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Forkortelsesliste

ABL: Aktieavancebeskatningsloven

ASL: Aktieselskabsloven

FSR: Foreningen for Statsautoriserede Revisorer

IFRS: International Financial Reporting Standards

LL: Ligningsloven

SEL: Selskabsskatteloven

PSL: Personskatteloven

ÅRL: Årsregnskabsloven
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1. Indledning

Et af de mest debatterede emner inden for økonomi i det seneste år har været

incitamentsprogrammer og bonusser til ledende medarbejdere inden for finansverden. Som

iagttager kan det virke meget uforståeligt, at direktører kan modtage million bonusser, selvom

selskabet ikke kan fortsætte sin videre drift uden statsstøtte. Blandt sagerne kan nævnes de

amerikanske banker Citigroup og Merril Lynch, der udbetalte 32,6 mia. dollars i bonusser, og

samtidig modtog 175 mia. dollars i hjælpepakke fra den amerikanske stat1.

Sager som de ovenfor nævnte, har i samfundet givet et generelt negativt billede af ledelsernes

professionalisme, hvilket har medført at økonomer og politikere har udtalt sig offentligt om

anvendelsen af incitamentsprogrammer og bonusser. Finansrådets formand Peter Schütze

udtalte på direktørkonferencen d. 8. september 2008 følgende:

”Optionsordninger og bonusordninger er i bund og grund ok – hvis de indrettes rigtigt. D.v.s.

at de fremmer en sund forretningsmodel, ikke frister til at tage unødige risici og er ”kappet”

til ikke at kunne gå ind i himlen.

I den internationale debat er et af hovedtemaerne, at udbetalingerne på bonusordningerne

ikke må ske for hurtigt.

Derfor – sørg for, hvis I har options- og bonus ordninger – at indrette dem ordentlig og

redeligt. For at undgå problemer og for at undgå at provokere det samfund, vi er så vigtig en

del af.2”

Det synes tydeligt at Peter Schütze lægger vægt på to centrale punkter i denne del af sin tale:

 Incitamentsprogrammer er en anerkendt aflønningsform, såfremt denne indrettes på en

hensigtsmæssig måde – dvs. omkring størrelsen, faktorer der udløser bonussen samt

hvornår denne udbetales.

1 Tal hentet fra artiklen: http://borsen.dk/investor/nyhed/162621/

2 Citat hentet fra artiklen:

http://www.finansraadet.dk/danish/menu/Nyheder_og_presse/holdninger/Kommentarer+og+debatindlæg/Finansr

aadetsformandPETERSCHUTZEpaadirektoerkonferenceniVejlemandagd8september2008.htm
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 Incitamentsprogrammerne skal indrettes på sådan en måde så de kan tåle, at komme

frem i lyset, uden at dette virker stødende på samfundet.

Peter Schütze udtalelse skal ses i forlængelse af den kritik, der allerede var kommet fra

samfundets side, hvilket har fået flere politikere til at komme med løsningsforslag til, hvordan

samfundet igen skulle få tillid til lederne i finansverdenen.

Forud for talen kan nævnes at Folketinget den 1. juli 2007 vedtog regeringens åbenhedspakke.

Pakken indeholdt blandt andet ASL § 69 b, hvilket var en skærpelse af oplysningspligten om

incitamentsprogrammer for alle noterede selskaber. Loven indebærer at generalforsamlingen

skal fastsætte nogle overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer til direktion og

bestyrelse. Disse overordnede retningslinjer skal optages som en bestemmelse i vedtægterne

og uden ugrundet ophold offentliggøres på selskabets hjemmeside3.

På spørgsmålet omkring hvordan incitamentsprogrammer skal indrettes, er dette et punkt som

selv de mest fremtrædende statsledere4 har diskuteret. Dette udmøntede sig blandt andet i, at

bonusser til medarbejdere i finansverdenen blev drøftet på det seneste G205-topmøde6.

Forud for mødet havde Tysklands kansler Angela Merkel, Frankrigs præsident Nicolas

Sarkozy og den britiske premierminister Gordon Brown sendt et åbent brev til EU’s

formandskab, den svenske statsminister Frederik Reinfeldt, hvori de foreslår forskellige

begrænsninger af incitamentsprogrammer7. Den amerikanske præsident Barack Obama er dog

imod et direkte loft på bonusser, men ønsker i stedet et forbrugeragentur, hvis formål skal

være at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i den finansielle branche.

I Danmark har vi set en skærpelse af regler indenfor oplysningspligtig som tidligere nævnt.

Endvidere har bankerne fået skærpet deres anvendelsesmuligheder i form af Bankpakke 2.

3 ASL § 69 b, stk. 1-2
4 Statsledere defineres i denne sammenhæng som: Præsidenter, Statsministre, Premierministre og kanslere

5 G20 (Group of Twenty) – Gruppe med finansministre og centralbankdirektører fra 20 af verdens største

økonomier (19 lande samt EU)
6 Der henvises til G20 topmødet d. 24-25. september 2009 i Pittsburgh, Pennsylvania, USA

7 Brevet: http://image.guardian.co.uk/sys-files/Politics/documents/2009/09/03/BrownMerkelSarkozy.pdf
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Denne satte blandt andet restriktioner for størrelsen af incitamentsprogrammer og pakken

indeholdt endnu mere restriktive regler for banker, som tilmeldte sig den økonomiske

hjælpepakke, der fulgte med bankpakke 2.

De ovenstående nævnte problemstillinger vil danne grundlag for problemformuleringen.

2. Problemformulering

Opgaven er tiltænkt som en gennemgang af de forskellige former for incitamentsprogrammer

samt at afdække og analysere de teoretiske og praktiske problemstillinger, som noterede

finansielle virksomheder har i forbindelse med designet af programmerne og hvilke faktorer,

som de skal forholde sig til over for samfundet.

På baggrund af ovenstående ønskes følgende problemstilling besvaret:

Hvad er de økonomiske konsekvenser ved indførslen af de politiske forslag? Analysen skal

inddrage de politiske forslag fra EU-kommissionen, det åbne brev, samt ledernes erklæring

fra G20-topmødet

For at sikre at de alle økonomiske aspekter bliver indeholdt i analysen vil opgaven først tage

udgangspunkt i den teoretiske tilgang til incitamentsprogrammer og bonusser.

Til dette ønskes følgende underspørgsmål belyst:

 På hvilke måde påvirker interessentkonflikten ”Principal-agent” valget af

aflønningsformen og kan incitamentsprogrammer og bonusser afhjælpe

interessentkonflikten?

