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OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE 
ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS 
HJEMMESIDE 
 
Udover ”følg eller forklar” princippet, der følger af børsreglerne og årsregnskabsloven, 
indeholder Anbefalingerne for god Selskabsledelse en række anbefalinger om offent-
liggørelse enten i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets 
hjemmeside. Disse anbefalinger er opregnet nedenfor. 
 

OFFENTLIGGØRELSE ANBEFALING 
 
A. Offentliggørelse i årsrapport  

(ledelsesberetning) 

 
3.3.2. Det anbefales, at ledelsesberetningen udover 
det i lovgivningen fastlagte indeholder følgende oplys-
ninger om medlemmerne af bestyrelsen: 
• den pågældendes stilling, 
• den pågældendes alder og køn, 
• om medlemmet anses for uafhængigt, 
• tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, 
• udløbet af den aktuelle valgperiode, 
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder 
poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd,  
inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske  
virksomheder samt 
• krævende organisationsopgaver, og 
• det antal aktier, optioner, warrants og lignende i sel-
skabet og de med selskabet koncernforbundne sel-
skaber, som medlemmet ejer, samt de  
ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte 
værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. 

  
5.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og 
i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste 
strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbin-
delse med regnskabs-aflæggelsen samt for selska-
bets risikostyring. 

 
B. Valgfri offentliggørelse i årsrapport 

og/eller hjemmeside 

 
2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selska-
bet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, 
at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er 
i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør 
herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport 
og/eller på selskabets hjemmeside. 

  
2.1.6. Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter sel-
skabets aktiviteter for at sikre en for selskabet rele-
vant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, 
herunder fastsætte konkrete mål og i ledelsesberet-
ningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets 
hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som 
status for opfyldelsen heraf. 

  
3.5.1. 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 oply-
ses i ledelsesberetningen eller på selskabets hjem-
meside. 

 
C. Offentliggørelse på selskabets  

hjemmeside i øvrigt 

 
1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvar-
talsrapporter. 



  
3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selskabets 
hjemmeside offentliggør: 
• ledelsesudvalgenes kommissorier, 
• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og 
antallet af møder i hvert udvalg, samt 
• navnene på medlemmerne af det enkelte ledelses-
udvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplys-
ning om, hvem der er de uafhængige medlemmer, og 
hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer. 

  
4.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en 
klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og 
direktionen, der indeholder 
• en detaljeret beskrivelse af de  
vederlagskomponenter, som indgår i 
vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen, 
• en begrundelse for valget af de enkelte  
vederlagskomponenter, og 
• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for 
balancen mellem de enkelte  
vederlagskomponenter. 
Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsam-
lingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

  
4.2.3. Det anbefales, at der i årsrapporten gives op-
lysning om det samlede vederlag, hvert enkelt med-
lem af bestyrelsen og direktionen modtager fra sel-
skabet og andre selskaber i koncernen, herunder 
oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordnin-
gers væsentligste indhold, og at der redegøres for 
sammenhængen med vederlagspolitikken. 

 


