der i dag er pensionsafkastbeskatningsloven. I 2005 skiftede jeg til revisionsbranchen, hvor jeg var rigtig glad for at
være, indtil jeg begyndte at savne de
handlemuligheder, en advokat har.
- En god klientrelation er kendetegnet
ved åbenhed og tryghed. At man kan
spille bold op ad hinanden, dele umiddelbare tanker og sammen arbejde sig
frem til den rigtige løsning.

- Som rådgiver er jeg åben og diskuterende. Jeg prøver altid at være på forkant med de ting, klienter vil rende ind
i af nye regler og krav. Når jeg rådgiver
pensionskasser, livsforsikringsselskaber
og Family Offices om investeringer ude
i verden, nytter det jo ikke noget at lave
en struktur, som er optimal nu, hvis den
falder bort inden for få år. Det handler
om at vide, hvad der rører sig i markedet,
og hvad der vil komme af nye regler og
krav, der kan påvirke klienterne.

Ny karrievej i Bech-Bruun:
Managing associate
Stillingen som managing associate er en karrierevej i Bech-Bruun
for erfarne advokater med særlig tung ekspertise, der blev skabt
i januar 2018. Stillingen er oprettet i erkendelse af, at advokatbranchen traditionelt set har haft svært ved at tilbyde attraktive
karriereveje til de meget erfarne advokater, der ikke har mulighed
for eller ikke ønsker at gå partnervejen. For at kunne fastholde og
gøre bedre brug af nogle af vores meget erfarne senioradvokater
skabte vi derfor et nyt attraktivt karrierespor.
Vores managing associates indgår i den daglige strategiske ledel
se sammen med partnerne i deres respektive afdelinger og får et
endnu større ledelsesmæssigt ansvar i Bech-Bruun. Formålet
med stillingskategorien er bl.a., at vores 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.
Bech-Bruun har pr. 31.12.2019 otte managing associates.
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Fremtidens
Bech-Bruun
– mere end et
traditionelt
advokatfirma

kan komme vores klienter til gavn. Vi vil
udnytte teknologiens muligheder, hvor
det giver mening for vores klienter.
Det kræver først og fremmest, at vi
lytter ekstra opmærksomt og har skarpt
fokus på at identificere behovene – også
i nogle tilfælde før klienterne selv oplever behovet.

Tech-bølgen ruller, og digitalisering har
for alvor også ramt advokatbranchen.
Men hvor det tidligere hovedsageligt
var interne og administrative processer,
der blev omdannet efter teknologiens
effektiviseringsmuligheder, er vi nu
kommet til et punkt, hvor selve de ydelser, vi tilbyder vores klienter, oftere
og oftere bliver digitaliserede, og hvor
digital teknologi indgår som en del af
den juridiske opgaveløsning.
I Bech-Bruun oplever vi en stigende
efterspørgsel fra klienter på ydelser, der
rækker ud over klassisk juridisk rådgivning og advokatbistand, i takt med at
behovet for projekthåndtering og hjælp
til at effektivisere processerne i de
interne juridiske afdelinger bliver større.
Det gælder i høj grad også̊, hvad angår
deres egne muligheder for at bruge teknologi til juridisk opgaveløsning.
Denne efterspørgsel tager vi meget
seriøst, og derfor har vi over de sidste
par år fokuseret på at identificere, udvælge, afprøve og implementere forskellige systemer. Fx anvender vi i dag
kunstig intelligens til bl.a. due diligences

ved virksomhedstransaktioner. Vi har
implementeret dokumentautomatiseringssystemet Document Drafter, der er
udviklet af en dansk legaltech-startup,
som vi siden indgik partnerskab med om
at udvikle klientversionen BB SmartDraft. Vi har desuden lanceret det digitale compliance-værktøj DPA Service
samt outsourcing-løsningen DPO
Service. Vores operationelle kontraktstyringssystem PACTIUS, har vi siden
bygget tillægsmodulet PACTIUS Privacy på og dermed skabt et værktøj, der
kan hjælpe organisationer med at leve
op til persondatalovgivningens skærpede krav. Alt sammen innovative produkter og services, som allerede bruges af
en lang række danske virksomheder og
organisationer.
Også i fremtiden står udvikling af nye
innovative ydelser, der kan imødekomme vores klienters behov, øverst på
dagsordenen. Det gør det, fordi vi fortsat ønsker at leve op til vores ry om at
være en professionel, højt specialiseret
og moderne advokatvirksomhed, der
ikke er bange for at gå forrest og tage
utraditionelle skridt, hvis vi mener, det

God, effektiv og hurtig innovation kræver godt samarbejde. Det har vi en unik
tilgang til i Bech-Bruun. Vi gør simpelt
hen tingene lidt anderledes. Vores tilgang til opgaverne, til hinanden, til
vores klienter og vores samarbejdspartnere bygger på stærke værdier og en
helt bestemt måde at opfatte verden
og mennesker på; nemlig en stærk tro
på, at vi ved at være innovative og samarbejdende specialister kan skabe de
bedste løsninger for fremtiden. Derfor
er det helt oplagt, at vores innovative
ydelser bliver til i tæt samarbejde med
vores klienter. Vi inviterer klienterne
med ind i en del af maskinrummet i vores virksomhed for i fællesskab at skabe
de rette løsninger.
Til det formål har vi etableret afdelingen
Legal Tech Innovation for bl.a. at sikre,
at der bliver holdt skarpt fokus på det
innovative arbejde i Bech-Bruun. Den
tekniske del af vores digitale ydelser
varetager det nye selvstændige legaltech-selskab, ”.legal”. Det blev etableret i slutningen af 2019 for at være
endnu bedre gearet til at kunne levere
løsninger, der opfylder klienternes behov for effektive digitale løsninger nu
og i fremtiden.
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ETABLERING AF NY LEGAL TECH-AFDELING:

Med innovation
på dagsordenen
– hver dag!
I 2019 blev Bech-Bruun udvidet med en ny
legaltech-afdeling med navnet Legal Tech
Innovation. Her arbejder vi med anvendelse af
teknologi til udvikling af nye innovative ydelser,
der kan bidrage til at lette klienternes hverdag
og understøtte deres forretning. Med udgangspunkt i klienternes konkrete behov foregår
produktudviklingen i tætte samarbejder med
klienterne selv.

Udvikling af nye innovative ydelser, hvor
teknologi understøtter juraen og kan gøre
hverdagen nemmere og mere effektiv for
klienterne, havde længe være på dagsordenen i Bech-Bruun, da ideen om at
etablere en selvstændig legaltech-afdeling opstod. Rundt omkring i virksomheden havde det ene digitale innovationsprojekt efter det andet knopskudt, og det
syntes efterhånden oplagt at formalisere processerne og skabe et centralt sted,
hvor nye innovative ideer for alvor kunne
blomstre og få luft under vingerne:
- Vi havde en kongstanke om, at det var
noget af det, der skulle til, for at blive et
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”næste generations advokathus”. Det
virkede som en uundgåelig rejse, vi
skulle ud på, hvis vi fortsat ville have en
markant stemme fremadrettet i advokatverdenen, siger Torsten Torpe, chef for
den nye afdeling Legal Tech Innovation.
- Med etableringen af Legal Tech Innovation har vi skabt nogle rigtig gunstige
rammer for at udvikle virksomheden i
den retning, vi ønsker: Hvor vi understøtter og supplerer forretningen med teknologi og skaber innovation ”i kanten af”
kerneforretningen med ikke-klassiske
juridiske ydelser, der skriver sig ind i den
virkelighed, vi står i dag, og som rammer

vores klienters aktuelle behov. Det er
dét, vi mener, der kan forventes af en
moderne advokatvirksomhed.
Legal Tech Innovations opgave er bl.a.
at hjælpe innovative ideer på vej, kultivere dem og i samarbejde med It-afdelingen og afdelingen for forretningsudvikling at give dem kommerciel retning
samt drive processerne omkring udviklingen fra ide til reelt produkt eller ydelse. Afdelingen skaber desuden et øget
fokus – internt og over for klienter – på,
hvordan teknologi kan være med til at
understøtte juraen på en række oplagte
områder. I den opgave ligger der samtidig en opkvalificering af Bech-Bruuns
juridiske medarbejdere i forhold til at
kunne spotte behovet hos klienterne og
rådgive om relevante legaltech-produkter i forlængelse af den specialiserede
juridiske rådgivning, de er vant til at yde.
Den tekniske del af udviklingen varetages af programmører og udviklere hos
Bech-Bruuns legaltech-virksomhed
”.legal” (udtales ”dot legal”).
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”

Med etableringen af Legal Tech
Innovation har vi skabt nogle
rigtig gunstige rammer for at
udvikle virksomheden i den
retning, vi ønsker.

Bruuns unikke måde at gøre tingene på,
hvor godt samarbejde og åbenhed over
for hinanden er altafgørende:

Udvikling i tætte
klientsamarbejder
For at ramme klienternes konkrete behov bedst muligt foregår udviklingen af
Bech-Bruuns legaltech-produkter og
-services via såkaldt ”co-creation”, hvor
udvalgte klienter er tætte samarbejdspartnere på de enkelte projekter.

juraen leveret, så det kan gøre deres
hverdag nemmere og mere effektiv.
Vores klienter skal opleve også at kunne
få sparring omkring teknologi, der taler
ind i den jura, de har brug for; teknologi,
som kan understøtte deres forretning og
imødekomme de udfordringer, de står
overfor, siger Torsten Torpe.

- Det handler om at lytte til og tage klienternes behov alvorligt. At tale med
klienterne om, hvordan de ønsker at få

I kraft af det øgede samarbejde styrkes
relationen til klienterne i takt med, at
de bliver en endnu større del af Bech-

- Vi ønsker at være mere end ”den eksterne jurist”, der kigger forbi en gang
imellem i forhold til en konkret juridisk
problemstilling. Det optimale forhold
for begge parter er i vores øjne et partnerskab, hvor vi fungerer som klientens
foretrukne partner og rådgiver, som klienten går til – ikke alene for juridisk rådgivning, men også i forhold til en bredere
forretningsmæssig sparring. Den rolle,
mener vi, at udvidelsen af vores services
kan være med til fremme, fordi vi kan
bringe nye kompetencer i spil i samarbejdet, som ikke alene bygger på hardcore
specialiseret jura, siger Christian Ejvin
Andersen, adm. direktør.
I 2019 lancerede Legal Tech Innovation
i samarbejde med Forretningsudvikling,
It og de respektive juridiske afdelinger
compliance-værktøjet DPA Service og
dokumentautomatiseringssystemet
BB SmartDraft.
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En uge
i teknologiens
tegn
ference, IoT Week, der i juni 2019 løb af
stablen for 9. år i træk og for første gang
kom til Danmark – nærmere bestemt
Aarhus.

I Bech-Bruun har vi et strategisk fokus
på innovation bl.a. for at kunne hjælpe
vores klienter med at navigere i en verden, hvor der konstant bliver udviklet
nye teknologier, som bliver stadig mere
centrale og vigtige for dem. Derfor var
det også naturligt for os at være platinpartner på den internationale tech-kon-

Bech-Bruun deltog på konferencen hele
ugen både for at blive inspireret af dygtige specialister fra hele verden og for
selv at bidrage med at belyse nogle af de
juridiske muligheder og faldgruber, der
er en naturlig del af IoT-udviklingen. En
række af vores specialister holdt indlæg
inden for Future Manufacturing & Indu-

Iot Week
IoT Week er den største og eneste konference af sin art, hvor førende ledere,
meningsdannere og inspiratorer fra forretnings-, tech- og forskningsverdenen
mødes for kaste lys på fremtidens teknologier og samfund. Konferencen tog
i 2019 udgangspunkt i FN’s verdensmål
og satte fokus på fremtidens brug af
IoT med det formål at inspirere private
virksomheder og offentlige organisationer til at træffe bedre beslutninger på
et mere oplyst grundlag. Deltagere
fra mere end 50 nationer og 250 talere, som er ledende inden for deres
felt, stillede skarpt på IoT fra en række
perspektiver, og 12 overordnede temaer
blev belyst fra tekniske, samfundsmæssige og forretningsmæssige vinkler.
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stry, Smart Cities & Communities samt
Smart Living & Health, ligesom vi faciliterede en workshop om udviklingen af
IoT og fremtidens juridiske udfordringer.
IoT Week afviklede også en startup-
konkurrence, hvor vi var repræsenteret
i dommerpanelet og ved præmieoverrækkelsen. Konkurrencen havde fokus
på startups, der arbejder med FN’s mål
for bæredygtig udvikling. Vi markerede
afslutningen af IoT Week med en reception på vores kontor i Aarhus, hvor flere
talere og samarbejdspartnere deltog.