 Hvad er det overordnede formål med incitamentsprogrammer og hvilke

problemstillinger er der forbundet med implementeringen af aflønningsformen?

Herunder om incitamentsprogrammer er et godt økonomisk og motivationsmæssigt

supplement til en ordinær aflønningsform?

 Hvilke former for aktiebaseret lønninger findes der og hvordan adskiller disse fra

hinanden?
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Efterfølgende bør det sikres at læseren af hovedopgaven har et overblik over det praktiske

regelsæt vedrørende incitamentsprogrammer - der fokuseres på de danske regelsæt

 Hvilken oplysningspligt har selskaberne i henhold til lovgivningen?

Herunder hvilke krav stilles der i henhold til ÅRL, IFRS samt ASL § 69 b.

 Hvorfor giver de allerede implementerede regelsæt ikke ønskede restriktioner af

incitamentsprogrammer?

 Hvorledes påvirker anbefalingerne for god selskabsledelse valget af

incitamentsordninger?

Herunder en diskussion af fordele og ulemper ved anbefalinger frem for lovkrav.

 Hvilke restriktioner indgår i bankpakke 2 og hvorledes bevirker disse til at begrænse

anvendelsen af incitamentsordninger?

3. Afgræsning

3.1 Økonomisk perspektiv

Opgavens hovedspørgsmål tager udgangspunkt i en problemstilling, som er politisk præget og

vil på baggrund af en økonomisk tilgang analysere, hvilke tiltag der kan bidrage til en øget

tillid til ledelsesniveauet i den finansielle branche.

Forslagene vil udelukkende blive analyseret på baggrund af økonomiske modeller og

metoder, selvom forfatteren er opmærksom på, at der kan ligge andre politiske motiver bag de

forskellige forslag. Her bør især nævnes politiske grundholdninger eller politiske alliancer.

Der kan endvidere være enkeltstående begivenheder i et enkelt land som kan påvirke

holdningen.

Der vil i opgaven dog udelukkende blive fokuseret på de økonomiske perspektiver ved

forslagene.
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3.2 Aflønningsformen

Analysen i opgaven bygger på aflønning ved incitamentsprogrammer. Der vil derfor ikke

blive fokuseret på aflønning i form af naturalier, blandt andet personalegoder mv.

Når der i opgaven bliver analyseret overordnet på aktiebaseret vederlag, vil der, såfremt andet

ikke er nævnt, ikke være skelnet mellem de forskellige former.

I den teoretiske analyse om de forskellige former for aktiebaserede vederlag, vil der kun blive

fokuseret på aflønningsformerne: Warrants, optioner og fantomaktier.

Dette skyldes, at det er forfatterens vurdering at disse er de oftest anvendte og at det derfor vil

være mest relevant med en analyse af disse.

3.3 Regelsæt

Opgaven fokuserer på regelsættene der regulerer incitamentsprogrammer. Eftersom de

politiske forslag primært vedrører oplysningspligten og godkendelsen vil lovkravene herom

blive analyseret i opgaven. Der vil dog ikke blive behandlet øvrige regelsæt, blandt andet

vedrørende skattereglerne og de arbejdsretlige regler (herunder aktieoptionsloven).

Ved gennemgang af de regnskabsmæssige regler vil reglerne vedrørende indregning og

måling ikke blive behandlet, men udelukkende oplysningspligten.

3.4 Branche og niveau

Da udgangspunktet for diskussionen om vedtagelse af nyt regelsæt ofte stammer fra

manglende tillid til udformningen af incitamentsprogrammerne i den finansielle branche, vil

analysen omfatte denne branche8. Dog vil størstedelen af analysen fokusere på

pengeinstitutbranchen, da det er denne branche, der har oplevet mest negativ omtale i

forbindelse med debatten om incitamentsprogrammer og bonusser.

8 Den finansielle branche defineres som alle selskaber der har til hovedformål at levere et finansielt produkt
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Jeg har valgt i opgaven primært at fokusere på incitamentsprogrammer for direktionen i den

finansielle branche, hvorfor analyserne vil lægge vægt på denne.

4. Metode

Opgavens hovedformål er konkret at forholde sig til den aktuelle problemstilling, som den

finansielle branche oplever omkring manglende tillid til ledelserne, samt behovet for øget

lovgivning på området. Dette vil blive behandlet i den sidste del – del tre.

Valg af opgavens opbygning er foretaget for at sikre at læseren får en grundlæggende

forståelse for, hvilke teoretiske problemstillinger som opstår i forbindelse med

implementeringen af incitamentsaflønninger og bonusser, samt at læseren får et overblik over,

hvilke muligheder som er tilgængelige.

Efterfølgende vil læseren få et indblik i, hvilke reguleringer som selskaberne er underlagt,

både inden for gældende lovgivning (oplysningspligt og godkendelse), samt hvilke

anbefalinger til corporate governance som selskaberne skal forholde sig til. Opgaven vil

endvidere undersøge hvorledes selskaberne overholder den gældende lovgivning samt de

øvrige krav de er underlagt fra Københavns Fondsbørs.

Endelig vil de seneste forslag blive analyseret ud fra et økonomisk synspunkt.
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Opgaven er struktureret i forhold til følgende afbildning9:

Problemidentifikation

Grundlæggende teori om
incitamentsprogrammer

Motiver for og imod implementeringen af
incitamentsprogrammer

Gennemgang af regelsæt:

- Regnskabsmæssige
- Selskabsretlige

- Corporate Governance
- Bankpakke 2

Gennemgang af forslag til fælles principper:

- EU-kommissionen
- Åbne brev

- G20-medlemslandene

Konklusion

Ovenstående introduktion til metoden kan mere konkret blive inddelt i tre dele.

4.1 Del I – Teoretisk gennemgang

Opgavens første del vil søge forklare, hvorfor der teoretisk opstår nogle problemstillinger i

forbindelse med aflønning med incitamentsprogrammer.

Udgangspunktet vil være Principal – Agentteorien, hvorigennem der vil blive forklaret hvilke

interessentkonflikter som selskaberne oplever mellem selskab og medarbejdere10.

9 Figur 1: Struktur for hovedopgave (kilde: Egen tilvirkning)

10 Når medarbejdere nævnes vil det gælde alle personer, som modtager fast aflønning fra selskaber. Dermed

indgår bestyrelsen, som modtager bestyrelseshonorar, også i definitionen. Såfremt bestyrelsen i et konkret afsnit

ikke indgår i denne definition, vil det være nævnt særskilt.
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Hovedformålet med implementering af variabel aflønning er at tilstræbe at ledelsens får

samme incitament som aktionærerne til at skabe værdi. På baggrund af Principal –

Agentteorien vil det vurderes, om aflønningsformen støtter dette hovedformål. Endvidere vil

der blive fokuseret på øvrige fordele ved anvendelse af incitamentsaflønning.

