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Høring over reviderende Anbefalinger for god Selskabsledelse

Kære Mathias
Vi har gennemgået udkastet til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse.
Som nævnt i telefonen, bemærker vi til anbefaling 3.2.1., at formuleringen ”nær familie” kan forstås upræcis. Som vi
forstår det, er formålet med anbefalingen bl.a. at angive retningslinjer for, hvornår et bestyrelsesmedlem ikke er
uafhængigt. Vi forstår jer sådan, at det også kan være tilfælde ved andre personer end nære familiemedlemmer, der
står et bestyrelsesmedlem så nært, at det kan påvirke uafhængigheden. Det kan f.eks. være tilfældet ved en meget
nær ven, en tidligere ægtefælle mv.
Et eksempel på en mere præcis formulering kan findes i konkurslovens § 2 om nærstående, hvor andre personer end
familiemedlemmer ligeledes er omfattet. Bestemmelsens § 2, nr. 1 lyder: ”ægtefæller, slægtninge i op- og
nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig
nær”. I kan overveje, om ikke en sådan formulering bedre imødekommer formålet.
I forhold til anbefaling 4.1.6. tænker vi, at betingelserne for at kræve tilbagebetaling bør beskrives klarere. Som
anbefalingen er formuleret i det foreliggende udkast, synes den at være meget vidtrækkende - er det hensigten?
F.eks. er formuleringen om fejlagtige oplysninger ikke særlig præcis – det er uklart, hvilken slags fejlagtige
oplysninger, det drejer sig om, hvem der har givet dem (skal det f.eks. kun ramme, hvis det er oplysninger som
kommer fra den, der har modtaget vederlag?). Som udkastet ser ud nu, lader det ikke til at have betydning, om
direktionen eller bestyrelsen har haft indflydelse på de fejlagtige oplysninger.
Ligesom ved de fleste af de øvrige anbefalinger kan det overvejes at indsætte en kommentar til anbefaling 4.1.6.,
således formålet med anbefalingen er klart, ligesom det kan tydeliggøres, hvad der nærmere er indeholdt i
formuleringerne ”fejlagtige oplysninger” og ”væsentlige forudsætninger for udbetaling”.
Vi læser meget gerne med på et justeret udkast. Hvis der opstår spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Julie Biel Johnsen
Fuldmægtig
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