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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

NasdaqOMX 
Børsen

Offentlig 
myndighed 

Tilsyn 
(Fondsrådet)

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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Corporate governance handler om værdiskabelse
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God tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde 

fremmer mulighederne for at have fokus på VÆRDISKABELSEN

Selskabets organisering, herunder
• Bestyrelsens forretningsorden
• Direktion og –beføjelser m.v.
• Selskabets organisering
• Politikker

Relation til interessenterne
herunder
• Indentifikation af interessenter
• Politikker 
• Rapportering

Relationer til ejerne
(aktionærerne)
Tilrettelæggelse af GF, herunder
• Vedtægter
• Kapitalforhold
• Bestyrelsens sammensætning
• Vederlagspolitik
• Bestyrelsens aflønning
• Rapportering
• Overtagelsesforsøg

Rapportering, herunder 
handlingsplaner, forventninger, 
budgetter, opfølgning, f.eks.
• Regnskabsaflæggelsen 
• Risikostyring og intern kontrol; 
• Whistleblower-ordning
• Revision – relationer; aftaleforhold

Strategi

Værdiskabelse

Ansvarlig ledelse



Efterlevelse af alle anbefalinger af alle undersøgte selskaber

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger 2011
Høj efterlevelse – 95%, op 6%-point i forhold til 2010
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Følgende områder synes vanskelige:

1. Bestyrelsesevaluering (5.11.2 – 18% 
følger eller forholder sig ikke til 
anbefalingerne)

2. Vederlagsforhold
- Vederlagspolitikken (6.2.2-10%)
- Individuelle vederlagsforhold (6.2.3-
16%)

Bestyrelsesudvalg: 
Relativ høj grad af ”følger ikke med 
forklaring vedrørende Nominerings- og 
Vederlagsudvalg”
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Efterlevelse af Komitéens anbefalinger 2011
C20 selskaber Mid cap-selskaber

Large cap-selskaber Small cap-selskaber



Udviklingen i de store selskaber        mindre selskaber

Anbefalingernes betydning 
for bestyrelsens arbejde og -sammensætning
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Øget transparens
• Aktionærernes interesser er mere synlige
• Bedre/mere frekvent rapportering

Professionalisering
• Krav til bestyrelsesmedlemmer
• Rekrutteringsprocessen mere formel
• Fornyelse (alder; afhængig versus uafhængig)

Fra kontrol/tilsyn        strategi/værdiskabelse/sparring/kontrol



Baggrund for opdatering af anbefalingerne

• Selskabernes tilbagemeldinger

• Compliance undersøgelserne

• International udvikling 

• Henstillinger f.eks. EU

� Effektivisering 

� Øget Fokus på værdiskabelse

� Bestyrelsens selvevaluering

� Bestyrelsens sammensætning

� Bestyrelsesudvalg 

� Aktionær engagement
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EU Kommissionens handlingsplan 
for selskabsret og corporate governance

• Bedre gennemsigtighed om corporate 
governance issues - særligt fra 
selskabernes side

• Større aktionærengagement og større 
indsigt på visse områder

• Styrke erhvervslivets vækst og 
konkurrencevilkår på tværs af 
grænserne særligt for små og 
mellemstore virksomheder

Tidshorisont for initiativer 
primært 2013-14 
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Overordnede indsatsområder Konkrete overvejelser

• Øget fokus på diversitet – kompetencer

• Selskabets risikoprofil bør suppleres med 
øget rapportering om ikke-finansielle 
forhold  

• Forklaringer på afvigelser fra CG anbefa-
linger bør være tilstrækkelig informative  

• Øgede forventninger til institutionelle
investorer hvad angår indflydelse og 
åbenhed herom

• Aktionærindflydelse i aflønningsforhold og 
transaktioner mellem nærstående parter

• Øget gennemsigtighed om proxy advisors’ 
rådgivning



• Lovgivningen – Selskabsloven, Årsregnskabsloven etc
�Gentagelser er søgt undgået

• Børsnoterede selskaber har valgt at organisere sig med 
bestyrelse og direktion 

� Der anvendes betegnelserne BESTYRELSE og DIREKTION

Anbefalingerne supplerer gældende regulering
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BESTYRELSE TILSYNSRÅD

DIREKTION DIREKTION

BESTYRELSE TILSYNSRÅD

DIREKTION DIREKTION

Det øverste ledelsesorgan Det centrale ledelsesorgan



Anbefalingerne i perspektiv

• Ansvarsdeling; anbefalinger versus regelsæt

• ”Soft law” versus ”hard law”

• Aktivt ejerskab 

• Følg eller forklar-princippet
– Hvorfor selskabet har valgt anderledes
– Hvordan man i stedet har valgt at indrette sig