Der vil blive efterfølgende fokuseret på hvilke ulemper som incitamentsaflønninger giver

selskaberne.

Det er vurderet at læseren skal have en forståelse for de forskellige aflønningsformer for

efterfølgende at kunne forholde sig til problemstillinger som opgaven behandler på en

tilstrækkelig og fyldestgørende måde. Del I vil derfor starte med et beskrivende afsnit af

instrumenterne; Warrants, Optioner og fantomaktier.

4.2 Del II – Regelsæt og Corporate Governance

Der findes mange forskellige steder hvor regelsættet for incitamentsordninger er reguleret,

men i opgaven vil der blive analyseret følgende tre regelsæt:

 Selskabsretlige regler (ASL)

 Regnskabsmæssige regler (ÅRL, RV og IFRS)

 Særskilte regler (Bankpakke 2)

Opgaven vil indeholde en analyse af de regnskabsmæssige regler, herunder forskellen på

ÅRL, Regnskabsvejledning 20, Københavns Fondsbørs regler og IFRS. Der vil blive

analyseret på oplysningspligten i henhold til disse fire regelsæt og hvorledes

regnskabsbrugerne få de fornødne informationer. Der vil endvidere blive fokuseret på,

hvorledes selskaberne overholder lovgivningen.

Opgaven vil forholde sig til, hvilke oplysningskrav som selskaberne er underlagt under de

selskabsretlige regler. Der vil her blive fokuseret på ASL § 69 b.

Der vil blive analyseret på udviklingen af Corporate Governance i Danmark, samt hvorledes

anbefalinger for god selskabsledelse har påvirket dette.
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Til sidst vil restriktionerne i bankpakke 2 vedrørende incitamentsaflønning blive analyseret.

4.3 Del III – Fremtidens fælles principer

På baggrund af de foretagne analyser i del I og II, vil del III forholde sig de forslag, som fra

politisk side skal sikre, at tilliden genskabes til ledelsen i den finansielle verden.

Det primære fokus i denne analyse vil være om de gennemgåede forslag giver den ønskede

økonomiske effekt. Der vil endvidere blive analyseret hvordan forslagene implementeres i

Danmark, samt en vurderingen om hvilke interessenter lovforslagene gavner.

Der vil blive fokuseret på følgende forslag:

 Internationalt

o EU-kommissionen

o Det åbne brev, som er nævnt i indledningen

o Erklæringen fra G20-topmødet

o Forslag fra formanden for det britiske finanstilsyn

 Nationalt

o Selskabsretligt forslag (Dansk Folkeparti)

5. Kildekritisk

Kilder anvendt i hovedopgaven er både primære og sekundære. I forbindelse med at jeg

forholder mig til de enkelte forslag, har jeg endvidere på deres officielle hjemmesider11 søgt

information omkring baggrunden for forslagene. Disse informationer er søgt anvendt i

forbindelse med forståelsen af forslagene, men da oplysningerne er stærkt subjektive, er ingen

af opgavens konklusioner bygget på disse oplysninger.

11 Blandt andet kan nævnes: www.whitehouse.gov / http://www.merkel-die-jagd.de/en/ /

http://www.number10.gov.uk/
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I den teoretiske del som forholder sig til lovgivning, er lovgivningen søgt objektivt beskrevet i

opgaven. Dog er alle andre oplysninger omkring love subjektive holdninger fra artikler og

rapporter mv.. Jeg er opmærksom på, at disse kilder er subjektive i deres udformning og et

udtryk for personens holdning. Jeg har derfor forholdt mig kritisk til disse.
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6. Del I – teoretisk gennemgang

Denne del vil behandle aktieoptioner, warrants og fantomaktier, samt beskrive og forholde sig

til hvilke motiver selskaberne har for at implementere incitamentsprogrammer.

6.1 Typer af incitamentsprogrammer

6.1.1 Optioner

Definitionen på en aktieoption er: ”en ret, men ikke en pligt til på et fremtidigt tidspunkt eller

i en fremtidig periode at købe eller sælge en given mængde (eksisterende) aktier til en på

forhånd fastsat pris (udnyttelseskursen)”12

I forbindelse med sammensætning af medarbejderens lønpakke kan en del af aflønningen

være et incitamentsprogram i form af en optionsordning. Den mest hyppige form for

aktieaflønning i Danmark13 er aktieoptioner, hvor den ansatte på et fremtidigt tidspunkt får en

rettighed til at købe (call option) eller sælge (put option) eksisterende aktier til en på forhånd

fastsat kurs. I forbindelse med incitamentsprogrammer vil der sædvanligvis være tale om en

call option14.

I opgaven vil benævnelsen option derfor henvise til call optioner.

Grafisk kan perioden afbildes således15:

perioden

"Exerciseperio

de"

Tildelingstidspunktet

Retserhvervelsestidspunktet

"Vesting" Udløbstidspunkt

Retserhvervelsesperioden

"Vestering periode"

 Tildelingstidspunktet

Er det tidspunkt hvor selskabet tildeler medarbejderen aftalen om optionen. Aftalen

12 Erik Banner- Voigt mfl. ”Aktieløn” side 33

13 Tal stemmer fra ”Aktieoptionsloven” side 17
14 Erik Banner- Voigt mfl. ”Aktieløn” side 33

15 Figur 2: Tidsperiode for option (Kilde: ”Aktieoptionsloven” side 21, model 1)
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bør indeholde oplysninger om retserhvervelsestidspunkt og udløbstidspunkt. Den bør

endvidere indeholde de konkrete mål som udløser optionsmuligheden.

 Retserhvervelsesperioden ”Vestering”

Er den periode hvori medarbejderen skal opnå betingelserne i aftalen.

 Retserhvervelsestidspunktet

Er det tidspunkt hvor aftalen udløber. Såfremt medarbejderen har opnået betingelserne

i aftalen har medarbejderen erhvervet ret til at købe optionen til den aftalte kurs.

 Udnyttelsesperiode

Den periode som medarbejderen har til at udnytte sin tegningsret til aktierne.

 Udløbstidspunktet

Det tidspunkt der afslutter udnyttelsesperioden. Medarbejderen skal have udnyttede

sin tegningsret ellers bortfalder denne.

