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Churchill 

‘I didn’t have time to write a short letter, 

so I wrote a long one instead’. 
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Ny trend efter 2008: volatilitet 
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Bestyrelsens opgaver efter FIL § 70 mv. 
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 Forretningsmodel. 

 Risikoprofil. 

 Risikopolitikker mv.  
- Kreditpolitik, markedsrisikopolitik, operationelle risici, forsikringsmæssig afdækning, 

likviditetspolitik og likviditetsberedskabsplan, it-sikkerhedspolitik og it-beredskabsplan og 
beredskabsplaner for øvrige alvorlige driftsforstyrrelser. 

 Retningslinjer til direktionen. 

 Budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, særlige risici 
og overordnede forsikringsforhold. 

 Overvåge direktionen. 

 Sikre rapportering. 

 Overvåge effektive former for virksomhedsstyring.  

 Individuelt solvensbehov. 
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 Overordnede ledelsesopgaver eller i øvrigt er af usædvanlig art eller 
af stor betydning for virksomheden. 

 Den årlige gennemgang af større aktiver og passiver. 

 Ansættelse af direktion og revisionschef. 

 Beslutning om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. 

 Bevilling af usædvanlige eller betydende engagementer, og 
engagementer omfattet af lov om finansiel virksomhed § 78. 

 Beslutning om principper for opgørelse af risici, herunder anvendelse 
af interne modeller. 

 Beslutning om ansøgning om godkendelse af interne modeller til 
opgørelse af virksomhedens solvens. 

 Beslutning om virksomhedens individuelle solvensbehov. 
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Ledelsens råderum indsnævres 

Institutionelle rammer 

Bestyrelse 

 Direktion 
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En investorsynsvinkel 

Investorer 

Bestyrelse 

Direktion 

Kapital Informationer 

Risici Strategi 

R&D HR Salg Produkter Økonomi 



Bestyrelsens rolle 
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Langsigtet forretningsstrategi: 

 Vurdere konkurrenceposition og markedsforhold. 

 

Investeringer og kapitalstruktur: 

 Kapitalstruktur, solvens, likviditet, engagementer mv. 

 

Ledelsesforhold: 

 HR-politik, herunder incitamenter. 

 

Informationspolitik: 

 I forhold til investorer, myndigheder, medarbejdere og omgivelser. 

 



Risici i finansielle virksomheder 
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 Solvens 

 Likviditet 

 Store engagementer 

 Modparter 

 Produktansvar 

 Omdømme 

 Kunderelationer 



Bestyrelsesformanden 
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 Personlighed: forretningsforståelse, beslutningsdygtighed 

 Ledelse af bestyrelsesmøder og coaching 

 Stor indsigt i finansiel lovgivning og regulering 

 Tilstrækkelig tid og interesse 

 Ejerskab – gerne direkte 

 



Krav til bestyrelsen 
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 Branchekendskab 

 Kendskab til FIL-lovgivning 

 Finansiel viden 

 Ledelseserfaring 

 International ekspertise 

 Track record 

 



Ansvarsfraskrivelse 
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Dette præsentationsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S ("Maj Invest").  

Præsentationsmaterialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Præsentationsmaterialet er ikke et tilbud 
eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument.  

Præsentationsmaterialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. 
Præsentationsmaterialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, præsentationsmaterialet 
giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Præsentationsmaterialets 
informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. 

Præsentationsmaterialet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest 
påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af 
præsentationsmaterialet, herunder eventuelle tab. 

Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Invest kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre 
eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i præsentationsmaterialet. Maj 
Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i 
præsentationsmaterialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling 
af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest, og Maj Invest 
honoreres herfor. 

Vurderinger i præsentationsmaterialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, 
herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til 
værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i 
præsentationsmaterialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator 
for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres. 

Præsentationsmaterialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Præsentationsmaterialet er til 
modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests 
tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt til andre personer inden for samme organisation.  
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