Beretning 2019 · Innovation som strategisk pejlemærke

Hvad er IoT?
IoT står for ”Internet of Things” og er en række
forskellige teknologier, der forbinder fysiske ting
til internettet og giver mulighed for løbende at
modtage relevant data. IoT kan optimere processer, løse udfordringer på nye smartere måder og
spare ressourcer. Det handler med andre ord om,
at hverdagens apparater og installationer bliver
gjort ”intelligente”, så de kan kommunikere med
hinanden og med mennesker via internettet. Det
kunne fx være køleskabet, der giver besked, når
der mangler mælk, eller landmandens mark, der
sender besked om at have brug for vand.

”

Der er ingen tvivl om, at IoT er stort og bliver
større, og at det er et område, hvor også jurister
kommer til at spille en væsentlig rolle. Mange
nye elektroniske apparater i folks hjem er
”gået på nettet” – dit fjernsyn kan streame
tv-serier direkte fra Netflix, og tyverialarmen
og lyset kan fjernstyres via din smartphone.
IoT kommer utvivlsomt til at fylde endnu mere
i fremtiden, men indebærer også afklaring af
en række komplicerede juridiske spørgsmål.
Charlotte Bagger Tranberg, managing associate i Bech-Bruun og indlægsholder på IoT Week 2019
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LANCERING AF BB SMARTDRAFT:

Kronjuveler
sat til salg

Når man udvikler et produkt, hvor klienterne én gang for alle får
adgang til en viden og ekspertise, som de normalt ville skulle betale
kostbare rådgivningstimer for, er det øjensynligt som at sælge ud
af kronjuvelerne. Men det var en ganske velovervejet strategisk
satsning, da Bech-Bruun i sommeren 2019 lancerede den abonnementsbaserede digitale gør-det-selv-tjeneste til oprettelse af
juridiske dokumenter, BB SmartDraft, og for alvor spillede sig ind
på legaltech-banen med et klart bevis på, at en traditionsrig advo
katvirksomhed kan og tør tænke i helt nye forretningsmodeller.

Tendensen i samfundet er tydelig: Vi skal
kunne mere på mindre tid. Sådan lyder
ønsket også hos mange af vores klienter,
som i stigende grad er på jagt efter
ydelser, der kan skabe øget effektivitet
og lette komplicerede og tidskrævende
processer i hverdagen. Det var i den
erkendelse, ideen til et digitalt automatiseringssystem til juridiske dokumenter
opstod:
- Vi så et produkt for os, der talte lige ind
i klienternes behov med en bred pallette af automatiserede, men fleksible juridiske dokumenter baseret på den højt
specialiserede juridiske viden, vi har i
Bech-Bruun. Et produkt, der kunne løse
klienternes tidsmæssige udfordringer,
skabe effektivitet og ensartethed og minimere fejl, fortæller chef for Legal Tech
Innovation, Torsten Torpe.
I juni 2019 var BB SmartDraft en realitet, og en lang række virksomheder og
organisationer har i dag et abonnement
på BB SmartDraft, så de på egen hånd
kan håndtere selv komplekse kontrakter
automatisk inden for flere forskellige
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juridiske områder ved hjælp af en interaktiv spørgeguide. Der er tale om fleksible skabeloner til juridiske basis- og
specialdokumenter inden for selskabsret, offentlig ret og ansættelsesret samt
områderne M&A, Fast Ejendom & Entreprise og Compliance.

På forkant med fremtiden
Men hvorfor vælger man som advokatvirksomhed på den måde at ”dele ud”
af sin højt specialiserede og værdifulde
viden i en digital gør-det-selv-tjeneste
til klienterne frem for selv at få opgaven
og skrive arbejdstimerne på en faktura til
klienten?
Ifølge Thomas Rander, chef for forretningsudvikling i Bech-Bruun, handler
det om at spille med på den teknologiske udvikling ved at udnytte de mange
fordele, som de teknologiske muligheder giver i forhold til at hjælpe klienterne.
Her er det afgørende at være på forkant
med markedet:
- Det er en naiv tilgang til forretning at
sige ”det går jo meget godt”. Fremtiden

kommer uundgåeligt, og hvis man ikke
er på forkant, kan den ramme én hårdt.
Ved at tilføre en juridisk højt specialiseret viden til en digital tjeneste som
BB SmartDraft kan vi adskille os fra det
øvrige marked af udbydere.

Disruption af egen forretning
Det kræver naturligvis en vis balancegang, når man lægger sin værdifulde viden ud i automatiserede dokumenter til
klienterne og dermed på det nærmeste
”disrupter” sin egen forretningsmodel:
- At vi som topadvokater vælger på sin
vis at disrupte vores egen forretning,
som vi har gjort det med BB SmartDraft,
er et kæmpe skridt i advokatbranchen.
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Om BB SmartDraft
•	Håndterer automatisk udarbejdelse af kontrakter på en lang
række juridiske områder ved hjælp af en interaktiv spørgeguide.
•	Indeholder fleksible skabeloner til juridiske basis- og
specialdokumenter inden for selskabsret, offentlig ret og
ansættelsesret samt områderne M&A, Fast Ejendom &
Entreprise og Compliance. Dokumenttyperne vedligeholdes
løbende af Bech-Bruun og udvides med flere områder med
tiden.
•	Købes på et fast abonnement, der dækker de mest gængse
juridiske dokumenttyper, som langt de fleste mellemstore
og store virksomheder og organisationer har brug for.
I abonnementet medfølger en løbende vedligeholdelse
af de forskellige dokumenttyper.
•	Udviklet i samarbejde med virksomheden Green Meadow,
der har udviklet automatiseringssystemet til dokumenter,
Document Drafter.

Vi har rykket en grænse. Det kræver et
enormt fokus på balancen mellem at
sælge vores viden på en ny måde og
samtidig værne om den ekspertviden,
vi lever af at rådgive ud fra. Her har vi
vægtet værdien af at komme tættere på
klienterne som følge af vores produkt
typer og den supplerende rådgivning,
der typisk opstår, samt de nye klienter,
det også kan føre med sig, siger adm.
direktør Christian Ejvin Andersen.

Game changer
Ikke blot for omverdenen, men også
internt i Bech-Bruun har lanceringen
af BB SmartDraft været lidt af en game
changer, fordi produktet så åbenlyst
bryder med den vanlige måde at drive

advokatvirksomhed på. Den specialiserede rådgivning vil dog forsat være det
naturlige fundament:
- Digitaliseringen åbner hele tiden for
nye og smartere måder at gøre tingene
på – også inden for jura. Det er vi som
advokatvirksomhed naturligvis nødt til
at tage bestik af. Vores fundament er
dog uden tvivl fortsat at levere højt specialiseret rådgivning. Men det nye i vores
strategi er at bruge vores ekspertise og
specialisering til også at udvikle digitale
standardløsninger af meget høj kvalitet,
så vores klienter i det daglige får optimal
gavn af de nye digitaliseringsmuligheder,
siger Christian Ejvin Andersen.
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LANCERING AF DPA SERVICE:

Produktudvikling i
tæt klientsamarbejde
I enhver sammenhæng er det afgørende for Bech-Bruun at
være i øjenhøjde med klienternes behov. Også når det gælder
udvikling af nye innovative ydelser. Udviklingen af DPA Service
– et digitalt værktøj til databehandlingskontrol – er et godt
eksempel. Her fungerede et panel af klienter som medudvikler
og fast sparringspartner under hele forløbet.

Om DPA Service
• Udfører og dokumenterer kontrol af databehandlere.
•	Kontrollen foregår via et digitalt spørgeskema, som den enkelte databehandler
udfylder, hvorefter det behandles, og der genereres en operationel rapport,
der giver indsigt i databehandlerens ”compliance-niveau”, baseret på en
juridisk vurdering af forskellige parametres vigtighed i forhold til efterlevelse
af lovgivningen vedrørende behandling af personoplysninger.
•	Baseret på det lovkrav, at man som dataansvarlig i en virksomhed eller
myndighed er forpligtet til at påse samtlige af sine databehandlere og sikre,
at de overholder reglerne.

28

Beretning 2019 · Innovation som strategisk pejlemærke

Det er en administrativt tung og tidskrævende opgave for danske virksomheder
og organisationer at kontrollere samtlige
leverandører og samarbejdspartnere, der
har med persondata at gøre. Eksempelvis kan en kommune have op imod 1.000
databehandlere. Men kontrollen skal
foretages og kunne dokumenteres, ifølge
den nye persondatalovgivning.
For Bech-Bruuns persondata-team stod
det ret hurtigt klart, at dette krav om
kontrol og dokumentation meget nemt
kunne blive en udfordring for mange
virksomheder og organisationer, som
i værste fald – hvis opgaven ikke blev
løftet tilstrækkeligt – ville opleve svære
omkostninger i form af bøder, alvorlige
datalæk og tab af omdømme:
- Vi fornemmede en frustration hos klienterne i forhold til, hvordan de skulle
gribe kontrolopgaver an. Derfor tog vi fat

i en række klienter for at drøfte, hvordan
vi kunne skabe noget, der kunne hjælpe
dem på det her komplekse område, og
interessen for at få hjælp var stor, siger
senioradvokat Mikkel Chislett.

langt mere effektivt end de enten meget
dyre, komplicerede eller tidskrævende
løsninger, der fandtes i forvejen, fortæller
Mikkel Chislett.

Det stod med andre ord klart, at behovet
for et effektivt compliance-værktøj til
at efterleve det konkrete krav om kontrol af persondatabehandlere var stærkt
stigende, som resultat af et øget fokus
på og skærpede regler inden for persondatalovgivningen.

Klientpanelet blev involveret fra starten
og hele vejen gennem projektforløbet;
fra businesscasen og i alle væsentlige
beslutningsprocesser undervejs i forhold
til både produktudseende, funktionalitet
og indhold. Panelet bidrog dels ved formelle sessions i Bech-Bruun, hvor de
svarede på konkrete spørgsmål, dels løbende og mere uformelt undervejs i processen.

Derfra gik det hurtigt med at få igangsat udviklingen af det, der blev til ”DPA
(Data Processor Audit) Service”; en
automatiseret, digital løsning, der nemt
og effektivt bidrager til at udføre og dokumentere kontrol af databehandlere:
- Det er et compliance-produkt baseret på en abonnementsordning, som er

En givtig symbiose

DPA Service er dermed et godt eksempel
på Bech-Bruuns tilgang til innovation og
udvikling af nye ydelser ikke blot til klienter, men med klienter. Mikkel Chislett
beskriver klientsamarbejdet omkring
DPA Service som ”en meget givtig symbiose” på en lang række områder:
- Samarbejdet med klientpanelet gav os
en uvurderlig viden om vores målgruppe
og dens behov, som vi har kunnet bruge
i udformningen af produktet. Vi tilpassede løbende produktet efter panelets
feedback, som jo udspringer direkte
af den virkelighed, de står i ude i deres
organisationer, og som er svær for os at
gisne om hjemme bag skrivebordet.

