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                 12. maj 2014 ST 

Holdninger til Bestyrelsens Aktieejerskab –  Et Survey. 

I dette notat fremlægges resultater af en spørgeundersøgelse blandt medlemmer af Foreningen til 

Udvikling af Bestyrelsesarbejde i Danmark (herefter ”Bestyrelsesforeningen”). Spørgsmålene blev udviklet  

af Vagn Sørensen, TDC og Steen Thomsen, CBS,  til elektronisk afstemning blandt de tilstedeværende på et 

møde blandt stiftende medlemmer 1. oktober 2013. Temaet er bestyrelsens aktieejerskab – med fokus på 

bestyrelsesmedlemmers køb og eje af aktier i de selskaber, de er i bestyrelsen for.  Vedlagte notat er 

forfattet af Steen Thomsen. 

Hovedkonklusionen er en stærk opbakning til, at bestyrelsesmedlemmer tager ejerskab ved at købe aktier.  

 

Baggrund 

Anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark som i andre europæiske lande herunder UK fraråder 

tildeling af aktie- og tegningsoptioner til bestyrelsesmedlemmer. De danske anbefalinger forholder sig ikke 

til bestyrelsesmedlemmers aktieejerskab som sådan, idet det dog anføres, at det ikke er i strid med 

anbefalingerne, at bestyrelsesmedlemmer modtager en del af deres bestyrelseshonorar som aktier til 

markedskurs.   

Tendensen i USA er, at godt og vel halvdelen af bestyrelseshonoraret gives som ”stock grants”. Der er også 

herhjemme en voksende forståelse for, at bestyrelsesmedlemmers aktieejerskab for ”egne penge” har en 

positiv indflydelse på bestyrelsens fokus på selskabets værdiskabelse på kort såvel som på langt sigt.  

Bestyrelsesmedlemmerne i de største danske selskaber ejer i dag aktier for i størrelsesordenen 3 millioner 

kr. i gennemsnit (når stifterfamiliens beholdning holdes uden for). Middeltallet er omkring 1 million per 

bestyrelsesmedlem, hvilket svarer til i størrelsesordenen 2 års bestyrelseshonorar før skat. De danske 

skatteregler betyder, at efter skat situationen for det enkelte bestyrelsesmedlem oftest vil være cash-flow 

negativt i perioden, hvor aktieejerskabet opbygges. ”Bestyrelsesmedlemmerne skal så at sige have penge 

med på arbejde”. Kun i enkelte selskaber stilles der krav om bestyrelsesmedlemmernes køb af aktier. 

Tendensen synes at være, at der i et stigende antal selskaber  - uformelt såvel som formelt - er  krav om 

køb af aktier i et forhold til bestyrelseshonoraret, fx en tredjedel til halvdelen. 

Argumenterne for bestyrelsesmedlemmernes aktieejerskab er i altovervejende grad knyttet til synliggørelse 

og styrkelse af interessefælleskabet mellem aktionærer og bestyrelse – værdiskabelse i selskabet og for 

aktionærerne. Bestyrelsens aktieejerskab imødekommer af samme grund et udbredt investorønske, ofte 

formuleret som et ønske om, at ledelsen har ”hånden på kogepladen”. Investorerne ønsker at 

værdiskabelse for selskabet og aktionærerne er top of mind og det højest prioriterede mål for ledelsen. 

Mødets indlæg og diskussioner støttede ønsket om bestyrelsens aktieejerskab. Lars Nørby Johansen, Falck,   

opfordrede til, at Komiteen for god selskabsledelse arbejder med § 4.1.3, således at bestyrelsens 

aktieejerskab for egne penge anbefales. Christian Frigast, Axcel, argumenterede for ”deferred stocks” og  

for at revidere skattereglerne for bestyrelsesmedlemmer. 



2 
 

Anbefalinger om bestyrelsens aktieejerskab. 

