JYLLANDSARRANGEMENT 2019
Dato:

Torsdag, den 11. april 2019

Emne:

”Gå hjem møde” om: Lokalisering, lidt om sanktioner og nyheder fra
den forunderlige Legal-tech verden

Sted:

Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, 8200 Århus N

Tidsplan:
15.00-15.15

Check-in med kaffe og vand

15.15-15.20

Velkomst ved Peter Istrup, formand for Danske Virksomhedsjurister og
Mikkel Bach Jensen, VP and Head of Group Legal at Vestas

15.20-15:45

Virksomhedspræsentation, Vestas, Mikkel Bach Jensen, VP Head of
Group Legal
Vestas er en af verdens førende vindmøllevirksomheder med aktiviteter
i mere end 70 lande og over 23.000 ansatte globalt. Gennem sit oplæg
vil Mikkel Bach Jensen kort præsentere virksomheden, den juridiske
afdeling og arbejdet som virksomhedsjurist i Vestas.

15.45-16.30

Sanktionsregler, overblik og faldgruber, ved Lars Brodersen,
TradeCompliance.dk
Vi har nok alle hørt om sanktionsregler og eksportkontrol, og der er
eksperter blandt vores medlemmer. Men hvordan påvirker
sanktionsreglerne virksomheder, der ikke sælger ”dual use” produkter?
Er der noget vi alle skal vide? Lars vil beskrive nogle af de sanktionsregler,
som de fleste danske virksomheder er omfattet af, men som alle måske
ikke er opmærksomme på, og samtidig komme med nyt fra området.
Fokus vil således være på sanktioner og ift. eksportkontrol vil alene nye
trends blive nævnt kort

16.30-16.45

Pause

16:45-17:15

Lokalisering; Vestas markeder – Lokale krav, Bjarke Østergaard
Bertelsen, Lead Legal Counsel, Procurement and Nis Marinus
Dommergaard, Lead Legal Counsel, IP
Vestas’ markeder er I højere og højere grad kendetegnet ved krav om at
Vestas’ leverancer har lokalt indhold. Dette er tilfældet både ved
offentlige energiauktioner og/eller i forbindelse med kundernes vilkår
for sikring af projektfinansiering. Kravene spænder vidt fra krav om brug
af lokale råvarer, lokal arbejdskraft og lokale leverandører til krav om
etablering af lokal produktion og lokal R&D.

Oplægget vil introducere Vestas’ tilgang til krav om lokalt
leveranceindhold, herunder i forhold til leverandører og back-to-back
mellem salgsaftaler overfor Vestas’ kunder og leverandørkontrakter
samt, etablering af produktion og IP.

17:15-18:00

Nyheder og seneste tendenser indenfor Legal Tech v/ Dan Storbæk fra
Experticon
It-toget buldrer derudad og man kan nærmest ikke åbne en avis uden at
høre om nyheder omkring Block Chain, AI osv. Men hvad er egentlig
status og hvordan ser Legaltech verden ud her i 2019? Dan Storbæk fra
Experticon, der bl.a. står bag Legaltech Awards, arbejder indgående med
emnet vil komme med en 2019 status, der kan danne inspiration til det
videre arbejde i virksomhederne.

18:00-18:45

Rundvisning, vand, snacks og netværk