Afgørende at være åben,
lydhør og modig
Det givtige samarbejde kan ifølge Mikkel
Chislett i høj grad tilskrives Bech-Bruuns
egen indstilling til projektet; det at være
villig til at lukke klienterne lidt længere
ind i maskinrummet, end advokatvirksomheder har for vane, og at være indstillet på at lytte, turde blotte sig og prøve
ting af.
Klientsamarbejder kan naturligvis foregå
på mange forskellige niveauer, men på
DPA Service-projektet har graden af klientinvolvering været ekstrem høj:
- Alle væsentlige beslutninger i forhold
til selve produktet blev præsenteret for
klientpanelet, ja faktisk kan man godt
sige, at hver en sten blev vendt med
dem, siger Mikkel Chislett.
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DIGITAL OPRUSTNING I BECH-BRUUN:

Nu med egen
legaltech-virksomhed
2019 blev året, hvor Bech-Bruun som den første danske advokatvirksomhed
etablerede en selvstændig legaltech-virksomhed ud fra ambitionen
om at sikre klienternes mulighed for at få optimal gavn af de nye digitale
muligheder samt at blive førende på det digital-juridiske område.
30
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Digital disruption af advokatbranchen?
Advokatbranchen blev i 2019 ofte fremhævet som en branche, der er højaktuel,
når det gælder digital disruption. I den erkendelse har vi etableret en selvstændig
legaltech-virksomhed, .legal, som bryder med branchens klassiske forretnings
model og sætter nye standarder for samarbejdet med klienterne.

Juridisk ekspertise på abonnement
.legal udvikler integrerede digitale juridiske løsninger, der kan købes på
abonnement, uanset om man er klient hos Bech-Bruun eller hos en anden
advokatvirksomhed.

Smartere opgaveløsning ude
hos klienterne
.legal tilbyder digitale løsninger til det juridiske arbejde i danske virksomheder
og organisationer. Teknologiske muligheder kombineres med konkret, højt
specialiseret juridisk viden. Det kvalitetssikrer det juridiske arbejde og frigiver
ressourcer, fordi opgaveløsningen er gjort smartere og mere automatiseret.

cialiseret juridisk rådgivning, men det
nye i vores strategi er at bruge vores
ekspertise til at udvikle digitale løsninger
af meget høj kvalitet, så vores kunder
får fuldt udbytte af mulighederne i teknologier som fx kunstig intelligens
og maskinlæring, siger adm. direktør
Christian Ejvin Andersen.

Attraktive abonnements
løsninger for alle
Som led i vores målrettede indsats for
at udvikle nye innovative digitale ydelser,
der kan automatisere og gøre juridisk
opgaveløsning nemmere for vores
klienter, søsatte vi den 1. december 2019
et selvstændigt selskab, der kan udvikle
digitale juridiske løsninger.
Selskabet hedder ”.legal” (udtales ”dot
legal”), og vores ambition er at sikre, at
vores klienter får optimal gavn af de nye
digitale muligheder via en kobling af
vores juridiske specialistviden og ny
teknologi:
- Digitaliseringen giver os en masse nye
muligheder for at hjælpe vores klienter,
også med deres eget interne juridiske
arbejde. Vores fundament som en af landets største advokatvirksomheder vil
naturligvis altid være at levere højtspe-

I forbindelse med etableringen af
.legal overtog Bech-Bruun den danske
softwarevirksomhed d60, der er specialiseret i udvikling af skræddersyede
softwareløsninger, bl.a. på det juridiske
område, og det er medarbejderne og
de samlede erfaringer herfra, der udgør
kernen i det nye legaltech-selskab.
Medarbejderne er programmører, frontend-udviklere mv., hvis arbejde støtter
op om vores interne legaltech-afdeling,
Legal Tech Innovation, med teknisk ekspertise og selve den tekniske produktion
af de ydelser, vi udvikler. Der kan være
tale om egenudvikling eller integrationer
med eksterne systemer.
Den grundlæggende opgave er at udvikle integrerede digitale juridiske løsninger, der kan købes på abonnement,

uanset om man er klient hos os eller hos
en anden advokatvirksomhed.
- Vi har en ambition om at være markeds
ledende, når det kommer til digitale
juridiske ydelser, og vi forventer en substantiel omsætning på området i fremtiden, fordi koblingen af vores juridiske
ekspertise og ny teknologi vil gøre klienternes hverdag meget nemmere. Med
abonnement på vores tjenester kommer
de til at kunne arbejde smartere og spare
tid, samtidig med at vi sikrer, at den juridiske kvalitet er helt i top, siger økonomidirektør Martin Riber Povlsen.

Klienterne med på råd
Med digitale løsninger som BB SmartDraft, DPA Service og løsninger
gennem softwareselskabet PACTIUS
er Bech-Bruun allerede til stede på det
digitale marked. Etableringen af .legal
var det næste store skridt i realiseringen
af vores digitale forretningsstrategi. Et
skridt, der også styrker det samarbejde,
vi ønsker at dyrke omkring udviklingen
af nye løsninger:
- Når vi udvikler nye digitale løsninger, er
udgangspunktet en co-creation-proces
sammen med en eller flere klienter. Det
er med til at sikre, at løsningerne til fulde
lever op til kundernes behov, og det får
vi enormt god respons på. Det er netop
evnen til at levere nye digitale løsninger
baseret på den tilgang, som vi har styrket med etableringen af .legal, fortæller
Christian Ejvin Andersen.
Læs mere om .legal på www.dotlegal.dk

31

Beretning 2019 · Internationalt udsyn

Internationalt
udsyn

32

Beretning 2019 · Internationalt udsyn

Rådgivning på
verdensplan

Advokatbranchen er under hastig internationalisering. Det mærker vi også
i Bech-Bruun, hvor vores klienter bliver
mere og mere internationale. Vi udvikler
hele tiden vores internationale kompetencer, og det glæder os at følge vores
danske klienter ud i verden, når de indtager udenlandske markeder, ligesom
vi altid er klar til at rådgive udenlandske
klienter, der rykker ind på dansk grund.
De seneste fem år har vi for alvor trykket
på speederen, hvad angår vores internationale arbejde. Det har resulteret i,
at vi i dag samarbejder med flere internationale klienter og advokatfirmaer
end nogensinde. I 2019 oplevede vi et
øget behov for rådgivning hos både
danske klienter i udlandet og udenlandske virksomheder og organisationer,
der ønsker at gøre forretning i Danmark.
Over de sidste fem år er vores internationale omsætning mere end fordoblet,
hvilket svarer til en årlig stigning på
gennemsnitlig 20 procent.
Bech-Bruuns internationale udsyn
strækker sig vidt. Vi har eksperter inden
for kinesisk, tysk, grønlandsk, engelsk
og EU-ret og har etableret en Chinese
Desk. Fra vores kontorer i Shanghai og
New York hjælper vi både danske og
udenlandske virksomheder med inte-

resser i Danmark, Kina og USA. Vores
kontor i Kina er et repræsentationskontor, og på vores kontor i New York
arbejder vi blandt andet med større
Renewable Energy-projekter, hvor vi
rådgiver om international og dansk ret.
Vi rådgiver ikke om amerikansk ret, men
har i stedet et godt og tæt samarbejde
med lokale advokater.
Derudover har vi opbygget et unikt,
globalt netværk af førende advokatvirksomheder, som træder til, når behovet
for rådgivning rækker ud over dansk
lovgivning. Vi er medlem af World Law
Group, Taxand og TerraLex – tre internationale netværk af uafhængige advokatfirmaer med medlemmer i mere
end 100 lande. Det betyder, at vi altid
kan trække på kompetencer og viden
hos nogle af verdens førende advokater
over hele verden.
Vores internationale udvalg tager sig
af vores internationale relationer og
forretningsudvikling og sikrer, at vi er
opdaterede på trends og markedsmuligheder i udlandet. Udvalget har i 2019
haft skarpt fokus på at følge verdens-

udviklingen og analysere udenlandske
markeder, ligesom udvalgsmedlemmerne har dyrket relationerne til vores gode
kolleger i de udenlandske advokatvirksomheder, vi samarbejder med, for at
styrke grundlaget for den værdiskabende internationale rådgivning af vores
klienter.
Vedvarende energi er et højt priorite
ret strategisk forretningsområde i
Bech-Bruun, som vi satser på både herhjemme og internationalt. I 2019 var
vedvarende energi et af de områder af
vores forretning, der havde det højeste
aktivitetsniveau og den mest markante vækst, hvilket i høj grad kan tilskrives
store projekter i udlandet.
Vi har med andre ord i stigende omfang udfoldet vores unikke kompetencer på området og opnået endnu flere
erfaringer med projekter i andre dele
af verden, herunder på opgaver i USA,
hvor vi åbnede kontor i 2018, men også
i Taiwan og Japan, hvor vi i 2019 deltog
på en række store offshore vindenergiprojekter og forhandlede et utal af kontrakter.

33

Beretning 2019 · Internationalt udsyn

Global efterspørgsel
på dansk
energi-ekspertise
Siden 2016 har Bech-Bruun satset massivt
på vedvarende energi og som noget ganske
unikt bygget en hel afdeling op omkring en
industri frem for et juridisk område. Afdelingen
beskæftiger sig primært med offshore
vindenergi og er på tre år vokset fra tre til 25
dedikerede specialister, der størstedelen af
tiden arbejder på projekter i Asien og USA.
I 2019 blev porteføljen udvidet med store
projekter i Taiwan og Japan, og i takt med at
rygtet om Bech-Bruuns energi-ekspertise
løber, stiger den globale efterspørgsel på
vores bistand til nye spændende projekter.

Der er sket rigtig meget for advokatbranchen inden for grøn energi de seneste tre år. Hvad der startede som et
nicheområde herhjemme har langsomt
udviklet sig til at blive et globalt fænomen, som Danmark bliver mere og mere
kendt for sin store ekspertise inden for.
Det er i hvert fald det, som specialisterne i offshore vindenergi fra Bech-Bruuns
afdeling Renewable Energy oplever, når
de rejser rundt i verden og rådgiver på
store vindenergiprojekter. Og det er da
også noget, der mærkes på det stigende
antal uopfordrede henvendelser, som
Renewable Energy er begyndt at modtage fra klienter ude i verden.
Siden 2016 har tre partnere i Bech-Bruun
opbygget afdelingen fra at tælle tre
advokater til i dag at omfatte de nuværende 25 dedikerede specialister, hvilket
i høj grad hænger sammen med, at afdelingens perspektiv rækker langt ud over
Danmarks grænser:
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- Det havde ikke kunnet lade sig gøre at
bygge afdelingen så hurtigt op, hvis vi
havde holdt os til projekter i Danmark.
Størstedelen af Bech-Bruuns rådgivning
er forankret i dansk ret, men lige nøjag
tig inden for grøn energi – og særligt
offshore vindenergi – har der vist sig at
være store muligheder rundt omkring i
verden, ikke mindst i Asien og USA, hvor
erfaringen med vindenergi er meget begrænset sammenlignet med Danmark
og flere andre lande i EU, siger advokat
og partner Peter Østergaard Nielsen.
For Bech-Bruun betyder det bl.a., at
Renewable Energy rådgiver på store
offshore vind-projekter i andre dele af
verden, herunder i USA, Australien,
Taiwan, Japan og Korea.

Vigtigt at være til stede
”derude”
2019 har særligt været præget af et stort
projekt for Bech-Bruuns faste klient CIP

(Copenhagen Infrastructure Partners),
for hvem Renewable Energy har udarbejdet og forhandlet samtlige aftaler på
et stort taiwanesisk vindmølleprojekt.
I den forbindelse har to af Bech-Bruuns
advokater været udstationeret i Taiwan,
og i starten af 2020 sendes én mere
derud. Sideløbende har fem-seks af
specialisterne fra afdelingen rejst frem
og tilbage for at hjælpe til.
Erfaringerne hos afdelingens specialister
er, at det lykkes bedst, og der kan ydes
en endnu bedre service ved at være tæt
på klienterne og de øvrige folk i projektteamet, når de bliver en del af holdet på
projektet, og dermed har en god kontakt
til og forståelse af klienten.
Men hvordan finder man fodfæste og
opnår gennemslagskraft som danske advokater på kæmpestore projekter på den
anden side af jorden?
- Vi tror meget stærkt på den projektmodel, vi har bygget op via vores erfaring fra danske projekter. Det er den model, vi forsøger at rulle ud i en tilpasset
version på de udenlandske markeder.
Hvordan vi som danske advokater gør
det i praksis, er noget af det, vi har brugt
projekterne i Taiwan til at blive klogere
på, siger Peter Østergaard Nielsen.

