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HVAD ER AKTIVT EJERSKAB? 
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“Stewardship aims to promote the long term success of 

companies in such a way that the ultimate providers of capital 

also prosper.” 

 

 stewardship is more than just voting  

 monitoring and engaging with companies on matters such 

as strategy, performance, risk, capital structure, and 

corporate governance, including culture and remuneration 

 
 

 

 

Kilde: The UK Stewardship Code 

 

 



 

Komitéens anbefalinger: Hvad kan selskaberne gøre? 
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1. Dialog mellem selskab, aktionærerne og øvrige interessenter  

 løbende dialog med aktionærerne, således at aktionærerne får 

relevant indsigt i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen 

kender aktionærernes holdninger  

 Fokus på nuværende ejere og tiltrækning af investorgrupper 

 Jævnlig og lige adgang til information  kvartalsrapporter 

 politikker for selskabets forhold til dets interessenter  

 

2. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen - skal planlægges så 

den understøtter aktivt ejerskab  

 Fuldmagter – stillingtagen  til hvert enkelt punkt på dagsordenen 

3. Overtagelsesforsøg – beredskabsprocedure der understøtter 

aktionærers stillingtagen 



 

SKAL VI HAVE ANBEFALINGER OM AKTIVT EJERSKAB? 
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Der findes ni stewardship codes bl.a. i 

 UK (opdateret 2012) 

 Italien (2013) 

 Holland (2011) 

 Schweiz (2013) 

 

EU Kommissionen har fokus på området  

(senest jf. direktivforslag fra d. 9/4 2014) f.eks.: 

At institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal 

 tilrettelægge og offentliggøre politik for aktionærengagement 

(engagement policy), og 

 offentliggøre redegørelse for investeringsstrategi 

 identificere hvem aktionærerne er 



 

Fokuspunkter: Hvad kan aktionærerne gøre?  
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 Bestyrelsens sammensætning – 

     evaluering - aldersgrænse – honorar  

 

 Direktionen - vederlagspolitik – langsigtet værdiskabelse 

- say on pay?  

 

 Stemmeafgivelse – transparens  

 

 Udbytte – tilbagekøbsprogram 

 

 Andet – akkvisitioner, frasalg mv.  

 

FORMÅL: Medvirke til at øge værdiskabelsen 

http://www.g4s.uk.com/en-GB/
http://www.vestas.com/da/


 

Kommissionens CG-henstilling fra den 9. april 2014 
(om kvaliteten af redegørelser for virksomhedsledelse) 
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Særlige punkter: 

 

 Ny særlig redegørelse om, hvordan selskabet har anvendt 

anbefalingerne i forhold til de emner, som er vigtigst for 

aktionærerne. 

 

 Forklaringerne bør bl.a.  

 henvise til virksomhedens specifikke karakteristika og 

situation, f.eks. størrelse, selskabsstruktur eller ejerforhold 

eller andre relevante kendetegn. 

 beskrive, hvordan beslutningen om at fravige en anbefaling 

blev truffet i virksomheden. 

 forklare hvornår virksomheden har til hensigt at efterleve en 

bestemt anbefaling, såfremt fravigelsen er begrænset i tid. 



 

Komitéens overvejelser om aktivt ejerskab (april 2014) 
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 Komitéens anbefalinger retter sig mod selskaberne, en stewardship  

code vil rette sig mod investorerne.  

 

 Komitéen har arbejdet med emnet 

 Komitéen planlægger møde med udvalgte aktionærinteresser 

 Soft law foretrækkes 

 Komitéens sammensætning versus udvidet kommissorie 

 

 Danske selskaber er ejet af mange udenlandske investorer – et evt 

dansk regelsæt bør derfor i høj grad afspejle de internationale 

standarder. En EU løsning kan være mest hensigtsmæssig 

 

  Ejerskab af danske selskaber – få store og mange små aktionærer 

 

  Særlige forhold vedrørende institutionelle investorer  



Corporate Governance handler om 
værdiskabelse! 


