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Regeringen har i sin erhvervsstrategi, .dk21, beskrevet sine visioner for det
risikovillige Danmark. Visionerne rækker ind i bestyrelseslokalerne, hvor
bestyrelsen har en central placering med hensyn til beslutninger om
selskabernes strategiske kerneområder. For at sikre at danske selskaber er
rustet til konkurrencen på det globale marked, har regeringen sat fokus på
bestyrelseskulturen i danske selskaber.

Lars Nørby Johansen (formand for udvalget), Jørgen Lindegaard, Waldemar
Schmidt og Mads Øvlisen blev ved kommissorium af 2. marts 2001 af
erhvervsminister Ole Stavad anmodet om at vurdere, hvorvidt der er behov
for anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark og i givet fald frem-
komme med et forslag hertil. Resultatet af dette arbejde er ”Nørby-
udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark – anbefalinger for
god selskabsledelse i Danmark”.
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FORORD

Baggrund
Gennem de seneste 15-20 år har der internationalt været en betydelig of-
fentlig debat om, efter hvilke overordnede principper selskaber bør ledes.
Fællesbetegnelsen for disse principper er Corporate Governance, et be-
greb, som vanskeligt lader sig oversætte til dansk. Efter vores opfattelse
kan begrebet afgrænses som:

Corporate Governance-debatten opstod oprindelig dels som en reaktion
mod pres fra det stadigt mere udbredte institutionelle ejerskab, dels som
en reaktion mod finansskandaler i slutningen af 1980`erne. Således var
rapporten ”Financial Aspects of Corporate Governance” fra 1992, bedre
kendt som ”Cadbury-rapporten”, en direkte reaktion på den såkaldte
BCCI-bankskandale.

Cadbury-rapporten indeholdt en række konkrete anbefalinger vedrørende
god Corporate Governance også betegnet ”best practice” eller ”code of
conduct”. Sigtet var at imødekomme krav fra de institutionelle ejere og at
forebygge nye erhvervs- og finansskandaler.

Debatten har senere bevæget sig fra primært at være drevet af et ønske
om at stimulere ”ejeraktivisme” samt øge kontrollen med ledelsen til et
bredere syn på selskabet og forholdet til dets øvrige interessenter. På linie
hermed har også den danske debat om forholdet mellem bestyrelse og
direktion ændret fokus fra et snævert kontrol- og tilsynsperspektiv til et
bredere og mere fremadrettet strategisk perspektiv.

I hovedrapporten redegør vi for baggrunden for Corporate Governance-
debatten og følger tematisk debatten frem til i dag. I ca. 30 lande og fra
en række internationale organisationer er der nu fremkommet anbefa-
linger om, hvad der betragtes som god eller hensigtsmæssig Corporate
Governance. Anbefalingerne har meget forskellige ophavsmænd; de
spænder fra regeringsnedsatte komitéer til institutionelle investorer og
enkeltorganisationer. 

Det kan måske undre, at denne debat indtil videre kun sporadisk har været
ført i Danmark, og i hvert fald endnu ikke har resulteret i et til danske for-
hold tilpasset sæt af anbefalinger vedrørende Corporate Governance,
navnlig når det tages i betragtning, at Danmark er en del af den globalise-
ring af såvel kapitalmarkeder som selskaber, der i stigende omfang har
fundet sted gennem de seneste årtier.
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De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der 
regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der
direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed (her kollektivt benævnt
selskabets ”interessenter”). Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere, kreditorer,
leverandører, kunder og lokalsamfund.



For det andet, og det er et væsentligt forhold, skal det være frivilligt for
selskaberne at følge anbefalingerne. Sagt på en anden måde: Anbefaling-
erne er ikke-bindende og kan ikke håndhæves ved nogen domstol. Der-
med adskiller karakteren af de her fremlagte anbefalinger sig fundamentalt
fra en retlig regulering af området. Anbefalinger af den foreslåede karakter
er - modsat lovgivning - mere velegnede til at opfange ændringer ved
løbende at blive tilpasset til den ofte meget omskiftelige virkelighed,
selskaberne er en del af. Lovgivning vil altid være præget af en vis inerti,
og i sagens natur ofte have karakter af ”minimumskrav”. Ikke-bindende
anbefalinger, der har karakter af ”best practice” standarder, kan medvirke
til, at en højere standard følges. Det skal også nævnes, at lovgivning ikke
på samme måde vil tilgodese den mangfoldighed af selskaber, der er tale
om, uden at blive helt unødigt detaljeret og ufleksibel eller en bred
rammelovgivning. Det er således udvalgets vurdering, at ikke-bindende
anbefalinger har en række fordele, der gør dem til et velegnet værktøj i
Corporate Governance-sammenhæng.