En udvidelse af advokatrollen
Peter Østergaard Nielsen pointerer, at
Bech-Bruuns rolle på vindenergiprojekterne er udvidet fra den mere traditionelle advokatrolle som juridisk rådgiver og i dette tilfælde kontraktforhandler inden for vindenergi til et team
af branchekyndige projektkonsulenter i
vindindustrien på lige fod med fx de råd-
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I kølvandet på det japanske projekt har
Renewable Energy fået henvendelser
fra bl.a. koreanske udviklere og kinesiske
leverandører, og hvor afdelingens specialister for blot et par år siden ofte blev
mødt med forundrende spørgsmål til,
hvad de som danske advokater dog
lavede på et projekt så langt væk hjemmefra, giver det i dag for langt de fleste
god mening, at det er netop danskere,
der sidder med rundt om bordet på de
udenlandske projekter:

givende ingeniører, der typisk er en del
af projektteamet:
- Fremfor at fokusere udelukkende på,
hvad de juridiske opgaver i et givent
projekt er, ser vi på, hvad klienterne kan
bruge os til i et bredere perspektiv, herunder også branchekendskabsmæssigt,
kommercielt og projektstyringsmæssigt.
På den måde kommer vi langt tættere på
klienterne, hvilket kan konverteres til en
langt større viden, som igen kan udmøntes i en skarpere og mere værdiskabende rådgivning.

Nu ringer klienterne selv
fra Asien
Bech-Bruun har desuden siddet som
projektadvokater på et vindmølleparkprojekt i Japan – under japansk lovgivning – for den japanske klient Akita.
- Projektet i Japan kan bruges som
løftestang til yderligere projekter af den
slags, idet det har bekræftet os i, at vi er
i stand til at rådgive nye udenlandske
klienter i en helt anden del af verden og
tilmed under udenlandsk ret, siger Peter
Østergaard Nielsen.

- Når vi fx har oplevet at blive ringet op
af en virksomhed i Japan eller Korea,
som ønsker at bygge en vindmøllepark,
er det, fordi det begynder at være så
etableret en viden, at det er i Danmark,
man finder specialisterne. I dag fornemmer vi, at klienterne finder det naturligt,
at det er danskere, der sidder i styregruppen på deres projekter. På verdensplan er der ikke ret mange, der har den
erfaring med offshore vindprojekter og
kan stille med så stort og erfarent et hold
af folk, som vi har og kan, siger Peter
Østergaard Nielsen.
Sideløbende har Bech-Bruun i 2019 udvidet sit faste samarbejde med Vattenfall
i Danmark til også at omhandle rådgivning på vindmølleprojekter i udlandet.
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BREXIT I FOKUS:

Når udenrigspolitik
griber ind i danske
virksomheders
virkelighed
Bech-Bruun fulgte nøje med i udviklingen af Storbritanniens
udmeldelse af EU i 2019 for at kunne rådgive klienter, der opererer
i det forenede kongerige bedst muligt.
36
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Bech-Bruun nyheder om Brexit i 2019
• Brexit – an entry for Danish maritime litigation?
•	Hvad betyder et no-deal Brexit for dig som varemærke- eller
designrettighedshaver i UK?
•	No-deal Brexit: Forslag til bekendtgørelse sikrer, at britiske
forsikringsselskaber kan drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark
•	De immigrationsmæssige konsekvenser af et no-deal Brexit
•	Brexit – Next stop: No Deal?
•	Overførsel af personoplysninger til UK hvis no-deal Brexit
•	Afklaring fra MHRA i tilfælde af no-deal Brexit

Det britiske nej tak til fortsat EU-medlemskab får uundgåeligt betydelige
konsekvenser ikke alene for britiske virksomheder, men også for danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien. Brexit – og konsekvenserne heraf
– har derfor været sat under skarp lup
af Bech-Bruun i 2019 med henblik på
at kunne støtte og rådgive de af vores
klienter, der er påvirkede af det britiske
exit.
Det er således ikke kun i mediebilledet,
at Brexit har fyldt i 2019, men også
blandt mange af Bech-Bruuns rådgivere, som har været på tæerne for at være

på forkant med klienternes spørgsmål og
bekymringer angående Brexits betydning for netop deres virksomhed.
På vores hjemmeside har man løbende
kunne holde sig opdateret på de væsentligste juridiske områder, ligesom
vi har publiceret information om Brexits
konsekvenser for forskellige brancher.
Der har desuden været afholdt møder
og arrangementer for klienter, samarbejdspartnere og øvrige interessenter,
hvor eksperter har været inviteret til at
gennemgå de mulige udfald af Brexit og
de væsentlige udfordringer og indsatspunkter, der følger heraf.
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Et travlt år
for Bech-Bruun
i Kina
Som et af verdens største handelslande bliver Kina mere
og mere interessant for danske virksomheder at gøre
forretning i. I den forbindelse er Bech-Bruuns indgående
kendskab til kinesiske forhold af stor værdi bl.a. for de
mange klienter, der ønsker at registrere og beskytte
deres varemærker og andre IP-rettigheder i Kina. I 2019
var Bech-Bruun rådgiver på tusindvis af varemærke- og
IP-sager på kinesisk jord.

I erkendelse af at over halvdelen af verdens befolkning bor i Asien, og at Kina i
dag har verdens næststørste økonomi,
efterspørger flere og flere danske virksomheder rådgivning i forhold til at gøre
forretning i Kina. En væsentlig forudsætning for at få succes på det kinesiske
marked er at have beskyttelse af varemærker og IP-rettigheder, dels for at
kunne sælge sine produkter og services
i Kina, og dels for at imødegå kopiering
og krænkelser.
Bech-Bruun har gennem mange år
opbygget stor ekspertise inden for kinesisk IP-ret, og som følge af den globale
udvikling er det stadig mere afgørende,
at vi ikke blot følger udviklingen i denne
del af verden og har en indgående viden
om disse markeder, men også er fysisk
til stede:
- Retssystemerne og de administrative
systemer i Asien fungerer væsentligt
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anderledes end dem, vi kender fra
Danmark og EU. Det handler i et vist
omfang om at have de rette kontakter
og kende de rigtige mennesker. Derfor
er det vigtigt at investere tid i at udvikle
og pleje personlige relationer, hvilket
er lettere, hvis man er fysisk til stede,
siger partner Claus Barrett Christiansen,
specialist i varemærker, IP- og markedsføringsret og medlem af Bech-Bruuns
Chinese Desk.

- At opbygge et godt netværk i Kina og
arbejde sammen med de rette samarbejdspartnere er samtidig det bedste
værn imod uforvarende at blive involveret i korruption.

Hjælp til kampen mod
kopisterne
Særligt rådgivningen om registrering og
håndhævelse af varemærker i Kina har
fyldt meget for Bech-Bruun i 2019. Ved
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Kina, selvom andre har været først til
at registrere, idet man ikke længere
kan registrere varemærker i ond tro
og uden intention om selv at bruge
varemærket. Ligeledes gør den nye
kinesiske varemærkelov det mere effektivt at komme efter kopister og andre,
som krænker IP-rettigheder i Kina.
Det hjælper Bech-Bruun et stort antal
danske virksomheder med at håndtere:
- Vores sager i Kina har typisk drejet
sig om problemer med at få klientens
varemærke registreret i Kina, fordi en
tidligere varemærkeregistrering blokerer
for registreringen. Det handler således
om at få disse ophævet eller udslettet.
Derudover har vi foretaget flere tusinde
indsigelser mod tredjemands varemærker i forbindelse med klienternes allerede registrerede varemærker, siger
Claus Barrett Christiansen.
Rådgivningen omhandler desuden
opretholdelse af brugspligten for vare
mærker i Kina, ligesom Bech-Bruun
hjælper klienterne med at komme i kontakt med mulige samarbejdsrelationer
i Kina samt forhandler og udarbejder
licens- og samarbejdsaftaler på vegne af
de danske klienter, der ønsker at starte
salg op i Kina. Ikke mindst etablering af
online-forretning og distribution i Kina
volder mange danske virksomheder
problemer, og Bech-Bruun har mange
års erfaring med at få løst de problemer,
der opstår, og fremfor alt gøre forarbejdet ordentligt, så problemerne slet ikke
opstår.

Værdifuldt kendskab og
netværk
For klienterne er Bech-Bruuns mangeårige erfaring og indgående kendskab til
Kina af stor værdi både juridisk og kommercielt:

årsskiftet verserede flere tusind sager for
vores danske klienter i Kina, ikke mindst
i forbindelse med indførelsen af en ny
kinesisk varemærkelov:
- I Kina bliver varemærker som udgangspunkt registreret efter først til mølle-
princippet, hvilket betyder, at den, der
først ansøger om et varemærke, bliver
retmæssig ejer af varemærket. Dette har
givet problemer for danske virksomhed-

er, der har ønsket at registrere og bruge
et varemærke etableret uden for Kina,
fordi varemærket allerede er blevet
registreret af andre i landet, der har indleveret en varemærkeansøgning hurtigere end varemærkeindehaveren selv,
fortæller Claus Barrett Christiansen.
Men med Kinas nye varemærkelov er
det blevet lettere for danske virksomheder at få retten til deres varemærker i

- Udover at kunne bidrage med indgående viden om IP-ret og det varemærkeretlige system i Kina og de muligheder,
systemet giver, hvis man har de rette kinesiske kontakter, har vi gennem mange
års rådgivning af klienter i Kina opnået
et indgående kendskab til kinesiske
normer og kultur. Dette er vigtigt, når
man skal begå sig som udenlandsk virksomhed i Kina, ligesom vores gode netværk i landet ofte er til stor gavn, når
vores klienter skal finde egnede forhandlere, samarbejdspartnere og producenter, siger Claus Barrett Christiansen.
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Vi tager
ansvaret
på os FN Global Compacts 10 principper
MENNESKERETTIGHEDER
Som led i efterlevelsen af Bech-Bruun-
modellen forpligter vi os til at samarbejde og til at tænke på hinanden, og vi
handler etisk og ansvarligt.
Vi indtænker ansvarlighed på tværs
af hele forretningen og arbejder tæt
sammen om at omdanne FN Global
Compacts 10 principper til konkrete
handlinger inden for fokusområderne
Mennesker, Samfund, Miljø og Etik &
Compliance, som vi formelt tilsluttede
os i 2009.
Vores tilslutning skal fortsat ses som
et udtryk for et ønske om at bakke op
om udbredelsen af internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø
og anti-korruption.

1
Virksomheder bør støtte og respektere
beskyttelsen af internationalt proklamerede
menneskerettigheder inden for virksom
hedens indflydelsesområde; og

2
sikre at de ikke medvirker til krænkelser af
menneskerettighederne

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

MILJØ
7
Virksomheder bør støtte en forsigtigheds
tilgang til miljømæssige udfordringer; og

8
tage initiativer til at fremme større
miljømæssig ansvarlighed; og

9
tilskynde udvikling og udbredelse af
miljøvenlige teknologier

3
Virksomheder bør opretholde frihed til
organisering og anerkende arbejdstageres
ret til kollektive forhandlinger; og

4

ANTIKORRUPTION
10
Virksomheder bør modarbejde alle former
for korruption, herunder afpresning og
bestikkelse

støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

5
støtte afskaffelse af børnearbejde; og

6
eliminere diskrimination i arbejds- og
ansættelsesforhold
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Sådan arbejder
vi ansvarligt

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.

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.

42

Beretning 2019 · CSR

Etik &
Compliance
Miljø
•	Vi gør en indsats for at minimere vores ressourceforbrug
og optimere bæredygtige arbejdsgange.

•	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.

