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1. Indledning
Komitéen for god Selskabsledelse har gennem flere år udarbejdet en rapport vedrørende komitéens gennemgang af de børsnoterede selskabers redegørelser for god selskabsledelse (compliance
undersøgelsen).
Komitéen har i år valgt at udvide compliance-undersøgelse til en egentlig årsberetning omfattende
komitéens arbejde og overvejelser om fremtidige initiativer. Komitéen finder, at åbenhed om komitéens arbejde og overvejelser medvirker til at give interessenterne mulighed for at tilkendegive
deres synspunkter og dermed bidrage til udviklingen af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Årsberetningen omfatter perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 inklusive opfølgningen på selskabernes
redegørelser om god selskabsledelse aflagt i forbindelse med årsrapporten for 2014.
Komitéen har i årets løb arbejdet med følgende emner, der er nærmere beskrevet i efterfølgende
afsnit:
•

Videre bearbejdning af forhold vedrørende "aktivt ejerskab", der var et af fokusområderne
i sidste års compliance undersøgelse

•

Tilpasning af beskrivelsen af "følg eller forklar" princippet

•

Implementering af en ny dialogform med komitéens interessenter, herunder dialogmøder
og spørgeskemaundersøgelse

•

Overvejelse om komitéens formidlingsopgaver – kommunikationsaktiviteter

•

Opdatering af vejledning om vederlagspolitik, dateret 1. september 2015

•

Overvejelser om frekvens af opdatering af anbefalingerne

•

Gennemgang af et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelser for god selskabsledelse samt drøftet behov for revurdering af "Fremgangsmåde for Komitéens compliance
undersøgelse".

Årets compliance undersøgelse, som tager udgangspunkt i stikprøver, viser en samlet efterlevelse
af anbefalingerne på mere end 90 pct., hvilket er på niveau med sidste års efterlevelse. Komitéen
er meget tilfreds med disse resultater. I den forbindelse bemærker komitéen særligt, at C20- og
Large Cap-selskaberne igen i år har en meget høj efterlevelse og således opfylder tæt ved 100 pct.
Især Small Cap-selskaberne fremstår med en lavere efterlevelse (ca. 80 pct.) hvilket primært skyldes 3-4 selskaber, hvis ringe efterlevelse får indflydelse på resultatet for såvel Small Capsegmentet som det samlede resultat.
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Komitéen skal erindre om, at compliance undersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse af
41 ud af 148 børsnoterede selskabers redegørelser, hvilket betyder, at sammensætningen af de
selskaber, der indgår i undersøgelsen, varierer fra år til år og således kan påvirke årets resultat.
Compliance undersøgelsen fremgår af afsnit 5 nedenfor.
Komitéen vil på baggrund af compliance undersøgelsen og resultatet af den nedenfor omtalte
spørgeskemaundersøgelse vurdere behovet for eventuelle supplerende initiativer.
Anbefalingen om vederlagsforhold for det enkelte ledelsesmedlem har igen i år den laveste efterlevelse (ca. 75 pct.). Eftersom vejledningen om vederlagspolitik netop er blevet opdateret, er det
komitéens opfattelse, at nye initiativer på området bør afvente resultatet af næste års compliance
undersøgelse af årsrapporterne for regnskabsåret 2015.

2. Aktiviteter
2.1. Arbejde vedrørende aktivt ejerskab
I 2013/14 havde komitéen emnet "aktivt ejerskab" i fokus, og emnet var blandt komitéens fokusområder i 2014. Det er komitéens opfattelse, at den foreliggende anbefaling, herunder indledningen til anbefalingerne, indeholder en tilstrækkelig beskrivelse af de tiltag, som selskaberne kan
iværksætte for at understøtte et aktivt ejerskab.
Komitéen har dog overvejet, hvorledes komitéen yderligere vil kunne bidrage til udviklingen af et
mere aktivt ejerskab. Dette blev behandlet i foråret 2014 parallelt med den på daværende tidspunkt igangværende høring af EU Kommissionens forslag til direktiv om ændring af aktionærrettighedsdirektivet.
Konklusionen på komitéens drøftelser blev i juli 2014 sammenfattet i et brev til erhvervs- og
vækstministeren, hvoraf fremgår, at komitéen:
•

anbefaler, at en eventuel dansk kodeks bør være i overensstemmelse med eksisterende
udenlandske kodekser,

•

anbefaler, at en eventuel kodeks baseres på ”følg eller forklar”-princippet,

•

gerne vil bidrage til afklaring af indholdet af en sådan kodeks, såfremt det besluttes at fortsætte arbejdet med udarbejdelsen af en dansk kodeks,
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•

gerne tager initiativ til at inddrage andre nationale og internationale interessenter i arbejdet, og

•

finder, at eventuel inddragelse ville medføre et behov for at se på komitéens sammensætning, da der i dag kun er én investorrepræsentant.

I drøftelsen af spørgsmålet om aktivt ejerskab indgik forholdet omkring Proxy Advisors og betydningen heraf for selskabernes ageren i relation til Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Dette er
særskilt omtalt under afsnit 3.1.
2.2. Tilpasninger som følge af EU henstilling 2014/208/EU
EU Kommissionen offentliggjorde i april 2014 sin henstilling om kvaliteten af redegørelser for virksomhedsledelse (”følg eller forklar”-princippet) og i forlængelse heraf vurderede komitéen behovet for tilpasninger.
Komitéen bakker op om initiativer, der tilsigter at højne niveauet for god selskabsledelse og skabe
gennemsigtighed og åbenhed om selskabernes arbejde med centrale forhold i forbindelse med
arbejdet med corporate governance. Komitéen noterer sig, at Kommissionen holder fast ved ”følg
eller forklar”- princippet, og at Kommissionen anerkender, at fravigelser fra en given anbefaling
konkret kan være den bedste løsning. Dette er komitéen enig i.
Som opfølgning på Kommissionens henstilling valgte komitéen at tydeliggøre dels ansvarsfordelingen mellem komitéen, Finanstilsynets bestyrelse og NASDAQ OMX Copenhagen A/S dels de generelle forventninger til selskabernes årlige afrapportering i forhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse.
På den baggrund udsendte komitéen opdaterede anbefalinger i november 2014.
2.3. Dialogmøder
Komitéen har blandt andet til opgave at deltage i debatten og udviklingen inden for området for
god selskabsledelse for herved at sikre, at de aktuelle danske anbefalinger er på højde med best
practice og understøtter selskabernes arbejde med god selskabsledelse. Komitéen har gennem
årene tilstræbt en dialog mellem komitéen som udsteder af anbefalingerne og selskaberne som
brugere af anbefalingerne blandt andet i form af seminarer m.v.
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Komitéen fandt imidlertid, at større fora ikke gav mulighed for en nærmere drøftelse af problemstillingerne omkring brugen af – og erfaringer med anbefalinger i ind og udland, hvorfor komitéen i
foråret 2014 introducerede brugen af dialogmøder, hvor komitéen sammen med inviterede gæster i et fortroligt forum har diskuteret såvel specifikke som mere generelle problemstillinger inden for området god selskabsledelse. Der har i årets løb været afholdt tre dialogmøder.
Komitéen finder disse dialogmøder særdeles udbytterige og vil fortsætte denne mere aktive dialogform for at sikre, at anbefalingerne kan bidrage positivt til en saglig og konstruktiv debat i selskabernes ledelser og i dialogen med selskabernes ejerkreds.
2.4. Undersøgelse af selskabers arbejde med Anbefalinger for god Selskabsledelse
For at inddrage så mange selskaber som muligt i arbejdet med god selskabsledelse udsendte Komitéen i juni 2015 et spørgeskema til direktionen i 146 børsnoterede selskaber.
Formålet med spørgeskemaet var at få belyst selskabernes arbejde med anbefalingerne, samt hvor
selskaberne særligt ser udfordringer. Komitéen har modtaget svar fra 21 pct. Komitéen har med
interesse – parallelt med årets compliance undersøgelse – læst de modtagne svar.
Besvarelserne viser, at selskaberne særligt finder anbefalingerne om nedsættelse af ledelsesudvalg, herunder revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg, problematiske, og selskaberne anfører, at de opgaver, der henhører under ledelsesudvalgene, mere hensigtsmæssigt kunne varetages
af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formandskab.
Problematikken omkring bestyrelsesudvalg afspejles desuden i forhold til de anbefalinger, som
selskaberne gerne ser revideret, hvor flere anfører, at der bør differentieres mellem små og store
selskaber. Hovedparten af selskaberne svarer, at der bør være en differentiering, idet de finder, at
en række af anbefalingerne ikke er relevante for små selskaber. Herudover ser flere selskaber gerne, at anbefalingerne generelt forenkles eventuelt ved sammenlægning af anbefalinger eller ved
reduktion af antallet af dokumenter, som det anbefales, at bestyrelsen udarbejder.
Komitéen har skønnet, at selskabernes besvarelse af, hvor meget tid, der anvendes på at diskutere
corporate governance, kan inddeles i tre kategorier:
1) Behandling på 1 bestyrelsesmøde
2) Løbende behandling på bestyrelsesmøder og ingen angivelse af, om det anses for meget tid
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3) Optager meget tid på bestyrelsesmøder
Selskabernes svar fordeler sig omtrent lige med en marginal overvægt af selskaber, der har tilkendegivet, at corporate governance optager meget tid på selskabernes bestyrelsesmøder. Det må
dog konstateres, at selskabernes vurderinger varierer betydeligt fra selskab til selskab.
Generelt tilkendegiver selskaberne, at anbefalingerne og selskabernes afrapportering herom sikrer
en god struktur i arbejdet med og drøftelsen af corporate governance og således er et nyttigt ledelsesværktøj.
En række selskaber anfører dog, at de finder det vigtigt, at der er ro omkring anbefalingerne og
angiver, at anbefalingerne kun bør ændres, når der er tale om væsentlige forhold og at en omfattende revision kun bør ske med langt interval. Tilsvarende anfører en række selskaber, at de finder
det nuværende interval passende.
De indkomne besvarelser vil indgå i komitéens videre arbejde og som grundlag for kommende
dialogmøder, jf. afsnit 2.3.
2.5. Kommunikationsaktiviteter
Komitéen har til opgave at følge udviklingen i god selskabsledelse nationalt og internationalt, herunder indsamle synspunkter og erfaringer med Anbefalinger for god Selskabsledelse.
Komitéens medlemmer bidrager i det omfang, det er muligt, med formidling af anbefalingerne
bl.a. med indlæg ved kurser og konferencer, skriftlige indlæg i dagspressen og faglige tidskrifter.
Det seneste års arrangementer omfatter:
•