For det tredje vil vi gerne give udtryk for, at det også kan være i selskaber-
nes egen interesse at påtage sig den form for selvforvaltning, der er lagt
op til i en situation, hvor der mere end nogensinde er fokus på selskaber-
nes samfundsmæssige ansvar.

Endelig finder vi det også af væsentlig betydning, at selskaberne oplyser
om, i hvilken udstrækning de følger anbefalingerne.

Formål
Der er efter vores opfattelse flere formål med at udarbejde anbefalinger for
god selskabsledelse, herunder at:

• gøre det mere attraktivt at investere i danske børsnoterede selskaber og
forbedre danske selskabers adgang til kapital ved at tiltrække bl.a.
udenlandske investeringer.

• inspirere danske selskaber samt deres bestyrelser og direktioner til at
tackle de strategiske udfordringer, som følger af globaliseringen og
dermed styrke selskabernes konkurrenceevne.

• udbrede god selskabsledelse i danske selskaber ved at stimulere 
debatten om Corporate Governance.

Udover de angivne formål vil anbefalingerne forhåbentlig, ved at skabe
øget tillid til selskaberne, kunne understøtte den ændrede danske aktiekul-
tur, som har ført til, at stadig flere privatpersoner ejer aktier. Til dette kom-
mer, at en øget fokus på selskabsledelserne og deres arbejde meget vel
kan betyde, at kvaliteten af ledelsernes arbejde generelt løftes.

Værdigrundlaget
Globaliseringens stigende betydning og indvirkning på selskaberne lægger
et meget stort ansvar på selskabernes ledelse og stiller større krav til selska-
bernes konkurrenceevne. Samtidig er globaliseringen med til at ind-
skrænke nationale regeringers muligheder for at påvirke og styre de ram-
mer, selskaberne skal agere indenfor. Dette betyder, at sikringen af, at
selskaberne drives effektivt og konkurrencedygtigt samt pligten til at
handle ansvarligt, i langt højere grad overlades til erhvervslivet selv. 
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Dermed har vi for så vidt svaret positivt på det spørgsmål, Erhvervsministe-
riet stillede i sit kommissorium i forbindelse med nedsættelsen af det ud-
valg, vi tilsammen udgør: Er der behov for et sæt anbefalinger – eller en
”code of conduct” – vedrørende Corporate Governance i Danmark?

Vi mener, at svaret er et klart ja. Svaret beror på erkendelsen af, at tingene
altid vil kunne gøres bedre, og at der er behov for løbende at udvikle og
tilpasse ledelsen af selskaber til nye eller ændrede krav. Dette har også
præget holdningerne hos bl.a. internationale og danske institutionelle in-
vestorer samt andre interessenter. Desuden, hvorfor skulle vi, der jo i øvrigt
i vores egne selskaber lærer gennem brugen af benchmarking, ikke kunne
lade os inspirere af en omfattende international debat om Corporate
Governance til at forbedre arbejdet i selskabsledelserne? Er det rimeligt at
hævde, at danske selskaber, der jo ikke blot fungerer i en lille åben og der-
med sårbar national økonomi, men allerede er vævet ind i globale
sammenhænge, kan sidde de krav, Corporate Governance-debatten for-
søger at imødekomme, overhørig?

Selvom vi mener, at der er et behov for at arbejde med Corporate Gover-
nance-problemstillinger i Danmark, skal svaret alligevel begrundes og kvali-
ficeres.

Efter vores mening er det væsentligt, at der til stadighed sker en udvikling
og tilpasning af den måde, arbejdet i ledelsesorganerne tilrettelægges og
udføres på, således at disse til enhver tid er i stand til at løse de ledelses-
mæssige opgaver på den bedst mulige måde. Vores ambition har derfor
været at fremlægge et forslag til et sæt anbefalinger vedrørende Corpo-
rate Governance, som bygger på den eksisterende lovgivning og samtidig
indeholder de bedste elementer fra de internationale anbefalinger, men til-
passet de særlige danske forhold og behov.

Sigtet med vores arbejde har ikke været at udvikle et sæt detaljerede spille-
regler for, hvordan danske selskaber skal ledes. Det er det enkelte selskabs
privilegium selv at formulere sådanne principper, hvis det ønskes. Vores
ambition er en anden. Inspireret af navnlig den internationale debat vil vi
gerne fremlægge et forslag til et sæt anbefalinger for, hvad vi opfatter som
god selskabsledelse i Danmark. I den forstand opfatter vi vores rolle som
formidlerens, ikke som innovatorens og slet ikke som moralistens.

I vores bestræbelser på at udarbejde et sæt danske anbefalinger vedrø-
rende Corporate Governance har vi udover det anførte navnlig lagt vægt
på nedenstående fire forhold.

