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Vedr.: Bemærkninger fra 2021.AI til udkast for Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse
Komiteen for God Selskabsledelse har sendt udkast for Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i
høring og vi har i 2021.AI læst udkastet med stor interesse, og hilser udkastet til de nye anbefalinger
velkommen. God selskabsskabsledelse skal understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse også i
morgendagens samfund.
Således støtter 2021.AI fuldt og helt op om Komiteens forslag om at justere anbefalingerne om god ledelse,
så de nu også omfatter anbefalinger for hhv. ”bæredygtighed” såvel som ”purpose” – begge initiativer, som
store dele af dansk erhvervsliv allerede arbejder strategisk med, hvorfor det selvsagt bør afspejles i
anbefalingerne.
Anvendelsen af såkaldte emerging technologies som bl.a. robotter, 3D og kunstig intelligens er imidlertid i
disse år ved at transformere virksomheder, hele samfund, geopolitiske forhold mellem Kina, USA og Europa
samt ændre værdikæder på tværs af industrier. Særligt kunstig intelligens er en potent transformativ
teknologi, som er kendetegnet ved at kommercialisere og anvende data fra borgere, bruge disse i
selvlærende algoritmer med henblik på at levere effektive og relevante løsninger, produkter og tjenester. Teknologi, der automatiserer beslutninger i koncerner, og ultimativt derfor også er i stand til at ændre
ledelsesgerningen, som vi kender den i dag. Kunstig intelligens kommer til at have betydning lokalt, nationalt
og internationalt, og er dermed en teknologi, hvor et selskab kan bidrage positivt såvel som negativt til det
omkringliggende samfund.
Vi har noteret os, at Komiteen for God Selskabsledelse understreger, at de nye anbefalinger skal omfatte
færre, men mere relevante anbefalinger, og har derfor udeladt anbefalinger, der fremgår af eksisterende
lovgivning eller allerede følger gængs praksis. I 2021.AI har vi forståelse for behovet for afgrænsning. Men vi
må minde om, at nye disruptive teknologier som AI er af en så potent, potentielt samfundsomvæltende
karakter, at vi foreslår at det teknologiske perspektiv løftes op som selvstændigt ledelsestema for
anbefalingerne. Og ansvarlig anvendelse af ny disruptiv teknologi som bl.a. kunstig intelligens bør sidestilles
med ”bæredygtighed” og ”purpose”.
Følg eller forklar-princippet og rapportering
Side 5/21: 2021.AI foreslår, at man løfter teknologi op som selvstændigt ledelsestema og beskriver dette i
nyt selvstændigt afsnit om anbefalinger på ny disruptiv teknologi. Afsnittet bør beskrive anbefalinger for
perspektiver, potentialer og trusler (individ, marked, stat) ved anvendelse af ny emerging technologies.
Afsnittet bør sidestilles med ”purpose” og ”bæredygtighed”
Afsnit 1.0: Anbefalinger for god selskabsledelse
Afsnit 1.4: 2021.AI foreslår, at det indskærpes, at bestyrelsen godkender og beskriver politik om
virksomhedens samfundsansvar, herunder etisk, transparent og troværdig anvendelse af ny teknologi som
kunstig intelligens. 2021.AI lægger således op til, at det ikke er tilstrækkeligt at man redegør for at der findes
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en politik, men også beskriver den.

5.1: Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger
Afsnit 5.1.1: 2021.AI foreslår, at afsnittet om bestyrelsesn risikofår tilføjet at ledelsesberetningen også
omfatter selskabets risikostyring og riskovurdering ved forretningens anvendelse ny, disruptiv teknologi bl.a.
ved kunstig intelligens
I 2021.AI står vi gerne til rådighed for en yderligere drøftelse såfremt det er relevant.
Mvh.
Kathrine Stampe Andersen, bestyrelsesmedlem, 2021.AI
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