1. Vi anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer køber aktier i de selskaber, de arbejder for 

Der var overvejende tilslutning til dette synspunkt. Som det fremgår af nedenstående graf kunne mere end 

90% af de tilstedeværende tilslutte sig anbefalingen. 

 

Man kan altså sige, at aktieejerskab i bestyrelsen nærmer sig normal god praksis. 

2. Vi anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer reinvesterer (en stor del af) deres bestyrelseshonorar i 

selskabets aktier 

 

Der var også flertal for denne holdning, men flertallet var mindre. Næsten 1/3 stemte imod. Blandt 

argumenterne imod er personlig frihed – det må være op til den enkelte, hvad bestyrelseshonoraret bruges 

til. Det skal selskabet ikke blande sig i. 
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3. Vi anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke sælger ud af deres aktier, så længe de 

sidder i selskabet-- og hvis alligevel ikke sælger mere end 10% af deres aktier 

 

Denne opfattelse kunne 80% tilslutte sig. Baggrunden er ikke mindst de dårlige signaler, som et større 

aktiesalg sender til omverdenen om mistillid til selskabets fremtid. 

4. Vi anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer ikke sælger aktier i selskabet, før 1 år efter de er udtrådt af 

bestyrelsen –undtaget virksomhedsovertagelser o.l. 

Et flertal på 60% kunne tilslutte sig en sådan karensperiode, men igen var mere end 1/3 imod. 

 

 

5. Vi anbefaler, at der i særlige tilfælde (eks. personlige forhold) kan sælges aktier efter at formanden er 

orienteret 

70% kunne tilslutte sig dette. Der kan være personlige årsager til, at enkeltpersoner i særlige tilfælde ønske 

at sælge aktier selv om grundholdningen er, at dette bør undgås.  
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6. Vi anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelse meddeler selskabets finansfunktion, i hvilket 

omfang de ønsker at købe aktier og herefter lader selskabet sikre, at handlen afvikles i 

overensstemmelse med selskabets politikker og gældende regler. 

 

Et flertal kunne tilslutte sig denne fomulering, men det blev dog betonet, at det under alle omstændigheder 

var bestyrelsesmedlemmernes personlige ansvar at sikre, at de ikke handlede på basis af intern viden. 

7. Vi anbefaler at reinvestering af bestyrelseshonorar i selskabets aktier foregår straks efter udbetaling 

Dette eksempelvis for at undgå mistanke om insider trading. 

 

72% kunne tilslutte sig en sådan regel. 

8. Vi anbefaler, at børsnoterede selskaber oplyser bestyrelsens aktiebesiddelser 

97% kunne tilslutte sig denne anbefaling, der f.eks. kan begrundes med, at det er vigtigt for selskabets 

investorer at kende til bestyrelsens incitamenter. 

 

Argumenterne imod er bl.a. hensynet til privatlivets fred. De fleste  (80%) af de største børsnoterede  

danske selskaber oplyser allerede nu herom. 
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9. Vi anbefaler, at skattemyndighederne accepterer at beskatte depotaktier (deferred stock) på 

udnyttelsestidspunktet 

Med depotaktier – eller ”bundne aktier” - menes her aktier, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer 

tildeles, men som de binder sig til ikke at sælge (deferred stock).  Tanken i at tildele bundne aktier er at 

skabe overensstemmelse mellem bestyrelsesmedlemmerne og selskabets langsigtede aktionærer. 

 

Næsten 90% kunne tilslutte sig, at sådanne aktier ikke beskattes før de ”kommer til udbetaling”, hvilket vil 

gøre det nemmere at anvende bundne aktier i danske virksomheder . 

10. Vi anbefaler, at Komiteen for God Selskabsledelse opbløder sin modstand mod incitamentordninger 

til bestyrelsesmedlemmer 

Dette kunne 2/3 tilslutte sig. 

 

Argumentet imod var blandt andet, at anbefalingerne allerede i dag er fuldt forenelige med aktieejerskab 

for bestyrelsesmedlemmerne. 