For det første har vi anset det for vigtigt, at anbefalingerne bliver opera-
tionelle. Dette forudsætter en vis erfaring med både selskabsledelse og
bestyrelsesarbejde. Det er vores ambition, at anbefalingerne skal kunne
bruges i praksis. Derfor har vi også, ud over selve anbefalingerne, indsam-
let en række praktiske eksempler på, hvordan både danske og internatio-
nale selskaber arbejder med Corporate Governance. Dermed ønsker vi at
understrege såvel mangfoldigheden som fleksibiliteten, når det drejer sig
om den praktiske gennemførelse af Corporate Governance-tiltag. Der skal
være plads til den mangfoldighed af forskellige virksomhedstyper og ejer-
strukturer, som karakteriserer danske selskaber. 
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Med udarbejdelsen af disse anbefalinger vil vi gerne medvirke til, at danske
selskaber har gode forudsætninger for at påtage sig dette ansvar.

OECD’s anbefalinger opererer med en række værdibegreber bl.a. åbenhed,
gennemsigtighed, ansvarlighed og ligebehandling. Udvalget er af den
overbevisning, at disse værdier er universelle og essentielle i forhold til det
at lede og drive et selskab i dag. Det er udvalgets opfattelse, at ved at
lægge disse værdier til grund for den fremtidige måde at lede et selskab
på, kan man sikre en positiv udvikling i forhold til selskabets aktionærer og
øvrige interessenter. 

Åbenhed er vigtigt i forhold til, at selskabet meddeler de oplysninger, der
må antages at have betydning for aktionærers og øvrige interessenters
muligheder for løbende at vurdere og forholde sig til selskabet. Åbenhed
over for både aktionærer og interessenter medvirker til at etablere et frugt-
bart samarbejde mellem selskabets ledelse og aktionærer samt øvrige
interessenter.

Gennemsigtighed vedrørende den måde, selskabet ledes på, er en forud-
sætning for aktionærernes og de øvrige interessenters tillid til selskabet og
medvirker samtidig til, at alle, der har en interesse i selskabet, får mulighed
for på konstruktiv vis at påvirke selskabets udvikling. Gennemsigtighed i
bestyrelsens og direktionens arbejdsform og beslutningsgrundlag giver ak-
tionærerne bedre mulighed for at udnytte deres rettigheder og indflydelse. 

Ansvarlighed overfor såvel aktionærer som andre interessenter er med-
virkende til at sikre, at selskabets langsigtede interesser varetages gennem
opbygning og udvikling af et gensidigt tillidsforhold.

Ligebehandling ved behandlingen af aktionærer er et fundamentalt prin-
cip, som bl.a. sikrer, at alle aktionærer i samme aktieklasse behandles lige.

Indførelsen af god Corporate Governance
Det afgørende er imidlertid ikke alene, om et selskab følger anbefalingerne
eller ej. Lige så væsentligt er det, at den proces, der består i seriøst at
arbejde med Corporate Governance-problemstillinger, fører til en bevidst-
hed og dermed et beredskab, der vil sætte selskaberne i stand til at handle
og foregribe de konkrete problemer og udfordringer, der hele tiden opstår.

God Corporate Governance opnås alene, såfremt anbefalingerne bakkes
op af den rigtige kultur, etik og professionalisme. Vi ønsker at understrege,
at efterlevelsen af anbefalingerne ikke alene vil føre til gode resultater. God
Corporate Governance forudsætter, at der hos ledelsen er en reel vilje til at
arbejde med disse anbefalinger samt aktivt indgå i processen.

Det er et særkende, mange vil sikkert hævde et adelsmærke, ved dansk
politisk kultur, at reformer og reguleringer - store som små - som regel bli-
ver til i et tæt samspil mellem statsmagt og de berørte interesseorganisa-
tioner. Der er mange fordele ved et sådant system. Den nødvendige eks-
pertise inddrages. Der etableres konsensus om reguleringen eller reformen.
Der sikres støtte og accept i forbindelse med gennemførelsen.
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De anbefalinger vedrørende Corporate Governance, vi fremlægger med
denne rapport, er ikke blevet til på den måde. Det kan være en risiko, men
det kan også være en fordel. Den atypiske tilblivelsesproces passer forhå-
bentlig til den form for selvforvaltning og ikke-retlig regulering, vi lægger
op til.

At forslaget til anbefalinger ikke er blevet til på den traditionelle måde, er
imidlertid ikke udtryk for, at vi har arbejdet i et vakuum. Først og fremmest
har vi modtaget professionel og kompetent assistance fra det sekretariat
under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har betjent udvalget. Sekretaria-
tet består af Peter Haisler, Allan Braad Larsen og Sanne Dahl Laursen, 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt Erik Bruun Hansen, Københavns
Fondsbørs. Derudover har vi via en lang række drøftelser med enkeltperso-
ner, eksperter, virksomhedsrepræsentanter og organisationsrepræsentanter
fået mulighed for at redegøre for arbejdet samt vigtigere fået inspiration
og rådgivning. Det har uden tvivl været medvirkende til at højne kvaliteten
af vores arbejde, hvilket vi er taknemmelige for.

