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Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2011 
 
I lighed med tidligere år har Komitéen for god Selskabsledelse i samarbejde med 
NASDAQ OMX Copenhagen A/S gennemført en undersøgelse af oplysninger om 
corporate governance i årsrapporterne for 2011 samt eventuelle oplysninger på 
selskabernes hjemmesider. 
 
I undersøgelsen indgår 40 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX 
Copenhagen A/S, herunder samtlige C20 og large cap-selskaber samt udvalgte mid 
og small cap-selskaber. Selskaber, hvor regnskabsåret afviger fra kalenderåret (1/1-
31/12) og selskaber med udenlandsk hjemsted er ikke medtaget i undersøgelsen.  
 
Vurderingen af de enkelte selskabers afrapportering er ikke forelagt selskaberne til 
kommentering. Idet undersøgelsens vurderinger i et vist omfang beror på subjektive 
vurderinger/fortolkninger af blandt andet selskabernes forklaringer, har komitéen valgt 
ikke at offentliggøre analysens konklusioner vedrørende de enkelte selskaber. 
 
Årsrapporterne for 2011 er de første, der er aflagt efter revisionen af anbefalingerne i 
august 2011, hvor der blev forøget fokus på mangfoldighed. 
 
I såvel Anbefalinger for god selskabsledelse som Nasdaq OMXs Regler for udstedere 
af aktier angives, at selskaberne konkret skal forholde sig til hver anbefaling under 
anvendelse af ”følg eller forklar”-princippet. "Følg eller forklar"- princippet betyder, at 
det er valgfrit for selskaberne, om de vil følge en anbefaling eller forklare, hvordan de i 
stedet har valgt at indrette sig og tillige give baggrunden for dette valg. Forklaringerne 
på de alternative valg har betydning for investorernes vurderinger, hvorfor det er 
vigtigt, at forklaringerne er klare og fyldestgørende. Komitéen noterer sig i øvrigt, at 
flere selskaber nu oplyser mere detaljeret om efterlevelsen af Anbefalingerne for god 
selskabsledelse, også hvor selskaberne fuldt ud efterlever anbefalingerne. 
 
Efterlevelsen af anbefalingerne for god selskabsledelse viser en meget høj 
efterlevelse- 95 pct., hvilket er en stigning på 6 pct.-point i forhold til undersøgelsen 
vedrørende 2010. 
 
I relation til den i august indføjede anbefaling 4.1.4. om mangfoldighed viser 
undersøgelsen, at 92 pct. af de undersøgte selskaber enten følger anbefalingen eller 
forklarer, hvordan selskabet har valgt at indrette sig.  
 
Undersøgelsens formål er at give komitéen et overblik over, i hvilket omfang 
selskaberne lever op til Anbefalingerne for god selskabsledelse samt at give et 
fingerpeg om, hvor der er behov for en særlig formidlingsindsats eller en præcisering 
af anbefalingerne eller komitéens kommentarer hertil.  
 
I forbindelse med analysen har komitéen udarbejdet en oversigt over hyppigt 
opståede spørgsmål og komitéens svar på disse spørgsmål samt udvalgt eksempler 
på, hvad komitéen betragter som henholdsvis gode og dårlige forklaringer. Disse 
oversigter er tilgængelige på komitéens hjemmeside www.corporategovernance.dk.   
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1. Samlet resultat 

 
Figur 1: Efterlevelse af alle anbefalinger af alle selskaber1 

  
 
Der tegner sig et positivt billede af 
samlede resultat med en efterle-
velsesgrad på 95 pct. enten ved at 
selskaberne følger anbefalingerne 
(87 pct.) eller forklarer, hvordan de i 
stedet har indrettet sig (8 pct.). 
 
Samlet er det kun 3 pct., hvor 
anbefalingernes ”følg eller forklar”- 
princip ikke overholdes.  
 
Kun 2 pct. angiver, at en given 
anbefaling ikke er relevant for 
selskabet.  
 

Oversigt over efterlevelsen af alle anbefalinger opdelt på henholdsvis C20 selskaber, 
large cap-, mid cap- samt small cap-selskaber fremgår af bilag 1.  
 
I bilag 2 illustreres, hvorledes udviklingen har været fra 2010 til 2011.  
 
