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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte
deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender
som påvirker CFO-funksjonen. 

5 punkter å tenke over på den digitale 
veien til bærekraft 
Når man tenker over hvordan man på best 
mulig måte skal håndtere klimaendringer 
og arbeide mot et bærekraftig samfunn, 
så er kanskje ikke digital teknologi det 
første man tenker på. Likevel vil digitale 
verktøy og teknologisk utvikling bidra 
til nye og innovative måter å håndtere 
slike utfordringer på, på veien mot de 17 
bærekraftige utviklingsmålene som er satt 
for 2030.

Les saken her >

Globale markedsføringstrender for 
ledelsen
Syv trender kan hjelpe ledelsen å navigere 
fremtidens markedsføring på en mer 
effektiv måte. Dagens ledere vet at digital 
teknologi har potensial til å omforme 
nesten hvert aspekt av vår verden, men 
denne teknologien er ikke en erstatning 
for de relasjonene vi mennesker har med 
hverandre. Selskap og merkevarer som 
omfavner disse syv trendene, og som også 

har fokus på det menneskelig aspektet vil 
være i stand til å ta valg som har en positiv 
påvirkning på både selskapet og dets 
resultater. 

Les saken her >

Disruptiv M&A: Verdiskapning og 
leveranse av forventet avkastning
Ettersom innovasjonstempoet fortsetter 
å øke blir disruptiv M&A stadig viktigere 
for selskapers vekststrategi. Disruptiv 
M&A omfatter strategiske partnerskap, 
joint ventures, buy-outs og corporate 
venturing, og hjelper selskaper med å 
utnytte innovasjonsledet vekst til å fornye 
sin virksomhet. Dette er typisk mer 
komplekst og utfordrende enn vanlige 
M&- transaksjoner, og starter med en 
ukonvensjonell tilnærming til integrering. 

Les saken her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/10/24/5-lessons-for-paving-a-digital-path-to-sustainability/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/10/29/global-marketing-trends-for-the-c-suite/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/11/10/disruptive-ma-delivering-on-expected-returns/?mod=Deloitte_cfo_trendingnow
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Investor Relations: Det CFO-er må vite 
før en IPO
Børsnotering kan være komplekst, dyrt, 
og tidkrevende. I slike prosesser oppstår 
det nye utfordringer, forventninger og 
interessenter. Det er viktig å danne seg en 
klar tanke om hvilke investeringsmuligheter 
og potensiell fremtidig verdi selskapet kan 
tilby. Hvordan kan man skape langsiktig 
verdi for de investorene som selskapet 
søker og differensiere dette mot det 
konkurrentene tilbyr?

Les mer her >

Hvor mange «egenskaper» av digitalt 
DNA har selskapet ditt? 
Hvor digitalt modent er selskapet? Hvor 
digitalt modent trenger, eller ønsker 
selskapet å være? De mest digitalt 
modne selskapene har et felles sett av 
23 «egenskaper» som avgjør hvordan de 
organiserer, opererer og oppfører seg. 
Til å starte med bør bedrifter ha fokus 
på de 3 til 5 av disse som kan ha størst 
påvirkning og skape mest verdi de neste 
12 til 18 månedene. For finansielle ledere 
som forstår det potensiale som ligger i 
digital teknologi, kan det å identifisere 
disse egenskapene hjelpe å koordinere de 
målene og finansieringen man trenger for 
digital endring. 

Les mer her >

Nye CFO-er siden sist

Hver måned vil Deloitte gi en oversikt 
over nyansatte CFO-er.
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