
  

 

Forretningsbetingelser version 2.0 pr. 1. maj 2021 

Forretningsbetingelser for Executive Bestyrelsesuddannelsen 
 

1. Indhold af bestyrelsesuddannelsen  
1.1) Mulighed for tilmelding til 9 dagsmoduler indenfor 12 måneder (et modul har 6 timers varighed) som følger 

(bemærk ændringer til modulerne kan forekomme): 

 

• Modul 1: Governance og bestyrelsens ansvar, pligter og økonomiske rolle 

• Modul 2: Regnskabsforståelse herunder ansvarsfordeling mellem ledelse og revision 

• Modul 3: Samarbejde og arbejdsfordeling mellem direktion, bestyrelse og ejere 

• Modul 4: Bestyrelse: Sammensætning, roller, dynamik, kultur og kompetencer 

• Modul 5: Den værdiskabende bestyrelse samt mødetyper og selskabstyper 

• Modul 6: M & A (opkøb og salg af virksomheder), finansiering og vækst 

• Modul 7: Onboarding af direktions- og bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens rolle i kommunikation 

• Modul 8: Formand i bestyrelsen: Rollen, opgaver og ansvaret 

• Modul 9: Cases med simulation og test i bestyrelseslokalet, der tester deltagernes overblik og skærper deres evne til 
at håndtere kommercielle, strategiske, juridiske og økonomiske udfordringer og dilemmaer. 
 

1.2) Forplejning inkl. frokost på afholdelsesdagen 

1.3) Uddannelsesbevis (certifikat) udstedes efter fuld deltagelse i alle 9 moduler 

1.4) Adgang til medlemsportalens bestyrelsesområde hos Executive Cognito 

1.5) Undervisning på et fagligt højt niveau 

 

 

2. Praktik 
2.1) Undervisning sker som udgangspunkt hos Executive Cognito  

2.2) Tilmelding til hvert modul sker via medlemsportalen hos Executive Cognito 

2.3) Ved tilmelding i medlemsportalen skal der underskrives en fortrolighedsaftale 

2.4) Executive Cognito sørger for forplejning ved hvert modul 

2.5) Datoer og tidspunkter for hvert modul placeres på medlemsportalen minimum én måned før afholdelse 

2.6) Medlemmets titel, navn og kompetencer vil blive anvendt på medlemsportalen af Executive Cognito 

2.7) Alle 9 moduler skal være taget på 24 måneder, og du vil i den periode være tilbudt deltagelse i hvert enkelt 

modul minimum to gange  

2.8) Starttidspunktet for uddannelsen regnes fra afholdelse af første modul  

 

3. Betalingsbetingelser 
3.1) Prisen for bestyrelsesuddannelsen fremgår altid opdateret på www.executivecognito.com 

3.2) Der faktureres forud for deltagelse i bestyrelsesuddannelsen (9 moduler) 

3.3) Bestyrelsesuddannelsen skal tages på mellem 9 – 24 måneder 

3.4) Efter accept af bestyrelsesuddannelsen sendes faktura med en betalingsfrist på 8 dage 

3.5) Bestyrelsesuddannelsen er personlig, og modulerne kan ikke overdrages til andre personer 

 

 

4. Generelt 
4.1) Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved værneting ved Københavns Byret i 

henhold til dansk ret 

4.2) Ved eventuelle spørgsmål, uoverensstemmelser eller klager kan Executive Cognito fortroligt kontaktes på 

info@executivecognito.com 