Ansvaret for rapporten og forslaget til danske anbefalinger vedrørende
Corporate Governance er imidlertid vores, og det påtager vi os hermed.

Lars Nørby Johansen Jørgen Lindegaard

Waldemar Schmidt Mads Øvlisen
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ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABS-
LEDELSE I DANMARK – CORPORATE 
GOVERNANCE I DANMARK
Anbefalingerne er opdelt i to dele, henholdsvis nogle overordnede ratio-
naler samt nogle konkrete og operationelle retningslinier. De overordnede
rationaler beskriver, hvorfor det efter udvalgets mening er vigtigt at be-
skæftige sig med hvert enkelt af de syv hovedområder, som indgår i anbe-
falingerne. Efterfølgende uddybes rationalerne i nogle mere operationelle
og konkrete retningslinier. Samlet udgør de udvalgets anbefalinger. 

Udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse retter sig først og fremmest
mod børsnoterede selskaber, og selskaber der sigter mod en notering på
en fondsbørs. Det er imidlertid udvalgets håb, at anbefalingerne, eller dele
heraf, også kan være et værdifuldt værktøj for andre selskaber. Det er ud-
valgets opfattelse, at der bør stilles større og mere vidtgående krav til børs-
noterede selskaber end til unoterede selskaber. Udvalget foreslår, at anbe-
falingerne, i det omfang det er relevant, også følges af statslige selskaber,
som i den selskabsretlige lovgivning på visse områder reguleres på samme
måde som børsnoterede selskaber. For fondsejede selskaber kan der netop
på grund af den særlige forankring af ejerskabet være behov for at for-
holde sig til anbefalingerne.

Generelt skal anbefalingerne opfattes som supplement til den eksisterende
lovgivning. For børsnoterede selskaber gælder herudover de af Køben-
havns Fondsbørs A/S udstedte regler. Selskabets afgivelse af information
og løbende dialog med aktionærer og investorer må ske under overhol-
delse af de regler, der gælder herfor, herunder Regler for notering på
Københavns Fondsbørs A/S.  

Anbefalingerne omfatter følgende syv hovedområder: 

• I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen
• II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet
• III. Åbenhed og gennemsigtighed
• IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar
• V. Bestyrelsens sammensætning
• VI. Aflønning af bestyrelse og direktion
• VII. Risikostyring 

I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen
Selskabernes ejere, aktionærerne, og samfundet har en fælles interesse i,
at selskaberne til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og
dermed vedblivende er konkurrencedygtige og kan skabe værdier. God sel-
skabsledelse indebærer bl.a., at bestyrelse og direktion gør sig klart, at et
samspil mellem ledelse og aktionærer er af væsentlig betydning for selska-
bet. Som ejere af selskaberne kan aktionærerne ved aktivt at udøve deres
rettigheder og indflydelse medvirke til, at ledelsen varetager aktionærernes
interesser bedst muligt og sikrer en effektiv udnyttelse af selskabets res-
sourcer på kort og på lang sigt. 
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II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet
Det er afgørende for et selskabs trivsel og fremtidsmuligheder, at selskabet
har gode relationer til sine interessenter (stakeholders). En interessent er
enhver, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed. Det
er derfor ønskeligt, at selskabets ledelse driver og udvikler selskabet under
behørig hensyntagen til dets interessenter og stimulerer til dialog med
disse.

Et frugtbart samspil mellem selskabet og dets interessenter forudsætter
åbenhed samt gensidig respekt.

1. Selskabets politik i relation til interessenterne
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for selskabets forhold til
sine interessenter indeholdende eksempelvis selskabets idégrundlag,
grundlæggende værdier og formål. Et element i en sådan politik kan være
retningslinierne for selskabets oplysninger om f.eks. miljømæssige og 
sociale forhold.

2. Interessenternes rolle og interesser
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at interessenternes interesser og roller
respekteres i overensstemmelse med selskabets politik herom. Som led i
gennemførelsen heraf er det naturligt, at bestyrelsen påser, at direktionen
fører en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke
selskabet.

III. Åbenhed og gennemsigtighed
Aktionærer, herunder potentielle aktionærer, og øvrige interessenter har i
forskelligt omfang behov for information om selskabet. Deres forståelse af
og relation til selskabet afhænger bl.a. af informationsmængden og kvali-
teten af den information, selskabet offentliggør eller meddeler. Åbenhed
og gennemsigtighed er væsentlige forudsætninger for, at selskabets aktio-
nærer og øvrige interessenter løbende har mulighed for at vurdere og for-
holde sig til selskabet og dets fremtidsperspektiver og dermed kan med-
virke til et konstruktivt samspil med selskabet.