Selskabernes afrapportering 
Generelt kan der konstateres en betydelig forbedring i selskabernes rapportering om 
corporate governance, og at næsten alle selskaber benytter sig af det af Komitéen for 
god Selskabsledelse udarbejdede hjælpeskema vedrørende rapportering om 
anbefalingerne. Det er positivt, da denne afrapporteringsform sikrer gennemsigtighed 
om og ensartethed i afrapporteringen. Med få undtagelser ses der en klar 
afrapportering om hver enkelt anbefaling.  
 
Det er også positivt, at mange selskaber knytter informative kommentarer til en 
anbefaling, som selskabet oplyser at følge. Investorer og andre interessenter gives 
herved yderligere indsigt i, hvordan selskaberne arbejder med selskabsledelse.  
 
De fleste selskaber udarbejder rapporteringen både på dansk og engelsk.  
 
I en række tilfælde, hvor en anbefaling ikke følges, oplyses det blot, hvordan selskabet 
har indrettet sig, men ikke hvorfor selskabet har indrettet sig på den pågældende 
måde, således som det kræves i henhold til "følg eller forklar"-princippet. Investorer og 
andre interessenter har således ikke mulighed for at forholde sig til bevæggrundene 
for selskabets valg. 
 
Komitéen opfordrer derfor til, at selskaber, der har valgt ikke at følge en given 
anbefaling, forklarer, hvorfor selskabet har indrettet sig anderledes i forhold til den 
konkrete anbefaling. 

                                            
1 Se bemærkninger til undersøgelsens kategorier i bilag 1. 
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Et eksempel på mangelfuld forklaring vedrører anbefaling 5.11.2., der anbefaler, at 
evalueringen af det øverste ledelsesorgan forestås af formanden, at resultatet drøftes 
i det øverste ledelsesorgan, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved 
selvevalueringen og resultaterne heraf.   Et selskab oplyser alene, at bestyrelsen ”ikke 
finder det formålstjenligt at give oplysninger herom i årsrapporten”. Dette udsagn 
anses ikke som værende fyldestgørende.  Det er mere informativt, hvis bestyrelsen 
begrunder, hvorfor bestyrelsen ikke finder det formålstjenligt at følge anbefaling 
5.11.2.  
 
2. Anbefalinger med lavest efterlevelse 

Ligesom sidste år fokuserer Komitéen på de områder, hvor færrest selskaber lever op 
til anbefalingerne subsidiært undlader at forklare, hvorfor anbefalingerne ikke følges.  
 
Følgende anbefalinger har den dårligste efterlevelse målt som summen af ”følger ikke 
uden forklaring” og ”forholder sig ikke til anbefalingen" (i parentes angives pct. for i år 
(2011-analysen) sammenholdt med sidste års undersøgelse): 
 

a) Bestyrelsesevaluering - anbefaling 5.11.2. (18 pct./19 pct.) 
b) Forklaring om vederlagspolitikken og efterlevelsen - anbefaling 6.2.2. (10 

pct./17 pct.) 
c) Oplysning om individuelle vederlagsforhold - anbefaling 6.2.3. (16 pct./36 

pct.) 
 
I 2010 undersøgelsen indgik anbefalinger om ledelsesudvalg på top-3 listen over 
anbefalinger med dårligst efterlevelse. 
 
De tre forhold med lavest opfyldelsesgrad er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
a) Bestyrelsesevaluering  
 
 Figur 2: Bestyrelsesevaluering, anbefaling 5.11.2. 
 

 Anbefaling 5.11.2. har følgende 
ordlyd: ”Det anbefales, at 
evalueringen af det øverste 
ledelsesorgan forestås af formanden, 
at resultatet drøftes i det øverste 
ledelsesorgan, og at der i 
årsrapporten oplyses om frem-
gangsmåden ved selvevalueringen 
og resultaterne heraf.”  
 
Undersøgelsen viser, at 18 pct. af 
selskaberne undlader at følge 
anbefalingen uden at forklare, 
hvordan selskabet i stedet har 
indrettet sig, eller helt undlader at 
forholde sig til anbefalingen.  
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b) Forklaring om vederlagspolitikken og efterlevelsen  

 
 

 Figur 3: Forklaring om vederlagspolitikken og efterlevelsen, anbefaling 6.2.2.  
 
 

 Anbefaling 6.2.2. har følgende 
ordlyd: ”Det anbefales, at selskabets 
vederlagspolitik og dens efterlevelse 
forklares og begrundes i formandens 
beretning på selskabets general-
forsamling.”  
 