Bestyrelseskonference 2015 – Rundt om bestyrelsesarbejdet, april 2015.

•

Paneldebat om bestyrelsesevaluering på LO-skolens seminar for fagbevægelsens medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

•

Erhvervsstyrelsens Round Table om aktivt ejerskab, januar 2015 og september 2014.
Formålet med Erhvervsstyrelsens projekt var en drøftelse af aktivt ejerskab, herunder behovet for nye initiativer, der kan understøtte aktivt ejerskab og bidrage til gennemsigtighed, for dermed at styrke et attraktivt investeringsmiljø for dansk erhvervsliv.

•

Konferencen ”Dansk selskabsledelse – et godt system under pres”, december 2014.
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Formålet med konferencen var en præsentation af en ny nordisk forskningsrapport, der
beskriver ledelsessystemerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige.
•

Nordic Corporate Governance Seminar Stockholm, november 2014.
Nordic Corporate Governance Seminar er et møde mellem de nordiske organer, der udsteder anbefalinger for god selskabsledelse.

•

CSR-konferencen ”Værdiskabende CSR – god ledelse, praksis og rapportering, oktober
2014.
Konferencen blev afholdt af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – Danske revisorer.

•

“Future expectations to tax departments”, oktober 2014, hos Novo Nordisk.
En række store danske virksomheder afholder årligt en fælles undervisningsdag for skatteafdelingerne. Formålet er efteruddannelse, erfaringsudveksling og netværk mellem virksomhederne.

•

Seminar om ledelseskodeks, juli 2014, afholdt af Finansrådet.
Komitéen blev inviteret til at deltage med en præsentation af Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

• Derudover gæsteforelæsninger ved højere uddannelsesinstitutioner og bestyrelsesuddannelser.
Komitéens medlemmer har noteret sig den betydelige udvikling i antallet af udbydere i bestyrelsesuddannelser og i foreninger og institutter med formål at fremme bestyrelsesarbejdet i Danmark.
I lyset heraf har komitéen overvejet, hvorvidt komitéen har en forpligtelse til at bidrage til udviklingen af disse initiativer. Komitéen vil fastholde sin uafhængighed som komité og dermed ikke
indgå i formelle samarbejder med udbydere, foreninger og institutter, hvorimod de enkelte medlemmer af komitéen kan vælge at bidrage aktivt til udviklingen af en eller flere af aktiviteterne til
fremme af bestyrelsesarbejdet.
2.6. Vejledning om Vederlagspolitik
I forlængelse af compliance undersøgelsen i 2014 – vedrørende årsrapporterne for 2013 – blev det
tydeligt, at anbefalingerne vedrørende vederlagsforhold synes at være de sværeste at overholde,
idet følgende anbefalinger havde den laveste efterlevelse:
•

Oplysning om det samlede vederlag til hvert enkelt ledelsesmedlem (4.2.3.),

•

Aktionærerne på generalforsamlingen godkender vederlag for det igangværende regnskabsår (4.2.2.), og
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•

Vederlagspolitikkens indhold med hensyn til variable komponenter (4.1.2.)

For så vidt angår de to førstnævnte er det komitéens vurdering, at anbefalingerne er klare nok i sig
selv, hvorimod beskrivelsen af især variable komponenter kan give anledning til fortolkning. Dette
gør sig endvidere gældende i forhold til de enkelte elementer i aktiebaseret aflønning (4.1.4). På
den baggrund har komitéen opdateret Vejledning om vederlagspolitik, som blev endelig godkendt
den 1. september 2015. Vejledningen findes på www.corporategovernance.dk.
2.7. Anbefalinger for god selskabsledelse
I 2014 udsendte komitéen to opdateringer til Anbefalingerne – en i maj 2014 vedrørende tilføjelse
af en kommentar til anbefaling 1.1.2 vedrørende skattepolitik og endnu en opdatering i november
2014 vedrørende "følg eller forklar" princippet, jf. punkt 2.2. ovenfor.
På den baggrund har komitéen vurderet hensigtsmæssigheden af løbende at opdatere anbefalingerne i forhold til med års mellemrum at udsende større opdateringer.
Den foreløbige konklusion er, at der forventes foretaget en mindre justering af anbefalingerne i
2015/2016, men at der ikke bør foretages større ændringer før 2017. Spørgsmålet har også været
rejst i forbindelse med den i punkt 2.4. nævnte spørgeskemaundersøgelse, der dog ikke giver en
klar indikation af den foretrukne model.