Såfremt markedskursen på den underliggende aktie er højere end den på forhånd fastsatte kurs

benævnes den ”in the money”. Hvis markedskursen er lavere (benævnes ”out the money”) vil

tegningsretten ikke blive udnyttet, da medarbejderen kan købe aktien til en lavere

markedskurs.

Selskabets forpligtigelse til optionsmodtageren kan en beskrives som udfyldelse i form af

faktisk levering af aktier eller ved en kontant differenceafregning. Såfremt selskabets skal

opkøbe aktier eller ved kontant differenceafregning har optioner dermed en negativ

likvidpåvirkning for selskabet.

Tal fra 2002 viser at 53 procent af tilfældene, hvor et dansk børsnoteret selskab anvender

incitamentsprogrammer, er der tale om aktieoptioner.16

6.1.2 Warrants

Definitionen på warrant er: ”en aktietegningsret, der giver indehaveren en ret, men ikke pligt

til på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode at nytegne en given mængde aktier i

det udstedende selskab til en på forhånd fastsat pris (udnyttelseskursen)”17

16 Bechmann & Jørgensen, optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, side 7
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Overordnet minder en warrant i høj grad om en aktieoption, hvorfor afsnittet kun vil

gennemgå forskellene herimellem.

Såfremt en tegningsret til en warrant bliver udnyttet er selskabet forpligtiget til at udvide

aktiekapitalen og udstede nye aktier. Kapitalforhøjelsen er den grundlæggende forskel på

aktieoptioner og warrants, da aktietegningsretten ved en warrant er til nytegnede aktier.

Forskellen mellem markedskursen og den på forhånd aftalekurs vil være et udtryk for en

værdioverførsel fra de hidtidige aktionærer til warrant modtageren.

Yderligere afviger warrants ved, at de ikke kan medføre en salgsrettighed, og der er ikke

mulighed for kontant differenceafregning.

Anvendelse af warrants vil have en positiv likviditetspåvirkning for selskabet, da cashflowet

for betalingen for de nye aktier tilgå selskabet, mens aktionærerne betaler ved en lavere

aktiekurs.

Tal fra 2002 viser at 27 procent af tilfældene, hvor et dansk børsnoteret selskab anvender

incitamentsprogrammer, er der tale om warrants18.

6.1.3 Fantomaktier

Definitionen på en fantomaktie er: ”en aftale, hvori afkastet af en given aktie kopieres”19

Selskabet laver en bonusaftale med medarbejderen om, at tildele en fantomaktie, hvori aftalen

tager udgangspunkt i en kopi af en eksisterende aktie.

Ved tildelingen af en fantomaktie til medarbejderen opnår medarbejderen ikke ejerskab i

selskabet, eftersom medarbejderen ikke tildeles en tegningsret. Selvom medarbejderen ikke

modtager aktier har tildelingen af fantomaktier samme incitamentsgrundlag for

medarbejderen som en aktieoption, da det endelige afkast er identisk.

17 Erik Banner- Voigt mfl. ”Aktieløn” side 34
18 Bechmann & Jørgesen, optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, side 7.

19 Erik Banner- Voigt mfl. ”Aktieløn” side 38
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Hvis medarbejderen udnytter sin fantomaktie får medarbejderen på udnyttelsestidspunktet en

kontantafregning, svarende til kursudviklingen af den underliggende aktie.

Der findes ingen selskabsretlige regler som regulerer fantomaktier, hvilket primært skyldes at

aflønningsformen ikke er en aktie, men mere en bonusordning hvor afkastet af en aktie

kopieres.

Tal fra 2002 viser at 10 procent af tilfældene, hvor et dansk børsnoteret selskab anvender

incitamentsprogrammer, er der tale om fantomaktier20.

6.1.4 Øvrige instrumenter

Af øvrige instrumenter kan nævnes konvertible obligationer, som er et sammensat produkt af

en rentebærende fordring med en konverteringsmulighed (tegningsret) og aktietildeling hvor

lederen får tildelt aktier vederlagsfrit.

Da de tre gennemgåede instrumenter; optioner, warrants og fantomaktier udgør samlet 90

procent af det aktiebaserede vederlag i danske børsnoterede selskaber (tal fra 200221), er det

valgt ikke at gennemgå de øvrige.

6.2 Motiver til indførelse af incitamentsprogrammer

Selskaberne kan have mange forskellige motiver for at implementere incitamentsprogrammer.

Det vurderes dog at de fleste motiver vil indgå i følgende tre generelle motiver (hovedformål

med incitamentsprogrammer22):

 Økonomisk incitament

 Tilknytning og tiltrækning af medarbejdere

 Likviditetsfordel

20 Bechmann & Jørgesen, optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, side 7
21 Ken L. Bechmann, optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, side 7

22 Erik Banner- Voigt mfl. ”Aktieløn” side 43
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6.2.1 Økonomisk incitament

Selskabets behov for at skabe et økonomisk incitament hos medarbejderen hænger sammen

med den potentielle interessentkonflikt mellem disse to interessenter. Interessentkonflikten

mellem ejer og medarbejder kaldes indenfor den økonomiske teori for Principal- Agent

problemet (heraf PA – teorien). Konflikten opstår når beslutningskompetencen og

ejendomsretten er adskilt23. Ifølge PA teorien er der en risiko for, at den daglige ledelse

(beslutningskompetencen) træffer beslutninger der plejer egne interesse frem for ejernes

(ejendomsretten).

Der er to problemstillinger som PA teorien behandler; Ufuldstændig information og

interessekonflikt.

Problemstillingen omkring ufuldstændig information handler om, at medarbejderen har større

kendskab til det marked, selskabet agerer i, end eksempelvis aktionærerne. Der opstår derved

en risiko for, at medarbejderen i forsøg på at fremme egne interesser handler opportunistisk

og varetager egne interesser (benævnes moral hazard24).

I komplekse markeder har aktionærerne ofte svært ved at vurdere ledelsens performance. Det

er ledelsen, der sidder med kendskabet til markedsvilkårene, markedsudviklingen og

selskabets drift.

Aktionærerne har dermed svært ved at vurdere om et godt resultat i selskabet skyldes god

ledelse eller gode markedsvilkår.

Den anden problemstilling er interessekonflikten. Selskabet har en risiko for, at

medarbejderen sørger at opnå egne mål (f.eks. omsætningsvækst, mere fritid, andre egne

interesser mv.) og dermed ikke prioritere aktionærernes målsætninger højt nok (overskud pr.

aktie, udbytte pr. aktie mv.)

En anden faktor i problemstillingen er forskellen i den risikovillighed som medarbejderne har,

i forhold til aktionærernes risikovillighed.