1. Oplysning og afgivelse af information
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunika-
tionspolitik. Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sik-
rer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærernes og
finansmarkedernes vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt forret-
ningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks, medmin-
dre offentliggørelse kan undlades efter de børsretlige regler. Offentlig-
gørelsen skal ske på en pålidelig og fyldestgørende måde.

Det anbefales, at offentliggørelse sker både på dansk og engelsk og even-
tuelt andre relevante sprog og omfatter brug af selskabets hjemmeside.
Der bør være identiske hjemmesider på dansk og engelsk og eventuelt an-
dre sprog, hvis dette er relevant.
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God selskabsledelse forudsætter derfor hensigtsmæssige rammer, der til-
skynder aktionærerne til at indgå i en dialog med selskabets ledelse og
med hinanden. Dette kan bl.a. fremmes ved en styrkelse af generalforsam-
lingens rolle som forum for kommunikation og beslutninger samt ved at
skabe proportionalitet mellem kapitalindskud og stemmeret for alle selska-
bets aktier. 

1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation
Aktionærerne kan bl.a. motiveres til at udøve deres rettigheder og indfly-
delse ved, at bestyrelsen gør dette så let og omkostningsfrit som muligt for
aktionærerne. Det anbefales, at selskaberne undersøger, på hvilke områder
informationsteknologi kan anvendes til at forbedre kommunikationen
mellem selskabet og aktionærerne samt mellem selskabets aktionærer ind-
byrdes. 

2. Stemmeretsbegrænsninger m.v.
Det anbefales, at der i selskabers vedtægter ikke indføres bestemmelser,
der indeholder stemmeretsdifferentiering, begrænser antallet af stemmer,
den enkelte aktionær kan afgive, eller som begrænser det antal aktier, den
enkelte aktionær kan eje.

I de tilfælde hvor de nævnte begrænsninger allerede findes i et selskabs
vedtægter, anbefales det, at bestyrelsen vurderer hensigtsmæssigheden
heraf og i årsrapporten redegør for sin vurdering af, om ophævelse af be-
grænsningerne er ønskelig og mulig.

3. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder indkaldelse og afgivelse
af fuldmagter
Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt var-
sel til, at aktionærerne kan forberede sig og tage stilling til de anliggender,
der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsen med tilhørende
dagsorden bør udformes således, at aktionærerne får et fyldestgørende
billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter.
Fuldmagter, som gives et selskabs bestyrelse, bør begrænses til én bestemt
generalforsamling, og de bør så vidt muligt indeholde aktionærernes stil-
lingtagen til hvert enkelt punkt på dagsordenen.

4. Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg 
Ved forsøg på at overtage kontrollen over selskabet anbefales det, at ak-
tionærerne gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå de-
res aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. Bestyrelsen bør derfor afholde sig
fra på egen hånd og uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå
et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktio-
nærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. De dispositioner, der
frarådes, er eksempelvis at gennemføre kapitalforhøjelser eller lade selska-
bet erhverve egne aktier baseret på en tidligere meddelt bemyndigelse.
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2. Investor-relationen
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at den løbende dialog mellem selska-
bet og selskabets aktionærer og potentielle aktionærer smidiggøres, hvil-
ket bl.a. kan ske ved, at:

• der afholdes investormøder.
• det løbende vurderes, om informationsteknologi kan anvendes til at for-

bedre investorrelationerne, herunder at der etableres et sted på selska-
bets hjemmeside for Corporate Governance-relaterede emner.

• alle investorpræsentationer gøres tilgængelige på Internettet, samtidig
med at de foretages.

3. Årsrapporten
Årsrapporten skal aflægges efter relevant dansk lovgivning, og det anbe-
fales, at bestyrelsen overvejer anvendelsen af ”International Accounting
Standards” (IAS). Der kan suppleres med andre anerkendte standarder som
f.eks. US-GAAP, hvis brancheforhold eller andre omstændigheder gør dette
relevant i forhold til modtagernes informationsbehov, herunder hensynet
til sammenlignelighed.

4. Supplerende oplysninger
Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrappor-
ten også i tilfælde, hvor det ikke er krævet af årsregnskabsloven eller an-
den lovgivning, tager stilling til, om det er formålstjenligt, at selskabet of-
fentliggør yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger. Eksempler på
sådanne oplysninger kan være oplysninger om selskabets:

• påvirkning af det eksterne miljø.
• udvikling og vedligeholdelse af interne vidensressourcer.
• etiske og sociale ansvar.
• arbejdsmiljø.