3. Perspektiv
De følgende afsnit tegner billedet af de emner, som komitéen arbejder med, herunder hvilke
overvejelser der gøres om fremtidig opdatering af anbefalingerne.
Synspunkter og forslag om de angivne emner eller forslag til andre emner modtages gerne via, cgkomite@erst.dk.
3.1. Proxy Advisors – udøvelsen af stemmerettigheder
Komitéen har noteret sig det igangværende arbejde i EU om øget og mere langsigtet aktionærengagement og forventninger til aktivt ejerskab. Der er aktuelt forhandlinger om ændring af direktivet om aktionærrettigheder. Komitéen følger sagen og vil i den forbindelse overveje, i hvilket omfang EU Kommissionens initiativ vil påvirke gældende praksis inden for god selskabsledelse.
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Blandt de centrale problemstillinger i overvejelserne om aktivt ejerskab er spørgsmålet om Proxy
Advisors – rådgivende stedfortrædere. I hvor stort omfang benyttes denne rådgivning, hvilke krav
stilles der til denne ydelse, og hvordan er gennemsigtigheden omkring disse rådgiveres virksomhed?
Komitéens overvejelser går særligt på, i hvilket omfang disse Proxy Advisors inddrager nationale
forhold, såsom lovkrav, praksis m.v. og ”følg eller forklar”-principper i rådgivningsvirksomhedens
anbefalinger i forhold til investorerne og investorrepræsentanter. Disse problemstillinger forventes at indgå i komitéens videre arbejde.
Som anført ovenfor under afsnit 2.1., har komitéen diskuteret aktivt ejerskab, og hvorvidt der er
behov for at igangsætte et initiativ på området særligt målrettet institutionelle investorer. Parallelt med komitéens drøftelser har Erhvervsstyrelsen gennemført et projekt med det formål at afdække, om der er behov for at formulere et kodeks for aktivt ejerskab for institutionelle investorer.
3.2. Dialogmøder
Komitéen planlægger også i det kommende år at holde dialogmøder med udvalgte interessenter
for at drøfte særlige problemstillinger.
3.3. Eventuelle justeringer af anbefalingerne under overvejelse
Komitéen noterer løbende forhold, som kan indgå i komitéens videre arbejde med Anbefalinger
for god Selskabsledelse.

•

Anbefaling 3.1.4. om aldersgrænse.
Komitéen finder, at anbefalingen overflødiggøres, såfremt det kan konkluderes, at anbefalingerne om bestyrelsesevalueringer har en høj efterlevelse. Derudover undersøges det,
hvorvidt anbefalingen bør udgå som følge af nye regler i forskelsbehandlingsloven om forbud mod aldersdiskrimination.

•

Anbefaling 1.1.3. om kvartalsrapporter.
Komitéen afventer effekten af, at kravet om periodemeddelelser og kvartalsrapporter i
værdipapirhandelslovens § 27, stk. 8, er blevet ophævet (gennemførelse af direktiv
2013/50/EU – ændringer af gennemsigtighedsdirektivet). Kravet ophæves med virkning fra
den 26. november 2015.
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•

Anbefaling 3.4.6. om nomineringskomitéer med deltagelse af eksterne medlemmer.
Det overvejes, hvorvidt nomineringskomiteen kan suppleres med udvalgsmedlemmer, der
ikke indgår i bestyrelsen.

•

Anbefaling 3.5.1. om bestyrelsesevaluering med brug af ekstern bistand.
Det fremgår af indledningen til anbefalingen, at bestyrelsen kan overveje at inddrage ekstern bistand i evalueringsprocessen. Det overvejes, hvorvidt anbefalingen skal indeholde
brug af ekstern bistand f.eks. hvert tredje år på linje med de engelske anbefalinger. Endvidere overvejes, hvorledes væsentlighedskriteriet i forhold til rapportering om resultatet af
bestyrelsesevalueringen kan adresseres i kommentaren til anbefalingen.

•

Forhold afledt af aktionærrettighedsdirektivet: vederlag/lønpolitik, nærtstående parter.
Komitéen følger opmærksomt de igangværende forhandlinger i EU regi. Når forslaget er
vedtaget, vil komitéen vurdere, i hvilket omfang der vil være behov for tiltag i forhold til de
gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse.

•

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i ledelsesudvalg.
Flere selskaber påpeger, at anbefalingen om uafhængighed giver udfordringer i forhold til
at inddrage medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det forberedende arbejde i bestyrelsesudvalg.

Herudover har komitéen noteret sig, at enkelte emner afledt af dette års compliance undersøgelse, bør indgå i komitéens kommende overvejelser, idet de synes at give selskaberne visse udfordringer.
Der er tale om følgende emner:
•

Anbefaling 2.1.6. om mangfoldighed
På baggrund af årets compliance undersøgelse vil komitéen overveje at tilpasse anbefalingen vedrørende mangfoldighed. Det er således klart for komitéen, at det er svært for selskaberne at sondre mellem anbefalingernes aktiviteter til fremme af mangfoldighed generelt (kvalifikationer, alder, nationalitet m.m.) og selskabslovens m.fl. krav om måltal for andelen af det underrepræsenterede køn.

•

Oplysning om ledelsens vederlag
Hvordan kan komitéen understøtte selskaberne i formidling af oplysninger om vederlagsforhold.
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Listen opdateres i takt med, at komitéen bliver opmærksom på emner, der skal indgå i komitéens
overvejelser. Emner på listen kan ud fra forholdets karakter være på listen i kortere eller længere
tid og drøftes, når komitéen vurderer, at emnet har tidsmæssig aktualitet.

4. Komitéens sammensætning
Vedtægterne for komitéen fastsætter, at komitéen skal bestå af 7-9 medlemmer, der udpeges
personligt for en periode af to år. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter
indstilling fra komitéen og kan maksimalt genudpeges for tre perioder. Medlemmerne skal være
generelt respekterede og anerkendte og have erfaring inden for følgende områder:

•

Ledelse af børsnoterede virksomheder

•

Kapitaltilførsel til børsnoterede virksomheder

•

Rådgivning af børsnoterede virksomheder

Komitéen består på nuværende tidspunkt af 9 medlemmer, der repræsenterer ovennævnte områder, jf. afsnit 4.1. nedenfor.
4.1. Medlemsskifte i komitéen november 2014
Advokat Marianne Philip, der var næstformand for komitéen, valgte i november 2014 at udtræde
af komitéen, da hun blev udnævnt som formand for Komitéen for god Fondsledelse. Samtidig udtrådte adm. direktør Henrik Brandt og adm. direktør Thomas Hofman-Bang af komitéen.
Bestyrelsesformand Lars Frederiksen afløste Marianne Philip som næstformand for komitéen.
Bestyrelsesformand Ole Andersen, bestyrelsesformand Jens Due Olsen og advokat Rikke Schiøtt
Petersen blev udpeget som nye medlemmer af komitéen i november 2014.
Komitéen består herefter af følgende medlemmer:
•

Direktør Birgit Aagaard-Svendsen (formand), J. Lauritzen A/S

•

Bestyrelsesformand Lars Frederiksen (næstformand), Matas A/S

•

Bestyrelsesformand Ole Andersen, Danske Bank A/S m.fl.

•

Statsaut. revisor Per Gunslev, Ernst & Young P/S

•

Direktør Jørn P. Jensen, Carlsberg A/S

•

Bestyrelsesformand Jens Due Olsen, NKT Holding A/S m.fl.
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•

Advokat Rikke Schiøtt Petersen, Gorrissen Federspiel

•

Adm. direktør Bjørn Sibbern, NASDAQ OMX Copenhagen A/S

•

Direktør Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bestyrelsesformand Ole Andersen blev i foråret 2015 udnævnt til adjungeret professor ved CBS,
Center for Corporate Governance.

5. Efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse (compliance undersøgelse)
Anbefalinger for god Selskabsledelse skal medvirke til at sikre tillid til selskaberne gennem rettidig
informationsbehandling og gennemsigtighed. Da selskaber er forskellige, kan det variere, hvordan
arbejdet med god selskabsledelse tilrettelægges, og hvordan afrapporteringen herom foregår.
Komitéen for god Selskabsledelse har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S foretaget
den årlige compliance undersøgelse af de børsnoterede selskabers redegørelser for virksomhedsledelse på baggrund af selskabernes årsrapporter for regnskabsåret 2014. Ligesom i de foregående
år er undersøgelsen baseret på et udsnit af de børsnoterede selskaber, der skifter år for år.
Komitéens undersøgelse viser, at stort set alle selskaber afrapporterer i skemaform enten ved at
benytte det af komitéen udarbejdede hjælpeskema eller et tilsvarende skema. Årets undersøgelse
viser endvidere, at et stigende antal selskaber alene vælger at markere, om selskabet følger, følger
delvist eller ikke følger, men kun i begrænset omfang knytter forklaringer til eller redegør for,
hvordan selskabet i stedet har indrettet sig.
5.1. Metode og udvikling
I undersøgelsen indgår 41 selskaber med hjemsted i Danmark1, der alle er optaget til handel på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S. De udvalgte selskaber har alle kalenderåret som regnskabsår (1.
januar-31. december). Undersøgelsen omfatter alle C20-selskaber og Large Cap-selskaber, samt 8
Mid Cap- og 10 Small Cap-selskaber. Der er tale om en stikprøvekontrol af Mid Cap- og Small Capselskaberne, hvorfor det fra år til år kan variere, hvilke selskaber der indgår i undersøgelsen.
Den samlede efterlevelse af anbefalingerne er stort set på niveau med sidste år. Den mindre nedgang i den samlede efterlevelse af Anbefalingerne skyldes variationen i de udvalgte selskaber år
1

Compliance undersøgelsen i 2014 for regnskabsåret 2013 var baseret på 41 selskaber fordelt på alle C20- og Large
Cap-selskaber, dvs. i alt 22 selskaber, samt 9 Mid Cap- og 10 Small Cap-selskaber.
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for år, og at der blandt dette års Mid og Small Cap selskaber er nogle få selskaber, som skiller sig
mærkbart ud med lav efterlevelse.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle selskabers afrapporteringer indgår på lige fod i komitéens undersøgelse. Dette medfører således, at de mindre selskabers dårligere efterlevelse vil få
betydning for det samlede resultat af undersøgelsen. Det skal fremhæves, at C20-selskaberne også
i dette års undersøgelse har en efterlevelse på 100 pct. Komitéen finder på den baggrund, at undersøgelsen i højere grad må vurderes i forhold til de forskellige segmenter, se nedenfor under
afsnit 5.2.
Komitéen har igen i år udvalgt en række fokusområder. For dette års compliance undersøgelse
drejer det sig om bestyrelsesevaluering, vederlag, uafhængighed og mangfoldighed. Se nærmere
herom under afsnit 5.3.
Opgørelsen baseres på ”følg eller forklar”- princippet, hvorfor en fravigelse med forklaring også er
en efterlevelse af anbefalingen. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at kategoriseringen "ikke
relevant" eller ”N/A” ikke indgår i det samlede resultat, da denne kategori hverken er udtryk for
compliance eller non-compliance.
I forbindelse med gennemgangen af selskabernes redegørelser for virksomhedsledelse foretages
der stikprøvevis en efterprøvelse af oplysningerne i de pågældende selskabers årsrapporter. I de
tilfælde, hvor disse fakta-tjek efterlader et indtryk af uoverensstemmelse mellem vurderingen i
redegørelsen for virksomhedsledelse og årsrapportens oplysninger, foretages der en konkret vurdering til brug for komitéens compliance undersøgelse.
Hvis dette fakta-tjek efterlader indtryk af, at selskabets egen-vurdering ikke forekommer overensstemmende med den konkrete anbefaling, eksempelvis hvis selskabet har markeret, at det følger
anbefalingen om at nedsætte et nomineringsudvalg, og det af årsrapporten fremgår, at dette ikke
lader til at være tilfældet, vil compliance gennemgangen resultere i vurderingen ”følger ikke uden
forklaring”.
Da undersøgelsens vurderinger i et vist omfang beror på subjektive vurderinger/fortolkninger af
selskabernes oplysninger, der ikke har været forelagt selskaberne til kommentering, har komitéen
som de tidligere år valgt ikke at offentliggøre undersøgelsens konklusioner vedrørende de enkelte
selskaber.
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Compliance undersøgelsen er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen om ”Fremgangsmåden for komitéens compliance undersøgelse”, der kan findes på komitéens hjemmeside2.
Undersøgelsens formål er at give komitéen et overblik over, i hvilket omfang selskaberne lever op
til anbefalingerne, hvordan selskaberne arbejder med god selskabsledelse samt give komitéen et
billede af, hvor der er behov for en særlig formidlingsindsats fra komitéens side. Derfor har komitéen valgt at lægge vægt på informationsværdien i de fremlagte oplysninger, og om disse oplysninger umiddelbart forekommer i overensstemmelse med de konkrete forhold, som selskabet
vælger at fremlægge.
Det skal fremhæves, at det generelle sigte med selskabernes redegørelser er at tilbyde investorer
og andre interessenter indsigt i, hvordan selskaberne har indrettet sig i arbejdet med god selskabsledelse på de nærmere identificerede områder.
5.2. Samlet resultat
Undersøgelsen viser en samlet efterlevelse af anbefalingerne på 93 pct. Dette resultat baserer sig
på, at selskaberne enten følger anbefalingerne helt eller delvist (87 pct.), eller selskaberne forklarer, hvordan de i stedet har indrettet sig (6 pct.). Mindre end 1 pct. af selskaberne har anført, at en
given anbefaling ikke er relevant. Der er 7 pct. af selskaberne, der ikke overholder ”følg eller forklar”-princippet.
Til sammenligning var den samlede efterlevelse for regnskabsåret 2013 på 94 pct., og efterlevelsen
må således vurderes at være på niveau med sidste år.
Komitéen bemærker med stor tilfredshed, at det på samme måde som sidste år særligt er de største selskaber, der har den bedste efterlevelse. C20-selskaberne har således en efterlevelse på 100
pct. Large Cap-selskaberne har en samlet efterlevelse på 98 pct. Komiteen finder dette resultat
meget tilfredsstillende.

2

https://corporategovernance.dk/compliance
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Figur 1: Selskabernes samlede efterlevelse af alle anbefalinger.

Small Cap-selskaberne har i år en efterlevelse på 81 pct. Der er således tale om en nedgang i forhold sidste år, hvor efterlevelsen var 85 pct. Endvidere ses en nedgang for Mid Cap-selskaberne,
der har en samlet efterlevelse på 91 pct. Til sammenligning var sidste års efterlevelse 93 pct.
Komitéen er opmærksom på, at sammensætningen af selskaber på Fondsbørsen ikke er konstant,
og at der løbende sker udskiftning i, hvilke selskaber der har aktier optaget til handel på Fondsbørsen inden for de anførte kategorier. Desuden er der tale om en stikprøvevis udvælgelse af selskaber blandt Mid Cap og Small Cap. Der er således ikke fuldt sammenfald med selskaberne i forhold
til de tidligere undersøgelser. Dette forhold er en medvirkende faktor til, at der ses større eller
mindre udsving over årene i efterlevelsen af anbefalingerne. Denne stikprøvevise udvælgelse giver
komitéen et godt grundlag for generel indsigt i selskabernes arbejde med god selskabsledelse og
kommunikation herom.
Til illustration henvises til bilag 1, hvor der findes en oversigt over efterlevelsen af anbefalingerne
er fordelt på C20-selskaber, Large Cap-, Mid Cap- og Small Cap-selskaber.
Endvidere henvises til bilag 2, der indeholder oversigter over udviklingen i selskabernes efterlevelse for regnskabsårene 2010-2014.
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Som de foregående år har komitéen fokus på de anbefalinger, der har den laveste efterlevelse.
Følgende anbefalinger har den dårligste efterlevelse ud fra summen af ”følger ikke uden forklaring”, ”følger delvist uden forklaring” og ”forholder sig ikke til anbefalingen”:
•

Oplysning om det samlede vederlag til hvert enkelt ledelsesmedlem, anbefaling 4.2.3.

•

Aktiviteter til fremme af relevant mangfoldighed, herunder fastsættelse af konkrete mål,
anbefaling 2.1.6.

•

Nomineringsudvalg, anbefaling 3.4.6.

Udviklingen i hvilke anbefalinger, der har den laveste efterlevelse i regnskabsårerne 2010-2014,
vises i tabellen nedenfor i prioriteret rækkefølge3.

