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Et rigtigt godt spørgsmål! 

Tænkt længe over hvordan jeg skulle svare på dette – og 

var bestemt ikke nemt når jeg så: 

- deltagerlisten til i dag 

- hvor uoverskueligt det trods alt er at få et overblik 
- Fakta: Oversigt over væsentlige lovændringer på corporate 

governanceområdet siden 2008, Finansrådet (2013). 

 

- Fandt inspiration i Bernstein (Finansrådets årsmøde 2012): 

”Netop nu er et større lovkompleks vedrørende finansiel 

lovgivning på vej til behandling i Folketinget. Jeg har 

udkastet med her i dag. Det vejer 1,37 kg. Det skal 

retfærdigvis siges, at vægten kan halveres, når der skrives 

på begge sider af papiret.” 



Et rigtigt godt spørgsmål! 

 

- Så vil belyse spørgsmålene ved inddragelse af lidt 

andre ”fakta” og herunder specielt analysere 

situationen før og efter finanskrisen. 

 

- Minder om et klassisk ”event-studie”… 

 

 



Et godt sted at starte 

Før 
- Vejledning for pengeinstitutter i henhold til § 71, stk. 1, 

nr. 1-8, i lov om finansiel virksomhed (22. december 

2006) 

 

Efter 
- Bekendtgørelse om ledelse og styring af 

pengeinstitutter m.fl. (1. december 2010) 

 

 

 



Vejledning/Bekendtgørelse 
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Andre krav  

- Kunne foretage andre tilsvarende analyser 

 

- Eksempelvis er: 

 

- Anbefalinger for god Selskabsledelse 

 

- Nu udvidet med 

 

- Finansrådets ledelseskodeks 

 

 



Bevågenhed 

En del eksempler på øget bevågenhed: 

- Offentliggørelsen af inspektionsredegørelser, visse påbud, 

påtaler og risikooplysninger  

- Offentliggørelse af aflønningsforhold for bestyrelse, 

direktion og risikotagere 

 

Og naturligvis: 

- Pressens generelle bevågenhed 

 

Pressens bevågenhed er undersøgt ved hver måned siden 

2006 at bestemme antallet af artikler, hvor 

bestyrelse/repræsentantskab og bank/sparekasse indgår 

 



Pressen 



Ændringer i bestyrelserne 

- Undersøgt de 324 bestyrelsesmedlemmer, der var i de 44 

børsnoterede banker ultimo 2007 – og igen i dag. 

 

 

 

 

 



Opsummering 

Overblikket svært at få – men der er helt sikkert sket noget: 

- Bekendtgørelsen mere end dobbelt så lang 

- Antal anbefalinger om selskabsledelse fordoblet 

- Mere end dobbelt så mange artikler om bestyrelsen 

- Over halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer er udskiftet 

”Krav” til bestyrelsen er altså steget med en faktor på: 

- Mindst 2 – hvis ovenstående blot er udtryk for 

proportionelle effekter 

- Mindst 24 = 16 – hvis ovenstående er udtryk for 

multiplikative effekter 



Så er det forhåbentlig helt klart  

 

 

 

Tak for opmærksomheden 


