
Virtuel konference 2021 
Mød os på din computer

Invitation til

Indlæg med bl.a. 
• Iværksætter Mia Wagner

   Kendt fra Løvens Hule og direktør i  
   Nordic Female Founders
• Direktør Karina Boldsen

   Professionelt bestyrelsesmedlem i  
   bl.a. Himmerlandskød A/S
• Direktør Marie-Louise B. Lendal

   Medstifter og direktør i Tænketanken  
    Frej

 ... samt mange flere

Tilmeld dig nu!



På baggrund af vores fysiske konferen-
ce den 5. nov. på Munkebjerg Hotel i 
Vejle, som var en stor succes, udbyder 
vi konferencen virtuelt fra den 1. dec. - 
31. dec. 2021.

Vi har sammensat et program med de 
mest veloplagte og skarpe indlægshol-
dere til jer. Temaet for årets konference 
er ledelse af professionelle virksomhe-
der, og derfor har vi inviteret nogle af 
dansk erhvervslivs 

mest kompetente personer til at 
komme med deres syn på moderne 
virksomhedsledelse. Programmet er 
traditionen tro krydret med indlæg fra 
Agrocuras egne eksperter, der vil give 
dig seneste nyt om alt fra råvarer over 
finansiering og konjunkturudvikling.

Venlig hilsen   
Agrocura-teamet

Velkommen til

 Agrocura virtuelle konference 2021

Hovedtaler:
Mia Wagner  
- Moderne ledelse i professi-
onelle virksomheder

Mia Wagner er 43 år og bor i 

Vedbæk sammen med sine to 

teenagedøtre.  

Hun er uddannet jurist og kon-

fliktmægler og startede sin kar-

riere som forsvarsadvokat og 

senere partner i Wagner Advo-

kater. I 2017 blev hun admini-

strerende direktør i familiekon-

cernen Freeway, som er ejet af 

hendes far og bror, og har ho-

vedsæde i Viborg. 

I efteråret 2020 forlod Mia 

Freeway og flyttede fra sin 

hjemby Viborg til Vedbæk nord 

for København. I dag er hun 

co-founder og direktør i virksomheden Nordic Female Founders, som hun stiftede sammen med 

co-founder Anne Stampe Olesen i november 2020. Nordic Female Founders arbejder for at ska-

be ligestilling og vækst blandt kvindelige iværksættere i Danmark. Mia har gennem sin karriere 

oplevet både medgang og modgang, hvilket har rustet hende som leder.

Mia er kendt fra tv-programmet “Løvens Hule” på DR1, hvor hun sidder i investorpanelet som den 

eneste kvindelige investor. 

Mia Wagner                      
Co-founder,                     
Nordic Female Founders

Fotograf Anita Ekstrøm



Vejledende program

Nedenstående indlæg kan ses i perioden 

den 1.-31. december 2021

• Foredrag v/ Mia Wagner                                                               
Moderne ledelse i professionelle virksomheder

• Investering                                                                                                                                         
v/ Jens Kornbeck

• Det værdiskabende bestyrelsesarbejde                                                                                          
v/ Karina Boldsen

                
• Er et selskab noget for dig?                                                                                                       

v/ Peer Slipsager

• Den nye optur                                                                                                                                            
 v/ Jens Schjerning

• Skal du eje alle aktiverne selv?                                                                                                  
v/ Søren Justesen & Hans Vigen

• Opfølgning på et vildt råvareår!                                                                                                  
v/ Anders Mortensen & Henrik Andresen

• Forvaltning på fuldmagter                                                                                                                                       
 v/ Jens Kornbeck

• Forbruger og landbruget tættere sammen om bæredygtighed   
 v/ Marie-Louise Boisen Lendal

• Foredrag v/ Asser Amdisen                                                          
Landbruget fra istiden til nu



     

Er et selskab noget for 
dig?

Strukturforandringerne i landbruget har i 

mange år medført diskussioner om, i hvil-

ket omfang selskaber har en berettiget 

anvendelse i dansk landbrug eller om den 

personlige ejerform er den eneste rigtige. 