2010

2011

2012

2013

2014

1. Ledelsesudvalg

1. Vederlagspoli-

1. Generalfor-

1. Oplysning om

1. Oplysning om

(generelt)

tik og efterlevel-

samlingens god-

det samlede ve-

det samlede veder-

sen heraf (6.2.2.)

kendelse af ve-

derlag til hvert

lag til hvert enkelt

derlag til det

enkelt ledelses-

ledelsesmedlem

øverste ledelses-

medlem (4.2.3.)

(4.2.3.)

organ (6.2.6.)
2. Vederlagsfor-

2. Vederlagsfor-

2. Nominerings-

2. Aktionærerne

2. Aktiviteter til

hold (6.2.3.)

hold (6.2.3.)

udvalg (5.10.7.)

på generalfor-

fremme af relevant

samling godken-

mangfoldighed,

der vederlag for

herunder fastsæt-

det igangværende telse af konkrete
regnskabsår

mål (2.1.6.)

(4.2.2.)
3. Bestyrelses-

3. Bestyrelses-

3. Overtagelses-

3. Vederlagspoli-

3. Nomineringsud-

evaluering

evaluering

forsøg (1.4.1.)

tikkens indhold

valg (3.4.6.)

(5.11.2.)

(5.11.2.)

mht. variable
komponenter
(4.1.2.)

3

Det bemærkes, at Anbefalingerne gennemgik en gennemgribende revision i 2013. De nye Anbefalinger blev offentliggjort den 6. maj 2013.
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Anbefalingerne om vederlag har gennem de senere år været blandt de anbefalinger med den laveste efterlevelse. Anbefaling 4.2.3. om individuelle vederlagsoplysninger er således for andet år i
træk blandt de 3 anbefalinger med lavest efterlevelse.
Komitéen bemærker, at fokus på vederlag i øjeblikket har stor bevågenhed, herunder især i det
forslag til ændring af aktionærrettighedsdirektivet, som EU Kommissionen fremlagde i foråret
2014. Der er således et øget fokus på gennemsigtighed særligt i selskabernes vederlæggelse af
ledelsen.
Det anerkendes, at selskaberne i henhold til lovgivningen alene er forpligtet til at oplyse det samlede vederlag pr. ledelseskategori. Da selskaberne opererer på regulerede markeder, hvor investorkredsen er international og efterspørger størst mulig gennemsigtighed i de selskaber, der
handles med, kan der være et behov for at give et større indblik i vederlæggelsen af ledelsen.
Åbenhed også om vederlaget til det enkelte ledelsesmedlem er således med til at give indblik i
forhold, der kan have betydning for investorerne.
Anbefaling 2.1.6. vedrørende aktiviteter til fremme af relevant mangfoldighed indgår i år blandt de
anbefalinger med den laveste efterlevelse. Mangfoldighed er blandt komitéens fokusområder, og
det vurderes at være en anbefaling, der er svært tilgængelig som følge af lovreglerne om måltal
for det underrepræsenterede køn. Se nærmere herom under afsnit 5.3.4.
Anbefalingerne om ledelsesudvalg og særligt anbefaling 3.4.6. om nomineringsudvalg har gennem
de seneste år været blandt anbefalingerne med lavest efterlevelse. Compliance undersøgelsen
viser, at flere selskaber anfører, at formandskabet i bestyrelsen eller den samlede bestyrelse varetager de opgaver, der henhører under udvalgene, men uden at forklare, hvorfor selskabet har
valgt anderledes.
5.3. Komitéens fokusområder vedrørende afrapporteringerne for regnskabsåret 2014
Komitéen har, som nævnt ovenfor under afsnit 5.1., også i år valgt at have fokus på udvalgte områder, som aktuelt har stor bevågenhed. Det drejer sig om bestyrelsesevaluering, vederlag, uafhængighed og mangfoldighed.
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5.3.1. Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering har stor betydning for selskabets værdiskabelse og for at sikre, at selskabets
ledelse til stadighed er bevidst om, at de relevante kompetencer er til stede, og således bidrager til
at sikre rettidig fornyelse. Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en kritisk bedømmelse af
bestyrelsens arbejdsform, samarbejde, formandens mødetilrettelæggelse og effektivitet samt kvaliteten af bestyrelsesmaterialet.
Anbefaling 3.5.1. om bestyrelsesevaluering har følgende ordlyd:
”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.”
Dette års undersøgelse viser, at 88 pct. af selskaberne følger anbefalingen (helt eller delvist) om
bestyrelsesevaluering eller forklarer, hvordan de i stedet har indrettet sig. Til sammenligning var
efterlevelsen i sidste års undersøgelse 93 pct. Anbefalingen følges 100 pct. af såvel C20selskaberne som Large Cap-selskaberne.
Figur 2: Selskabernes samlede efterlevelse af anbefaling om bestyrelsesevaluering.
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Bestyrelsesevaluering har gennem flere år været blandt de anbefalinger, der har lav efterlevelse. I
år har anbefalingen om bestyrelsesevaluering en lav efterlevelse (88 pct.), idet 2 pct. følger delvist
uden forklaring, 5 pct. følger ikke uden forklaring og 5 pct. forholder sig ikke til anbefalingen.
Komitéen finder, at evalueringsprocessen har stor betydning for selskabets værdiskabelse, og at
det kan bidrage til at højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde og præstationer og på denne måde
højne selskabets resultater. Som følge heraf opfordrer komitéen selskaberne til i højere grad at
have fokus herpå. Efter komitéens opfattelse vil en velgennemført bestyrelsesevaluering kunne
adressere mange af de øvrige anbefalinger for god selskabsledelse.
Komitéen vil fortsat have fokus på dette område, herunder drøfte, hvordan selskaberne i højere
grad kan tilskyndes til at foretage sådanne evalueringer i henhold til anbefalingernes ordlyd.
5.3.2. Vederlag
Som det andet fokusområde har komitéen i år valgt at kigge nærmere på efterlevelsen af anbefalinger vedrørende vederlagsforhold – henholdsvis udarbejdelse af vederlagspolitik, anbefaling
4.1.1., og oplysning om individuelle lønninger, anbefaling 4.2.3. Det er komitéens holdning, at det
er afgørende med åbenhed og transparens om alle væsentlige forhold vedrørende selskabernes
politik for samt størrelsen af vederlaget til ledelsesmedlemmerne.
Det fremgår af anbefalingerne, at en konkurrencedygtig vederlæggelse er en forudsætning for at
tiltrække og fastholde kompetente medlemmer af et selskabs ledelse, og at selskabet bør have en
vederlagspolitik, der indebærer at den samlede vederlæggelse ligger på et rimeligt niveau og afspejler ledelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for selskabet.
Anbefaling 4.1.1. om vederlagspolitik har følgende ordlyd:
”Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for
bestyrelsen og direktionen, der indeholder
•

En deltaljeret 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.
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Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.”
Figur 3: Selskabernes samlede efterlevelse af anbefalingen om vederlagspolitik.

Det fremgår af årets undersøgelse, at efterlevelsen af anbefaling 4.1.1. er 88 pct. 5 pct. følger delvist uden forklaring, og 7 pct., følger ikke uden forklaring. Til sammenligning var efterlevelsen i
sidste års undersøgelse 93 pct.
Anbefaling 4.2.3. har følgende ordlyd:
”Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert
enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.”
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Figur 4: Selskabernes samlede efterlevelse af anbefalingen om individuelle lønninger.