•	Vi har strategisk fokus på samarbejde med danske og
udenlandske aktører inden for vedvarende energi.
• Vi anvender grønne leverandører.
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Mennesker
Grundstenen i vores forretning og kernen i vores rådgivning er samarbejde.
Vores tilgang til opgaverne, til hinanden, til vores klienter og samarbejdspartnere bygger på, at vi sammen via
gensidig respekt, inddragelse, inspiration og tillid kan skabe de bedste løsninger for fremtiden. Vi stræber altid
efter at tilbyde vores klienter den bedste rådgivning. Det kræver, at vi har de
dygtigste medarbejdere. En forudsætning 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 udviklingsprogrammer, understøttende karrierefokus
og et godt arbejdsmiljø.
Som arbejdsplads ønsker vi at være
kendetegnet ved engagement og arbejdsglæde, høj faglig kvalitet, respekt
og ansvarlighed samt gode resultater,
og det vil ofte medføre, at dagligdagen
er præget af travlhed og hektisk aktivitet. Samtidig lever vi i en foranderlig
verden med stadig større krav til den
enkelte medarbejders omstillingsparathed, kompetencer og præstationer,
og vi er meget opmærksomme på, at de
mange krav kan udgøre en risiko i relation til stress og psykisk arbejdsmiljø.

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 uhøjtidelig omgangstone, der ikke blot
fremmer en god og åben dialog i hverdagen, 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 medarbejderudviklingssamtaler, APV-undersøgelser (arbejdspladsvurdering) mv.
Vi har også en lang række politikker, der
gerne skal bidrage til fastholdelse af et

Derudover lægger vi i vores mangfoldighedspolitik særlig vægt på lige muligheder for begge køn – ikke mindst på
partnerniveau og i vores bestyrelse – og
vi arbejder aktivt for diversitet og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen. 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.

Vores ambitioner

Vi planlægger i 2020:

•	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.

•	At skabe forbedrede rammer for ligestilling mellem kønnene gennem
vores diversitetsudvalg.

•	Vi vil sætte øget fokus på diversitet
og ligestilling.
•	Vi vil styrke vores medarbejderes
trivsel og kompetencer gennem politikker, videndeling, uddannelse og et
stærkt samarbejde.
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sundt og udviklende arbejdsmiljø, bl.a.
vores politik om mobning og chikane
samt om stress.

•	At have fortsat fokus på udviklingsforløb for vores stud.jur.er, advokater
og partnere.
•	At lancere et udviklingsforløb for
vores fuldmægtige, så de kan stå
stærkere som fremtidige advokater.
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Bech-Bruun i tal

240 42%
af kurserne
omhandlede
personlige
kompetencer

interne kompe
tencegivende
kursusdage blev
udbudt i 2019

543
medarbejdere

15

7,7

medarbejdere
har på et tidspunkt
i 2019 været
udstationeret

er gennemsnits
ancienniteten
i Bech-Bruun

281 262
kvinder

mænd

Partnere

Advokater

Fuldmægtige

Managing associates

7/63

53/68

44/48

3/5

kvinder/mænd

kvinder/mænd

kvinder/mænd

kvinder/mænd

Alle tal er fra den 31.12.2019

Ansvarlighed på arbejdspladsen
I Bech-Bruun har vi en række dokumenter og politikker med
fokus på vores medarbejderes trivsel og samarbejdspartnere,
heriblandt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Derudover har vi også en række interne politikker og retningslinjer inden for databeskyttelse.

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

En vigtig del af Bech-Bruuns mangfoldighedsindsats handler om at sørge for
lige vilkår og muligheder for mænd og
kvinder. Diversitet har været på dagsordenen i vores virksomhed i mange år,
ikke mindst med fokus på at fremme
antallet af kvinder i ledelsen, partnerkredsen og bestyrelsen.
For at opnå dette mål har vi foretaget en
række initiativer. Vi har bl.a. implementeret ændringer i struktur og processer
vedrørende karriereudvikling og -forløb,
ligesom vi har foretaget en grundig in-

tern undersøgelse af, hvad Bech-Bruun
kan gøre for at få flere kvindelige partnere samt for at fastholde senioradvokater
(M/K), som ikke ønsker eller har mulighed for at blive partnere.
På den baggrund og i overensstemmelse med Bech-Bruun-modellen har
vi tydeliggjort kompetenceprofilerne
for de forskellige anciennitetstrin og på
baggrund af disse bl.a. udarbejdet en ny
procedure for MUS-samtaler. Samtidig
er den løbende forventningsafstemning
forbedret og løbende feedback udbyg-

Kønsfordeling
i Bech-Bruun
Andelen af kvinder i Bech-Bruun udgjorde den
31. december 2019 knap 52 procent. Andelen af
kvinder blandt advokatfuldmægtige udgjorde cirka 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.
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get. Vores ambitiøse ledelses- og uddannelsesprogram STRETCH understøtter 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 BechBruun yderligere kan fremmes.
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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 diversitetsudvalg, partner Lise Lauridsen.

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 indehavere, og dermed øge sandsynligheden for flere
kvinder i bestyrelsen.

På baggrund af disse initiativer vil udvalget inden sommerferien 2020 aflevere
en rapport med konklusioner og forslag
til Bech-Bruuns direktion og bestyrelse:
- Fremmelse af diversitet i en organisation kræver løbende fokus. Med udgangspunkt i de konklusioner vi i udvalget 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 organisationen, siger Lise Lauridsen.
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Et udbytterigt
uddannelsesforløb
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 forretningsforståelse, samfunds- og branchekendskab,
menneskelig indsigt og ikke mindst evnen til at samarbejde.
Uddannelsen løber over seks år og er
skræddersyet til at klæde Bech-Bruuns
advokater godt på til at møde de forandringer, der påvirker både advokatbranchen 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.

”

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
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STRETCH I 2019:

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

87,7%
har evalueret kurserne og givet feedback

4,44* 4,41* 4,81*
var den
gennemsnitlige
evaluering af
kurserne

var vurderingen
af undervisningens
relevans i forhold
til den faglige- og
personlige
udvikling

var den
gennemsnitlige
evaluering af
vores undervisere

* På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest
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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 forretningsmæssig sparringspartner og rådgiver.
- Vores klienter kræver ikke blot juridisk specialisering og
højt fagligt niveau. De forventer, at vi arbejder helhedsorienteret 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 forventning 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 undervisningen gennemføres sammen med MBA-hold. Uddannelsesforløbet 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 ledelsesområder, 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 managing 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 uddannelsen bygget op om indsigten i klienters forretning
og de værktøjer, som er nødvendige for at opnå de kompetencer, der kræves for at blive en endnu bedre leder
og rådgiver. Derudover har programmet en moderne, praktisk tilgang til relevante problemstillinger fra
erhvervslivet.
- Uddannelsen giver vores managing associates konkrete
og effektive værktøjer, som umiddelbart efter undervisningen kan anvendes i deres daglige rådgiver- og lederrolle, siger adm. direktør Christian Ejvin Andersen.
Uddannelsesforløbet, som kører frem til marts 2020,
suppleres med et sideløbende online Harvard ManageMentor-program.
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Fokus på de
jurastuderendes
trivsel
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. stressrådgiver og mentaltræner Thomas
Pape fra stressklinikken SPINE og består af forskellige workshops med fokus
på samarbejdsrelationer, selvindsigt,
stresshåndtering, trivsel, kommende arbejdsliv mv. Elementer, der normalt ikke
er fokus på under studietiden, men som
vi mener, er vigtige for fremtidens medarbejdere, og ikke mindst jurister.

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 personprofilanalyse og en række 1:1-samtaler med Thomas Pape.

65 14 131
stud.jur.er. deltog
i udviklingsforløbet
INITIATE i 2019

kursusdage blev brugt
på workshops

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 indefra 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.”
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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
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Samfund
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 forretningsmodel og samarbejdsform, ikke alene
internt, men også i forhold til vores omgivelser. Hvert år deler vi ud af vores
viden ved en lang række gratis kurser,
arrangementer og gå-hjem-møder.

Vi har bl.a. lanceret CSR-programmet
BB Impact, hvor vi med vores juridiske
rådgivning er med til at hjælpe bæredygtige 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.

Vores ambitioner

Vi planlægger i 2020:

•	Vi vil tage samfundsansvar gennem
uddannelse og videndeling.

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

•	Vi vil bruge vores juridiske kernekompetencer til at gøre en samfundsmæssig forskel.
•	Vi vil arbejde mod en bæredygtig
fremtid med vores CSR-program
BB Impact.
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•	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.

Også i dette arbejde er vi meget opmærksomme på, hvem vi samarbejder
med, yder pro bono-arbejde til og sponserer, så vi sikrer transparens og ikke risikerer overtrædelse af vores etiske retningslinjer.
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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.

I 2018 igangsatte vi de allerførste pilotprojekter i vores CSR-program, hvor vi
arbejder fokuseret sammen med nogle
af landets mange dygtige startup-virksomheder 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
somhed, kan manglende håndtering af
juraen vanskeliggøre eller forhindre succes 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
tættere på succes med deres bæredyg
tige mål, siger CSR-ansvarlig og
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senioradvokat Ditte Lassen-Kahlke. De
juridiske forhold er dog vanskelige at
håndtere for mange startups:

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

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

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 udskudt 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
bæredygtig udvikling.

Vores udvalgte
startups
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.

Foodture
– fremtidens
fødevare
Foodture producerer et plantebaseret
protein kaldet tempeh bestående af
nordiske bælgfrugter. Gennem specifikke 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 forhold til smag, sundhed og funktion.
Foodture understøtter særligt FN’s
verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og
produktion.
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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 verdensmål 1 om at afskaffe fattigdom.

Climate Solutions
– permanent lagring
af CO2 i fast form
Vital Beats
– banebrydende
telemedicin
til hjertepatienter
For at levere den bedste behandling til
kroniske hjertepatienter er det afgørende, at lægerne er i stand til at opdage
og forudsige tegn på forværring, så tidligt 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 behandlingsforløb. Vital Beats’ vision er at revolutionere telemedicinsk behandling af
hjertepatienter og skabe grundlag for et
sundhedsvæsen, der i fremtiden er mere
forebyggende og personaliseret.

Climate Solutions vil med deres
”Carbon Capture and Storage”-opfindelse 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 Solutions’ vision at reducere nuværende og
fremtidige CO2-udledninger samt nedbringe fortidens CO2-aftryk nationalt
og internationalt.
Climate Solutions understøtter særligt
FN’s verdensmål 13 om klimaindsats.

Vital Beats understøtter særligt FN’s
verdensmål 3 om sundhed og trivsel.
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En uge med fokus
på klima og FN’s
17 verdensmål

”

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.un.org og www.verdensmaalene.dk
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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.

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-livstruende situationer til søs og hjælper det
officielle beredskab. Bech-Bruun støtter
foreningens arbejde ved at levere juridisk bistand pro bono og har i 2019 bl.a.
hjulpet med forsikrings- og skatteforhold, donationspolitikker, GDPR, ansættelses- og lejekontrakter samt diverse
indkøb af redningsbåde og udstyr.
En Bech-Bruun-partner har desuden
i mange år været med i foreningens
bestyrelse.
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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 programmet adgang til en juridisk hotline pro
bono til sparring om juridiske spørgsmål
og udfordringer, bl.a. vedrørende ejerstruktur 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.

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 forældremyndighed til erstatning og forsikringsforhold.

Djøf
Djøfs iværksætterretshjælp er en hjælp
til Djøfs medlemmer, der enten er iværksættere 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 gennem retshjælpen kan søge råd om juridiske 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 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 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 arrangementer både på og uden for hospitalerne.
Syge børn kæmper med mange indlæggelser, svære smerter, angst for operationer 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-Bruunpartner sidder i SMILfondens bestyrelse.
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Modern
Slavery Act
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.

61

Beretning 2019 · CSR · Samfund

Bech-Bruun
Academy
I Bech-Bruun Academy kombinerer
vi jura og forretningsforståelse med personlig 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 rådgivere. På baggrund af denne indsigt
tilbyder vi klienter, samarbejdspartnere, studerende og andre interesserede at deltage i gratis undervisning i

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

fx ny eller ændret lovgivning, udviklingen i erhvervslivet og samfundsrelevante 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.