23 Erik Banner- Voigt mfl. ”Aktieløn” side 44

24 Holmström (1979), s. 74
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I PA teorien antages det at aktionærerne er mere risiko neutrale, mens lederne er mere

risikoaverse25. Denne antagelse bygger på at aktionærerne selv kan styre deres risikoprofil

ved at sprede deres investeringer, mens lederne ikke har samme mulighed, fordi deres

primære indtægtskilde ofte vil være selskabet.

Såfremt der er forskel i lederens og aktionærernes risikovillighed kan det bevirke, at lederen

træffer beslutninger der ikke harmonere med aktionærernes ønsker.

Et af de primære formål med aktiebaseret løn er at give lederen de samme incitamenter, som

aktionærerne har og dermed minimere interessentkonflikten.

6.2.2 Tilknytning og tiltrækning af medarbejdere

Såfremt incitamentsprogrammerne, som selskabet tilbyder lederen, er konkurrencedygtige på

markedet, kan dette også have en positiv effekt på tilknytningen af medarbejderen.

Muligheden for at forbedre sin personlige løn ved at hjælpe selskabet, kan være en

motivationsfaktor for medarbejderen til at blive længere i jobbet. Aftalen kan indeholde

elementer der indirekte fastholder medarbejderen i retserhvervelsesperioden. Endvidere har

medarbejderen et incitament til at forblive ansat i hele retserhvervelsesperioden, for at sikre at

målene i aftalen bliver opfyldt. Det skal dog nævnes, at såfremt en medarbejder fratræder i

retserhvervelsesperioden, har denne optjent ret til en forholdsmæssig andel af aftalen, jf.

funktionærlovens § 17 a26.

Ordninger, der er konkurrencedygtige på markedet, kan også have en positiv påvirkning på

potentielle nye medarbejdere. Endvidere har stadig flere selskabet etableret aktiebaseret

ordninger til lederne27, hvilket må antages at bevirke, at potentielle medarbejdere forespørger

til dette.

25 Erik Banner- Voigt mfl. ”Aktieløn” side 47

26 TfS 2001.588 – ”Novo-optionsdommen” – Hvori Sø- og handelsretten afsagde dom om de funktionærretlige

aspekter af køberetter med udskudt retserhvervelse, hvortil der er knyttet et krav om fortsat ansættelse på

udnyttelsestidspunktet (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=142951&vId=0&i=20)

27 Ken Bechmann (2007, 3)
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6.2.3 Likviditetsfordele

Ved at tildele aktiebaseret vederlag kan selskabet udskyde betalingen eller undgå at have et

negativt cashflow. Såfremt selskabet har tildelt medarbejderen en aktieoption, vil

likviditetstrækket først påvirke selskabet når og såfremt optionen anvendes –

udnyttelsestidspunktet.

Hvis selskabet har tildelt warrants vil dog selskabet undgå negativt cashflow jf. opgavens

afsnit 6.1.2.

6.3 Motiver for at undlade at indføre incitamentsprogrammer

Teorien bag aktiebaseret vederlag giver mange forskellige fordele, som beskrevet i afsnit 6.2,

men indeholder ikke meget beskrivelse af ulemperne. Det er primært i nyere fagbøger samt

især artikler hvor der er kommet større fokus på ulemperne. Følgende faktorer må dog ud fra

min vurdering anses, at være ulemper for selskaberne der anvender aktiebaseret vederlag:

6.3.1 Ønsket effekt

Incitamentsprogrammer bliver i teorien beskrevet som et effektivt middel mod PA

problemstillingen jf. afsnit 6.2.1, og den primære grund til at implementere

incitamentsprogrammer, er da også ønsket om at skabe det samme incitament hos ledelsen

som hos aktionærerne. Incitamentsprogrammer bør dog først implementeres, såfremt der er et

ønske hos aktionærerne om at øge incitamentet hos ledelsen og ikke kun på baggrund af, at

det i teorien giver en god påvirkning.

Den øverste direktion har ofte mange andre incitamenter (attraktiv løn - som forhandles årligt,

mulighed for forfremmelse, personlig branding), hvorfor aftalen måske ikke har den

forventede virkning hos modtageren. For medarbejdere på det taktiske niveau i selskabet kan

det være vanskeligt at se en sammenhæng mellem deres daglige arbejde og så påvirkningen af

aktiekursen.
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6.3.2 Kortsigtet ledelsesstrategi

Alle væsentlige strategiske beslutninger i selskabet foretages på det højeste niveau – også

kaldet det strategiske niveau. Såfremt ledelsen har for stor fokus på kortsigtede målsætninger,

kan dette fjerne fokus fra den langsigtede ledelsesstrategi. Dette kan være i forbindelse med at

aktionærerne ønsker langsigtede stabile investeringer, mens ledelsen har fokus på de

kortsigtede mål, da retservhervelsestidspunktet ligger inden for en kort periode.

6.3.3 Usikkerhed omkring lønnens størrelse

Der er en risiko for, at aktiebaseret vederlag ender med nogle, for aktionærerne uforudsete

lønomkostninger. Retserhvervelsesperioden er ofte en årrække, hvor medarbejderen skal

opfylde betingelserne i kontrakten. Det kan dog være svært for aktionæren at forudse, hvad

den reelle løn er, som medarbejderen får ud af den enkelte aftale. Dette kunne blandt andet ses

i sagen om Roskilde Bank, hvor tre direktører skulle have 55 mio. kr. for deres

aktieoptioner28.

Især i bankverden er der set store aktieoptionsordninger, hvor det forekommer sandsynligt at

aktionærerne ikke altid har haft den fornødne indsigt i betingelserne i ordningerne. Dette var

også en af konklusionerne, da regeringens åbenhedspakke blev vedtaget i 2007. Aktionærerne

skulle fremover godkende de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning på

generalforsamlingen.

6.4 Analyse af den teoretiske gennemgang

Det overordnede formål med aktiebaserede incitamentsordninger er som sagt at sikre, at

ledelsen samme incitament som aktionærerne til, at skabe vækst i selskabet. Dette er uanset

valget af instrumenter. Forskellen på de enkelte instrumenter gennemgået i opgaven vedrører

primært selskabets likviditetspåvirkning. Ved optioner og fantomaktier vil selskabet oftest

have en negativ likviditetspåvirkning. Ved warrants vil selskabet have en positiv

likviditetspåvirkning, mens dette betales af de eksisterende aktionærer.