5. Kvartalsrapporter
Det anbefales, at selskaber gør brug af kvartalsrapporter.

IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Det påhviler bestyrelsen at varetage aktionærernes interesser med omhu
og under behørig hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår
den ledelsesmæssige arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, er
det bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede ledelse af
selskabet samt fastlægge retningslinierne for og udøve kontrol med direk-
tionens arbejde. Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier
for selskabet er en væsentlig ledelsesopgave. Det er væsentligt, at besty-
relsen i samarbejde med direktionen sikrer, at der løbende sker en udvik-
ling af og opfølgning på de nødvendige strategier. 

1. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar
Bestyrelsen skal varetage den overordnede strategiske ledelse, den finansi-
elle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt løbende vurdere direk-
tionens arbejde. Bestyrelsens væsentligste opgaver er bl.a.:

• at fastlægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse.
• at sikre klare retningslinier for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlæg-

ning og opfølgning samt risikostyring.
• at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelses-

forhold, herunder udarbejde retningslinier for udvælgelse og sammen-
sætning af direktionen samt sikre, at direktionens aflønning afspejler de
resultater, den opnår.

• at sikre, at der er gode og konstruktive relationer til selskabets interes-
senter.

2. Bestyrelsesformandens opgaver
Bestyrelsesformanden har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsen fun-
gerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig
måde. Det anbefales, at bestyrelsesformanden i den forbindelse påser, at
det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetence bliver an-
vendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for selskabet. Bestyrelsens
mødefrekvens tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en
aktiv sparringspartner for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt.

Det anbefales, at der vælges en næstformand i selskabet. Næstformanden
skal kunne fungere i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt
være en effektiv sparringspartner til denne. Bestyrelsesformanden bør til-
stræbe, at bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse,
og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse.

Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som
indeholder en beskrivelse af bestyrelsesformandens og eventuelt næst-
formandens opgaver, pligter og ansvar. 

3. Forretningsorden
Det er væsentligt, at bestyrelsens forretningsorden er et effektivt og opera-
tionelt redskab ved løsningen af bestyrelsens opgaver. Det anbefales, at
forretningsordenen altid er tilpasset det enkelte selskabs behov og mindst
én gang årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på at
sikre dette.

4. Information fra direktionen til bestyrelsen
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger procedurer for direktionens rap-
portering til bestyrelsen og for bestyrelsens og direktionens kommunika-
tion i øvrigt. Dette skal sikre, at der løbende tilgår bestyrelsen de oplys-
ninger om selskabets virksomhed, som bestyrelsen har behov for.
Direktionen skal dog under alle omstændigheder sikre, at væsentlige op-
lysninger tilgår bestyrelsen, uanset om denne har anmodet herom.
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4. Bestyrelsens uafhængighed
Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den
kan handle uafhængigt af særinteresser. Det anbefales derfor, at flertallet
af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-lemmer er uafhængige. For
at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng
kan anses for at være uafhængigt, må det enkelte medlem ikke:

• være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 år.
• have været medlem af direktionen i selskabet.
• være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en 

økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for
selskabet. 

• i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som
aktionær.

Det anbefales, at medlemmer af et selskabs direktion ikke indgår i selska-
bets bestyrelse. Det anbefales endvidere, at hovedaktionærer ikke er med-
lem af et selskabs direktion og bestyrelse samtidig. Bestyrelsen i selskaber
med én hovedaktionær bør i alle tilfælde være særlig opmærksom på, at
de øvrige aktionærers interesser varetages på lige fod med hovedaktionæ-
rens.

Det anbefales, at årsrapporten indeholder følgende oplysninger om de
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: 

• den pågældendes stilling.
• den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske

som udenlandske selskaber. 
• det antal aktier, optioner og warrants i selskabet og de med selskabet

koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i
medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i lø-
bet af regnskabsåret.

5. Mødefrekvens
Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til
en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes
nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af selskabets behov. Det anbefales
dog, at bestyrelsen som minimum afholder 5 ordinære møder om året.
Den årlige mødefrekvens bør offentliggøres i årsrapporten.

6. Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter
Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig
klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter til-
strækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen. Det anbefales, at et bestyrelses-
medlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke beklæ-
der mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én
menig bestyrelsespost i selskaber, der ikke er en del af koncernen, med-
mindre der foreligger særlige omstændigheder.

7. Aldersgrænse
Årsrapporten bør indeholde oplysninger om alderen på de enkelte besty-
relsesmedlemmer. Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem senest udtræder
af bestyrelsen det år, hvor medlemmet fylder 70 år.
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V. Bestyrelsens sammensætning
Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den
på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelses-
mæssige, herunder de strategiske opgaver i selskabet, og samtidig være en
konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for direktionen. Det er ligeledes
væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser. Besty-
relsen må løbende sikre sig, at dens sammensætning og arbejdsform af-
spejler de krav, selskabets aktuelle situation og forhold stiller.

