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Revisions-‐	  og	  risikoudvalget	  i	  en	  ikke-‐finansiel,	  børsnoteret	  virksomhed	  diskuterer	  afdækning	  af	  
valutarisiko.	  Virksomheden	  har	  løbende	  store	  Blgodehavende	  i	  BriBske	  Pund	  	  og	  revisionsudvalget	  
overvejer,	  om	  man	  -‐	  i	  lyset	  af	  Pundets	  fald	  i	  forbindelse	  med	  Brexit	  afstemningen	  skal	  stoppe	  med	  
at	  afdække	  for	  Pundet.	  Bankens	  vurdering	  er,	  at	  Pundet	  næppe	  kan	  falde	  yderligere.	  
	  
CFO’en	  argumenterer	  for,	  at	  afdækningen	  er	  dyr	  og	  udgør	  et	  ikke	  ubetydeligt	  dræn	  i	  indtjeningen.	  
Desuden	  er	  risikoen	  lille	  under	  de	  nuværende	  omstændigheder.	  Investorerne	  kan	  selv	  afdække,	  
hvis	  de	  vurderer	  anderledes,	  argumenterer	  hun	  	  –	  vi	  skal	  blot	  være	  transparente	  om,	  hvad	  vi	  gør.	  
	  
Et	  flertal	  af	  udvalget	  mener,	  at	  afdækningen	  bør	  ophøre.	  Formanden	  for	  udvalget	  er	  usikker	  på,	  om	  
Bden	  er	  inde	  Bl	  at	  ændre	  poliBk	  på	  området,	  og	  om	  Bmingen	  er	  så	  opportun,	  som	  CFO’en	  og	  
banken	  vurderer.	  
	  
Hvad	  gør	  formanden	  for	  revisionsudvalget?	  
	  
Overvej	  bl.a.:	  
Orientering	  af	  selskabets	  formand	  	  
Orientering	  af	  hele	  bestyrelsen	  
Afgive	  dissens	  i	  udvalget	  og	  på	  bestyrelsesmøde	  
Nedlægger	  veto	  i	  revisionsudvalget	  
Indhente	  Second	  Opinion	  
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Selskabet	  har	  en	  revisionskomite	  og	  en	  vederlagskomite,	  men	  har	  hidBl	  vurderet,	  at	  håndteringen	  
af	  bestyrelsesevaluering,	  kompetencevurdering	  og	  nominering	  bedst	  løses	  af	  formandsskabet	  og	  
den	  samlede	  bestyrelse	  i	  forening.	  
	  
Det	  kommer	  dog	  i	  sBgende	  grad	  Bl	  udtryk	  i	  de	  årlige	  bestyrelsesevalueringer,	  at	  kompetencerne	  i	  
bestyrelsen	  ikke	  møder	  selskabets	  strategiske	  situaBon	  fremadre[et,	  og	  at	  der	  ikke	  ski\es	  nok	  ud	  
i	  bestyrelsen.	  Bestyrelsesformanden	  har	  i	  flere	  omgange	  i	  sin	  personlige	  opfølgningssamtale	  med	  
medlemmerne	  forsøgt	  at	  moBvere	  to	  af	  medlemmerne	  Bl	  at	  trække	  sig	  –	  uden	  held.	  
	  
Et	  par	  af	  de	  større	  akBonærer	  har	  endvidere	  lade	  skinne	  igennem,	  at	  man	  ikke	  synes	  bestyrelsens	  
redegørelse	  for	  kompetencer	  og	  bestyrelsessammensætning	  er	  Blstrækkeligt	  skarp.	  
	  
På	  bestyrelsesseminaret	  i	  e\eråret	  foreslog	  to	  af	  de	  nyere	  bestyrelsesmedlemmer,	  at	  man	  burde	  
overveje	  et	  nomineringsudvalg.	  Næs]ormanden	  havde	  under	  middagen	  sagt	  Bl	  
bestyrelsesformanden,	  at	  hun	  syntes	  godt	  om	  de[e	  forslag	  og	  gerne	  påtog	  sig	  rollen	  som	  
formand	  for	  komiteen.	  
	  
Hvilke	  overvejelser	  gør	  bestyrelsesformanden?	  Hvad	  gør	  han?	  
	  
Hvad	  beslu[er	  bestyrelsen?	  
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