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København, 25. august 2017

Høring af reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse
Nasdaq København (børsen) har modtaget Komitéen for god Selskabsledelses udkast til nye
Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring.
Børsen er generelt positiv over for Komitéens forslag til reviderede Anbefalinger. Børsen finder at de
reviderede Anbefalinger skaber større klarhed over, hvordan selskaberne bærer sig ad med at følge
anbefalingerne.
Specifikke bemærkninger
Anbefaling 2.1.6. Det anbefales, at der udarbejdes og vedtages en mangfoldighedspolitik, men der er
ikke i anbefalingen et krav om, at denne skal offentliggøres/gøres tilgængelig på fx selskabets
hjemmeside. I den nuværende anbefaling er der krav om, at selskabet i ledelsesberetningen i
selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status
for opfyldelsen heraf. Det bør overvejes, at fastholde krav i anbefalingen om tilgængelighed til politik
for mangfoldighed.
Anbefaling 2.3.2. Det fremgår af anbefalingen, at beslutninger om formandens eller andre
bestyrelsesmedlemmers deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf bør oplyses
i en selskabsmeddelelse.
Børsen skal foreslå, at ”oplyses i en selskabsmeddelelse” erstattes af ”offentliggøres”. Dette dels for
at bruge samme terminologi som anvendes i anbefaling 1.1.3. om kvartalsrapporter. Men også fordi
offentliggørelse af oplysninger i selskabsmeddelelse enten skal være information, der skal
offentliggøres på baggrund af Markedsmisbrugsforordningen eller information, der skal
offentliggøres på baggrund af børsens regler om oplysningspligt.
Anbefaling 3.2.1. I kommentarens 2. afsnit skal ”kontrollerende aktionærer” konsekvensrettes til ”en
aktionær med betydelig indflydelse”.
Børsen finder endvidere, at kommentarens 4. afsnit er uklar.
Anbefaling 3.4.2. Børsen skal foreslå, at der indsættes en henvisning til anbefaling 3.2.1 vedr.
Uafhængighed.
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