1.Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer
Det anbefales, at bestyrelsen tilsikrer, at de af bestyrelsen indstillede besty-
relseskandidater har den relevante og fornødne viden og professionelle er-
faring i forhold til selskabets behov, herunder den nødvendige internatio-
nale baggrund og erfaring, hvis dette er relevant. Bestyrelsen bør ved
indstillingen af de enkelte kandidater sikre sig en bestyrelsessammensæt-
ning, der tilsammen giver de kompetencer i bestyrelsen, som er nødven-
dige for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde.

Det anbefales, at bestyrelsen udsender en beskrivelse af de opstillede be-
styrelseskandidaters baggrund sammen med indkaldelsen til den general-
forsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen. Bestyrelsen bør
samtidig oplyse om de rekrutteringskriterier, som bestyrelsen har fastlagt,
herunder de krav til professionelle kvalifikationer, international erfaring
m.v., som det efter bestyrelsens opfattelse er væsentligt at have repræsen-
teret i bestyrelsen. 

2. Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en in-
troduktion til selskabet, ligesom bestyrelsesformanden i samarbejde med
det enkelte medlem må tage stilling til, om der er behov for at tilbyde den
pågældende relevant supplerende uddannelse. Uddannelsen, som ligele-
des løbende kan tilbydes, bør være afpasset det individuelle bestyrelses-
medlem og sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er i stand til at: 

• indgå i en kvalificeret dialog med direktionen om selskabets strategiske
udvikling og fremtidsmuligheder.

• tilegne sig og bevare et overblik over selskabets kerneområder, aktiviteter
og den pågældende branches forhold.

• deltage aktivt i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt selv et ansvar for aktivt at sætte sig ind i
og løbende holde sig orienteret om selskabets og den pågældende bran-
ches forhold. 

3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer
Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå
en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer
har mulighed for at deltage aktivt. Det anbefales derfor, at der som ud-
gangspunkt højst er seks generalforsamlingsvalgte medlemmer i besty-
relsen. Bestyrelsen må løbende overveje, hvorvidt antallet af bestyrelses-
medlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov.
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VI. Aflønning af bestyrelse og direktion
En konkurrencedygtig aflønning er en forudsætning for at tiltrække og
fastholde kompetente bestyrelsesmedlemmer og direktører. Bestyrelsens
og direktionens aflønning bør være rimelig i forhold til de stillede opgaver
og det ansvar, der er forbundet med løsningen af disse opgaver.

Incitamentsaflønning baseret på resultater kan medvirke til at skabe inter-
essesammenfald mellem aktionærerne og selskabsledelsen og bidrage til,
at selskabsledelsen fokuserer på at øge værdiskabelsen i selskabet. Det er
vigtigt, at der er åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende incita-
mentsprogrammer.

1. Principper for etablering af incitamentsprogrammer
Bestyrelsen fastlægger principper og retningslinier for udformningen af
eventuelle incitamentsprogrammer for selskabets direktion og bestyrelse,
for sidstnævntes vedkommende med henblik på generalforsamlingens
godkendelse. Det anbefales, at den samlede aflønning ligger på et konkur-
rencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens
selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. Incitamentsprogram-
mer bør ligeledes afspejle aktionærernes og selskabets interesser, være til-
passet selskabets specifikke forhold og være rimelige i forhold til de opga-
ver og det ansvar, der varetages.

Bestyrelsen kan aflønnes med incitamentsprogrammer, herunder bonus-
programmer og aktier til markedskurs, men det anbefales, at bestyrelsen
ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer.

Hvis direktionen aflønnes med aktie- eller tegningsoptioner, anbefales det,
at programmerne gøres revolverende (dvs. optionerne tildeles og udløber
over en årrække), og at indløsningskursen er højere end markedskursen på
tildelingstidspunktet. Programmerne bør i øvrigt udformes på en sådan
måde, at de fremmer langsigtet adfærd, er gennemsigtige, samt klart for-
ståelige, også for udenforstående.

2. Åbenhed og gennemsigtighed vedrørende
aktiebaseret incitamentsaflønning
Det anbefales, at alle væsentlige forhold vedrørende aktiebaseret incita-
mentsaflønning offentliggøres i selskabets årsrapport, herunder hvem der
er incitamentsaflønnet, og hvad direktionens og bestyrelsens samlede inci-
tamentsaflønning udgør. Oplysning om det enkelte bestyrelses- eller direk-
tionsmedlems aktiebaserede incitamentsaflønning bør ligeledes offentlig-
gøres i selskabets årsrapport.

