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Anbefalinger for god selskabsledelse i perspektiv
Bestyrelsesevaluering og mangfoldighed – kom med i anbefalingerne i hhv. 2001 og 2008

*) To opdateringer af anbefalinger

Mangfoldighed

Mangfoldighed
• Tonen 
skærpes

Bestyrelses-
evaluering
(v. 10)

Compliance -
undersøgelser
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Hvem er ansvarlig for hvad?

Anbefalinger

Tendenser  
(nationalt/internationalt)

Erfaring og dialog,
Compliance analyse

Tilpasning af anbefalingerne

Komité

ÅRL
Krav til 

ledelsesberetning

Nasdaq OMX 
Børsen

Offentlig 
myndighed 

Tilsyn
(Det Finansielle Råd)

Evt. påtale med 
offentliggørelse

Kontrol

Børsens regelsæt

Evt. påtale/afgift

Afgørelser om påtale eller afgift
truffet af børsen offentliggøres
med udstederens identitet,
medmindre der er tale om en

mindre overtrædelse.
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Anbefalinger Vejledninger Andre hjælpeværktøjer

Vederlagspolitik

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsesevaluering

Opdateres efter 
høringsfase

Opdateres årligtKan løbende opdateres 
(versioneres)

Gode og dårlige 
eksempler på 
afrapportering

Spørgsmål og svar 
– hyppigt stillede 
spørgsmål

Compliance undersøgelse

Andre dokumenter og opgørelser



Følger m. forklaring; følger; følger mindst halvdelen

Følger ikke m. forklaring

Forholder sig ikke til anbefaling; følger ikke uden forklaring; følger 
mindre end halvdelen; N/A ikke relevant

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger 
(Kilde: Komitéens complianceundersøgelse vedrørende 2012*)
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Efterlevelse af alle anbefalinger 

(alle selskaber)

C20 Mid cap

Large cap Small cap

*) Rapportering ift. 2011-anbefalingerne
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1. Velkomst
Birgit Aagaard-Svendsen, direktør, J. Lauritzen A/S, formand for Komitéen for god 
Selskabsledelse

2. Bestyrelsesevaluering
Vagn Sørensen, bestyrelsesformand, FLSmidt A/S

3. Mangfoldighed
Carsten Dilling, koncernchef, adm. Direktør, TDC A/S

4. Rekruttering i praksis
Jens Howitz, adm. Direktør, Russel Reynolds Associates A/S

5. Paneldebat
Jens Due Olsen, NKT A/S
Vagn Sørensen, FLSmidt A/S
Ole Andersen, Danske Bank A/S
Lars Frederiksen, bestyrelsesformand, Matas A/S

6. Afrunding
Birgit Aagaard-Svendsen

7. Traktement og networking

Dagsorden



Bestyrelsesevaluering
anbefaling 3.5.1 (tidligere 5.11.2)
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DET ANBEFALES, at bestyrelsen 
fastlægger en evalueringsprocedure, 
hvor den samlede bestyrelses og de 
individuelle medlemmers bidrag og 
resultater samt samarbejde med 
direktionen årligt evalueres. Væsentlige 
ændringer afledt af evalueringen bør 
oplyses i ledelsesberetningen eller på 
selskabets hjemmeside.

Følger m. forklaring; følger; følger mindst halvdelen

Følger ikke m. forklaring

Forholder sig ikke til anbefaling; følger ikke uden forklaring; følger 
mindre end halvdelen; N/A ikke relevant



Anbefalinger om mangfoldighed

DET ANBEFALES, at bestyrelsens 
udvælgelse og indstilling af kandidater 
til bestyrelsen gennemføres ved en 
grundig og for bestyrelsen transparent 
proces, der er godkendt af den samlede 
bestyrelse. Ved vurderingen af 
sammensætningen og indstilling af nye 
kandidater skal der tages hensyn til 
behovet for fornyelse og til behovet for 
mangfoldighed i relation til bl.a. alder, 
international erfaring og køn.
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3.1.2 2.1.6

DET ANBEFALES, at bestyrelsen årligt 
drøfter selskabets aktiviteter for at sikre 
en for selskabet relevant mangfoldighed 
i selskabets ledelsesniveauer, herunder 
fastsætte konkrete mål og i 
ledelsesberetningen i selskabets 
årsrapport og/ eller på selskabets 
hjemmeside redegør for såvel sin 
målsætning som status for opfyldelsen 
heraf.
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I 2013 udgør andelen af:

• Kvindelige generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 
8,2%.

I C20- og Large Cap-selskaberne: 18% (mod 9% i 
2011). Stigningen skyldes i høj grad enkelte 
selskaber.

• Generalforsamlingsvalgte udenlandske
bestyrelsesmedlemmer 14,0%.

Mangfoldighed – et emne med særligt fokus
Anbefaling 2.1.6 (tidligere 4.1.4)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

2012

Følger m. forklaring; følger; følger mindst halvdelen

Følger ikke m. forklaring

Forholder sig ikke til anbefaling; følger ikke uden forklaring; følger 
mindre end halvdelen; N/A ikke relevant



Efterfølgende planche blev ikke præsenteret på 
seminaret
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Aktivt ejerskab:
- Anbefalinger om aktivt ejerskab (uden 

rapporteringskrav)
- Hvad kan selskaberne gøre mere?

OBS: Ifølge Finanstilsynet er der visse 
begrænsninger for  fondsmæglerselskaber 
og livsforsikringsvirksomheder

Skat – overflødigt at anbefale at love skal 
holdes, men er der andre forhold som 
bestyrelsen med fordel kan forholde sig til?
-Emnet er i 2013 opdateringen tilføjet i 
Vejledning vedrørende revisionsudvalg.

Bortfald af 3.1.4 – vedtægtsbestemt 
aldersgrænse (overflødiggøres ved  grundig 
bestyrelsesevaluering).

Udvidelse af 3.5.1 – brug af ekstern 
bistand i.f.m. bestyrelsesevalueringen (med 
fast interval).

Bortfald af kvartalsrapport – 1.1.3; 
(gængs praksis)
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”Boblere” Andre overvejelser

Hvad overvejer komiteen?*)

*) Ultimo 2013


