PRESSEMEDDELELSE
En kongelig belgisk forfatter, den første nordiske venturekapitalfond startet af kvinder
og en dansk top CEO vil blive hædret ved overrækkelsen af prisen, ’The Womenomics
Award’, på den kommende konference i Tivolis koncertsal d. 21. Maj 2019
I forbindelse med The Womenomics Nordic Business Conference, vil tre Womenomics priser i år blive
tildelt ekstraordinære kvindelige rollemodeller, der ikke blot er banebrydende ledere indenfor deres felt,
men også har brugt deres magtfulde stemme til at inspirere og engagere andre. H.K.H Prinsesse
Esmeralda af Belgien, forfatter og aktivist, vil modtage ’The Womenomics Global Impact Award 2019’,
topleder, Eva Berneke, ’The Womenomics Leadership Award 2019’ mens ‘The Womenomics
Entrepreneurship Award 2019’ tildeles grundlæggerne af BackingMinds, Susanne Najafi og Sara
Wimmercranz.
The Womenomics Nordic Business Conference, der afholdes for sjette år i træk, er en platform, der belyser
kvinders stigende indflydelse på den globale økonomi. The Womenomics Awards er blevet uddelt siden
konferencens begyndelse for at fejre kvindelige ’game-changers’ og ekstraordinære ledere. I år vil der også blive
uddelt en ’Womenomics Honorary Award’ for første gang. Prisen tildeles Island for landets dedikerede fokus på
ligestilling mellem kønnene og deres placering som nummer et i ’World Economic Forum’s Global Gender Gap’
rapport ti år i træk. Prisen vil blive modtaget af den islandske udenrigsminister.
H.K.H Prinsesse Esmeralda af Belgien er fortaler for kvinders rettigheder, ligestilling og klimaretfærdighed og har
også støttet et antal foreninger og initiativer for indfødte kvinder i Latinamerika og Afrika. Hendes Kongelige
Højhed har i sin bog, ’Femmes Prix Nobel de la Paix” interviewet de kvinder, som har vundet Nobels Fredspris.
Bogen, og disse betydelige globale kvindeprofiler, er lysende rollemodeller for den næste generation.
The Womenomics Committee tildeler desuden Eva Berneke, ’The Womenomics Leadership Award 2019’, i
anerkendelse af hendes betydelige ledelsesmæssige resultater som CEO af KMD, senior executive hos TDC og
som medlem af adskillige bestyrelser. Hendes imponerende karriere og dedikerede stemme i den offentlige
debat vedrørende mangfoldighed i bestyrelser og FNs verdensmål, inspirerer den næste generation af
talentfulde kvinder til at forfølge en karriere helt til tops.
Susanne Najafi og Sara Wimmercranz modtager sammen ’The Womenomics Entrepreneurship Award 2019’ i
anerkendelse af deres arbejde som grundlæggere af den unikke venturekapitalfond, BackingMinds.
Virksomheden blev grundlagt for at øge diversiteten på den svenske start-up scene ved at investere i tech
virksomheder og, først og fremmest, i de projekter traditionel venturekapital ofte overser. Det er ydermere den
første venturekapitalvirksomhed grundlagt af kvinder i Norden.
Stifteren af The Womenomics Nordic Business Conference og Formand for priskomiteen, Tine Arentsen
Willumsen, som også er stifter af The Diversity Council, mener, det er utroligt vigtigt, at vi som samfund,
fremhæver de personer, der virkelig gør en forskel, og som fremstår som rollemodeller for andre kvinder.
”Vi glæder os meget til at overrække årets Womenomics Awards på vores Womenomics konference her i
København d. 21. maj. I år fejrer vi kvinder, der har brugt deres positioner til at inspirere og engagere andre,
enten ved at promovere kvindelige rollemodeller eller ved at være en rollemodel selv. H.K.H. Prinsesse
Esmeralda har skrevet en bog med interviews af de få, men imponerende, kvindelige Nobel
Fredsprismodtagere, mens Eva Berneke har brugt hendes succesfulde karriere i den danske topledelse til også
at belyse behovet for øget mangfoldighed i bestyrelser og direktioner. Susanne Najafi og Sara Wimmercranz,
udfordrer den ellers meget mandsdominerede investeringsverden og bryder glasloftet for andre entreprenører,”
siger Tine Arentsen Willumsen.

Hovedtemaet på årets Womenomics Nordic Business Conference
Temaet for 2019 er: ’Accelerate Gender Diversity and Explore Female-Driven Growth Potential’. Centrale emner
inkluderer: diversitet og inklusion, teknologi, det skiftende forbrugermarked og økonomisk vækst. Konferencen
debatterer og belyser indvirkningen kvinder har på den globale økonomi som forbrugere, ledere og changemakers via nye analyser, en række globale cases, keynote talere og innovative virksomheds-perspektiver.
Tidligere modtagere af The Womenomics Awards
The Womenomics Awards er blevet uddelt til 15 ekstraordinære kvinder siden 2014. Sidste års modtager af ‘The
Womenomics Global Impact Award’ var Hollywoodstjernen, Geena Davis, Sheela Maini Søgaard, CEO og
Partner ved BIG, modtog ‘The Womenomics Leadership Award’ og Christine Spiten, medstifter af Blueye
Robotics, modtog ‘The Womenomics Technology Award’. Blandt de tidligere prismodtagere er også: H.K.H
Kronprinsesse Mary, MP Ida Auken og Stine Bosse.
Læs mere om The Womenomics Nordic Business Conference og se talerlisten her:
www.womenomicscph.dk, #womenomicspch
De officielle partnere på Womenomics konferencen er:
McKinsey & Company, BMW, Diageo, Headspring Executive Development, Dansk Erhverv og Finans Danmark.
For yderligere information kontakt venligst:
Anne Sofie Josephsen, Above & Beyond Group, T: +45 51241213, Email: annesofie@above-and-beyond.eu
For presseakkreditering kontakt venligst (journalister og fotografer skal have et Tivoli pressepas):
Eunice Nielsen, Above & Beyond Group, T: +45 26375594, Email: eunice@above-and-beyond.eu
Prisoverrækkelsen finder sted på følgende adresse:
Priserne vil blive overrakt under The Womenomics Nordic Business Conference, der finder sted fra 10.00-18.00
d. 21. maj 2019 i Tivolis Koncertsal, Vesterbrogade 3, 1630 København.