Dette afhænger imidlertid ofte af den kon-

krete situation, samt hvor virksomheden og 

virksomhedens ejere befinder sig i deres 

respektive ”livscyklus”. Etableringen af ejer-

strukturen må således altid tage udgangs-

punkt i en konkret bedømmelse af virksom-

hedens og ejernes forhold, og således om 

en selskabskonstruktion er det rigtige i den 

konkrete situation og for den enkelte virk-

somhedsejer.

I dette indlæg fokuseres der derfor på forskellige modeller og om, hvor selskaber konkret 

bør overvejes anvendt. Endvidere diskuteres de forskellige fordele og ulemper ved etab-

lering af selskaber.

Peer 
Slipsager                

Strategirådgiver

Investering

Udsigt til pæne afkast, men i et splittet 

marked. Vi kigger ind i hvordan en mu-

lig forbrugsfest kan komme aktierne til 

gode, hvilke markeder og sektorer der 

ser mest attraktive ud, og hvor spare-

pengene ser ud til have de ringeste vil-

kår i årene frem. 

Forvaltning på fuld-
magt

Vi har lyttet til vores kunder og søsat et 

nyt produkt der skal gøre det nemmere 

at investere med Agrocura. Vi vil her for-

tælle om, hvordan man kan følge vores 

anbefalinger uden at røre en finger, få et lækkert og professionelt setup og bedst af alt, til minima-

le omkostninger. Få indblik i maskinrummet og se om det kan være et produkt din formue kunne 

optimeres af. 

Jens          
Kornbeck 
Alytiker

jko@agrocura.dk 
7436 5157



     

Det værdiskabende 
bestyrelsesarbejde

Det værdiskabende bestyrelsesarbejde 

er vigtigere end nogensinde før. Inden-

for landbrugssektoren oplever vi lige nu 

en tendens, hvor man går fra gårdråd til 

bestyrelser.  

Bliv klogere på dette, og mere til, når 

Karina Boldsen, der er professionel be-

styrelsesmedlem, kommer og holder 

oplæg herom. Hun vil ligeledes gøre os 

klogere på forskellige typer af bestyrel-

ser, vigtige forudsætninger for succes i 

bestyrelsesarbejdet.  

Som altid deler Karina Boldsen også ud 

af egne erfaringer fra landets bestyrelseslokaler, så du bliver helt opdateret på, hvad der rører 

sig på bestyrelsesscenen lige nu.   

Karina   
Boldsen 

Founder,                        
Ejer og CEO

Hans Vigen       
Direktør

hvi@agrocura.dk 
7436 5175

Søren Hoelgaard 
Justesen                                            
   
Investor

Skal du eje alle aktiverne selv?

Penge er ”affald” har ligeledes betydet, at investorer søger mod landbruget efter bedre afkast end 

obligationer og negative renter. Investorpenge kan bruges både i ekspansion, exit, generations-

skifte, nyetablering mv. og derved står landbruget godt fremtidssikret. Vi ser både udenlandsk og 

indenlandsk kapital søge mod erhvervet, og er der forskel i deres placering af midler og afkast af 

kapitalen? Søren Hoelgaard Justensen, der ejer Fountainhead ApS og Terra P/S, og i de seneste 

år har investeret i flere danske landbrug fortæller, hvorfor det er interessant for ham, at investere 

ind i landbrugssegmentet. 



Forbruger og land-
bruget tættere sam-
men om bæredyg-
tighed

Et oplæg om, hvordan forbrugeren og 

dansk landbrug – sammen – har et 

ansvar for at løfte bæredygtigheden i 

fødevareforbruget- og produktionen. 

Den fysiske afstand mellem land og 

by  - landbruget og forbrugeren - vok-

ser. Det gør forståelsen også, om end 

forbrugeren og landbruget har et fæl-

les ansvar for at forstå hinanden – og 

begge parter gør en aktiv indsats for at 

styrke bæredygtigheden. Dette er vig-

tigt for, at der i fremtiden er en dansk fødevaresektor, der leverer fødevarer, som kunderne har behov 

for. Oplægget vil komme ind på: 

• Op og ned i bæredygtighedsjunglen 

• Forbrugerens ansvar for at vi får et løft i bæredygtigheden i fødevare forbruget? 