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

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

79 4,6

*

gratis kurser,
gå-hjem-møder og
heldagsarrangementer
blev udbudt i
Bech-Bruun Academy
i 2019

* På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest
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var den gennemsnitlige
evaluering af kurserne
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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.

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

Advokatsamfundet

Danske Miljøadvokater

International Bar Association

ATV-Fonden for Jord og Grundvand

Danske Mediatoradvokater

JASCHA-fonden

DAKOFA

Den Danske Søretsforening (CMI)

Mediationsinstituttet

Danmarks Skatteadvokater

DenmarkBridge

Dansk Forening for Arbejdsret

Det Danske Selskab for Byggeret

Miljøministeriets ekspertpanel
til forenkling af miljø- og natur
lovgivningen

Dansk Forening for Konkurrenceret

Det Danske Selskab for
Forsikringsret (AIDA)

Dansk Forening for Selskabsret
Dansk Forening for Udbudsret
Dansk Industri
Danske Advokater
Danske IT-advokater

TerraLex
Voldgiftsinstituttet

Foreningen af Danske Insolvens
advokater

World Law Group

Foreningen for Samfundsansvar
i Byggeriet
International Association of Young
Lawyers (AIJA)

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

Advokatsamfundets Procesretsudvalg

Ekspropriationsudvalget

Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg

Erhvervsankenævnet
Konkurrenceankenævnet

Danske Advokaters fagudvalg for
selskabsret

Pressenævnet
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Udvalgte
sponsorater
Bech-Bruun har i 2019 støttet mere end 20 virksomheder, organisationer
og foreninger økonomisk. Her er et udpluk af sponsoraterne.

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

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

AROS
Et af Nordeuropas største kunstmuseer med 20.700 kvadratmeter fordelt over 10 etager.

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

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 lokalgrupper i de fire universitetsbyer, Aalborg, Aarhus, Odense og
København udgør ELSA Denmark det danske netværk i ELSA.

Erhverv Aarhus
Uafhængig erhvervsorganisation, der sammen med medlemsvirksomhederne 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.
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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 daværende generalsekretær, Kofi Annan, for at mobilisere virksom
heder i hele verden til en mere bæredygtig fremtid.

Yngre Jurister
Forening for advokatfuldmægtige, yngre advokater og privat- eller offentligt ansatte jurister, der har til formål at varetage medlemmernes faglige interesser og skabe brugbare
netværk fx ved afholdelse af kurser, foredrag, virksomhedsbesøg og sociale arrangementer.
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Et grundlæggende element i Bech-Bruuns sociale
ansvar er tilsagnet om at efterleve menneskerettighedsprincipperne. 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 beskyttelsen 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 konkrete 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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Miljø
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 ressourceoptimere ved at minimere og retænke
vores forbrug. I forhold til negativ påvirkning af miljø og klima har vi ikke
væsentlige direkte risici, da vi ikke er en
produktionsvirksomhed, men vi er opmærksomme 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
energibesparende it-udstyr, ligesom
vi har fokus på mindre madspild og
mere økologi.

Vedvarende energi er et strategisk forretningsområde i Bech-Bruun. Ikke alene har vi opbygget en unik ekspertise på
området, men det er også et af de steder, 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.

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 byggebranchen.

Vores ambitioner

Vi planlægger i 2020:

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

•	Fortsat at engagere os i bæredygtig
udvikling i byggebranchen.

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

•	At øge omfanget af vores rådgivning
på store vedvarende energiprojekter.
•	Fortsat at udskifte elektronik, elpærer
mv. til mere miljørigtige alternativer.

• Vi vil bruge grønne leverandører.
•	At øge andelen af økologi i vores
køkken og fortsat fokusere på at minimere madspild.
•	At fortsætte vores samarbejde med
grønne leverandører.
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19,7%

22.864

er vores forbrug på
kopipapir faldet fra 2018
til 2019 – svarende til
1.175.000 ark kopipapir

kilometer har vi cyklet
i 2019, da vi deltog i Cyklist
forbundets kampagne
”Vi cykler til arbejde”

49%

5%

i vores køkken er økologi

er vores kødforbrug faldet

Grønne leverandører
Vi har ikke kun fokus på vores forbrug
og på at optimere bæredygtige arbejdsgange, 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 udvikling af egne person- og varetransporter,
informerer kunder om miljømærkede og
miljøtilpassede produkter og tjenesteydelser og samarbejder med leverandører om at udvikle miljøtilpasset logistik,
produkter og emballage.

Oversigt over forbrug
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.
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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.

CO2-aftrykket fra byggematerialer har
vist sig at være langt større end hidtil
antaget, og særligt i 2019 har byggebranchen taget bæredygtighed og verdensmål 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 samlede CO2-forbrug. I den forbindelse er
byggebranchen en afgørende faktor,
hvis det cirkulære samfund skal blive
en realitet, siger partner Jacob Brandt,
specialist i miljø, naturbeskyttelse, planlægning og forsyning.

Bæredygtig anvendelse af
reglerne
Men med bæredygtigt byggeri følger en
række potentielle udbuds- og entrepriseretlige 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 integration af bl.a. genbrugsmaterialer i udbud af byggeopgaver, ligesom vi rådgav
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om, hvordan den nuværende regulering
bør anvendes for at fremme bæredygtighed i byggeriet.
Som formand for Byggesocietetets
bæredygtighedsudvalg har Jacob Brandt
bl.a. været med til at sætte fokus på både
verdensmål og bæredygtighed i byggeog ejendomsbranchen:
- Bæredygtighedscertificeringen DGNB
er en selvfølge for mange bygherrer, og
rigtig mange investorer ser det som en
klar forudsætning for særligt den langsigtede investering. Men vi har i bæredygtighedsudvalget bl.a. sat fokus på, at
certificeringen også kan misbruges, fortæller Jacob Brandt.

- Vi har ved flere velbesøgte arrangementer sat fokus på bæredygtig jordhåndtering, 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 byudvikling 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 deponeringsanlæg, 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 særligt om, hvordan man kan understøtte
genbrug af byggematerialer uden at
komme på kant med gældende udbudsregler, herunder ved inddragelse af genbrugsmaterialer som led i både prækvalifikation, som konkurrenceparameter og
som kontraktvilkår.

Grønnere jordhåndtering

- 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.

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

Claus Berg holdt i 2019 oplæg på en
række konferencer mv. om de udbudsog entrepriseretlige aspekter af genbrug
af byggematerialer, bl.a. den store
”Building Green”-konference om bæredygtigt byggeri i Forum i efteråret 2019.
Et arbejde han vil fortsætte i 2020.
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Vi arbejder for
vedvarende energi
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 specialister. I 2018 åbnede vi desuden et kontor
i New York for at kunne følge med internationale klienter på vindenergiområdet 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.

Energi til 3,6 mio. husstande
3600 MW eller 3,6 GW grøn energi, svarende til 3,6 mio. danske husstandes 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 underliggende 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
verdensplan 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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Etik &
Compliance
Som advokatvirksomhed har vi et stort
etisk ansvar. Vores arbejde og forretningsmetoder er baseret på god opførsel og respekt for vores klienter,
medarbejdere og omgivelser. Med udgangspunkt 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 forventningerne til vores medarbejderes og
vores egen etiske adfærd og fastlægger
rammerne for vores dialog med forretningsforbindelser og andre interessenter. 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.

Vores klienter og samarbejdspartnere
skal altid kunne regne med, at vi handler 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, herunder 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

de fleste danske virksomheder og organisationer 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 samarbejdspartnere, som vi forsøger at holde opdaterede på området i både vores rådgivning,
vores kurser og arrangementer samt via
de nye innovative digitale complianceydelser, vi har lanceret.

Vores ambitioner

Vi planlægger i 2020:

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

•	At fortsætte med at sætte de højeste
etiske standarder.

•	Vi vil sikre intern compliance på højeste niveau.
•	Vi vil sikre en kontinuerlig opdatering
af vores systemer og udvikling af it-
værktøjer, så vi altid kan servicere vores klienter effektivt og betryggende.
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•	At optimere vores it-værktøjer og
-sikkerhed kontinuerligt.
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Compliance
i Bech-Bruun
største afdeling, der bl.a. beskæftiger sig
med databeskyttelsesretlige spørgsmål.

Skærpet finansiel regulering og nye digitale teknologier er blot
nogle af de tendenser,
der har skabt øget
fokus på virksomheders 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
dagsordenen 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.
Som advokatvirksomhed er Bech-Bruun
omfattet af reglerne om bekæmpelse af
hvidvask og terrorfinansiering og om beskyttelse af personoplysninger. Regler,
som ikke har betydning for indholdet af
de ydelser, vi leverer, men som forpligter
os, fordi vi bistår ved transaktioner mellem personer og virksomheder, og i den
forbindelse kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger om vores klienter og
deres ejere.

Sikrer også klienternes
compliance

Når vi fx bistår danske og udenlandske
klienter med køb og salg af virksomheder 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 terrorisme. Vi har derfor siden 2010 udviklet et
af de mest fintmaskede systemer i advokatbranchen til screening af klienter og
disses reelle ejere, når vi påtager os en
opgave for dem, og vi overvåger klientforholdene i overensstemmelse med
vores pligter efter hvidvaskloven, fortæller videnpartner Lars Lindencrone
Petersen.

Danmarks største
databeskyttelsesafdeling
Dette arbejde er forankret i vores afdeling for Corporate Compliance & Investigations – i daglig tale CCI – og i gruppen
af vores såkaldte compliance-controllere. Disse er højt specialiserede medarbejdere, 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 kundekendskabsprocedurer for klienter, som selv er omfattet af hvidvaskloven, men som foretrækker at lade Bech-Bruun foretage de
nødvendige undersøgelser og kontroller,
siger Lars Lindencrone Petersen.
Opfyldelsen af vores pligter efter hvidvaskloven indebærer uundgåeligt, at vi
behandler personoplysninger om vores
klienter og disses reelle ejere. Til denne
opgave har Bech-Bruun i CCI landets

Udover at sikre vores interne compliance
har Bech-Bruuns specialister også rådgivet et stort antal klienter i forhold til at
sikre, at de lever op til EU’s databeskyttelsesforordning, herunder ydet bistand
til indgåelse af databehandleraftaler,
som sikrer, at klienterne har den nødvendige 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 overtrædelser af lovgivningen straffes stadig
hårdere og mere konsekvent og kan
medføre ikke alene store bøder og på
visse områder frihedsstraf, men også alvorlig skade for en virksomheds omdømme, siger Lars Lindencrone Petersen.
- Det er samtidig et meget komplekst
område, som mange virksomheder finder 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 lovgivningen.
Via outsourcing-funktionen DPO
Service fungerer Bech-Bruun som ekstern 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 lovgivningens regler i håndteringen af personoplysninger. Tilsvarende benytter mange
klienter Bech-Bruuns compliance-værktøj, 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 tilstrækkelige og ajourførte kvalifikationer.
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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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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 advokatskik 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 offentligheden. Det handler om medarbejdervendte værdier om god
ledelse og diversitet, men også generelle værdier om etik,
socialt ansvar samt åbenhed og gennemsigtighed.

Etiske retningslinjer
Bech-Bruuns etiske retningslinjer er udarbejdet for at bidrage 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 medarbejdere,
klienter og samarbejdspartnere ens uden hensyntagen til
race, hudfarve, køn, alder, nationalitet, religion, etnisk tilhørsforhold eller andre kendetegn. Vi tillader ikke diskrimination eller chikane af nogen art. Medarbejdere, der BechBruun 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 sanktion. 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 modtage
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 medarbejdere 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 kontaktinformationer – det sker bl.a. via årlig ledelsesrapportering, 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.
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SMUGKIG IND I 2020:

Værdiskabende
specialistrådgivning
og udvikling af
nye digitale ydelser
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dertrivsel. For kun sådan, mener vi,
at vi kan bevare positionen som en af
Danmarks absolut førende advokatvirksomheder fremover.