28 http://politiken.dk/erhverv/article538057.ece
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Incitamentsprogrammer har ofte været fremført i medierne og i den økonomiske litteratur som

et effektivt middel mod PA konflikten, men i de seneste år har især artikler og debatindlæg sat

spørgsmålstegn ved effekten af ordningerne.

I artiklen ”Optimalt design af optionsprogrammer29” sætter forfatterne spørgsmålstegn ved

om aktiebaseret vederlag, er det bedste middel til, at fremme incitamentet hos ledelsen.

Forfatterne ligger især vægt på at for den øverste ledelse findes mange alternative midler, der

skaber incitament for ledelsen, mens der for medarbejderne på det operationelle niveau kan

være svært at se en sammenhæng mellem deres daglige arbejde og udviklingen i aktiekursen.

Artiklen har endvidere en påstand om, at aktiebaseret vederlag i enkelte situationer kan

forværre interesse konflikten; enten i situationer hvor markedskursen er væsentlig lavere end

den aftalte kurs (hvor ledelsen kan tage risikable beslutninger for at få en markant

kursstigning), eller i situationer hvor markedskursen er væsentlig højere end den aftalte kurs

(hvor ledelsen vil være meget risikoaverse).

Efter gennemgangen af fordelene og ulemperne ved aktiebaseret vederlag er det min

vurdering, at aflønningsformen er et godt supplement til den ordinære aflønningsform.

Aktiebaseret vederlag kan hjælpe selskabet med at minimere PA konflikten og har herudover

også den fordel at give likviditetsfordel og bidrage til at tilknytte eksisterende medarbejdere

samt tiltrække potentielle nye medarbejdere.

Det er dog essentielt at ordningerne er designet på en måde, som sikrer dette.

For at sikre at selskabets midler bidrager mest effektivt til driften, er det vigtigt for

aktionærerne (herunder bestyrelsen) at vurdere hvilke alternative incitamenter, som lederen

har. Såfremt der er alternative incitamenter (forfremmelsesmuligheder, anerkendelse mv.),

som er stærkere hos lederen, bør disse prioriteres højere.

Endvidere er det vigtigt at aktionærerne forstår hvilken ordning de tilbyder lederen. Som

beskrevet tidligere er ordningerne et godt supplement. Det er dog vigtigt, at

29 Artikel ”Optimalt design af optionsprogrammer” – af Ken L. Bechmann og Michael Møller
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incitamentsordningen kun udgør et supplement for medarbejderen og ikke en væsentlig del af

den samlede gage. Såfremt medarbejderen har kalkuleret med, at afkastet fra ordningen skal

indgå i gagen må det forventes, at medarbejderen tager beslutninger, som ikke i alle tilfælde

vil være i selskabets interesse.

I sagen om Roskilde Bank har bestyrelsesformand Peter Müller erkendt, at ordningerne til

direktionen ikke var optimalt designet, men begrunder valget med:

”Det var i tidens ånd dengang. Set med bagklogskab var det nok for stor en ordning30”

Denne udtalelse illustrerer tydeligt, at der ikke findes et optimalt teoretisk design af

incitamentsprogrammerne, men at aftalerne bør tilpasses det enkelte selskab og det er vigtigt,

at aktionærerne herunder bestyrelsen, forholder sig til hvilken effekt de vil have ud af

ordningen.

6.5 Delkonklusion – Del I

I del I er der blevet redegjort for tre typer af incitamentsprogrammer; aktieoptioner, warrants

og fantomaktier.

Der findes mange forskellige former for aktiebaseret vederlag, men en undersøgelse fra

200231 viser at 90 procent ordningerne i danske børsnoterede selskaber vedrører disse tre

instrumenter.

Den mest anvendte ordning er aktieoptioner, hvor medarbejderen får en ret til på et fremtidigt

tidspunkt at købe allerede eksisterende aktier til en på forhånd fastsat kurs. I forbindelse med

etablering af en aktieoption laver selskabet en aftale med medarbejderen om nogle

betingelser, som skal være opnået ved retserhvervelsesperiodens udløb. Såfremt

medarbejderen opnår disse mål, har denne opfyldt betingelser og kan anvende sin

optionsrettighed. Warrant adskiller sig fra aktieoptioner ved at være nytegnede aktier som

30 http://politiken.dk/erhverv/article538057.ece
31 Tallene er fra 2002, hvor den seneste offentligt tilgængelige undersøgelse blev foretaget. Der er dog ingen

indikationer på at tallene skulle være væsentligt ændret
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medarbejderen har ret til at købe ved udløb af retserhvervelsesperioden. Ved fantomaktier

modtager medarbejderen ingen aktier, men det afkast, som kan opnås, følger kursudviklingen

af en eksisterende aktie.

Der kan være mange forskellige grunde til at etablere aktiebaseret vederlag. Tre af de primære

grunde er: Økonomisk incitament, tilknytning og tiltrækning af medarbejdere og

likviditetsfordele.

Ved økonomisk incitament forstås at selskabet ønsker at minimere interessekonflikten (PA

konflikten) imellem ledelsen og aktionærerne. Formålet er at skabe det samme incitament hos

ledelsen som hos aktionærerne.

Selskaberne bør dog også overveje hvilke ulemper implementeringen af incitamentsordninger

kan medføre, blandt andet om ordningerne giver den ønskede og forventede effekt samt

sikrer, at de ikke medvirker til kortsigtet ledelsesstrategi.
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7. Del II – Regelsæt og Corporate Governance

I del II vil der blive redegjort for hvilket regelsæt anvendelsen af incitamentsprogrammer er

underlagt. Herudover vil der være en analyse af regelsættet og på hvilken måde regelsættet

minimerer ulemperne beskrevet i del I. Det vil blive fokuseret på lovgivningen omkring

oplysningspligten og godkendelsen af incitamentsordningerne. Endvidere vil den beskrive

emnet Corporate Governance32, samt forholde sig til de anbefalinger for god selskabsledelse,

der vedrører emnet incitamentsaftaler.

Afslutningsvis vil det blive forholdt sig til bankpakker, samt betingelserne heri.

Denne analyse vil danne grundlag for gennemgangen af politiske forslag i del III.

7.1 Oplysningspligt og godkendelse

Igennem de seneste år er reglerne vedrørende oplysningspligten af aktiebaserede vederlag i

selskabernes årsrapporter blev skærpet både nationalt og internationalt.

Reglerne er skærpet i håbet om, at give regnskabsbrugeren et bedre overblik af, hvordan

incitamentsprogrammerne påvirker selskabets finansielle stilling.

