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Oplys venligst ved

Svar på høring vedr. reviderede Anbefalinger for god
Selskabsledelse
Erhvervsstyrelsen har den 1. juli 2020 sendt reviderede Anbefalinger for god
Selskabsledelse i høring.
ATP har følgende bemærkninger til udkastet:
Anbefaling 1.2.2 – ATP anbefaler, at det præciseres, at bestyrelseskandidater, som er
på valg til en generalforsamling, opstilles enkeltvis og ikke som en samlet gruppe.
Dermed sikres aktionærerne mulighed for direkte at give udtryk for deres opbakning
(eller mangel på samme) til den enkelte kandidat.
Anbefaling 1.4.1 – ATP er enig i kommentaren om, at bestyrelsen løbende bør påse, at
selskabet lever op til politikken om samfundsansvar, men det kan tilføjes, at bestyrelsen
har et formelt ansvar for efterlevelse, og at det deraf naturligt følger, at efterlevelsen
løbende vurderes. I tillæg ser ATP gerne, at rapportering om selskabets efterlevelse
indgår i selskabets årsrapport og ikke kun som ad-hoc rapportering via selskabets
hjemmeside. Rapportering kan blandt andet gå på, hvor ”compliant” selskabet er i
forhold til de retningslinjer og standarder, som selskabet har valgt at måle sig op imod.
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Anbefaling 1.4.2 – ATP anbefaler, at det tilføjes, at selskabets skattepolitik bør
indeholde en beskrivelse af de skattemæssige problemstillinger, som er særligt
relevante for virksomheden, eksempelvis transfer pricing. Skattepolitikken bør også
beskrive, hvilke forhold selskabet løbende vil rapportere på til omverdenen
(eksempelvis i årsrapporten).
Anbefaling 2.1.3 – Sætningen i kommentaren ”Selskabet bør til stadighed have et
passende kapitalberedskab, en tilstrækkelig likviditet og en rimelig fordeling af risiko og
indflydelse” virker uklar for så vidt angår den understregede tekst.
Anbefaling 3.1.4, 3.4.4 – ATP anbefaler, at vurderingen af hvorvidt en
bestyrelseskandidat har den fornødne tid til rådighed, både skal foretages af kandidaten
selv, men også af selskabets bestyrelse/nomineringskomite. Selskabets bestyrelse bør
også løbende vurdere, om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer fortsat har den
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fornødne tid til at varetage opgaven tilfredsstillende.
Anbefaling 4.1.3 – ATP mener principielt, at den variable del af ledelsens vederlag også
bør have et loft i forhold til, hvad der kan komme til udbetaling (loft på
udbetalingstidspunktet). Dette bør tilføjes til anbefalingen.
ATP står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller behov for uddybning af
ovenstående. For spørgsmål og uddybning kontakt venligst director Torben Christensen
på mail TCH@atp.dk eller telefon 24421217.
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