
Bilag 
Ændring af Anbefalinger for god selskabsledelse 

vedr. mangfoldighed 
 
Anbefalinger august 2011 
 

Anbefalinger april 2010 

4.1. Overordnede opgaver og ansvar  
 
4.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang 
årligt fastlægger selskabets overordnede strategi med henblik på at 
sikre værdiskabelsen i selskabet. 
 
4.1.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang 
årligt drøfter og sikrer, at de nødvendige kompetencer og finansielle 
ressourcer er til stede for, at selskabet kan nå sine strategiske mål. 
 
4.1.3. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang 
årligt fastlægger sine væsentligste opgaver i relation til den finansielle 
og ledelsesmæssige kontrol med selskabet, herunder på hvilken 
måde det vil udøve kontrol med direktionens arbejde. 
 
4.1.4. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter 
selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets 
ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, 
samt at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i 
ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets 
hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for 
opfyldelsen heraf. 
 
Kommentar: Der kan med fordel udarbejdes handlingsplaner, der 
beskriver selskabets indsats for mangfoldighed i selskabets 
ledelsesniveauer f.eks. ved at arbejde for at øge antallet af kvindelige 
ledere i selskabet generelt. Der bør fastsættes konkrete mål for 
selskabets mangfoldighed, f.eks. for andelen af kvinder på udvalgte 
ledelsesniveauer.  
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5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 
 
I selskaber, hvor bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan, bør 
bestyrelsen sammensættes således, at den er i stand til at varetage 
sine ledelsesmæssige, herunder de overordnede og strategiske 
opgaver. 
 
Det er væsentligt, at det øverste ledelsesorgan i et selskab er 
sammensat således, at varetagelsen af de kontrolmæssige opgaver 
kan ske effektivt, og at der samtidig er en konstruktiv og kvalificeret 
dialog med direktionen. Det er ligeledes væsentligt, at medlemmerne 
af det øverste ledelsesorgan altid handler uafhængigt af 
særinteresser.  
 
Mangfoldighed øger kvaliteten af arbejdet og samspillet i det øverste 
ledelsesorgan, blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til 
ledelsesmæssige opgaver.  
 
Det øverste ledelsesorgan bør løbende vurdere og sikre, at dets 
sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet 
afspejler de krav, selskabets situation og forhold stiller.  
 
Det øverste ledelsesorgan bør med henblik på at øge værdiskabelsen 
hvert år evaluere sin personsammensætning og sikre den nødvendige 
fornyelse sammenholdt med ønsket om kontinuitet. 
 
 
 
 
5.1 Sammensætning 
 
5.1.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver, 
hvilke kompetencer det skal råde over for bedst muligt at kunne 
udføre sine opgaver, og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på 
hjemmesiden. Indstillingen til generalforsamlingen om 
sammensætningen af det øverste ledelsesorgan bør udformes i lyset 
heraf. 
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5.1.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan sikrer en formel, 
grundig og for medlemmerne transparent proces for udvælgelse og 
indstilling af kandidater til ledelsesorganet. Ved vurderingen af 
sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages 
hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i 
relation til bl.a. international erfaring, køn og alder.  
 
Kommentar: Den forberedende proces for udvælgelse af kandidater til 
det øverste ledelsesorgan bør prioritere selskabets målsætning for 
mangfoldighed. Nomineringsudvalget bør derfor til brug for drøftelsen 
i det øverste ledelsesorgan fremkomme med forslag til kandidater, der 
understøtter selskabets målsætning for mangfoldighed i det øverste 
ledelsesorgan. 
 
5.1.3. Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til 
generalforsamling, hvor valg til det øverste ledelsesorgan er på 
dagsordenen, udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters 
kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, 
herunder poster i direktioner, bestyrelser, og tilsynsråd, inklusive 
ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt 
krævende organisationsopgaver.  
 
Kommentar: Beskrivelsen kan indeholde oplysning om de 
rekrutteringskriterier, det øverste ledelsesorgan har fastlagt, herunder 
de krav til professionelle kvalifikationer, brancheerfaring, international 
erfaring, uddannelsesmæssig baggrund m.v., som det er væsentligt at 
have repræsenteret i det øverste ledelsesorgan.  
 
5.1.4. Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen redegøres for 
sammensætningen af det øverste ledelsesorgan, herunder for 
mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige 
kompetencer.  
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