FÖRMIDDAGSSEMINARIUM PÅ AMBASSADÖRENS RESIDENS

Etik och moral
som grund för företags framgång

N

orden har under de senaste årtiondena dominerat
jämförelserna över de minst korrumperade län-

PROGRAM

derna i världen. Medborgarnas förtroende för myn-

digheter och statliga institutioner är starkt. Samma gäller
även i de flesta fall för förhållandet mellan arbetstagare och
arbetsgivare. Men är allting så bra som det verkar på ytan?
Leder den allmänna känslan av förnöjsamhet till att moraliska och etiska konflikter på arbetsplatserna tonas ned?
På seminariet diskuteras hur och varför ett medvetet etiskt
handlande i vardagen leder till bättre ekonomiska resultat
för företagen. Vi hör också ett antal representanter för
ledande nordiska företag berätta om de moraliska och
etiska utmaningar som ett bolag möter och om vilka möjligheter som finns till att hantera dem.

Välkommen till
ambassadörens residens
Ambassadör Liisa Talonpoika

Öppningsanförande
Kjell Skoglund, verkställande direktör
Finsk-svenska handelskammaren

Varför det etiskt rätta
är det ekonomiskt rätta
Karin Henriksson, WhistleB

Om evenemanget
Dag: 25 september 2018
Tid: kl 08.30 - 13.00. Seminariet avslutas med lunch.
Plats: Ambassadörens residens,
Västra Trädgårdsgatan 13, Stockholm.
Anmälan: Senast den 18 september 2018
på www.finsve.com/etik
Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt.

Paneldiskussion: Hur kan vi hantera
moraliska och etiska konflikter i företag?
I panelen:
Karin Henriksson, WhistleB, moderator
Kristin Nordström, SSAB
Ernst Grönblom, Helsinki Capital Partners
Anna Romberg, Cargotec

Lunch
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Etik och moral som grund för företags framgång
Tisdagen den 25 september 2018 kl 08.30 - 13.00.
Ambassadörens residens, Västra Trädgårdsgatan 13, Stockholm.

Presentation av talarna
Karin Henriksson

Liisa Talonpoika

Karin Henriksson är en av grundarna till Whist-

Liisa talonpoika är Finlands ambassadör i Sve-

leB, ett företag som tillhandahåller visselblås-

rige sedan maj 2018. Innan utnämningen var

artjänster och expertis till företag, myndigheter

hon avdelningschef för Europaavdelningen på

och organisationer i mer än 100 länder. Karin

Finlands utrikesministerium i tre år. Hon har

har även arbetat som hållbarhetskonsult samt

varit chef för den finländska beskickningen i

varit verksam inom EU i Bryssel. Karin är civilekonom från Hanken.

Haag och haft utlandsbeskickningar i Bryssel och Paris.

Kristin Nordström

Ernst Grönblom

Kristin Nordström har arbetat på SSAB sedan

Ernst Grönblom är delägare i Helsinki

2008 och utsågs 2016 till Head of Ethics &

Capital Partners Fondbolag Ab. Bolaget är

Compliance. Hon har tidigare arbetat med

föregångare inom etisk finans och har bevil-

bolagsfrågor och corporate governance på en

jats certifikat för ansvarsfullt företagande.

ledande advokatbyrå. Kristin har juristexamen

Grönblom arbetar som portföljförvaltare för

och ingår i Group Legal på huvudkontoret i Stockholm.

en av Finlands mest framgångsrika aktiefonder under 2013-2017.

Kjell Skoglund

Anna Romberg

Kjell Skoglund är verkställande direktör för

Anna Romberg är Chief Ethics & Compliance

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm.

Officer på Cargotec sedan juni 2016. Innan

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

dess var hon globalt ansvarig för Telias antikor-

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av

ruptionsprogram samt för företagets förbätt-

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra

ringsåtgärder i Eurasien. Anna är ekonomie

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.

magister och doktorerar inom corporate governance och compliance.
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