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PRESSEMEDDELELSE

SMEDEGAARD GÅR I TÆT DIALOG MED
STUDERENDE FRA AARHUS UNIVERSITET
Den 1. november skal 4 studerende fra Aarhus Universitet sidde til bords med Nils Smedegaard Andersen,
Group CEO i A.P. Møller – Mærsk, i en tæt dialog om lederskab og handlekraft, når store beslutninger skal
træffes under usikre forhold.
Nils Smedegaard Andersen, der selv er uddannet i økonomi ved Aarhus Universitet, har den 1. november
ryddet kalenderen og sat flere timer af til at møde fremtidens ledere i form af de studerende ved
universitetet.
Toplederen er tilbage på sin tidligere hjemmebane, når han til Aarhus Symposium 2013 sætter sig om det
runde bord med 4 studerende, hvor de mødes i en udfordrende dialog. Mødet går under betegnelsen
Leaders’ Forum og er et led i dette års nye initiativ Aarhus Symposium Challenge.
Aarhus Symposium Challenge består af udvalgte toplederes helt konkrete udfordringer til de studerende
forud for det store symposium. De studerende med de bedste besvarelser på disse kan nu se frem til de
personlige møder i Leaders’ Forum den 1. november, hvor netop udfordringerne og besvarelserne er
omdrejningspunktet.
På dagen holder Nils Smedegaard Andersen desuden et oplæg om egne ledererfaringer, hvorefter han
indgår i en paneldebat med Henrik Poulsen, CEO ved DONG Energy – en dansk topleder, der også vender
tilbage til sine tidligere rammer på Aarhus Universitet – samt Jørgen Rugholm, Director ved McKinsey &
Companys kontor i København, og Lone Fønss Schrøder, Partner ved Norfalck. Begge dele foregår i
Søauditoriernes største lokale for mere end 400 studerende og live streames på Aarhus Symposiums
hjemmeside.
OM AARHUS SYMPOSIUM
Aarhus Symposium er et årligt arrangement, der har til formål at forbinde nutidens og fremtidens ledere i
dialog om nuværende og fremtidige globale udfordringer. Ved Aarhus Symposium 2013 vil i alt 10 af
samfundets mest centrale beslutningstagere, heriblandt kan også nævnes Jim Hagemann Snabe, Co-CEO of
SAP AG, møde over 700 studerende i oplæg og debatter - alt sammen arrangeret af 30 frivillige studerende.
KONTAKT
For yderligere information, kontakt Stefanie Kerstin Krüger Petersen via telefon +45 29 93 09 32 eller e-mail
marketing@aarhus-symposium.org.
Grundlæggende information samt nyeste opdateringer om organisationen og afviklingen af Aarhus
Symposium 2013 kan findes på www.aarhus-symposium.org og de sociale medier.
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