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CSR Advisors Denmark tilføjer endnu en 

partnervirksomhed 

Med tilføjelsen af Tine Lange og Responsible Assets får CSR Advisors 25 års erfaring 

oveni i deres i forvejen stærke portefølje. 

Af Martin Mitchell – 18. marts 2022 

 
Tine Lange er stifter af Responsible Assets, der tiltræder som ny partnervirksomhed i CSR Advisors Denmark. Foto: Presse.  

Rådgivningsfirmaet Responsible Assets med Tine Lange i spidsen indgår i et strategisk 

partnerskab med CSR Advisors Denmark. 

Og dermed er det uafhængige partnerskab inden for bæredygtig rådgivning af virksomheder 

nu oppe på seks partnervirksomheder.  

Deres kunder tæller virksomheder som Arla, Lego, Grundfos og Vestas. 

Det fremgår af en pressemeddelelse. 

Tilføjelsen glæder Lars Konggaard, medstifter af CSR Advisors Denmark, der tilbyder alt fra 

strategisk forretningsudvikling til kommunikation og rapportering om samfundsansvar og 

bæredygtighed. 
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Fordelen for vores kunder er, at vi indgår i et samarbejde, men er selvstændige hver for sig. 

De får det bedste af alle verdener på en kost-effektiv måde i kraft af vores fleksibilitet. Derfor 

er det også glædeligt, at partnerskabet med Responsible Asset udvider med endnu en tung 

profil som Tine, der blandt andet er specialist i cirkulære løsninger, siger han i en 

pressemeddelelse. 

Der er brug for samarbejde i den bæredygtige rådgivningsbranche, mener Tine Lange, og 

derfor giver partnerskabet mening for både hende og de kunder, der står over for at skulle 

omstille deres virksomheder til bæredygtig. 

Der er ikke nogen udvej for virksomhederne, men med gode rådgivere er der en genvej. 

Tilsammen har vi i CSR Advisors Denmark både bredden og styrken til at finde præcis de 

løsninger, som kan gøre hele forskellen på en ordentlig og professionel måde, siger Tine 

Lange i en pressemeddelelse. 

Tine Lange har blandt andet en baggrund som Project Manager for Responsible Investments 

for Dalberg Global Development Advisors og Head of Emerging Market Activities hos GES 

Investment Services. 

CSR Advisors tæller nu Konsulenthuset for Socialøkonomi, Green Network, Sustainable, 

Business Solutions, CSR-rådgivning.dk, LEAD Sustainability og altså Responsible Assets. 