• Rapportering 
– Gerne på hjemmesiden (præcis henvisning i ledelsesberetningen)
– Skema
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HARD LAW

SOFT LAW
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Anbefalinger (soft law) kan lettere udvikles over tid
EU-
henstillinger
• Vederlag
• Udvalg

A/S-loven
• Incitaments-
aflønning

• Mangfoldighed

SL 2009
ÅRS og RL
EU- henst. 
• Vederlag

Mangfoldighed
• Tonen 
skærpes

• Effektivitet
• Erfaringer
• Tendenser



Anbefalingernes struktur 

Eksternt 
relateret

Kontrol/
revisoragtige

1. Aktionærernes rolle
2. CSR / Samfundsansvar
3. Åbenhed og transparens

Ledelsens ..
4. Opgaver og ansvar
5. Sammensætning og 

organisering
6. Vederlag

7. Regnskabsaflæggelse
8. Risikostyring og intern 

kontrol
9. Revision

Strategiske og 
personlige
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1. Kommunikation og samspil 
med investorer og øvrige 
interessenter

Bestyrelsens ..
2. Opgaver og ansvar
3. Sammensætning og 

organisering

4. Ledelsens vederlag

5. Regnskabsaflæggelse, 
risikostyring og revision

Forslag til nye anbefalingerNuværende anbefalinger
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79 anbefalinger 50 anbefalinger
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Kommunikation og samspil med investorer oa

Opgaver og ansvar

Bestyrelsens sammensætning mv.

Vederlag

Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision



Kommunikation og samspil med selskabets 
investorer og øvrige interessenter

• sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne 
får relevant indsigt i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender 
aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet (1.1.1).

• vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder 
aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres 
i overensstemmelse med selskabets politikker herom (1.1.2).

• at selskabet offentliggør kvartalsrapporter (1.1.3).

• ved tilrettelæggelse af generalforsamlingen (GF) skal denne planlægges så den 
understøtter aktivt ejerskab (1.2.1).

• at der i fuldmagter til brug for GF gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til 
hvert enkelt punkt på dagsordenen (1.2.2).

• etablerer en beredskabsprocedure ....... bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra 
uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe 
dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til 
overtagelsesforsøget (1.3.1).
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Bestyrelsens opgaver og ansvar

• årligt tager stilling til tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde (2.1.1).

• årligt tager stilling til selskabets strategi (2.1.2).
– Kommentarerne er udbygget vedr. værdiskabelsen herunder brug af ”bedste-ejer-princip”

• sikrer, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur som understøtter strategi og 
langsigtet værdiskabelse (2.1.3).

• gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen samt fastlægger krav til 
direktionens rapportering til bestyrelsen (2.1.4).

• årligt drøfter direktionens sammensætning, udviklingsinitiativer, risici og 
successionsplaner (2.1.5).

• sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer; fastsætter konkrete mål (2.1.6).

• vedtager politikker for selskabets samfundsansvar (2.2.1).

• Valg af næstformand og næstformandens rolle (2.3.1).

• Foranstaltninger såfremt bestyrelsesformanden i en periode påtager sig særlige 
driftsopgaver for selskabet (2.3.2).
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Bestyrelsens sammensætning 
og organisering

• Fastlæggelse af kompetencebehov, redegørelse herfor herunder vedrørende 
de enkelte medlemmers særlige kompetencer (3.1.1).

• Fastlæggelse af grundig og transparent proces for indstilling af kandidater, 
godkendt at den samlede bestyrelse.  ... Hensyn til behov for fornyelse og 
mangfoldighed (3.1.2).

• Andre GF relaterede forhold: Information om indstillede bestyrelses-
kandidater (3.1.3); Fastlæggelse af aldersgrænse (i vedtægterne) (3.1.4) og 
valgperiode på 1 år (3.1.5).

• Mindst halvdelen af GF-valgte bestyrelsesmedlemmer bør være uafhængige
(uafhængighedskriterier er inspireret af henstilling fra EU) (3.2.1).

• Vurdering af tilstrækkelig tid til deltagelse i bestyrelsesarbejdet – det må 
det enkelte bestyrelsesmedlem vurdere (3.3.1)

• Information om de enkelte bestyrelsesmedlemmer(3.3.2).
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Ledelsesudvalg
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Indledende afsnit er udvidet med forslag om brug af andre permanente eller 
ad hoc udvalg afhængig af selskabernes situation.

• Offentliggørelse af ledelsesudvalgenes kommissorier, væsentligste aktiviteter 
i årets løb samt navnene på udvalgsmedlemmerne (3.4.1).

• Flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige (3.4.2).

• Nedsættelse af et egentligt revisionsudvalg mv. (3.4.3). 
og oplister en række af udvalgets opgaver blandt andet 
relateret til finansiel rapportering (3.4.4).
samt intern revision (3.4.5).