3. Fratrædelsesordninger for direktionen
Det anbefales, at en eventuel fratrædelsesordning for et direktionsmedlem
er rimelig og afspejler de resultater, det enkelte direktionsmedlem har op-
nået, baggrunden for fratrædelsen samt det ansvar og den aflønning, som
det pågældende direktionsmedlem har haft. Oplysning om fratrædelses-
ordningens væsentligste indhold bør offentliggøres i selskabets årsrapport.
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8. Valgperiode
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke vælges for en længere
periode end 3 år ad gangen, og at valgperioderne for de enkelte general-
forsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen tilrettelægges således, at der
kan bevares en kontinuitet ved udskiftningen af bestyrelsen. Årsrapporten
bør beskrive tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, hvorvidt
genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valg-
periode. Det anbefales, at bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelses-
medlemmer ikke kan vælges eller genvælges for en samlet periode på
mere end 9 år.

Et bestyrelsesmedlem, hvis ansættelsesforhold ændres i en valgperiode,
bør informere den øvrige bestyrelse herom og være indstillet på at stille sit
mandat til rådighed ved førstkommende generalforsamling. 

9. Anvendelse af bestyrelsesudvalg (komitéer)
De fleste selskabsbestyrelser har ikke en sådan størrelse, at løsningen af
deres opgaver betinger, at der etableres bestyrelsesudvalg (komitéer), og
nedsættelsen af bestyrelsesudvalg kan derfor ikke generelt anbefales. Hvis
bestyrelsen imidlertid er særlig stor, eller der i øvrigt foreligger særlige om-
stændigheder, må bestyrelsen overveje, om der er behov for nedsættelse
af bestyrelsesudvalg. Hvis bestyrelsen nedsætter et udvalg, bør dette sæd-
vanligvis alene ske med henblik på at forberede beslutninger, som skal
træffes i den samlede bestyrelse. Det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer
sig, at etableringen af et bestyrelsesudvalg ikke medfører, at væsentlig in-
formation, som alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage, alene tilgår be-
styrelsesudvalget. Bestyrelsen bør i årsrapporten redegøre for, hvorfor den
har valgt at benytte bestyrelsesudvalg.

10. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor be-
styrelsens og de individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformandens
arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres
med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet. Der bør i den forbindelse
fastsættes klare kriterier for evalueringen. Ved evalueringen af den sam-
lede bestyrelse er det bl.a. nærliggende at vurdere, i hvilket omfang tidli-
gere fastlagte strategiske målsætninger og planer er blevet realiseret.
Evalueringen, som hensigtsmæssigt foretages én gang årligt, forestås af
bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, og
resultatet drøftes i den samlede bestyrelse. Det anbefales endvidere, at be-
styrelsen i årsrapporten oplyser om fremgangsmåden ved bestyrelsens selv-
evaluering.

11. Evaluering af direktionens arbejde
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktionens arbejde
og resultater efter i forvejen fastsatte klare kriterier.

12. Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion
Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure,
hvorved samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen én gang årligt
evalueres ved en samtale mellem den administrerende direktør og bestyrel-
sesformanden. Resultatet af evalueringen bør forelægges for den samlede
bestyrelse.
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VII. Risikostyring
Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig
måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er der-
for væsentligt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige sy-
stemer til styring af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til en-
hver tid opfylder selskabets behov.

1. Risikostyring
Risikostyringens formål er bl.a. at:

• udvikle og fastholde en forståelse i organisationen af virksomhedens
strategiske og operationelle mål, herunder at identificere de kritiske
succesfaktorer.

• analysere de muligheder og udfordringer, som er knyttet til realiseringen
af ovennævnte mål og risikoen for, at de ikke opfyldes.

• analysere de væsentlige aktiviteter, der finder sted i virksomheden for at
identificere de risici, der er knyttet hertil.

Risikostyring fokuserer også på procedurer for styring af skader, kontrakt-
indgåelse, arbejdssikkerhed, miljø og sikring af fysiske værdier. Det anbe-
fales, at bestyrelsen sørger for, at direktionen etablerer effektive risiko-
styringssystemer, og at bestyrelsen løbende følger op på disse med henblik
på at sikre, at de til enhver tid fungerer effektivt i lyset af selskabets behov.
Bestyrelsen bør efter behov, og mindst én gang årligt, evaluere selskabets
risikostyring og gennem fastlæggelse af risikopolitikken bl.a. træffe beslut-
ning om selskabets risikovillighed, herunder forsikrings-, valuta- og investe-
ringspolitik.

Risikostyringssystemet skal definere risikoen og beskrive, hvorledes den
løbende elimineres, kontrolleres eller afdækkes.

Bestyrelsen bør i den forbindelse overveje, hvorledes samarbejde med
selskabets eksterne revision kan bidrage til risikostyringen, samt i hvilket
omfang intern revision kan indgå heri.


