BESTYRELSESKURSUS FOR
FONDSMÆGLERSELSKABER

MÅLGRUPPE OG FORMÅL
Et kursus i grundlæggende bestyrelsesfaglighed for bestyrelsesmedlemmer i fondsmæglerselskaber, herunder
bestyrelsens opgaver og ansvar, inspireret af det lovpligtige grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i
pengeinstitutter (Finanssektorens Uddannelsescenter er Finanstilsynsgodkendt udbyder af grundkurset).
Bestyrelsesuddannelse er pt. ikke lovpligtigt for bestyrelsesmedlemmer i fondsmæglerselskaber.

UDBYTTE
Deltagerne får et grundlæggende indsigt i de områder, man som bestyrelsesmedlem i et fondsmæglerselskab skal
forholde sig til. Deltagerne bliver dermed bedre i stand til dels at sparre med og stille direktionen de rigtige spørgsmål og
dels at kvalificere bestyrelsens beslutninger i det hele taget, og dermed bidrage proaktivt til selskabets strategi og
værdiskabelse.

INDHOLD, FORMAT OG TIDSPUNKT
Kurset varer to dage med intensiv undervisning. Derudover forberedelse bl.a. i form af e-learning. Forventet opstart: 2.
kvartal 2019.
På kurset berøres følgende emner:
Dag 1

•
•
•
•
•
•
•

Rammerne for virksomhedens indretning herunder rammerne for bestyrelsens arbejde
Strategi og forretningsmodel – introduktion til værktøjer og inspiration til strategiarbejdet
Finanstilsynets rolle og fokus
Bestyrelsens rolle og ansvar
God selskabsledelse og governance
Beslutningstagning i bestyrelseslokalet
Helt kort: kapitalkrav og likviditet

Dag 2 (ikke i sammenhæng med dag 1)
• Regelsættet – hvad er rammerne for risikostyringen?
• Risikoanalyse - herunder risikoanatomi og risikoforståelse
• Operationelle risici
• Markedsrisici
• It-styring
• Risikostyring i praksis - herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion
Muligvis som e-learning (skal i givet fald udvikles, så det passer til fondsmæglere):
• Finansiel Rapportering og revision
• Hvidvask

DELTAGERPRIS:
Medlemmer af Fondsmæglerforeningen 15.500,-. Deltagelse for ikke-medlemmer 16.300 kr. Hertil kommer forplejning.
Beløbet er momsfrit.
Til afviklingen forudsættes minimum 20 deltagere. Ved deltagerantal under 20 tages forbehold for prisjustering. Justering
i pris kan desuden forekomme, hvis afvikling skal foregå i lokaler der ligger over prisniveau på Finanssektorens
Uddannelsescenters lokalitet i Skanderborg. Eventuel udvikling af e-learning aftales og prisfastsættes særskilt.
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