• Nedsættelse af et nomineringsudvalg (opgaver specificeret) 3.4.6 –
Kommentar tilføjet om at overveje brug af ekstern assistance ved udvæl-
gelse af kandidater til bestyrelsen

• Nedsætter et vederlagsudvalg (opgaver specificeret - 3.4.7), og at dette 
udvalg ikke anvender samme rådgivere som direktionen (3.7.8).



Evaluering af arbejdet 
i bestyrelsen og i direktionen
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Indledende afsnit er tilføjet 
– evaluering skal bidrage til en kontinuerlig forbedring af bestyrelsens arbejde
– overvej, eventuelt med intervaller, at inddrage ekstern bistand i processen.

• Fastlægge en evalueringsprocedure. Væsentlige ændringer afledt af 
evalueringen bør oplyses (3.5.1).

Kommentaren er væsentligt udbygget i forhold til best practice hvor blandt 
andet brug af anonym spørgeskemaundersøgelse, årlig samtaler med 
formanden og faktisk mødedeltagelse indgår i processen.

• Har bestyrelsen det rette antal? Er der mulighed for en konstruktiv debat?  
og effektiv beslutningsproces? (3.5.2).

• Bestyrelsen bør årligt evaluere direktionen efter klare kriterier (3.5.3).

• Der bør fastlægges en procedure for en årlig evaluering af samarbejdet 
mellem direktion og bestyrelse (3.5.4).
Kommentar – kan med fordel indgå i den generelle evaluering.



Ledelsens vederlag 
(stort set uændrede – baseret på EU henstillinger)

• Klar og overskuelig vederlagspolitik der godkendes på GF (4.1.1) og at 
denne forklares og begrundes i formandens beretning (4.2.1). På GF bør 
bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår tillige 
godkendes (4.2.2.).

• Ved variable komponenter er der konkrete forslag til krav hertil (4.1.2) 
herunder, at der i helt særlige tilfælde kan kræves hel eller delvis 
tilbagebetaling af disse (4.1.5). Endvidere bør aktiebaseret aflønning 
være revolverende (4.1.4).

• Bestyrelsen bør undgå aktie- eller options-programmer (4.1.3).
Drøftet indgående i komitéen, men fastholdt uændret.

• Fratrædelsesgodtgørelse <= de sidste to års vederlag (4.1.6) og at det 
væsentligste indhold af fastholdelses- og fratrædelsesordninger 
offentliggøres (4.2.4).

• Oplysning om individuelt vederlag (konsolideret) for hvert enkelt medlem 
af bestyrelsen og direktionen (4.2.3).
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Regnskabsaflæggelse, 
risikostyring og revision

Indledende afsnit er udvidet med afsnit om going concern forudsætningen.

• Ledelsesberetningen bør omfatte en redegørelse om væsentlige 
strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen samt for selskabets risikostyring (5.1.1).

• Etablering af whistleblower-ordning (5.2.1).

• Bestyrelsen/revisonsudvalget bør have en regelmæssig dialog og 
informationsudveksling med revisor også uden direktionens 
tilstedeværelse (5.3.1).

• Aftale med revisor og det tilhørende revisionshonorar bør indgås på 
baggrund af indstilling fra revisionsudvalget (5.3.2).

• Stillingtagen til intern revision (5.4.1).
Kommentar tilføjet om evt brug af anden end den GF valgte revisor.
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Tidsplan for det videre arbejde

Høringsfase

8. marts

Endelige 
anbefalinger

April 2013 

Godkendelse
af nye

anbefalinger
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Møder med:
•C20 og Large Cap selskaber 
•Dansk Industri 
•Dansk Erhverv 
•Danmarks Rederiforening
•Finansrådet
•Det rådgivende Udvalg, 
Nasdaq OMX Copenhagen 
A/S

•Dansk Aktionærforening

I øvrigt åben høring p.t. 

Komitemøder samt evt. 
supplerende sonderinger

Opdatering vejledninger 
og andet supplerende 
materiale

� Udsendelse af nye 
anbefalinger ultimo 
april 2013

� Offentliggørelse af nye 
regler for udstedere af 
aktier Nasdaq OMX 
Copenhagen A/S



� Effektivisering 
� Øget fokus på værdiskabelse
� Bestyrelsens selvevaluering
� Bestyrelsens sammensætning
� Bestyrelsesudvalg 
� Rammer for aktivt ejerskab

Hvorfor nye anbefalinger?

• Selskabernes tilbagemeldinger
• Compliance undersøgelserne
• International udvikling 
• Henstillinger fx EU
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79 anbefalinger

50 anbefalinger

Deadline for kommentarer:
8. Marts 2013

Cg-komite@erst.dk
Efterlevelse af alle anbefalinger af alle undersøgte selskaber



Tak for opmærksomheden