Det fremgår af årets undersøgelse, at efterlevelsen af anbefaling 4.2.3. er 73 pct., der fordeler sig
således, at 58 pct. af selskaberne følger helt eller delvist og 15 pct. af selskaberne følger ikke, men
forklarer hvordan de i stedet har indrettet sig. 15 pct. følger delvist uden forklaring, og 12 pct. følger ikke uden forklaring. Til sammenligning var efterlevelsen i sidste års undersøgelse 80 pct.
Komitéen bemærker, at en af de anbefalinger med den laveste efterlevelse igen i år er anbefaling
4.2.3. om vederlag fordelt på de enkelte medlemmer i bestyrelse og direktion. De nærmere komponenter i vederlæggelsen giver vanskeligheder, herunder oplysning om vederlag for det enkelte
medlem, variable komponenter samt aktiebaseret aflønning. Selskaberne anfører som begrundelse, at de især betvivler nytten af oplysninger om individuelle vederlagsoplysninger. Komitéen finder det positivt, at mange selskaber faktisk udarbejder en vederlagspolitik, men bekymrende, at
selskaberne ikke synes at vægte åbenhed og transparens højere.
Komitéen har netop udarbejdet en revideret vejledning om vederlagspolitik. Det er komitéens
forhåbning, at denne vejledning vil tilbyde selskaberne relevant information i ovennævnte
spørgsmål.
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5.3.3. Uafhængighed
Komitéens tredje fokusområde i år er uafhængighed. Bestyrelsens uafhængighed indgår i anbefalingernes afsnit 3 om bestyrelsens sammensætning og organisation. Det fremgår af anbefalingerne, at det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat således, at varetagelsen af opgaverne kan
ske effektivt i en konstruktiv og kvalificeret dialog med direktionen samt, at det er væsentligt, at
medlemmerne af bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser.
Anbefaling 3.2.1. om uafhængighed har følgende ordlyd:
”Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser.
For at være uafhængig må den pågældende ikke:
•

være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,

•

indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab
end som medlem af bestyrelsen,

•

repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser,

•

inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller
ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,

•

være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner hos ekstern
revisor,

•

være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med
selskabet,

•

have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller

•

være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige.”

Undersøgelsen af selskabernes redegørelse for bestyrelsens uafhængighed viser, at 96 pct. følger
denne anbefaling helt eller delvist.
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Figur 5: Selskabernes samlede efterlevelse af anbefaling om uafhængighed.

Komitéen finder det positivt, at anbefalingen om uafhængighed har en meget høj grad af efterlevelse (98 pct.).
Ud over anbefalingen om uafhængige bestyrelsesmedlemmer anbefales det desuden, at flertallet
af medlemmer af et ledelsesudvalg (f.eks. revisionsudvalg, nomineringsudvalg eller vederlagsudvalg) er uafhængige, jf. anbefaling 3.4.2. Komitéen anbefaler, at flertallet af et ledelsesudvalg er
uafhængige men har forståelse for, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i ledelsesudvalg
kan betyde, at flertallet af medlemmerne i udvalget ikke er uafhængig. Det er dog op til selskaberne at sammensætte de respektive ledelsesudvalg på en sådan måde, at selskabets interesser varetages på den bedst mulige måde. Betyder det, at et selskab i et eller flere ledelsesudvalg vælger at
afvige fra komitéens anbefaling, skal det i så fald forklares i forbindelse med redegørelsen for anbefalingen.
5.3.4. Mangfoldighed
Endelig vurderes mangfoldighed – som er komitéens fjerde fokusområde – fortsat at være et aktuelt emne. Anbefaling 2.1.6. om mangfoldighed har følgende ordlyd:
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”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.”
Fokus på kvinder i ledelse er steget markant gennem de senere år, og det førte til, at Folketinget i
december 2012 vedtog regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Med virkning fra
den 1. april 2013 skulle de største virksomheder i Danmark således opstille samt rapportere om
måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen4.
Mangfoldighed dækker efter komitéens opfattelse over flere forhold, herunder nationalitet, alder,
professionel baggrund og køn. Komitéen er opmærksom på, at mangfoldighed i daglig tale, herunder dagspressen, ofte kommer til at handle om køn. Mangfoldighed omhandler dog meget mere
og begrænser sig ikke blot til køn.
Komitéen finder på den baggrund, at lovgivningen om kønssammensætningen ikke i sig selv er
tilstrækkelig til at beskrive mangfoldighed. I forbindelse med komitéens compliance undersøgelse i
2014 viste afrapporteringerne, at selskaberne i høj grad forholdt sig til reglerne om det underrepræsenterede køn i ledelsen. Det medførte, at der ikke i særlig grad var fokus på øvrige forhold
vedrørende mangfoldighed.
Undersøgelsen viser en lavere efterlevelse af anbefalingen om mangfoldighed. Efterlevelsen af
denne anbefaling ligger således på 74 pct. 24 pct. af selskaberne følger anbefalingen delvist uden
forklaring, og 2 pct. følger ikke uden forklaring. Sammenholdt med sidste år, hvor 95 pct. af selskaberne efterlevede denne anbefaling, er der således tale om en væsentlig nedgang, og anbefalingen er således også blandt de 3 anbefalinger med lavest efterlevelse.

4

Lov nr. 1383 af 23. december 2012 om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love (Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom)
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Figur 6: Selskabernes samlede efterlevelse af anbefalingen om mangfoldighed.

Komitéen bemærker igen i år, at selskaberne i høj grad har vanskeligt ved at sondre mellem anbefalingen om aktiviteter til fremme af relevant mangfoldighed, herunder fastsættelsen af konkrete
mål, og lovgivningens krav om måltal for det underrepræsenterede køn. Komitéen er opmærksom
på, at der både i anbefalingen samt selskabsloven m.fl. anvendes ”mål”, hvilket giver grund til en
vis forvirring. Komitéen finder dog anledning til at understrege, at oplysning om selskabets måltal
for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen i selskabets redegørelse for virksomhedsledelse
ikke er et udtryk for efterlevelse af komitéens anbefaling.
Som følge heraf opfordrer komitéen selskaberne til at være opmærksomme på sondringen mellem
anbefalingens indhold og de krav, der følger af lovgivningen. Komitéen vil vurdere, hvorvidt anbefalingen om mangfoldighed bør ændres, så sondringen bliver klarere.
5.3.5. Andre observationer
Nedenstående afsnit redegør for nogle af de observationer, som komitéen har noteret sig i årets
compliance undersøgelse.
Overtagelsesforsøg
Komitéen har noteret sig, at flere selskaber i deres redegørelse for anbefaling 1.3.1. om overtagelsesforsøg ikke tilstrækkelig tydeligt forholder til anbefalingen om at etablere en beredskabsproce25