Undersøgelsen viser, at 10 pct. af 
selskaberne undlader at følge 
anbefalingen uden at forklare, 
hvordan selskabet i stedet har 
indrettet sig, eller helt undlader at 
forholde sig til anbefalingen.   
 

 
 
 

c) Oplysning om individuelle vederlagsforhold 
 
 Figur 4: Oplysning om individuelle vederlagsforhold, anbefaling 6.2.3.  
 

 

 Anbefaling 6.2.3. har følgende 
ordlyd: ”Det anbefales, at der i års-
/koncern-regnskabet gives oplysning 
om det samlede vederlag, hvert 
enkelt medlem af det øverste 
ledelsesorgan og direktionen 
modtager fra selskabet og andre 
selskaber i koncernen, og at der 
redegøres for sammenhængen med 
vederlagspolitikken.”  
 
Undersøgelsen viser, at 16 pct. af 
selskaberne undlader at følge 
anbefalingen uden at forklare, 
hvordan selskabet i stedet har 
indrettet sig, eller helt undlader at 
forholde sig til anbefalingen.   
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3. Mangfoldighed herunder måltal 
 
I august 2011 blev anbefalingerne udvidet med anbefaling 4.1.4. vedrørende 
mangfoldighed.  Ifølge Nasdaq OMX Copenhagen A/S finder rapporteringskravet 
vedrørende denne anbefaling anvendelse for selskaber med regnskabsår, der 
begynder 1. januar 2011 eller senere. Det er således første år, hvor selskaberne 
skulle redegøre for efterlevelsen af denne anbefaling.  
 
Figur 5: Efterlevelse af anbefaling 4.1.4. af alle selskaber 

  
 
Anbefalingen har følgende ordlyd: 
”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.” 
 

Undersøgelsen viser, at 92 pct. af selskaberne følger denne anbefaling eller 
forklarer, hvordan selskabet i stedet har valgt at indrette sig. 8 pct. af de undersøgte 
selskaber følger ikke anbefalingen eller undlader at forholde sig til anbefalingen.  
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Bilag 1 
Supplerende oversigter 
Neden for er efterlevelse af alle anbefalinger angivet opdelt på henholdsvis C20 
selskaber, large cap-, mid cap- og small cap-selskaberne. Til selve undersøgelsens 
kategorier bemærkes følgende: 
 
Kategorien ”Følger halvdelen eller mere” og kategorien ”Følger mindre end halvdelen” 
bruges, når der er en punktopstilling i den pågældende anbefaling. Kategorien bruges 
ikke, hvis der findes flere led indenfor samme sætning. 
 
Kategorien ”N/A – ikke relevant” bruges, hvor det i anbefalingen omtalte forhold ikke 
er indført i det pågældende selskab, og hvor anbefalingerne ikke specifikt anfører, at 
selskabet burde have indført det pågældende forhold. Som eksempel kan nævnes 
selskaber, der ikke anvender incitamentsaflønning, eller selskaber, der ikke har 
medarbejderrepræsentation.  
 
I undersøgelsen indgår 40 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX 
Copenhagen A/S, herunder samtlige C20 og large cap-selskaber samt udvalgte mid 
og small cap-selskaber. Selskaber, hvor regnskabsåret afviger fra kalenderåret (1/1-
31/12) og selskaber med udenlandsk hjemsted er ikke medtaget i undersøgelsen. I 
undersøgelsen indgår 19 C20 selskaber, 3 large cap-selskaber, 8 mid- og 10 small 
cap-selskaber. 
 
Figur a: Undersøgte C20 selskaber  Figur b: Undersøgte large cap-selskaber 
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Figur c: Undersøgte mid cap-selskaber Figur d: Undersøgte small cap-selskaber 
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Bilag 2 
Sammenligningstabeller 

 
Efterlevelse af alle anbefalinger (alle selskaber) 

 
Anbefaling 5.11.2. Bestyrelsesevaluering (alle selskaber) 
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Anbefaling 6.2.2. Forklaring om vederlagspolitikken og efterlevelsen (alle 
selskaber) 

 
Anbefaling 6.2.3. Oplysning om individuelle vederlagsforhold (alle selskaber) 
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Undersøgte C20 selskaber 

 
Undersøgte large cap-selskaber 
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Undersøgte mid cap-selskaber 

 
Undersøgte small cap-selskaber 

 