Nye innovative digitale ydelser

2020 bliver endnu et travlt og spændende år for Bech-Bruun. Vi vil have
stærkt fokus på at implementere vores
forretningsstrategi og vil i den forbindelse glæde os til at fortsætte den markante
udviklingsproces, vi satte i gang i 2019.

Heri ligger også et ønske om i så høj
grad som muligt at følge vores rådgivning helt til dørs og dermed skabe den
størst mulige værdi af vores rådgivning.

Specialister med forståelse for
helheden

Den værdiskabende rådgivning vil vi
fortsat lade udspringe af et stærkt og
fokuseret samarbejde – en værdi, som
også fremadrettet vil gennemsyre kulturen i Bech-Bruun. En kultur, hvor vi
samtidig anerkender, at øget klient- og
markedsforståelse er nødvendig for at
kunne forblive de betroede rådgivere, vi
er for vores klienter i dag. Det kræver, at
vi kontinuerligt uddanner os, udvikler os,
dygtiggør os og har fokus på medarbej-

Inden for vores kerneforretning, den højt
specialiserede juridiske rådgivning, vil vi
fortsat udvide ekspertisen og holde os
opdaterede på alt, hvad der rør sig og
kan påvirke vores klienter inden for hvert
af vores juridiske rådgivningsområder.
Vi vil kombinere vores specialistviden
med et fortsat øget fokus på den helhed,
vores rådgivning og klienter er en del af.

Kompetenceudvikling og
trivsel

Mere specifikt kræver det forståelse for
nye behov hos klienterne. Behov, som
har ændret sig og fortsat vil ændre sig
i takt med den teknologiske udvikling.
Som svar på denne udvikling har innovation og udvikling af nye digitale ydelser
stået højt på dagsordenen i Bech-Bruun
i 2019, og vi har sat mange skibe i søen
på dette område i erkendelse af, at markedet for juridiske ydelser er under forandring. Vi har udviklet de første af en
lang række innovative ydelser, ligesom
vi har etableret en intern legaltech-afdeling samt vores eget legaltech-selskab.
Vi glæder os til også i 2020 at skabe
endnu flere nye ydelser via spændende
co-creation-projekter med vores klienter, ligesom vi vil få travlt med at integrere de eksisterende ydelser både i vores
virksomhed og i klienternes mindset.

Mere vedvarende energi
Endeligt vil det nye år være præget af
et fortsat fokus på vores arbejde ude
omkring i verden. Vi vil bl.a. arbejde på
en fortsat vækst i vores hastigt voksende
afdeling Renewable Energy. Her er flere
store offshore vindenergi-projekter allerede i støbeskeen, ligesom vi vil arbejde
intenst på yderligere at udbrede vores
unikke viden på området både herhjemme og i nye lande. På baggrund af den
positive erfaring vi har fået med at være
fysisk til stede på de store internationale
vindenergi-projekter i 2019, forventer vi
også i 2020 at udstationere medarbejdere til kommende nye projekter.
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Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
CVR-nr. 38538071

Årsrapport 2019
Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26.03.2020

Dirigent
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Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
CVR-nr.: 38538071
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bestyrelse
Jacob Hjortshøj, formand
Claus Berner Nielsen, næstformand
Steen Jensen, næstformand
Steen Puch Holm-Larsen
Per Hemmer
Torben Brøgger-Mikkelsen
Thomas Munk Rasmussen

Direktion
Simon Evers Hjelmborg, adm. dir.

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags
dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019 for Bech-Bruun Advokatpartnerselskab.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet

af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter
vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 26.03.2020

Direktion

Simon Evers Hjelmborg
adm. dir.

Bestyrelse

Jacob Hjortshøj
formand

Claus Berner Nielsen
næstformand

Steen Jensen
næstformand

Steen Puch Holm-Larsen

Per Hemmer

Torben Brøgger-Mikkelsen

Thomas Munk Rasmussen
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab for
regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og ﬁnansielle stilling
pr. 31.12.2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 01.01.2019- 31.12.2019 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

80

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er
ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift,
hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabs
princippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har
andet realistisk alternativ end at gøre
dette.

Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er
uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl,
og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke
en garanti for, at en revision, der udføres
i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan ﬁndes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og
kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indﬂydelse på de
økonomiske beslutninger, som brugerne
træﬀer på grundlag af årsregnskabet.

Ledelsens ansvar for
årsregnskabet

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager
vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen
af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at ud
arbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

·	Identiﬁcerer og vurderer vi risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
·	Opnår vi forståelse af den interne
kontrol med relevans for revisionen
for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om eﬀektiviteten
af selskabets interne kontrol.
·	Tager vi stilling til, om den anvendte
regnskabspraksis, som er anvendt af
ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
·	Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om selskabets evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modiﬁcere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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·	Tager vi stilling til den samlede
præsentation, struktur og indhold
af årsregnskabet, herunder note
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et ret
visende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste
ledelse om blandt andet det planlagte
omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisions
mæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identiﬁcerer under revisionen.

København, den 26.03.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Stine Eva Grothen
Statsautoriseret revisor
MNE nummer 29431

Udtalelse om
ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af års
regnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbin
delse overveje, om ledelsesberetningen
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes
at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er herudover at overveje,
om ledelsesberetningen indeholder
krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det
vores opfattelse, at ledelsesberetningen
er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal

2019
t.kr.

2018
t.kr

2017
t.kr.

829.958

813.055

745.055

695.191

689.279

620.579

Driftsresultat

19.731

18.582

18.633

Resultat af ﬁnansielle poster

(140)

118

(1.136)

19.591

18.700

17.497

Balancesum

620.917

578.506

559.567

Egenkapital

160.850

156.774

170.932

Pengestrømme fra driftsaktivitet

(32.379)

12.238

18.051

17.509

(20.363)

1.345

Bruttoavance (%)

83,76

84,78

83,29

EBIT-margin (%)

2,38

2,29

2,50

Nettomargin (%)

2,36

2,30

2,35

Egenkapitalforrentning (%)

12,34

11,41

10,20

Soliditetsgrad (%)

25,91

27,10

30,55

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat

Årets resultat

Pengestrømme fra ﬁnansieringsaktivitet

Nøgletal

Ved bedømmelsen af årets resultat skal
det tages i betragtning, at virksomhedsdeltagerne i selskabet tillige er indehavere i selskabet, og at vederlaget til disse
er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger.

Bruttoavance (%):

Egenkapitalforrentning (%):

Bruttoresultat x 100

Årets resultat x 100

Nettoomsætning

Gns. egenkapital

EBIT-margin (%):

Soliditetsgrad (%):

Hoved- og nøgletal er deﬁneret og
beregnet i overensstemmelse med
Finansforeningens gældende version af
“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

Driftsresultat x 100

Egenkapital x 100

Nettoomsætning

Balancesum

Nettomargin (%):
Årets resultat x 100
Nettoomsætning
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Virksomhedens væsentligste
aktiviteter
Bech-Bruun Advokatpartnerselskabs
hovedaktivitet er at drive advokatvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og
økonomiske forhold
Forretningsmæssigt har 2019 været et
godt år for Bech-Bruun. Vi leverede
endnu engang et rekordresultat på både
top- og bundlinje. Vores omsætning
steg i 2019 til et rekordhøjt niveau på
830 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,1
procent i forhold til 2018. Vi har oplevet
vækst på en række områder. Ikke mindst
inden for vedvarende energi, som har
været et strategisk indsatsområde for os
i 2019, har vi opnået en stærkt øget omsætning, og vi forventer at dette område
vil vækste yderligere i 2020. Men også
bl.a. på områderne arbejdsret, økonomisk analyse og skat/generationsskifte
har vi skabt en pæn vækst.
Ledelsen anser årets resultat på 19,6 mio.
kr. som tilfredsstillende.

Usikkerhed vedrørende
indregning og måling
Der er ikke konstateret usikkerheder
eller risici, som har særlig påvirkning på
indregningen og målingen af posterne
i årsregnskabet.

Forventet udvikling
Bech-Bruun gik ind i 2020 med en forventning om at opretholde samme høje
aktivitetsniveau, som vi så i 2019, med en
forventet stigning i omsætning og resultat på niveau med udviklingen fra 2018
til 2019.

Samtidig havde vi en forventning om,
at 2020 kunne være året, hvor vi så en
mulig ændring i konjunkturer med et
øget aktivitetsniveau inden for rekonstruktioner og konkurser og en negativ
effekt på andre rådgivningsområder. Vi
forventede at være godt rustet til denne
mulige omstilling og forventede således
ikke, at dette ville have nogen større effekt på det forventede resultat for 2020.
Med Covid-19 og deraf afledte væsentlige samfundsindgreb er der endnu for
en periode af ukendt varighed indtruffet
en markant nedsættelse af den økonomiske aktivitet i samfundet, og vi må forvente et nedsat aktivitetsniveau blandt
vores klienter og hos os. Det forventes
at få en negativ effekt på vores 2020resultat, men det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage et
pålideligt skøn over den endelige effekt.

Særlige risici
Bech-Bruun har alene påtaget sig risici,
som normalt kan forbindes med drift af
advokatvirksomhed, ligesom en balanceret klientportefølje minimerer risikoen for tab på debitorer. Bech-Bruun har
tegnet en passende ansvarsforsikring i
et anerkendt forsikringsselskab som afdækning af risici relateret til et eventuelt
professionsansvar.

Redegørelse for
samfundsansvar
Som advokatvirksomhed har vi en særlig
rolle i samfundet, og det er et ansvar, vi
tager meget alvorligt. Vi indtænker ansvarlighed på tværs af hele forretningen
og arbejder tæt sammen om at omdanne FN Global Compacts 10 principper til
konkrete handlinger inden for fokusområderne Mennesker, Samfund, Miljø og
Etik & Compliance, som vi formelt tilsluttede os i 2009. Vores tilslutning skal
fortsat ses som et udtryk for et ønske om
at bakke op om udbredelsen af interna
tionalt anerkendte konventioner om
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Læs
mere på siderne 40-73.

Begivenheder efter
balancedagen
Der er ikke indtrådt eller konstateret
forhold fra balancedagen frem til regnskabsaflæggelsen, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Udbruddet og spredningen af COVID-19,
som er indtrådt og konstateret efter balancedagen og før regnskabsaflæggelsen, forrykker ikke vurderingen af årsrapporten for 2019, da der ikke er forhold
omfattet af begivenheden, som vil få effekt på årsregnskabet.

Videnressourcer
Bech-Bruun har stort fokus på rekruttering, fastholdelse og faglig udvikling
af alle medarbejderes kompetencer og
specialer. Læs mere på side 12-13 og
siderne 44-53.

Antal
1

Nominel værdi
kr.
200.000

Andel af
virksomheds
kapital
%
1,79

Erhvervede kapitalandele

1

200.000

1,79

Egne kapitalandele

5

1.000.000

8,93

Beholdning af egne kapitalandele

5

1.000.000

8,93

Egne kapitalandele

Egne kapitalandele

Købs- og
salgspris
kr.
200.000

Bech-Bruun har i 2019 erhvervet egne kapitalandele i forbindelse med partneres udtræden som ejere.
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Resultatopgørelse for 2019
Note

2019
kr.

2018
kr.

1

829.958.029

813.054.864

(134.767.126)

(123.775.370)

695.190.903

689.279.494

(675.459.781)

(670.697.206)

Driftsresultat

19.731.122

18.582.288

Andre ﬁnansielle indtægter

2.034.239

1.703.980

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

Personaleomkostninger

84

3

Andre ﬁnansielle omkostninger

4

(2.174.487)

(1.586.268)

Årets resultat

5

19.590.874

18.700.000

Beretning 2019 · Årsregnskab

Balance pr. 31.12.2019
Aktiver

2019
kr.

2018
kr.

16.662.403

16.306.958

16.662.403

16.306.958

Anlægsaktiver

16.662.403

16.306.958

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

375.675.454

305.972.067

Note
Deposita
Finansielle aktiver

6

Igangværende arbejder for fremmed regning

7

114.508.410

137.409.600

Andre tilgodehavender

8

67.726.449

58.005.247

Periodeafgrænsningsposter

9

5.422.198

6.087.480

Tilgodehavender

563.332.511

507.474.394

Likvide beholdninger

40.921.603

54.724.739

Omsætningsaktiver

604.254.114

562.199.133

Aktiver

620.916.517

578.506.091
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Passiver

2019
kr.