dure for overtagelsestilbud, der fremsættes over for selskabet. Ledelsen skal arbejde ud fra selskabets interesser og bør efter komitéens opfattelse i overensstemmelse hermed etablere en beredskabsprocedure. Beredskabsproceduren har til formål at sikre klare rammer for, hvordan selskabet skal håndtere processen i forbindelse med et fremsat overtagelsestilbud og derved sikre, at
aktionærerne får reel mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet
på de tilbudte vilkår, og at bestyrelsen bl.a. er bekendt med formelle forhold og rollefordeling.
Komitéen har endvidere bemærket, at enkelte selskaber i deres redegørelse for anbefaling 1.3.1.
oplyser, at de har til hensigt at følge anbefalingen, eller at de principielt er enige i anbefalingen.
Det er efter komitéens opfattelse ikke en tilstrækkelig forklaring, og den vil blive kategoriseret som
”forholder sig ikke til anbefaling”, idet selskaberne ikke har etableret en beredskabsprocedure.
Efter komitéens opfattelse bør selskaberne klart tilkendegive, om de har etableret en beredskabsprocedure i overensstemmelse med det anbefalede, eller hvordan selskaberne alternativt har
valgt at indrette sig.
Ledelsesudvalg (eller komitéer)
Compliance undersøgelsen viser endvidere, at der synes at være tvivl om, hvilke ledelsesudvalgs
kommissorier, komitéen anbefaler offentliggøres på selskabets hjemmeside, jf. anbefaling 3.4.1.
Komitéen anbefaler, at selskaberne offentliggør ledelsesudvalgenes kommissorier mv. for permanente udvalg. Finder selskaberne, at et nedsat ad hoc udvalg måtte have en sådan væsentlighed
for selskabet, at oplysninger om udvalget bør offentliggøres på selskabets hjemmeside, er det komitéens opfattelse, at det bidrager til gennemsigtighed.
Supplerende oplysning i redegørelsen
Gennemgangen viser, at mange selskaber giver supplerende oplysninger i deres redegørelse for
anbefalingerne, om end det er komitéens indtryk, at der er sket et fald i antallet af virksomheder,
der vælger at knytte en forklaring til en anbefaling, der følges. Efter komitéens opfattelse kan det
være nyttigt, når oplysningerne bidrager til at øge gennemsigtigheden og er relevante. Derved
bidrager det til aktionærernes information. Se desuden afsnit 5.5. om forslag til fremtidige afrapporteringer.
Gennemgangen af redegørelserne viser imidlertid, at mange af oplysningerne har karakter af en
gentagelse af anbefalingens ordlyd. Endvidere synes mange forklaringer kun at vedrøre en del af
anbefalingen, hvorfor det kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der er tale om en supplerende
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oplysning, eller om selskabet ikke forholder sig til hele anbefalingen, således at der reelt kan være
tale om en delvis efterlevelse, der i compliance-gennemgangen vil blive vurderet som ”følger delvist med forklaring”.
Efter princippet ”følg eller forklar” er det helt i overensstemmelse med anbefalingerne at afkrydse
”følger” uden at give en supplerende forklaring, men det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til
de enkelte anbefalinger i forhold til det konkrete selskab. Der er således intet til hinder for, at et
selskab ikke følger en given anbefaling eller alene følger delvist, men bestyrelsen skal i så fald forklare, hvorfor man har valgt anderledes, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.
5.4. Gode og dårlige forklaringer
Komitéens gennemgang af selskabernes redegørelser for virksomhedsledelse viser, at kvaliteten af
selskabernes forklaringer eller supplerende oplysninger kan variere. Nedenfor er derfor valgt at
give eksempler på enkelte gode og dårlige forklaringer5.
5.4.1. Eksempler på gode forklaringer
Særligt når et selskab vælger at afvige fra en anbefaling, er det vigtigt, at bestyrelsen forklarer
hvorfor, og hvordan selskabet i stedet har indrettet sig, således at aktionærer og andre interessenter kan få adgang til denne information.
Fravigelse af komitéens anbefaling 3.1.5. om årligt valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen med begrundelse om, at bestyrelsen har overvejet, om en valgperiode på et år vil være
hensigtsmæssig, men at bestyrelsen har vurderet, at den nuværende valgperiode på f.eks. 4 år
fungerer tilfredsstillende, og at der med vedtægtsbestemmelserne omkring valgperioden er sikret
en god kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Komitéen anser en sådan forklaring som et eksempelvis
på en informativ forklaring.
Komitéen har noteret sig en forklaring om, at anbefalingen om aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer (3.1.4) ikke efterleves, idet selskabets finder, at et alderskrav er arbitrært, og at kandidater på valg til bestyrelsen bør vælges ud fra en overordnet vurdering af det pågældende medlems
kvalifikationer. En sådan forklaring giver god oplysning om, hvorfor anbefalingen ikke følges, samt
hvordan selskabet har valgt at indrette sig i stedet for.

5

På komitéens hjemmeside findes udvalgte eksempler på, hvad komitéen betragter som gode og dårlige forklaringer i
forhold til redegørelse for komitéens anbefalinger: https://corporategovernance.dk/hjaelpevaerktoejer-til-godselskabsledelse
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Flere selskaber har i deres redegørelse for anbefalingerne 3.4.3. revisions-, 3.4.6. nominerings- og
3.4.7. vederlagsudvalget begrundet fravigelsen af anbefalingen om at nedsætte et udvalg med
henvisning til bestyrelsens størrelse. Efter komitéens opfattelse kan bestyrelsens størrelse begrunde en fravigelse af de pågældende anbefalinger, dog bør selskabets forklaring uddybes, således at det fremgår hvilke særlige forhold, der begrunder, at selskabet indretter sig anderledes, og
oplysning om, hvordan selskabet i stedet har indrettet sig.
Et andet eksempel kunne være, at et selskab har nedsat en nomineringskomité, der er sammensat
af to medlemmer, der ikke kan anses for uafhængige, samt to medlemmer, der anses for uafhængige. Selskabet konstaterer på den baggrund, at det ikke følger anbefaling 3.4.2. om, at et flertal af et ledelsesudvalgs medlemmer skal være uafhængige. Selskabets valg begrundes med, at
bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at komitéen bl.a. er sammensat af en repræsentant for
hovedaktionæren og for medarbejdergruppen. Samtidig lægger selskabet vægt på, at komitéen er
lille. Komitéen finder, at denne forklaring er informativ og dækkende.
5.4.2. Eksempler på dårlige forklaringer
Komitéen har bemærket, at anbefaling 3.1.4. om at fastsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne i selskabets vedtægter i flere tilfælde ikke følges, og at det f.eks. anføres, at aldersgrænsen fremgår af bestyrelsens forretningsorden, dog uden at begrunde disse valg nærmere.
Forretningsordenen er et internt dokument, hvorimod vedtægten er offentligt tilgængelig. Der er
desuden tilfælde, hvor det er oplyst, at bestyrelsen ikke har fundet det nødvendigt at fastsætte en
aldersgrænse, men undladt at begrunde hvorfor. Sådanne forklaringer kategoriseres som ”følger
ikke uden forklaring”.
Et andet eksempel kan være reaktionen på anbefaling 3.4.1. om offentliggørelse af ledelsesudvalgenes kommissorier, herunder udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb, antallet af møder,
medlemmer, særlige kvalifikationer og hvorvidt de pågældende anses for uafhængige af selskabet.
Et selskab anfører alene, at det ikke offentliggør kommissorier for bestyrelsesudvalg, idet de anses
for at være interne arbejdsredskaber for udvalgene og bestyrelsen. En sådan forklaring vil blive
kategoriseret som ”følger ikke uden forklaring”, idet der er tale om en række relevante oplysninger for aktionærer og potentielle investorer.
Endvidere har komitéen bemærket, at redegørelserne for anbefalingerne 3.4.6. og 3.4.7. om at
nedsætte nominerings- og vederlagsudvalg er begrundet med, at de ”nedsættes efter behov”.
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Efter komitéens opfattelse er en sådan forklaring udtryk for, at selskabet ”ikke har forholdt sig til
anbefalingen”. Finder et selskab ikke grundlag for at etablere et eller flere udvalg, skal bestyrelsen
forklare, hvorfor man har valgt anderledes og hvordan, man i stedet har valgt at indrette sig.
Flere selskaber nævner med henvisning til selskabets størrelse, at det eksempelvis ikke er nødvendigt at foretage en ledelsesevaluering eller oplyse om vederlag pr. ledelsesmedlem. Da der er tale
om aktieselskaber, der handles offentligt, vurderes en så kortfattet forklaring ikke at tilbyde investorerne en tilstrækkelig information for ledelsens konkrete valg. Efter omstændighederne vil en
sådan forklaring blive kategoriseret som ”følger ikke uden forklaring”.
Det er komitéens opfattelse, at en supplerende forklaring om, at formand og næstformand fastlægger en evalueringsprocedure af direktionen ikke vil være i overensstemmelse med anbefaling
3.5.4., idet det følger af anbefalingen, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure for
deres samarbejde. En sådan forklaring vil blive kategoriseret som ”følger ikke uden forklaring”.
5.5. Forslag til fremtidige afrapporteringer
Det fremgår af Anbefalingerne for god Selskabsledelse såvel som NASDAQ OMX Copenhagen A/S’
Regler for udstedere af aktier, at selskaberne skal forholde sig til hver anbefaling under anvendelse af ”følg eller forklar”-princippet. ”Følg eller forklar”-princippet medfører, at det er valgfrit for
selskaberne, om de vil følge en anbefaling eller forklare, hvorfor de har valgt anderledes og hvordan de i stedet har valgt at indrette sig. Forklaringerne på fravigelserne fra anbefalingerne har betydning for investorernes vurderinger. Det er derfor vigtigt, at især forklaringerne på fravigelserne
er klare og fyldestgørende.
Mange selskaber vælger at give supplerende oplysninger også til anbefalinger, som selskabet har
angivet, at de følger. Dette gjorde sig også gældende for afrapporteringerne i 2014 vedrørende
regnskabsåret 2013.
Hvor et selskab vælger at afgive en forklaring i tillæg til oplysning om, at selskabet følger en given
anbefaling, forholder komitéen sig til indholdet af denne forklaring i forhold til indholdet af den
pågældende anbefaling.
En forklaring eller supplerende oplysning, der lader dele af anbefalingen være uomtalt, kan endvidere give anledning til tvivl, om anbefalingen efterleves helt eller alene delvist. Hvis et selskab
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vælger at indrette sig anderledes, følger selskabet som udgangspunkt ikke anbefalingen. Det er
derfor misvisende, hvis selskabet anfører, at det følger anbefalingen.
Det er komitéens opfattelse, at manglende efterlevelse ikke er et regelbrud, idet selskabets kan
have valgt at indrette sig på en måde, som passer bedre for det pågældende selskab, men selskabet skal oplyse, at det delvist eller slet ikke følger, og samtidig anføre, hvordan selskabet i stedet
har indrettet sig.
Komitéen skal endvidere opfordre selskaberne til at overveje, hvordan formidlingen af selskabets
arbejde med god virksomhedsledelse mest hensigtsmæssigt kommunikeres til selskabets investorer og øvrige interesserede. Som anført i indledning til Anbefalinger for god Selskabsledelse, afsnit
6 om rapportering, finder komitéen, at offentliggørelse af redegørelsen for god selskabsledelse på
selskabets hjemmeside – med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen – skaber størst
gennemsigtighed. Når redegørelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside, vil den være let tilgængelig for investorer og øvrige interessenter. Foruden et aktivt link i selskabets årsrapport fra
omtalen af selskabets redegørelse for virksomhedsledelse i henhold til årsregnskabslovens § 107
b, kan en let genkendelig markering på selskabets hjemmeside bidrage til en øget gennemsigtighed.
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v., at ledelsesberetningen skal indeholde et link (URL-adresse), der fører direkte til den konkrete redegørelse.
Erhvervsstyrelsen har dog oplyst komitéen om, at den anser henvisningen for opfyldt, såfremt linket fører til den del af hjemmesiden, hvor selskabets redegørelser, f.eks. for flere år, kan findes.
Kategorisering: Følger
Det er positivt, at selskaber knytter supplerende forklaringer til en anbefaling, som selskabet oplyser at følge, når forklaringen øger gennemsigtigheden og er relevant. Investorer og andre interessenter gives herved en yderligere indsigt i, hvordan selskaberne arbejder med god selskabsledelse.
Derudover er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, at der er tale om supplerende forklaringer, da der
ellers kan være risiko for, at læseren på baggrund af det oplyste kan få det indtryk, at selskabet
ikke følger anbefalingen eller kun følger delvist.
Forklaringen bør ikke blot gentage anbefalingens eller lovens ordlyd. Supplerende information kan
f.eks. være oplysninger om, hvordan selskabet tilrettelægger arbejdet, om selskabet har iværksat
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yderligere initiativer på området eller lignende oplysninger, der uddyber anbefalingens indhold og
giver investorerne yderligere indsigt i selskabets arbejde med god selskabsledelse.
Kategorisering: Følger delvist
Af hensyn til redegørelsernes informationsværdi er det vigtigt, at selskaberne i deres konkrete
afrapportering forholder sig til det samlede indhold i hver anbefaling. Har selskabet på enkelte
områder valgt at indrette sig anderledes end anbefalet, bør det i overensstemmelse med ”følg
eller forklar”-princippet oplyses, hvorfor og hvordan selskabet i stedet har indrettet sig.
For at tydeliggøre det og for at skabe mere gennemsigtighed har komitéen i afrapporteringsskemaet indført en kategori ”Følger delvis”. Komitéen opfordrer selskaberne til i højere grad at tydeliggøre, når en anbefaling ikke følges fuldt ud, og hvordan selskabet har indrettet sig alternativt.
Kategorisering: Følger ikke
I en række tilfælde, hvor en anbefaling ikke følges, oplyses det blot kort, hvordan selskabet har
indrettet sig, men ikke hvorfor selskabet har indrettet sig på den pågældende måde, således som
det kræves i henhold til ”følg eller forklar”-princippet. Investorer og andre interessenter har således ikke mulighed for at forholde sig til bevæggrundene for selskabets valg.
Komitéen opfordrer derfor også i år til, at selskaber, der har valgt ikke at følge en given anbefaling,
også forklarer, hvordan selskabet har indrettet sig, og hvorfor selskabet har indrettet sig anderledes i forhold til den konkrete anbefaling. Det er efter komitéens opfattelse ikke tilstrækkelig informativt for investorer og andre interessenter, at bestyrelsen alene anfører, at ”det er der ikke
grund til”, idet interesserede ikke bliver oplyst om de bagvedliggende overvejelser eller alternative
løsninger.
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BILAG 1:

