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HØJESTERETSPRAKSIS
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5 HØJESTERETSDOMME, DER IDØMMER ANSVAR

 U 1982.595 H - Bønnelycke Træ: Ansvar for fortielser og 

misvisende regnskab som motivation til kreditgivning

 U.1998.1137H – OKS: Fortsat drift efter håbløshedstidspunktet  

 U.2001.873H – Familiebestyrelsesmedlem ansvarlig for salg 

af ejendom til underpris

 U.2006.243H – Ansvar for advokat, der var medlem af 

fondsbestyrelse

 U 2007.497 H - Calypso Verdensrejser (uforsvarlig drift): 

Virksomhed drevet på en klart uforsvarlig måde (solgte rejser 

til priser som end ikke dækkede de direkte omkostninger)
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5 HØJESTERETSDOMME, DER FRIFINDER

 U.1977.274H - Havemanns Magasiner: Ikke ansvar for yderligere 

kreditoptagelse, selvom mulighederne for at videreføre selskabet var 

”yderst ringe”. Der verserede seriøse forhandlinger om en rekonstruk-

tion af selskabet

 U.2002.2067H - Hafnia (prospektansvar): Ikke ansvar på trods af 

kritikpunkter. Væsentlighedsvurdering. Ikke ansvar for gennemførelse 

af emission

 U.2003.317H – Brask Thomsen: ”Ikke så vanskelig økonomisk 

situation, at der ikke var realistisk mulighed for…”

 U.2006.2637H – AOF: Ikke lempet culpanorm. Ikke ansvar for 

(over)optimistiske budgetter. Ekstern bistand

 U.2014.345H – Charteraftale - Inuit: Direktør frifundet på trods af 

kritik af foretagne dispositioner (”ikke haft en sådan grovhed og 

betydning, at…”)
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MEMORY CARD TECHNOLOGY
HØJESTERETS DOM AF 27. MARTS 2015
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MEMORY CARD TECHNOLOGY FAKTUM

 John Trolle meget respekteret og involveret

 Opskrev varelagre og lavede regnskabsmanipulation

 CFO sagde op efter få måneders ansættelse: Whistleblower-brev 

til bestyrelsesformanden.

 Revisionen påpegede svaghed i IT-lagersystem fle-re år i træk. 

Ikke konkret fejl, men svag kontrol

 Stort/gammelt tilgodehavende hos broker. Revisor usikker på, om 

det var uerholdeligt. 

 Beslutning om Nasdaq notering og stor låneoptagelse

 Uventet udvikling i USD-kurs og pris på chips

 Bemærkninger i revisionsprotokollen men blank påtegning på alle 

årsrapporter

 Velfungerende bestyrelse med orden i penalhuset
›
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MEMORY CARD TECHNOLOGY LANDSRETTEN

 Decharge uden betydning

 Bestyrelsen sikrede sig fra starten en ordentlig organisering, forret-

ningsorden, og ansvarsdeling; fx skulle revisionen rapportere væsent-

lige svagheder

 Bestyrelsen deltog aktivt og velforberedt i de mange bestyrelses-

møder, og de stillede mange spørgsmål

 Formodningen imod kriminalitet, men bestyrelsens ansvar at være 

særligt opmærksom på mulige faresignaler

 Ret til at stole på andre, herunder gå ud fra at revisionen udførte sit 

arbejde som den skulle og plausible forklaringer fra Trolle. Også vægt 

på blank påtegning

 Broker var fast punkt på dagsorden, og der blev fulgt op

 Whistleblower: Pligt til at reagere men ikke ansvar, bl.a. pga. revision-

ens tilstedeværelse i virksomheden - ”hver en sten vendt”
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MEMORY CARD TECHNOLOGY HØJESTERET

 Bestyrelsesformanden: ”Højesteret finder, at Kjeld Ranum i 
varetagelsen af sit hverv har levet op til sine forpligtelser
som bestyrelsesformand. 

 Det var dog en fejlvurdering, at han på baggrund af bl.a. sit 
mangeårige tillidsfulde samarbejde med den administrerende 
direktør, John Rasmussen, godtog dennes svar af 3. marts 
2000 på kritikken i brevet af 1. marts 2000 fra den fratrådte 
koncernøkonomidirektør Henning Bech uden at orientere de 
andre bestyrelsesmedlemmer og revisorerne derom. 

 Efter en samlet vurdering finder Højesteret imidlertid, at der 
ikke på grund af en enkeltstående fejl af denne karakter er 
grundlag for at pålægge Kjeld Ranum erstatningsansvar.”

 Revisorerne: Klare ansvarspådragende fejl. Men ikke dokumen-
tation for årsagssammenhæng. 

 Derfor frifindelse af såvel ledelse som revisor.
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PRAKTISKE RÅD
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7 PRAKTISKE RÅD

1. ”Compliance”: Sørg for at følge lov-

givningen og dens handlepligter. SL, 

ÅRL og speciallove skal tages seriøst.

2.Formalia: Sørg for orden i penalhuset: 

Hold møder, lav god forretningsorden, 

gode dagsordener, retningslinjer, for-

retningsgange, instrukser, ansvarsfor-

deling, osv.

3.Dokumentation: ”Bevissikring”; do-

kumenter grundlaget for beslutninger, 

herunder evt. indhentet rådgivning, 

lav gode referater, tilfør dissenser.

4.Vær nysgerrig/spørg: Ager på in-

put fra revision, direktion, whistleblo-

were, rådgivere, myndigheder – og 

gør det i tide på kvalificeret grundlag.

5. Opfølgning: Sørg for at følge op på 

trufne beslutninger og iværksatte til-

tag. At få ting på dagsordenen, at

bede om en status, at få drøftet 

udviklingen.

6. Erkend krisen, når den indtræffer: 

Søg rådgivning i tide. Afsæt den tid 

og de ressourcer, der er nødvendige.

7. Business judgment rule: Forret-

ningsmæssige skøn og dispositioner 

på et oplyst grundlag er ikke ansvars-

pådragende – så længe der er håb
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RÆKKEVIDDEN AF BUSINESS JUDGMENT RULE

 Forretningsmæssige fejlskøn og fejlbeslutninger er som udgangs-

punkt ikke ansvarspådragende, hvis de forfølger legitime hensyn i 

virksomhedens interesse og er baseret på et kvalificeret grundlag

 Bestyrelsen bør sikre sig dokumentation for, hvilket grundlag der 

var tilgængeligt på beslutningstidspunktet

 Vigtigt af at interne retningslinjer og forretningsgange følges, og 

at evt. fravigelser forklares

 I ansvarsmæssig sammenhæng er det afgørende, hvorfor der sker 

fravigelse og om den er forsvarlig

 En generelt uforsvarlig organisation indebærer risiko for, at 

beslutninger ikke træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag –

bestyrelsen må påvise, at dette forhold ikke har haft en betydning
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SKAL ANSVARSFORSIKRING TEGNES?

 Uden ansvarsforsikring     risiko for store personlige tab og personlig 

konkurs – selv hvis sagen vindes

 Med ansvarsforsikring     risiko for, at sagsøger kun opstarter sag fordi 

der er en ansvarsforsikring

 Erstatningsansvarslovens §§ 24 og 25 (mulighed for nedsættelse og 

bortfald samt intern fordeling). 

 Generel anbefaling: Tegn en bestyrelsesansvarsforsikring!

 Vær opmærksom på forsikringsbetingelser om fx

 Dækningssum og selvrisiko

 Sagsomkostninger

 Undtagelser - forsætlig skadeforvoldelse, mv.

 Geografiske område/datterselskaber