2018
kr.

Virksomhedskapital

11.200.000

11.200.000

Øvrige reserver

107.158.410

130.259.600

Forslag til udbytte for regnskabsåret

42.492.064

15.314.118

160.850.474

156.773.718

2.250.000

2.347.477

2.250.000

2.347.477

33.900.000

32.705.000

Note

Egenkapital

Andre hensatte forpligtelser

10

Hensatte forpligtelser

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Anden gæld

11

10.858.785

0

Langfristede gældsforpligtelser

12

44.758.785

32.705.000

Kortfristet del af langfristede forpligtelser

12

1.200.000

600.000

72.964

0

661.040

580.000

18.126.754

18.470.843

Bankgæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
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Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

13

284.496.653

253.268.865

Anden gæld

14

108.499.847

113.760.188

Kortfristede gældsforpligtelser

413.057.258

386.679.896

Gældsforpligtelser

457.816.043

419.384.896

Passiver

620.916.517

578.506.091

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

16

Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse

17

Transaktioner med nærtstående parter

18
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Egenkapitalopgørelse for 2019
Virksomhedskapital
kr.

Øvrige reserver
kr.

Forslag til
udbytte for
regnskabsåret
kr.

11.200.000

130.259.600

15.314.118

156.773.718

Udbetalt ordinært udbytte

0

0

(15.314.118)

(15.314.118)

Øvrige egenkapitalposteringer

0

(200.000)

0

(200.000)

Årets resultat

0

(22.901.190)

42.492.064

19.590.874

11.200.000

107.158.410

42.492.064

160.850.474

Egenkapital primo

Egenkapital ultimo

I alt kr.
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Pengestrømsopgørelse for 2019
2019
kr.

2018
kr.

19.731.122

18.582.288

(50.878.170)

(7.311.474)

(97.477)

608.420

(31.244.525)

11.879.234

Modtagne ﬁnansielle indtægter

1.040.236

1.703.980

Betalte ﬁnansielle omkostninger

(2.174.487)

(1.344.876)

(32.378.776)

12.238.338

Optagelse af lån

33.022.788

12.495.550

Udbetalt udbytte

(15.314.118)

(32.258.313)

Køb af egne aktier

(200.000)

(600.000)

Pengestrømme vedrørende ﬁnansiering

17.508.670

(20.362.763)

(14.870.106)

(8.124.425)

54.724.739

63.090.556

994.006

(241.392)

40.848.639

54.724.739

40.921.603

54.724.739

(72.964)

0

40.848.639

54.724.739

Note
Driftsresultat
Ændringer i arbejdskapital
Andre hensatte forpligtelser
Pengestrømme vedrørende primær drift

Pengestrømme vedrørende drift

Ændring i likvider

Likvider primo
Valutakursreguleringer af likvider
Likvider ultimo

15

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til banker
Likvider ultimo
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Noter
1 Nettoomsætning

2019
kr.

2018
kr.

852.859.219

809.668.982

(137.409.600)

(127.673.718)

0

(6.350.000)

114.508.410

137.409.600

829.958.029

813.054.864

2019
kr.

2018
kr.

351.000

281.500

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

56.500

48.500

Andre ydelser

174.000

92.500

581.500

422.500

2019
kr.

2018
kr.

622.644.964

623.273.048

20.942.720

18.669.251

3.475.541

3.163.446

28.396.556

25.591.461

675.459.781

670.697.206

411

408

Årets afsluttede arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning 01.01.2019
Køb i året
Igangværende arbejder for fremmed regning 31.12.2019
Aktiviteter i alt

2 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Lovpligtig revision

3 Personaleomkostninger

Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

Selskabets bestyrelse og direktion har ikke modtaget ledelsesvederlag i regnskabsåret.
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4 Andre ﬁnansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt
Valutakursreguleringer

2019
kr.

2018
kr.

2.174.487

1.344.877

0

241.391

2.174.487

1.586.268

I posten ”Renteomkostninger i øvrigt” indgår forrentning på mellemregninger med virksomhedsdeltagerne
i selskabet på 576.997 kr.

5 Forslag til resultatdisponering

2019
kr.

2018
kr.

Ordinært udbytte for regnskabsåret

36.142.064

15.314.118

Overført resultat

(16.551.190)

3.385.882

19.590.874

18.700.000

6 Finansielle aktiver

Deposita
kr.

Kostpris primo

16.306.958

Tilgange
Kostpris ultimo

16.662.403

Regnskabsmæssig værdi ultimo

16.662.403

7 Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning
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355.445

2019
kr.

2018
kr.

114.508.410

137.409.600

114.508.410

137.409.600
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8 Andre tilgodehavender

Øvrige tilgodehavender

2019
kr.

2018
kr.

67.726.449

58.005.247

67.726.449

58.005.247

I regnskabsposten ”Øvrige tilgodehavender” indgår et nettoklientmellemværende på 19.600.398 kr.
opgjort som forskellen mellem indestående på klientkonti på 823.443.034 kr. og klienttilsvar på
803.842.636 kr.

9 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiverne omfatter udelukkende forudbetalte driftsomkostninger.

10 Andre hensatte forpligtelser
Forpligtelserne omfatter skønnede sagsomkostninger, herunder advokatomkostninger og eventuelle
erstatninger. I sagens natur er udfaldet af og tidspunktet for, hvornår ansvarssager afsluttes, usikkert,
men forpligtelserne vurderes alle afviklet inden for de kommende tre til ﬁre år.

11 Anden gæld

Feriepengeforpligtelser

12 Langfristede forpligtelser

Gæld til virksomhedsdeltagere
og ledelse

2019
kr.

2018
kr.

10.858.785

0

10.858.785

0

Forfald inden
for 12 måneder
2019
kr.

Forfald inden
for 12 måneder
2018
kr.

Forfald efter
12 måneder
2019
kr.

Restgæld
efter 5 år
2019
kr.

1.200.000

600.000

33.900.000

35.530.000

0

0

10.858.785

0

1.200.000

600.000

44.758.785

35.530.000

Anden gæld

13 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Virksomhedsdeltagerne i Bech-Bruun Advokatpartnerselskab har indskudt lånekapital.
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14 Anden gæld

2019
kr.

2018
kr.

Moms og afgifter

45.082.374

40.909.615

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

26.368.903

29.128.197

Feriepengeforpligtelser

33.861.800

33.936.325

3.186.770

9.786.051

108.499.847

113.760.188

2019
kr.

2018
kr.

(56.213.562)

(27.305.120)

5.335.392

19.993.646

(50.878.170)

(7.311.474)

2019
kr.

2018
kr.

13.984.175

13.373.937

Anden gæld i øvrigt

15 Ændring i arbejdskapital

Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

16 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt

Selskabet har indgået lejeaftaler vedrørende eksisterende lejemål i København og Århus. Den samlede husleje
forpligtelse udgør 8.431 t.kr. pr. 31. december 2019.
Selskabet leaser inventar, indretning af lejede lokaler samt it fra JUT nr. 2099 A/S. Den samlede leasingforpligtelse
hertil udgør 5.553 t.kr. pr. 31. december 2019.

17 Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse
Ingen parter har bestemmende indﬂydelse på selskabet.
Selskabet har med bestyrelse og direktion (ledelse), som anses for nærtstående parter, haft nedenstående transaktioner.

18 Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på markedsmæssige vilkår
Ledelsesmedlemmer vil modtage udbytte, jf. note 5.
Der har herudover været løbende mellemværender med ledelsen såvel som med de øvrige virksomhedsdeltagere
i form af a conto vederlag, renteberegning mv.
Selskabets komplementar, Bech-Bruun Komplementar ApS, er ansvarlig deltager i selskabet og har for regnskabsåret
2019 modtaget et vederlag for komplementarhæftelse på 5 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse

Omregning af fremmed valuta

Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor).

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster
i fremmed valuta, som ikke er afregnet
på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdiﬀerencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis
betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som ﬁnansielle poster.

Årsregnskabet er aﬂagt efter samme
regnskabspraksis som sidste år.

Ændringer i regnskabs
mæssige skøn
Som følge af den nye ferielov, der træder
i kraft 1. september 2020, er restferie for
2018 indeholdt i feriepengeforpligtelsen
for 2019. Tidligere blev feriepengeforpligtelsen opgjort efter en summarisk
metode, hvor forpligtelsen blev målt som
en %-del af den ferieberettigede løn.
Den ændrede metode har netto påvirket
årets resultat negativt med 8.511 t.kr.
Feriepengeforpligtelsen, som er indregnet i regnskabsposten anden gæld
under kortfristede forpligtelser i balancen, er forøget med 8.511 t.kr., hvilket
samlet set har påvirket egenkapitalen
negativt med 8.511 t.kr.

Generelt om indregning
og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det
som følge af en tidligere begivenhed er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilﬂyde selskabet, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen,
når selskabet som følge af en tidligere
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles
pålideligt.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen,
i takt med at den aftalte tjenesteydelse
leveres. Nettoomsætning indregnes
eksklusive moms, afgifter og rabatter
i forbindelse med salget og måles til
dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed
regning indregnes i nettoomsætningen,
i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til
salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter
omkostninger, der vedrører selskabets
primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger,
salgsfremmende omkostninger mv. I
posten indgår endvidere nedskrivninger
af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Ved første indregning måles aktiver og
forpligtelser til kostpris. Måling efter
første indregning sker som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn
og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for selskabets
medarbejdere.

Ved indregning og måling tages hensyn
til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aﬂægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.

Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle indtægter består af
renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer og gæld og transaktioner i fremmed valuta.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Andre ﬁnansielle omkostninger
Andre ﬁnansielle omkostninger består
af renteomkostninger, herunder netto
kurstab vedrørende værdipapirer og
gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed
regning
Igangværende arbejder for fremmed
regning måles til salgsværdien af det
på balancedagen udførte arbejde på
sagerne samt de på sagerne medgåede
omkostninger.
Hvis salgsværdien af et igangværende
arbejde ikke kan opgøres pålideligt,
måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt
af om nettoværdien, der er opgjort som
salgsværdien med fradrag af modtagne
forudbetalinger, er positiv eller negativ.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter
måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante
beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er
vedtaget på generalforsamlingen. Det
foreslåede udbytte for regnskabsåret
vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget
i regnskabsåret indregnes direkte på
egenkapitalen ved udlodning og vises
som en særskilt post i ledelsens forslag til
resultatdisponering.
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Egne kapitalandele
Anskaﬀelses- og afståelsessummer samt
udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på øvrige reserver under
egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg
indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Kapitalnedsættelse ved annullering
af egne kapitalandele reducerer virksomhedskapitalen med et beløb svarende til kapitalandelenes nominelle værdi.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter
forventede omkostninger til tab på
ansvarssager.
Andre hensatte forpligtelser indregnes
og måles som det bedste skøn over de
omkostninger, der er nødvendige for på
balancedagen at afvikle forpligtelserne.
Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen
måles til tilbagediskonteret værdi.
Når det er sandsynligt, at de samlede
omkostninger vil overstige de samlede
indtægter på et igangværende arbejde
for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes
ved det pågældende arbejde.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til
amortiseret kostpris, der sædvanligvis
svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder
omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer
og ﬁnansiering samt likviderne ved årets
begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte
metode og opgøres som driftsresultatet
reguleret for ikke-kontante driftsposter
og ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af selskaber,
aktiviteter og ﬁnansielle anlægsaktiver
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samt køb, udvikling, forbedring og salg
mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaﬀelse af
ﬁnansielt leasede aktiver.
Pengestrømme vedrørende ﬁnansieringsaktiviteter omfatter ændringer i
størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger,
der er forbundet hermed, samt optagel
se af lån, indgåelse af ﬁnansielle leasing
aftaler, afdrag på rentebærende gæld,
køb af egne aktier og betaling af udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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