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CG-Komite

Fra: Marianne Bagger Hallas (FT) <MAB@FTNET.DK>
Sendt: 18. august 2020 15:13
Til: CG-Komite
Cc: Tobias Thygesen (FT); Ministerbetjening (FT)
Emne:  VS: Høring vedr. reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse

Finanstilsynet takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkastet til reviderede ”Anbefalinger for 
god Selskabsledelse”. 
 
Finanstilsynet har følgende bemærkninger, som Finanstilsynet håber komitéen kan bruge: 
 
Komitéen anvender på s. 5 en skelnen mellem intern og ekstern bæredygtighed, hvor intern bæredygtighed er 
eksempelvis økonomisk, finansielt, innovationsmæssigt, mens ekstern bæredygtighed omfatter begreberne 
Corporate Social Responsibility (CSR), Environment, Social and Governance impact (ESG) og selskabets rolle som 
positiv bidragsyder til samfundet som helhed. 
 
Vi anbefaler, at dette skel mellem intern og ekstern bæredygtighed fjernes, da denne definerede form for intern 
bæredygtighed ikke afspejler 1) den gængse forståelse af bæredygtighed i centrale EU lovtekster som 
taksonomiforordningen og disclosureforordningen, og 2) ikke anvendes i anbefaling 1.4, som er den eneste 
anbefaling vedr. bæredygtighed. Anbefaling 1.4 henviser til definitionerne i årsregnskabslovens §99 a, som er 
implementeringen af NFRD i dansk lov, og denne §99 a stiller krav om redegørelse for politikker for ”miljøforhold, 
herunder virksomhedens arbejde med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale forhold, 
personaleforhold og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og 
bestikkelse”. Vi ser det til gengæld som meget fornuftigt at henvise til definitionen i årsregnskabslovens §99 a, da 
denne også vil blive revideret, når den pågående NFRD-revision træder i kraft.  
 
I stedet for begrebsafklaringen med intern og ekstern bæredygtighed foreslår vi, at definere bæredygtighed 
udelukkende ud fra ESG-begrebet. Dette kunne f.eks. gøres med henvisning til definitionen af 
bæredygtighedsfaktorer i disclosureforordningens artikel 2 stk. 24, som definerer, at bæredygtighedsfaktorer 
omfatter ”miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse”. Denne definition stemmer således også godt 
overens med definitionen, der henvises til i årsregnskabslovens §99 a, hvilket vil give en bedre harmonisering.  

 
I relation til anbefaling 1, navnlig 1.4. kunne Komitéen også overveje øget fokus på virksomhedskultur, navnlig med 
henblik på at sikre overholdelse af lovgivningen. På det finansielle område er der indført krav om at bl.a. 
pengeinstitutter skal have en politik, som sikrer og fremmer sund virksomhedskultur, jf. § 70 a i lov om finansiel 
virksomhed samt bekendtgørelse og vejledning om emnet.  
 
 
Anbefaling 5.1.2. vedrørende etablering af whistleblowerordning. Komitéen kunne overveje at præcisere, hvad 
proceduren for håndtering af en whistleblower-henvendelse bør indebære, herunder hvordan det sikres, at der sker 
en opfølgning og at opfølgningen dokumenteres i fornødent omfang. På det finansielle område er der bl.a. krav om 
whistleblowerordning i § 75 a og b i lov om finansiel virksomhed.  
 
 
 
Med venlig hilsen  

Marianne Bagger Hallas 

Chefkonsulent, cand.jur. 
Kontoret for Fintech, Betalingstjenester og Governance 
__________________________________________________ 
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Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 83 36 
mailto:mab@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk   
_________________________________________________ 

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik 

 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes 
du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget 
denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig. 

 
 

Fra: CG-Komite <CG-Komite@erst.dk>  
Sendt: 1. juli 2020 11:41 
Til: 92grp@92grp.dk; aau@aau.dk; bss@au.dk; sam-fund@advokatsamfundet.dk; ae@ae.dk; pote@atp.dk; 
cbs@cbs.dk; in-fo@computershare.dk; danmarks@skibskredit.dk; daf@shareholders.dk; da@da.dk; 
info@danskbyggeri.dk; hoeringssa-ger@danskerhverv.dk; dirf@dirf.dk; pwp@vl.dk; in-fo@danskemaritime.dk; 
info@danishshipping.dk; hoering@di.dk; mail@danskeadvokater.dk; dvca@dvca.dk; dirf@dirf.dk; 
dt@datatilsynet.dk; ddf@finansanalytiker.dk; in-fo@fondsmaeglerforeningen.dk; kontakt@kooperationen.dk; 
dors@dors.dk; fh@fho.dk; mail@finansdanmark.dk; fa@fanet.dk; mail@finansforeningen.dk; Finanstilsynets 
officielle postkasse (FT) <FINANSTILSYNET@FTNET.DK>; kontakt@iia.dk; fsr@fsr.dk; fdr@fdr.dk; 
fp@forsikringogpension.dk; isiin@nanoq.gl; jhes@nanoq.gl; cach@nanoq.gl; oed@nanoq.gl; nap@nanoq.gl; 
au@au.dk; oxfamibis@oxfamibis.dk; copenha-gen@intertrustgroup.com; saj@kromannreumert.dk; 
cns@nasdaqomx.com; info@ld.dk; sekretariatet@lopi.dk; lt@ldb.dk; ku@ku.dk; au@au.dk; Godfondsledelse 
<godfondsledelse@erst.dk>; ruc@ruc.dk; sao-ek@ankl.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sdu@sdu.dk; vp@vp.dk 
Emne: Høring vedr. reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse 
 
Til høringsparterne, 
 
Hermed fremsendes vedlagte udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse og revideret 
rapporteringsskema samt høringsbrev med bilag.  
 
Komitéen anmoder om eventuelle bemærkninger til udkastet. 
 
Bemærkninger sendes til mailadressen cg-komite@erst.dk senest den 30. august 2020. 
 
Høringen kan endvidere findes på komitéens hjemmeside her. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Holst Nielsen 
Specialkonsulent 

Sekretariatet for Komitéen for god Selskabsledelse 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291183 
E-mail: Leneho@erst.dk 


