
Få en god start på dagen med vinneren av Kredittprisen 2019 og to gode gründerhistorier

Vi gleder oss til en rikholdig start på dagen hvor vi får høre Runar Bystrøm i Hertz fortelle om bakgrunnen som ledet til at han 
ble kåret til vinner av Kredittprisen 2019. I tillegg kommer Norges spenstigste gründer innenfor konferanser, Christo�er 
Omberg, daglig leder i Oslo Businessforum. Sist, men ikke minst får vi et innlegg ved en annen gründer, Knut Magnus 
Jacobsen i crowdfundingselskapet Kredd, som har tatt mål av seg å snu opp-ned på �nansmarkedet i Norge. 

Vi starter med julefrokost og tar en ka�epause mellom foredragene. 

Program 5. desember 2019

08.30 Frokost
09.00  Kredittprisforedraget 

 v/ Runar Bystrøm, kredittsjef i Hertz Norge
09.45  Pause
10.00  Fra BI til Barack Obama

 V/Christo�er Omberg, daglig leder i Oslo Businessforum
10.30    Fremtidens kredittvurdering

               v/Knut Magnus Jacobsen, daglig leder i Kredd

Påmelding 
- Norsk Kredittforum på Facebook, Eventbrite 

Frokostmøtet er kostnadsfritt for medlemmer av 
Norsk Kredittforum. Ikke-medlemmer betaler kr 
650,-, inkludert frokost. 

Meld deg på i dag 
Hjertelig velkommen!

Sted
Louise Restaurant, Aker Brygge

Foredragsholdere

Invitasjon til frokostmøte
- Julefrokost med faglig          

påfyll og inspirasjon

5. desember 2019

WWW.KREDIT TFORUM.NO

Rune Bystrøm 

Kredittsjef i Hertz Norge

Kredittprisen deles ut til “best i klassen” 
praktikere innenfor kredittfaget, og vil gi 
oss et kredittprisforedrag. Runar Bystrøm 
er kredittsjef i et selskap med vel 600 mill i 
omsetning. I tillegg til vanlige oppgaver 
innenfor sitt område jobber han også tett 
med anti-svindel enheten i konsernet. 

www.hertz.no

Knut Magnus Jacobsen

Daglig leder og co-founder Kredd AS
Knut Magnus Jacobsen vil ta for seg 
hvordan kredittvurderingene kommer til å 
endre seg i fremtiden, samt hvordan nye 
forretningsmodeller for rentesetting av lån 
kan bli. I stor grad vil kredittrisikoen gå 
ned, og spørsmålet er om distribusjons- 
kostnadene vil følge etter? 
www.kredd.it

Christo�er Omberg

Daglig leder i Oslo Businessforum

Med en målsetting om å lage Norges 
største årlige næringslivskonferanse innen 
ledelse klarte Christo�er Omberg å lokke 
Alex Ferguson til Norge. Med det fulgte 
store næringslivspro�ler på løpende bånd. 
Men, var toppen nådd når han klarte å få  
med seg tidl. president Barack Obama?

www.obf.no


