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Siden sidst 

Skat – overflødigt at anbefale at love skal 
holdes, men komitéen tydeliggør i en 
kommentar til anbefalingerne, at 
bestyrelser bør overveje at vedtage en 
skattepolitik. Emnet fremgår også af 
Vejledning vedrørende revisionsudvalg. 

EU henstilling om kvaliteten af 
redegørelser for virksomhedsledelse 
(”følg eller forklar”-princippet) - 
præcisering af ”følg eller forklar”-
princippet i indledningen af anbefalinger-
ne. Opdateres i efteråret 2014. 

Aktivt ejerskab – Anbefalingerne retter 
sig mod selskaberne; Komiteens evt rolle 
ifm evt stewardship code. 

Skat er i fokus både nationalt og 
internationalt, og der stilles stadig større 
krav til gennemsigtighed omkring den 
skat, som selskaberne betaler. 

 

Erhvervs- og vækstministeren har 
anmodet komitéen om at overveje, i 
hvilket omfang komitéen finder, at den nye 
henstilling bør inddrages i anbefalingerne.  

 

Aktuelt emne med høj komplexitet og 
relation til selskabernes ageren ift 
investorerne.  
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Initiativer Baggrund 
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• Der arbejdes med emnet; Svært at 
rapportere herom og måle resultatet af 
initiater for aktivt ejerskab 

• Stigende spredning i ejerskabet i danske 
børsnoterede selskaber, og tillige en 
stigende andel af udenlandske ejere, kan 
vanskeliggøre dialogen. 

• Alene det, at informationer og materialer 
ligger på selskabets hjemmeside opfylder 
ikke anbefalingen om at sikre en dialog 
med aktionærerne. 

• Bestyrelsen bør kende aktionærernes 
holdninger, interesser og synspunkter i 
relation til selskabet. 

Aktivt ejerskab – et emne med særligt fokus 
 Anbefaling 1.1.1  



Følger m. forklaring; følger; følger delvist, m. forklaring 
 
Følger ikke m. forklaring 
 
Forholder sig ikke til anbefaling; følger ikke uden forklaring; følger 
delvist, u. forklaring;  

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger  
(Kilde: Komitéens compliance-undersøgelse vedrørende 2013) 
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Efterlevelse af til de til enhver tid 
gældende anbefalinger  

(alle selskaber) 
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Efterlevelse af Komitéens anbefalinger 2013 
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”Bund tre” anbefalinger 

Anbefaling 4.1.2. 
Vederlagspolitikkens 

indhold (ikke kun 
variable komponenter) 

Anbefaling 4.2.2.  
GF godkendelse af 

bestyrelsens vederlag  for 
igangværende regnskabsår 

Anbefaling 4.2.3 
Oplysning om vederlag, hvert 
enkelt medlem af bestyrelsen 

og direktionen modtager   



2013:  
Gul farve indikerer, at efterlevelsen af anbefaling indgår i ”bund 10”; 
grøn indikerer, at efterlevelsen er udenfor ”bund 10” 
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2010 2011 2012 2013 

Ledelsesudvalg 

(generelt)  

Vederlagspolitik og 

efterlevelsen heraf 

(6.2.2.) 

Generalforsamlin-

gens godkendelse af 

vederlag til det øver-

ste ledelsesorgan 

(6.2.6.) 

Oplysning om det 

samlede vederlag til 

hvert enkelt 

ledelsesmedlem 

(4.2.3.) 

Vederlagsforhold 

(6.2.3.) 

Vederlagsforhold 

(6.2.3.) 

Nomineringsudvalg 

(5.10.7.) 

Generalforsamling 

godkender vederlag 

for det igangværen-

de regnskabsår 

(4.2.2.) 

Bestyrelses-

evaluering (5.11.2.) 

Bestyrelses-

evaluering (5.11.2.) 

Overtagelsesforsøg 

(1.4.1.) 

Vederlagspolitikkens 

indhold mht. variable 

komponenter 

(4.1.2.) 
2013 anbefalingerne 

”Bund tre” anbefalingerne 2010-2013 



Bestyrelsesevaluering  

Hvorfor evaluere: 

1) Kontinuerlig forbedring af bestyrel-
sesarbejdet 

2) Rette sammensætning (kompe-
tencer mv) 

3) Løbende fornyelse 
 
Overvej – evt med intervaller – ekstern 
bistand til evalueringen. 
 
Hvordan evaluere: 
Gode råd kan findes i kommentaren til 
anbefaling samt i Vejledning. 
 
Som team og enkeltvis 
 
Bestyrelsens arbejdsform, udvalgsstruktur 
etc. 

Fire anbefalinger: 

1) Beslut en evalueringsprocedure for 
bestyrelsen og samarbejdet med 
direktionen og rapporter om 
væsentlige ændringer (3.5.1) 

2) Overvej antal bestyrelsesmedlem-
mer der understøtter en konstruktiv 
debat og effektiv beslutningsproces 
(3.5.2 – følges 100%) 

3) Evaluer direktionens arbejde efter 
forud fastsatte kriterier (3.5.3) 

4) Formaliseret dialog mellem bestyrel-
sesformand og adm direktør om 
samarbejdet og afraporter for 
bestyrelsen (3.5.4) 

 

 8 

Baggrund for anbefalinger Anbefalinger 



Bestyrelsesevaluering – et emne med særligt fokus 
anbefaling 3.5.1 . 
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DET ANBEFALES, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor den samlede bestyrelses 
og de individuelle medlemmers bidrag og resultater samt samarbejde med direktionen årligt 
evalueres. Væsentlige ændringer afledt af evalueringen bør oplyses i ledelsesberetningen eller på 
selskabets hjemmeside. 

• Bestyrelsesevaluering synes at vinde 
indpas i selskaberne (efterlevelse på 93% 
- tidligere ”bund 3”) 

• Rapportering om væsentlige ændringer 
afledt af evalueringen synes vanskelig. 

 Følsomt emne – balance mellem fremme 
af udviklingen på ”indre linier” og 
”kommunikation på de ”ydre linier” 



Sammenfatning af bestyrelsesevalueringens væsentlige konklusioner 
om ændringsbehov til bestyrelsesarbejdets tilrettelæggelse, 
udvalgsstruktur og arbejdsform i øvrigt kan med fordel: 

A. Begrænses i formandens mundtlige 
redegørelse i bestyrelsen 

B. Medtages udførligt i referat fra 
bestyrelsesmøde 

C. Fastholdes i et særskilt 
bestyrelsesevalueringsnotat (der kan 
gives til udvalgte stakeholders) 

D. Medtages i afrapporteringen om god 
selskabsledelse 

E. Omtales i ledelsesberetning (og GF) 

F. Andet 
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A. B. C. D. E. F.
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38%

31%



Sammenfatning af bestyrelsesevalueringens konklusioner om 
ændringsbehov til bestyrelsens kompetencer og sammensætning 
samt samspillet i bestyrelsen og med direktionen kan med fordel: 
 

A. Begrænses i formandens mundtlige 
redegørelse i bestyrelsen 

B. Medtages udførligt i referat fra 
bestyrelsesmøde 

C. Fastholdes i et særskilt 
bestyrelsesevalueringsnotat (der kan 
gives til udvalgte stakeholders) 

D. Medtages i afrapporteringen om god 
selskabsledelse 

E. Omtales i ledelsesberetning (og GF) 

F. Andet 
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A. B. C. D. E. F.

5%

29%

0%

3%

13%

50%


