
Oversigt over november 2017 opdatering af Anbefalingerne for god Selskabsledelse 

Komitéen har materielt ændret i følgende anbefalinger (reference til nummerering i 2017-udgave) 

Anbefaling   Ændring/Ny 

1.1.3 Offentliggørelse af kvartalsrapporter og ikke blot 

periodemeddelelser 

2.3.2 Andre bestyrelsesmedlemmer end formanden for bestyrelsen 

omfattes 

3.1.2 Mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer. (Anbefalingen er 

den tidligere anbefaling 2.1.6) 

3.1.5 Direktionsmedlemmer er ikke samtidig medlemmer af 

bestyrelsen. 

 Fratrædende administrerende direktør ikke træder direkte ind i 

bestyrelsen som formand eller næstformand 

3.2.1 Indføjet i anbefalingen, at desuagtet et bestyrelsesmedlem ikke 

er omfattet af de i anbefalingen listede kriterier, kan der være 

andre forhold, der gør, at bestyrelsen beslutter, at et eller flere 

medlemmer ikke kan betragtes som uafhængige 

3.3.2 Oplysning om det enkelte bestyrelsesmedlems deltagelse i 

bestyrelses- og udvalgsmøder 

3.3.3 Antallet af andre ledelseshverv inddrages i 

bestyrelsesevalueringen 

3.4.3 Revisionsudvalget består alene af bestyrelsesmedlemmer, og at 

bestyrelsesformanden ikke samtidig er formand for 

revisionsudvalget 

3.4.5 Såfremt der er etableret en intern revision at udarbejde 

funktionsbeskrivelse for denne og tilsikre, at den interne 

revision tilføres tilstrækkelige ressourcer og kompetencer  

3.4.6 Det er ikke en del af anbefalingen i 2017-opdateringen, at 

bestyrelsesformanden er formand for nomineringsudvalget 

3.4.7 Vederlagsudvalget bistår med forberedelsen af den årlige 

vederlagsrapport 

3.5.1 Kriterierne for den årlige bestyrelsesevaluering er uddybet. Der 

bør inddrages ekstern bistand ved evalueringen som minimum 

hvert tredje år. 

3.5.2 Ved den årlige vurdering af direktionens arbejde og resultater 

vurderes tillige behovet for ændringer i direktionens struktur og 

sammensætning under hensyntagen til selskabets strategi  



4.1.1 Vederlagspolitikken bør indeholde en redegørelse for 

sammenhængen mellem vederlagspolitikken og selskabets 

langsigtede værdiskabelse og relevante mål herfor 

 Vederlagspolitikken bør som minimum hvert fjerde år samt ved 

hver væsentlig ændring godkendes på generalforsamlingen 

4.1.2. Hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter 

sikre, at variabelt vederlag ikke kun består af kort- og 

langsigtede vederlagsdele, og at langsigtede vederlagsdele skal 

have en optjenings- eller modningsperiode på mindst tre år 

 Sikre en mulighed for at selskabet kan kræve hel eller delvis 

tilbagebetaling af variable løndele, der er udbetalt på grundlag 

af oplysninger, der efterfølgende viser sig fejlagtige 

4.1.4 Programmer for aktiebaseret aflønning bør have en varighed på 

minimum tre år og være revolverende, dvs. med periodisk 

tildeling 

4.1.5 Vederlag ved fratrædelse inklusiv godtgørelse ikke overstiger to 

års vederlag 

4.2.3 Der udarbejdes en vederlagsrapport, som offentliggøres på 

selskabets hjemmeside  

Følgende anbefalinger udgår (reference til nummerering i 2014-udgave) 

Anbefaling   Udgået 

2.1.6   Anbefaling i selskabets ledelsesniveauer. Anbefalingen er flyttet  

   til ny anbefaling 3.1.2 

3.1.4   Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer udgår 

3.5.2 Vurdering af bestyrelsens størrelse forud for ordinær 

generalforsamling  


