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Hvorfor øget fokus på fonde? 

Artikel i Børsen den 13. december 2011 Flere negative cases vedr. oplevet misbrug 

▪ Enkefru Plums Støttefonds konkurs  
i 2010 

▪ KFI Erhvervsdrivende Fond i 2012 

▪ Riskærs Familiefond 
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Hvorfor ny fondslovgivning? 
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”I de seneste par år har der været rejst spørgsmål vedrørende gennemsigtigheden og 
tilsynet med de erhvervsdrivende fonde, herunder rammerne for ledelsen, dens 
sammensætning og uafhængighed. 

Endelig er det vigtigt for vækst- og erhvervsudvikling i Danmark, at fondsmodellen også 
i fremtiden anses for attraktiv.” 

- Kommissorium for Fondsudvalget, marts 2012 

”Hensigten med moderniseringen er, at reguleringen af de erhvervsdrivende fonde skal 
være effektiv og tidssvarende og skabe gode, tidssvarende rammer for erhvervsmæssig 
udvikling via fondsejerskabsmodellen.” 

- Kommissorium for Fondsudvalget, marts 2012 



Erhvervsdrivende versus almenvelgørende fonde 

▪ Fonde er klassificeret som erhvervsdrivende fonde, såfremt de har 
bestemmende indflydelse, jf. selskabsloven § 7 
▪ Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger 
▪ Stk. 2. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, 

når moderselskabet direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer 
mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre 
det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør 
bestemmende indflydelse 

▪ Flere fondsbestyrelser ser dog deres fond som almenvelgørende, idet 
de har fokus på donationer, hvorimod virksomhedsbestyrelsen driver 
forretningen 
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Anbefalinger for god Fondsledelse og lovændringer 

▪ Første gennemlæsning af anbefalingerne/lovændringen kan give 
indtryk af: 
▪ Styrkelse af fondsmyndigheden 

▪ Mere bureaukrati 

▪ Større offentlig interesse for og kontrol med fonde 

▪ Yderligere krav om uafhængige bestyrelsesmedlemmer 

▪ Hensigten med Erhvervsfondsudvalget og anbefalingerne er dog 
væsentligt anderledes: 
▪ Sikre balance mellem respekt for stifters vilje og offentlighedens ønske om 

transparens og tilsyn 
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Hvordan får vi flere fonde i Danmark? 

▪ Ingen større fonde af betydning er oprettet i de seneste 20 år 

▪ Hvorfor? 

1. Prohibitive skatteregler 

Genindførelse af skattemæssig succession? 

2. Er der tilstrækkelig tryghed for stifter med hensyn til overdragelse og 
fremadrettet efterlevelse af stifters vilje? 

3. Er der et hensigtsmæssigt samspil mellem stifter/stifters familie og 
myndighederne efter oprettelse af fond? 
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Fondens rolle som ejer af selskabet 

▪ De fleste erhvervsdrivende fondes primære formål er at sikre ejerskab og 
udvikling af det ”oprindelige” selskab via fundatsen – men dette opnås på 
meget forskellige måder og afhænger også af, om det erhvervsdrivende 
selskab er børsnoteret 

”One size does not fit all” 
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Sammensætning af fondsbestyrelsen 

▪ Anbefalinger for god Fondsledelse sætter fokus på: 
▪ Kompetencer/diversitet – dog med respekt for udpegningsret 
▪ Redegørelser for kompetencer og sammensætning 
▪ Årlig bestyrelsesevaluering 
▪ Tilpas adskillelse af fondsbestyrelse og selskabsbestyrelse 
▪ Valgperiode og aldersgrænser 

▪ Stifter kan kræve/ønske: 
▪ Bestyrelsesmedlemmer har tæt tilknytning til virksomheden 
▪ Viden om stifterfamiliens forhold 

▪ Anbefalingerne foreslår derfor, at en andel af fondsbestyrelsens medlemmer 
er uafhængige (ca. 1/3), og at bestyrelsesmedlemmer udpeges for minimum 
to år ad gangen 
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Graden af aktivt ejerskab 

▪ Fondsbestyrelsens vigtigste opgave er at ansætte den rigtige, 
professionelle ledelse til at drive den underliggende virksomhed 

▪ Da erhvervsdrivende fonde ofte er afhængige af indkomsten fra 
den underliggende virksomhed, har de en særlig forpligtelse til at 
sikre sig, at den underliggende virksomhed drives fornuftigt 

▪ Aktivt ejerskab og kontrol afhænger også af andre ting, fx 
fondens fundats, og om fondens underliggende virksomhed er 
børsnoteret eller ej 
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Dilemmaer 

▪ Et dilemma mellem god selskabsledelse og god fondsledelse er: 

▪ God selskabsledelse tager ofte udgangspunkt i et diffust ejerskab, mens 
det i henhold til god fondsledelse forventes, at man tager kontrol 

▪ I Anbefalinger for god Selskabsledelse anbefales det, at mindst 
halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
er uafhængige 

▪ Hvordan kan fonden udøve kontrol og leve op til Anbefalinger for god 
Selskabsledelse? 
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Udvalgte citater fra fundatser 
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Konklusion 

▪ Der findes mange forskellige typer fonde og ejermodeller 

▪ Find egen metode, der balancerer Anbefalinger for god 
Fondsledelse og aktivt ejerskab med Anbefalinger for god 
Selskabsledelse og børsetiske regler 

▪ De nye anbefalinger er et godt input til fondsbestyrelsernes 
arbejde med ledelse af erhvervsdrivende fonde 

▪ Det er vigtigt, at både fondsledelser og Erhvervsstyrelsen i deres 
administration af fonde er bevidste om, at potentielt nye stiftere 
holder øje med, hvordan tingene gøres i de etablerede fonde 
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