Kurs: Klimarisiko
The Governance Group holder kurs i hvordan klimarisiko kan
kartlegges, rapporteres og følges opp.
OM KLIMARISIKO
Klimaendringer er i ferd med å bli en vesentlig del av risikobildet for
næringslivet, og World Economic Forum rangerer klimarisiko som en av de
største økonomiske truslene i verden i dag. Det er derfor avgjørende at norske
bedrifter forstår hvordan klimarisiko vil påvirke deres forretningsmodell og
lønnsomhet. I tillegg krever kapitalmarkedene at bedrifter evner å rapportere
om klimarisiko på en tillitsvekkende måte.
KURSBEKSRIVELSE
Norske bedrifter har i dag krav om å rapportere om klimarisiko dersom risikoen
vurderes å være vesentlig. Ytterligere krav til bedrifters klimarisikorapportering
er på trappene, blant annet som følge av nye EU-regelverk på området.
I kurset gis en innføring i klimarisiko, med konkrete eksempler fra bedrifter og
praktiske oppgaver. Du vil blant annet få vite:
▪ Hva er klimarisiko?
▪ Hva kjennetegner god klimarisikostyring?
▪ Hvordan rapportere klimarisiko på en måte som er tillitsvekkende og
innfrir formelle krav?
▪ Hva er TCFD-rammeverket og hvordan benytte dette for
klimarisikorapportering?
The Governance Group har de siste årene bistått en rekke børsnoterte selskaper innen finans, shipping, teknologi, industri og
eiendom med å forbedre sin håndtering av klimarisiko. I kurset kombinerer vi vår praktiske erfaring fra klimarisikoarbeid med
oppdatert kunnskap om siste utvikling i markedsstandarder og regelverk. Kurset har maksimalt 15 deltagere for å gi rom for
dialog og aktiv erfaringsutveksling.
KURSHOLDERE
Kurset holdes av partnere i The Governance Group Maria Gjølberg, og Kristian R. Andersen. Begge har praktisk erfaring i
klimarisikoanalyser, og har også bidratt til flere publikasjoner og artikler.
PÅMELDING
For å melde deg på kurset, klikk her. Om du har spørsmål om kurset kontakt Frithjof Grønlien på: frithjof@thegovgroup.org
OM THE GOVERNANCE GROUP
TGG er et analyse- og rådgivningsselskap spesialisert på ESG og bærekraft, grunnlagt i 2016. Vi har bistått over 100 selskap på
tvers av industri og geografi med strategi, analyse og praktisk iverksetting. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale på
info@thegovgroup.org, besøk våre hjemmesider eller følg oss på LinkedIn.