• Landbrug er formålsdrevet - hjælp kunderne med at vælge bæredygtigt

Marie-Louise    
Boisen Lendal        

Medstifter og direktør
Tænketanken Frej

Henrik        
Andresen  
Kundechef

hea@agrocura.dk 
7436 5153

Anders    
Mortensen           
Råvareanalytiker

amo@agrocura.dk        
7436 5045

Opfølgning på et vildt råvareår!

2021 bød på de største stigninger til majs siden 1973 på CBOT børsen! Men hvad blev den foreløbige 

konklusion egentligt på et råvareår, hvor der var store udsving undervejs, og hvad kan vi forvente os 

fremadrettet for afgrødepriserne? Disse store spørgsmål, samt temperaturen på de animalske marke-

der bliver gennemgået ved dette års konference.



Foredrag:
Landbruget fra istiden til nu

Siden den første stenaldermand fik den 

lyse ide at lave et hegn om de dyr, som 

han ellers skulle have spænet rundt i sko-

ven for at fange, har landbruget været 

Danmarks dominerende erhverv. 

På en lille time løber historikeren og hi-

storiefortælleren Asser Amdisen igen-

nem hele historien og fortæller om bon-

deoprør, trolddom, landbrugsreformer, 

Venstres storhedstid, EF-afstemning og 

dannelsen af det moderne landbrug. Det 

går stærkt, er sjovt og måske en lille smu-

le provokerende.

Asser        
Amdisen

Fortæller,               
Foredragsholder 
og forfatterAnders    

Mortensen           
Råvareanalytiker

amo@agrocura.dk        
7436 5045

Den nye optur

Vi er forbi Coronakrisen, som i økono-

miske termer var en mindre recession. 

Vi står nu formentligt foran en endnu 

bedre økonomisk optur de kommende 

7-9 år, hvor specielt ejendom- og ak-

tiemarkedet vil klare sig helt fantastisk. 

Motoren herfor er, at vore kontanter, 

som vi har mange af, møder negative 

rente. Derved falder vores købekraft 

meget ved at ligge inde med frie midler 

på bankbogen. Kontanter søger derved 

mod bedre afkast, som sammen med 

store penge- og finanspolitiske tiltag vil 

give en ganske pæn højkonjunktur. 

Vi vil komme ind på, hvad der betyder 

for dig, herunder hvilke overvejelser du 

bør gøre i din virksomhed.

Jens 
Schjerning 
Cheføkonom

jes@agrocura.dk 
7436 5057



Du skal oplyse følgende:  
Deltagernavn og fulde adresse 

Deltagers e-mail 

Deltagers mobil nr.                             

Det er vigtigt at der skrives den mailad-

resse, som du modtager denne invitati-

on på ellers fratrækkes evt. rabat ikke. 

Er prisen ikke korrekt i forhold til det 

oplyste på denne side, så kontakt os 

venligst på tlf. 7436 5150 eller info@

agrocura.dk

Betaling kan ske med dankort eller 

MobilePay direkte ved tilmelding.

Yderligere info kan ses på vores hjem-

meside www.agrocura.dk 

Eventuelle spørgsmål rettes til:  
Jette Hedegaard 

Tlf.: 7436 5150 

info@agrocura.dk

Der tages forbehold for evt.  program- 
ændringer.

Tilmelding og betaling 

Prisen for at deltage ved konferencen er 

kr. 600.

For vores kunder med et Focus abonne-

ment koster det kr. 325. 

Det er gratis for vores kunder med 

Focus+ aftale (fastprisaftale).

Priserne er oplyst ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist 

Du kan tilmelde dig indtil den 15. decem-

ber 2021 via link på vores hjemmeside 

www.agrocura.dk 

Bekræftelse og betaling 

Når du tilmelder dig, får du en bekræftel-

se samt faktura på den mailadresse, du 

har oplyst.

Sådan ser du vores virtuelle                                                     

konference                                                   

Onsdag den 1. december 2021 kl. 

12:00 modtager du en mail - på den 

mailadresse du har oplyst ved din til-

melding med link på alle indlæggene, 

som er oplyst på side 3.

Du har mulighed for at se alle indlæg-

gende lige så tit du vil i perioden onsdag 

den 1. december - fredag den 31. de-

cember 2021. 

             

Praktisk

Tilmeld dig nuVi glæder os til at 
se dig igen!

Pris for deltagelse