Efterlevelse af anbefalinger for god Selskabsledelse opdelt på C20-,
Large Cap-, Mid Cap- og Small Cap-selskaber

Nedenfor vises diagrammer af selskabernes efterlevelse af alle anbefalinger opdelt på henholdsvis
C20-, Large Cap-, Mid Cap- og Small Cap-Selskaber.
I undersøgelsen indgår 41 selskaber, der alle er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S, herunder samtlige C20- og Large Cap-selskaber samt 8 udvalgte Mid Cap-selskaber og 10 udvalgte Small Cap-selskaber. Det er alene selskaber med hjemsted i Danmark, og som har kalenderåret som regnskabsår, dvs. 1/1-31/12, der indgår i compliance undersøgelsen. Der er tale om stikprøvekontroller i forhold til Mid Cap- og Small Cap-selskaberne, hvorfor det fra år til år kan variere,
hvilke selskaber, der indgår i compliance undersøgelsen.

Figur 7: C20-selskabernes samlede efterlevelse Figur 8: Large Cap-selskabernes samlede efteraf alle anbefalinger

levelse af alle anbefalinger.
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Figur 9: Mid Cap-selskabernes samlede efterlevel- Figur 10: Small Cap-selskabernes samlede efterse af alle anbefalinger.

levelse af alle anbefalinger.
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BILAG 2:

Udviklingen i efterlevelsen af Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Nedenfor vises udviklingen i det samlede resultat af efterlevelsen af komitéens Anbefalinger for
god Selskabsledelse i løbet af de seneste 6 år fordelt på alle selskaber, C20-, Large Cap-, Mid Capog Small Cap-selskaber.
I undersøgelsen indgår 41 selskaber, der alle er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S, herunder samtlige C20- og Large Cap-selskaber samt 8 udvalgte Mid Cap-selskaber og 10 udvalgte Small Cap-selskaber. Det er alene selskaber med hjemsted i Danmark, og som har kalenderåret som regnskabsår, dvs. 1/1-31/12, der indgår i compliance undersøgelsen. Der er tale om stikprøvekontroller i forhold til Mid Cap- og Small Cap-selskaberne, hvorfor det fra år til år kan variere,
hvilke selskaber, der indgår i compliance undersøgelsen
Den grønne farve illustrerer antal anbefalinger, som selskaberne følger, følger eller følger delvist
med forklaring, eller følger ikke med forklaring. Den røde farve illustrerer antal anbefalinger, som
selskaberne ikke forholder sig til, følger ikke uden forklaring eller følger delvist uden forklaring.
Figur 11: Udviklingen i alle selskaberne fra regnskabsårene 2010-2014.

Figur 12: Udviklingen i C20-selskaberne fra regnskabsårene 2010-2014.

34

Figur 13: Udviklingen i Large Cap-selskaberne fra regnskabsårene 2010-2014.

Figur 14: Udviklingen i Mid Cap-selskaberne fra regnskabsårene 2010-2014.

Figur 15: Udviklingen i Small Cap-selskaberne fra regnskabsårene 2010-2014.
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