Foredragsholderne
Christine Ask Ottesen Er direktør for personvern i advokatfirmaet PwC. Christine har over 14
års erfaring med etterlevelse av nasjonalt og internasjonalt personvernregelverk i offentlig og
privat sektor. Hun har vært oppnevnt personvernombud etter personopplysningsloven og norsk
Data Protection Officer for flere store internasjonale organisasjoner. Christine har også skrevet
boken "Personvern i finanssektoren". Christine vil gi en gjennomgang av de viktigste endringene
i den nye personvernlovgivningen som trer i kraft 25. mai 2018, herunder utvidede rettigheter
for den registrerte, plikt til å opprette personvernrådgiver, strengere krav til egenkontroll, forhåndsvurderinger og avvikshåndtering, og høyere bøtenivå.

Randi Hognestad har jobbet som Legal Counsel hos SKAGEN siden 2016, der hun har det juridiske fagansvaret knyttet til personvernlovgivningen. Hennes øvrige ansvarsområder dekker et
bredt spekter, fra verdipapirfondlovgivningen til arbeidsrett og immaterialrett. Randi har tidligere vært advokat hos BA-HR og Schjødt, og har også arbeidet innenfor Private Equity. Hun har
flere års kommunikasjonserfaring, blant annet fra Investor Relations og som journalist i Dagens
Næringsliv. Randi vil vise en GAP-analyse av den nye personvernforordningen.

Birte Berg arbeider i Schjødts avdeling for M&A og Kapitalmarkeder og er spesialist på verdipapirrett og de regulatoriske kravene til foretak under tilsyn, herunder verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Før hun begynte i Schjødt var Birte seniorrådgiver og fagansvarlig i Finanstilsynet. Birte har vært sekretær i verdipapirlovutvalget. Birte vil gjøre en gjennomgang av forslaget til den norske implementeringen av MiFID II, med særlig fokus på inducements (herunder reglene om betaling for analyse) og de nye kravene til informasjon til kunden.

Britt Hjellegjerde er utdannet jurist og er i dag seksjonssjef i Finanstilsynets seksjon for fond og
kollektive investigeringer. Hun skal snakke om interessekonflikter i forvaltningsselskaper, herunder Finanstilsynets forventninger til identifikasjon og håndtering av interessekonflikter.

Hein Are Kvingedal jobber som Chief Risk Officer i Storebrand Asset Management AS. Han har
inntil nylig vært Chief Compliance Officer i samme selskap, og har innehatt ulike roller i Storebrand-konsernet. Han vil snakke om hvordan de jobber i Storebrand Asset Management for å
identifisere og håndtere interessekonflikter i selskapet.

Foredragsholderne
Jonas Osland jobber som Investment Manager i Gabler Investment Consulting. Til daglig bistår
han langsiktige investorer med å plassere midlene deres på en best mulig måte, både gjennom
rådgivning på strategisk aktivaallokering og forvalterseleksjon. Jonas vil delta i paneldebatten
om investeringsvalg i praksis der han vil redegjøre for konsulentenes forvalterseleksjonsprosess.

Knut Nordenhaug er i dag deputy CFO og deputy CEO I Gjensidigestiftelsen. Tidligere har han
vært COO I Storebrand Asset Management og CFO I Sparebank 1 Livsforsikring. Knut skal delta i
paneldebatten som omhandler investeringsvalg i praksis. Han vil der si litt om hva investor er
opptatt av når de gjør sine investeringsvalg og hvorfor. Gjensidigestiftelsen bruker konsulent, så
han vil også si noe om konsulentenes rolle i beslutningsprosessen.

Jens-Morten Wembstad jobber i dag med forvaltning av infrastruktur i Obligo Investment Management. Han har over 20 års erfaring som porteføljeforvalter og analytiker fra bla. Alfred Berg
Kapitalforvaltning, Industrifinans Forvaltning, Danske Capital og Obligo Investment Management. Jens-Morten skal delta i paneldebatten om investeringsvalg i praksis. Han vil der trekke
frem utfordringer med det å miste nærheten til kunden og utfordringene ved at en konsulent er
opptatt av andre faktorer enn det forvalterne er selv.

Espen Andersen har arbeidet med elektronisk aksjehandel i DNB siden 2000. Han er i dag Head
of Electronic Execution Services i DNB Markets, og hans ansvarsområder inkluderer elektronisk
aksjehandel for institusjonelle kunder via algoritmer og direkte markedstilgang (DMA). Han er
også styremedlem i Finansmarkedsfondet og AksjeNorge. Espen vil snakke om dagens markedsstruktur og hvordan aksjer handles, herunder hva som er viktig for oss som fondsforvalter når vi
vurderer og velger våre meglerforbindelser. Han vil videre dele med oss sine tanker om hvilke
endringer på dette området som vil komme med MiFID II.

Nikola Heitmann er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole og jobber i KLP, der hun jobber med analyse av ulike markeder, aktivaklasser og forvaltningsstrategier. Hun har tidligere hatt fagansvar for KLPs Solvens II prosjekt og har jobbet
med samlet risikostyring i samarbeid med forsikringssiden i KLP. Nikola har bakgrunn fra Finansdepartementet, der hun også jobbet med soliditetsregulering. Nikola vil ta utgangspunkt i soliditetsregelverket for forsikringsselskaper og hvordan dette har utviklet seg de siste årene. Hun vil
se nærmere på hvordan kapitalkrav og soliditetskapital beregnes, og hva betyr dette for kundenes forventninger til fond – spesielt sett opp mot VFFs kategori pengemarkedsfond med lav risiko.