Endvidere er der kommet øget krav til oplysningspligten på selskabets hjemmeside, samt

skærpet krav til, at selskaberne skal have nogle overordnede retningslinjer for aktiebaseret

vederlag og godkendelsen af disse retningslinjer.

I dette afsnit vil der blive redegjort for de gældende regler. Jeg vil endvidere forholde mig til

om reglerne bliver fulgt, samt medtage en vurdering af kvaliteten og nytteværdien af

oplysningerne.

32 Corporate Governance defineres i opgaven som god selskabsledelse.
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7.1.1 Oplysningspligten i henhold ÅRL

For selskaber der aflægger regnskab efter ÅRL regnskabsklasse C33 og D34 gælder der særlige

oplysningskrav.

Regnskabsklasse C omfatter mellemstore og store virksomheder, mens regnskabsklasse D

omfatter statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber. Det skal dog bemærkes at

selskaber noteret på Københavns Fondsbørs skal aflægge efter IFRS og ikke ÅRL.

Reglerne omkring oplysningspligten af incitamentsprogrammerne følger af ÅRL § 98b.

I henhold til paragraffen skal selskabet i årsregnskabet oplyse om årets samlede vederlag til

nuværende og forhenværende ledelsesmedlemmer for deres funktion fordelt på hvert

ledelsesorgan. Såfremt der ikke er udpeget et ledelsesorgan, skal der oplyses samlede

vederlag til ejerne.

Der skal endvidere oplyses om der er tildelt særlige incitamentsprogrammer, herunder hvilke

ydelser programmet omfatter, samt hvad der er nødvendigt for at vurdere værdien heraf.

7.1.2 Oplysningspligten i henhold til Københavns Fondsbørs (OMX)

Selskaber noteret på Københavns Fondsbørs er, udover oplysningspligten i henhold til ÅRL,

også omfattet af særlige regler hos Københavns Fondsbørs.

I henhold til reglerne i afsnit 335 punkt 3.1.1 indeholder reglerne en generalklausul omkring

oplysningsforpligtelsen.

Bestemmelsen forpligter selskaberne til hurtigst muligt at offentliggøre relevante

informationer til omverdenen.

33 I henhold til ÅRL § 7 stk. 2 og 3, skal selskaber der på to følgende år, overskrider to af følgende grænser

aflægge regnskab efter regnskabsklasse C (Grænser: Omsætning: 286 mio. kr. / Balancesum 143 mio. kr. /

gennemsnitlige antal medarbejdere 250)

34 I henhold til ÅRL § 7 stk. 1, nr. 4 skal alle statslige aktieselskaber og virksomheder som har kapitalandele,

gældsinstrumenter og andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret markedet aflægge regnskab efter

regnskabsklasse D

35 http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/63/63193_regler_for_udstedere_af_aktier_-_endelig.pdf - side 20
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Endvidere er det specificeret i reglernes afsnit 3.3.6, at selskaber skal offentliggøre enhver

beslutning om at indføre aktiebaserede aflønningsprogrammer. Meddelelsen skal indeholde

oplysninger om de væsentligste betingelser for programmet36.

Reglerne indeholder endvidere en specifik liste over hvilke oplysninger som Københavns

Fondsbørs anser for væsentlige:

 Hvilke typer af aktiebaseret aflønning der er omfattet af programmerne.

 Hvilken personkreds, der er omfattet af programmerne.

 Tidshorisont for aflønningsprogrammerne.

 Det totale antal aktier i programmerne.

 Hvilke målsætninger og principper, der lægges til grund for tildelingen af den aktie-

baserede aflønning.

 Perioden inden for hvilken programmerne kan udnyttes.

 Udnyttelsesprisen.

 Hvilke konkrete betingelser, der skal være opfyldt.

 Den teoretiske markedsværdi af den aktie-baserede aflønning, herunder en beskrivelse

af hvorledes markedsværdien er opgjort og de væsentligste forudsætninger herfor.

Såfremt et selskab overtræder sine forpligtelser i henhold til fondsbørsens regelsæt kan børsen

give selskabet en påtale. Børsen har endvidere hjemmel i afsnit 5 til at pålægge selskabet en

afgift på op til tre gange den årlige afgift for optagelse til handel, dog minimum 25.000 kr. og

maksimum 1 mio. kr.

7.1.3 Regnskabsvejledning 20

For selskaber der aflægger årsrapport efter ÅRL findes der en regnskabsvejledning, som kan

hjælpe med den korrekte præsentation af selskabets incitamentsprogrammer –

Regnskabsvejledning 20 ”Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier”.

36 http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/63/63193_regler_for_udstedere_af_aktier_-_endelig.pdf - side 32
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Det er frivilligt om selskaberne vil benytte sig af regnskabsvejledningerne, men

vejledningerne kan hjælpe selskaberne til at sikre, at årsrapporten er retvisende i henhold til

ÅRL § 11.

I henhold til vejledningen omfatter denne kun aktiebaseret vederlag, hvilket betyder at

vederlag i form af fantomaktier jf. opgavens afsnit 6.1.3, ikke er omfattet af

regnskabsvejledningen.

Selskabet skal endvidere i anvendt regnskabspraksis redegøre for, hvorvidt den aktiebaserede

vederlæggelse betragtes som et egenkapitalinstrument eller en forpligtelse, samt hvorledes

denne er indregnet i balancen og resultatopgørelsen. Således skal selskabet tage stilling til om

de anser aftalen som vederlag til en medarbejder eller et forhold mellem aktionærerne.

Aflæggelses der årsrapport efter Regnskabsvejledning 20 skal følgende informationer gives i

noterne:

 Modtagerne omfattet af vederlæggelsen.

 Typer af vederlæggelse.

 Beskrivelse af generel karakter af formål, indhold og betingelser.

 Beløb, der er indregnet i årsregnskabet, samt hvorledes de er indregnet.

 Antal instrumenter udestående primo, gennemsnitlig udnyttelseskurs, løbetid;

o Antal tildelt i året pr. tildeling, udnyttelseskurs, løbetid,

o Antal udløbet i året, gennemsnitlig udnyttelseskurs,

o Antal udnyttet i året, gennemsnitlig udnyttelseskurs samt

o Udestående ultimo året pr. tildeling, udnyttelseskurs, løbetid.

