Kurs: EUs taksonomi
The Governance Group holder introduksjonskurs i EUs taksonomi.
Kurset forbereder deltakerne på det nye regelverket, praktiske
konsekvenser og anbefalte løsninger.
OM EUS TAKSONOMI
EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som bestemmer hvilke
økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige for
investeringsformål. Taksonomien vil få konsekvenser for kapitalallokering
og bedrifters finanseringsbetingelser. Regelverket stiller detaljerte
rapporteringskrav til børsnoterte selskap og finansmarkedsaktører.
KURSBEKSRIVELSE
Kurset gir en omfattende introduksjon til EUs taksonomi, med konkrete
eksempler fra ulike økonomiske sektorer og ulike typer foretak. Kurset er
rettet mot ledere og fagspesialister innen bærekraft, finansiell
rapportering, risikostyring og analyse. Du vil blant annet få vite:
▪
▪
▪
▪
▪

Hva er EUs taksonomi og hvilke krav stilles til bærekraftige
aktiviteter?
Hvilke aktører, produkter og økonomiske sektorer omfattes?
Hvordan beregner man den «grønne brøken»?
Hvilke rapporteringskrav gjelder for bedrifter og finansforetak?
Hvordan benytte taksonomien som et verktøy for «grønn»
omstilling i eget selskap?

The Governance Group har det siste året bistått flere store og sammensatte selskaper med å analysere i hvilken grad selskapets
aktiviteter tilfredsstiller kravene i EUs taksonomi. I kurset kombinerer vi vår praktiske erfaring med oppdatert kunnskap om siste
utvikling i EUs regelverk. Kurset har maksimalt 15 deltagere for å gi rom for dialog og aktiv erfaringsutveksling.
KURSHOLDERE
Kurset holdes av partner Maria Gjølberg, og direktør Line Asker. Begge har bistått flere selskap med deres taksonomianalyser og
-rapportering, og fulgt taksonomiarbeidet i Brussel tett de to siste årene.
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.

