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Høring over udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse 2020 

 

Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq”) har modtaget ovennævnte udkast i høring fra Komitéen for god 

Selskabsledelse. Nasdaq sætter stor pris på muligheden for at blive hørt i forbindelse hermed. På den 

baggrund skal Nasdaq bemærke følgende: 

  

Generelle bemærkninger 

Nasdaq skal indledningsvist bemærke, at Nasdaq har valgt ikke at forholde sig til de enkelte 

bestemmelser/punkter i anbefalingerne, men har vurdereret udkastet til de reviderede anbefalinger 

samt dertilhørende bilag ud fra en overordnet og samlet betragtning. 

 

Alle børsnoterede selskabers lovpligtige redegørelse for god selskabsledelse bliver årligt gennemgået 

af Nasdaq som led i Nasdaqs tilsyn med disse. Det er derfor Nasdaqs opfattelse, at de reviderede 

anbefalinger giver selskaberne mulighed for at belyse konkrete forhold, hvorved investorer og andre 

interesserede opnår en større og forbedret indsigt i selskaberne. Det skaber både åbenhed og 

transparens, hvilket er essentielt for investorernes tillid til selskaberne og markedet i øvrigt. 

 

Ad Revideret Rapporteringsskema 

Nasdaq finder det positivt, at der findes et hjælperedskab for de børsnoterede selskaber, som i 

skemaform ønsker at afgive en redegørelse for deres efterlevelse af anbefalingerne for god 

selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b.  

 

Nasdaq påskønner især, at selskaberne i det reviderede rapporteringsskema anmodes om at forholde 

sig til, hvorfor en anbefaling er fraveget, samt hvordan selskabet har indrettet sig anderledes i tilfælde 

af, at en anbefaling ikke følges. Det er Nasdaqs erfaring, at netop disse forklaringer har været 

mangelfulde i et antal selskabers redegørelser ved Nasdaqs årlige gennemgang af disse. Det er 

endvidere Nasdaqs opfattelse, at det for modtagerne vil øge gennemsigtigheden af de konkrete 

forhold. 

 

Det er dog uklart, hvordan rapporteringsskemaet skal udfyldes, såfremt selskaberne kun delvist 

vælger at følge anbefalingerne for god selskabsledelse. Det er Nasdaqs erfaring, at nogle selskaber i 

deres redegørelse angiver, at de kun delvist følger anbefalingerne, og at de tilsvarende undlader at 

uddybe, hvorfor anbefalingen ikke følges fuldt ud, og hvordan selskabet har indrettet sig anderledes. 

Komitéen kunne således overveje at tydeliggøre, at såfremt en anbefaling kun følges delvist, skal 

selskabet forklare, hvilke dele af anbefalingen, der ikke følges, samt hvorfor anbefalingen ikke følges, 

og hvordan selskabet har indrettet sig anderledes, således at det overordnede princip i relation til 

”forklaring” ikke kun gælder ved den fuldstændige fravigelse af anbefalingerne for god 

selskabsledelse. Denne tydeliggørelse kan eventuelt tilføjes i fodnote 1 på side 4 i udkast til 

rapporteringsskemaet som instruks til brug af skemaet.       



 

*** 

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, står Nasdaq naturligvis til 

rådighed.   

 

Med venlig hilsen 

 

Nasdaq Copenhagen A/S 

 

Rose Marie Wulff     Jakob Kaule 

Associate General Counsel    Head of Surveillance Copenhagen 

     

 

 

 

 


