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“BESTYRELSER PERFORMER IKKE 
BEDRE END DE ARBEJDSFORHOLD 
MAN GIVER DEM FOR AT PÅVIRKE 

SELSKABETS AKTIVITETER.”

RANDI IB, CEO, BOARD OFFICE™



FORVENT MERE AF OS

ORDEN OG OVERBLIK
Let, sikkert og professionelt

Få adgang til selskabsoplysninger, dokumenter, bilag, mødeindkaldelser, 
dagsordener og referater med få klik. Når som helst og hvor som helst.

Du får let og sikkert besked om ændringer og nye informationer via 
notifikationer på mail samt sms.

Du har adgang til alle bestyrelser med ét login, som er med højeste 
sikkerhedsniveau.

Dit personlige dashboard sikrer dig overblik over hvilke dokumenter du mangler 
at orientere dig om. Accepter let mødeindkaldelser. Underskriv referater og 
bilag med digital NemID underskrift. Og forbered dig via egne notater og 
kommentarer.

BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING

Professionelle bestyrelsesmedlemmer tager del i opgaverne og har dermed 
ansvaret for de beslutninger der bliver taget i bestyrelseslokalerne.

Bestyrelsesportalen indeholder bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring 
leveret af CODAN.

PROFESSIONELT VÆRKTØJ

Bestyrelsen, direktionen og selskabets professionelle rådgivere samt advokat, 
revision og bank får adgang til et helt univers af professionelle værktøjer:

 ■ Krypterede mailbokse
 ■ Besked funktion
 ■ Compliance/KYC
 ■ Inspirationsområde
 ■ Bestyrelsesevaluering
 ■ Find nye investorer, bestyrelsesmedlemmer og direktører
 ■ Og meget mere

Ansvar for opgaverne

De bedste



MÅ VI VISE JER HVOR SMART, 
SIKKERT OG BRUGERVENLIGT 

BOARD OFFICE™ ER?



FORVENT MERE AF OS

Digitaliser allerede i dag 
bestyrelsens arbejde

TO FAKTOR
Eller

PINKODE

Download appen her

ALTID TILGÆNGELIGT

Med vores app har du altid 
adgang til bestyrelsens 
materiale og aftaler, selv når du 
er på farten.

Vi vægter sikkerhed højt og 
derfor er der to-faktor login på 
portalen. Tillige har du på vores 
app mulighed for at benytte 
pinkode som adgang til din 
bestyrelsesportal i dagligdagen. 

https://apple.co/2MKkYpe
http://bit.ly/2u5AIJh


“VI SAMARBEJDER MED 
BETYDENDE AKTØRER OG 

HAR ET TOP PROFESSIONELT 
TEAM BAG OS.”

RANDI IB, CEO, BOARD OFFICE™

PARTNERAFTALE MED



FORVENT MERE AF OS

SAMARBEJDSAFTALER OG PARTNERE

Vi er stolte og ydmyge over at følgende betydende professionelle 
aktører har valgt at lave samarbejdsaftaler om os.

Vi har eksklusiv samarbejdsaftaler med DANSKE ADVOKATER, 
DANSK ERHVERV & STARTUP CAPITAL.

Vi har samarbejdsaftaler og partnerskaber med de største banker, 
forsikringsselskaber, revisionsselskaber. 

LEVERANDØRER

Vores sikkerhed, brugerinterface og forsatte udvikling af bestyrelsesportalen 
bliver leveret af de bedste i markedet.

Danmarks største udbyder af hosting Blue-Team leverer 
dataopbevaring, backup & hosting.

Prisvindende udviklingsteam Compent leverer programmering, 
sikkerhed og brugerinterface.

Nordea er vores bank, EY er vores revisor og Hjulmand Kaptain er vores 
advokat.

BOARD OFFICE™

 ■ Vores ambition er at levere Danmarks bedste kundeservicecenter.
 ■ Vi har et solidt kendskab til dagligdagen hos både bestyrelsen og  

topledelsen.
 ■ Hotline, chat, telefon og mail besvares af kompetente medarbejdere, som 

har solid erfaring indenfor bestyrelsesportaler og governance.
 ■ Vi udvikler konstant både sikkerhed og funktioner – dette i tæt samarbejde 

med vores kunder og samarbejdspartnere.

Forvent mere af os. Vores ambition er at levere Danmarks bedste og mest 
professionelle bestyrelsesportal.

Med vores solide baggrund indenfor governance og professionel 
bestyrelsesarbejde tager vi afsæt i følgende:

De har valgt os

Vi har valgt de bedste

Sammen leverer vi



Telefon: +45 70 25 13 00
E-mail: info@board-office.dk

Vesterbrogade 32, 1620 København

BOARD-OFFICE.DK
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