
 

 

 

  Invitasjon 

2. november 2016 kl. 17.45-20.00 
 

NB sted: PWC Vestfolds nye lokaler Tassebekkveien 354 
 

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er et felles initiativ fra Econa, Tekna og Advokatforeningen. Vi 
inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er 
hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.  

 

 
17.45    Registrering 
18.00    Velkommen, ved Styrenettverket i Vestfold, representert ved adv Lasse Jensen  

18.15    Innlegg 1: PWC: De digitale innfødte kommer - er styret beredt? 
 

 

 
 

PwC en global undersøkelse  
Vinteren 2015/2016 gjorde PwC en global undersøkelse 
blant ledere i mer enn 2000 virksomheter om hva de 
mener vil påvirke deres virksomhet mest de nærmeste 
årene. Fem trender går igjen og vi kaller dem 
"Megatrender". I presentasjonen diskuterer vi disse, før 
vi dykker ned i den største av dem alle: 

Digitaliseringen. 
 
Er styret beredt? 
Vi ser på hvilken betydning digitaliseringen kan få for 
kunder, ansatte, leverandører og andre interessenter, 
og følgelig: Hvorfor styret må holde seg oppdatert og 
være forberedt på å agere i forhold til utviklingen. 

Ingen går klar og alle bedrifter, også i Vestfold, blir 
påvirket. 

 
19.00  Nettverkspause, mingling og enkel servering  
 
19.15  Innlegg 2: Bedriftspresentasjon av Abax - Ledelse i et vekstselskap 

 

 

Morten Verlo er siviløkonom og jobber som CFO i Abax. 
Verlo har tidligere jobbet i Jotun, PWC Consulting og 
Nexia.  
 
ABAX ble grunnlagt i 2003, men det var først gjennom 
samarbeid med selskapet ETS at retningen vendte mot 

å bli en salgsorganisasjon. I dag er Abax verdens 
ledende utvikler og leverandør av elektroniske 
kjørebøker. 
 
ABAX har mer enn 320 ansatte. Abax er i dag 

markedsledende i Norden og har store ambisjoner for 
videre vekst i Europa. 

 
Morten Verlo vil snakke gi en bedriftspresentasjon av 
Abax konsernet og ha en presentasjon av ledelse i et 
vekstselskap. 
 

19.55  Neste styrenettverkstreff - orientering 
 

 

Klikk er for påmelding til arrangementet 

https://goo.gl/forms/3uDq2A4ZLvTyfTpE2