 Dagsværdi af udstedte optioner pr. balancedagen

 Eventuelle lån eller garantier udstedt af selskabet i forbindelse med aktiebaserede

betalinger

ÅRL og regnskabsvejledningerne gælder for mellemstore og store virksomheder, samt

børsnoterede selskaber. Som nævnt i afsnit 7.1.1 skal selskaber noteret på Københavns

Fondsbørs dog aflægge regnskab efter IFRS.
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7.1.4 Oplysningspligten i henhold til IFRS 2

Der vil i dette afsnit ikke blive fokuseret på den regnskabsmæssige behandling i henhold

IFRS 2, herunder indregning og måling. Der vil udelukkende blive fokuseret på

oplysningspligten.

I februar 2004 blev IFRS 2 – Shared-based Payment (aktiebaseret aflønning) offentliggjort af

organisationen International Accounting Standards Board (IASB).

IFRS 2 omhandler indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse, herunder aflønning af

medarbejdere med optioner, warrants mv. og tilknyttede oplysningskrav37.

IFRS 2 afviger dermed fra ÅRL som ikke indeholder krav til indregning og måling, og kun

begrænset krav til noteoplysninger.

Hovedindholdet i IFRS 2 kan illustreres som følgende38:

Definitionen på aktiebaseret vederlag i IFRS 2 er bredere end bare incitamentsordninger til

selskabets medarbejdere. I henhold til IFRIC39 er ordninger hvor selskabet ikke modtager en

umiddelbar modydelse for det aktiebaserede vederlag, eller hvor modydelsen ikke svarer til

dagsværdien af den aktiebaserede ordning også omfattet af IFRS 2.

37 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Denmark/Local%20Assets/Documents/IFRS-bog_Deloitte_screen.pdf -

side 30

38 Figur 3 – Hovedindholdet i IFRS 2 (kilde: Deloitte)
39 International Financial Reporting Interpretations Committee – Officielle fortolkningskomité af IFRS

standarderne.
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Notekravet omkring forståelse og omfang af de aktiebaserede ordninger er præciseret i IFRS

2, afsnit 44 som foreskriver: ”En virksomhed skal give information, der giver

regnskabsbrugere mulighed for, at forstå arten og omfanget af aktiebaseret ordninger, som har

eksisteret i regnskabsåret”. Selskabet skal i noterne oplyse hvilke instrumenter der er anvendt

i året, de generelle vilkår og betingelser som aftalerne er indgået på, samt hvilken

afregningsmetode, der er anvendt for de gældende instrumenter40.

Oplysningspligten i noterne om hvordan instrumenterne er værdiansat i årsrapporten er

præciseret i IFRS 2, afsnit 46, som foreskriver ”En virksomhed skal give informationer, der

giver regnskabsbrugere mulighed for at forstå grundlaget for opgørelsen af dagsværdien af

modtagne varer og tjenesteydelser eller dagsværdien af tildelte egenkapitalinstrumenter i løbet

af regnskabsåret”. Selskabet skal i noterne oplyse hvilke metoder, som det har anvendt til

beregning af dagsværdien samt hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for beregningen.

Sidste i denne sammenhæng væsentlige afsnit i IFRS 2 er afsnit 50, som omhandler

forståelsen af effekten: ”En virksomhed skal give informationer, der giver regnskabsbrugere

mulighed for, at forstå effekten af transaktionerne som følge af aktiebaseret aflønning,

herunder påvirkningen på resultatet og virksomhedens finansielle stilling”.

Kravene til noteoplysningerne minder om de krav til oplysninger, der er hos Københavns

Fondsbørs jf. opgavens afsnit 7.1.2, samt kravene i henhold til Regnskabsvejledning 20. Efter

som alle selskaber, der er noteret på Københavns Fondsbørs, skal aflægge regnskab efter

IFRS samt overholde reglerne hos Københavns Fondsbørs, kan det virke unødigt med

reglerne hos Københavns Fondsbørs. IFRS 2 har dog ikke krav til noteoplysninger af hvilken

personkreds, der er opfattet af ordningen. Dette er både et krav i reglerne hos Københavns

Fondsbørs, samt krav såfremt man følger Regnskabsvejledning 20.

7.1.5 Informationskvaliteten

I det seneste årti er der kommet øget fokus på oplysningspligten hos de danske børsnoterede

selskaber. I 1999 kom det første regelsæt fra Københavns Fondsbørs, hvor noterede selskaber

40 De nærmere bestemmelser er præciseret i afsnit 45 i IFRS 2.
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fik en markant skærpelse af oplysningskravene om deres aktiebaserede ordninger. I 2002 kom

FSR41 med Regnskabsvejledning 20 som, såfremt selskaberne fulgte denne, øgede

oplysningskravene. I 2005 blev det så obligatorisk for selskaber noteret på Københavns

Fondsbørs at aflægge regnskab efter IFRS.

Skærpelserne af oplysningskravene har til hensigt, at give regnskabsbrugerne en bedre

forståelse af selskabets incitamentsprogrammer, herunder typen, vilkårene, omfanget, samt

hvordan aflønningen påvirker selskabets finansielle stilling.

Fordelen for aktionærerne er endnu bedre økonomisk indsigt i selskabet og dermed endnu

bedre grundlag til at træffe beslutninger.

Den seneste offentliggjorte rapport, der beskriver de danske børsnoterede selskaber følger

oplysningspligten er fra maj 200742.

Rapportens afsnit 3.3 analyser på kvaliteten af de informationer som de danske børsnoterede

selskaber, offentliggøre i årsrapporten, samt ved fondsmeddelelser.

Rapporten viser at selvom der har været en skærpelse af informationskravet siden 1999 har

kvaliteten af oplysningerne ikke været tilfredsstillende.

I nedenstående tabel er der for årene 1995 – 2006 foretaget en analyse af om de

offentliggjorde informationer kunne muliggøre en værdiansættelse af den aktiebaserede

vederlæggelse.

Tabellen indeholder endvidere søljen markeret med 2005a (blå), hvilket er en vurdering af, i

hvor høj grad den offentliggjorde i information er i overensstemmelse med IFRS 2.

41 Foreningen for Statsautoriserede Revisorer
42 Der henvises til rapporten ”Anvendelse af optionslønning i danske børsnoterede selskaber i perioden 1995 –

2006” – af Ken L. Bechmann
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Udviklingen i kvaliteten af den information, der leveres om optionsaflønning kan illustreres

efter følgende tabel43:

Tabellen viser udviklingen i kvaliteten af den information selskaberne har offentliggjort

omkring deres aktiebaserede ordninger. For alle årene er selskaberne kategoriseret i tre

grupper:

 Fyldestgørende

 Mangelfuld

 Nærmest intetsigende

For selskaber kategoriseret som ”Fyldestgørende” er den offentliggjorde information i

overensstemmelse med oplysningskravene, hvilket sikre at regnskabsbrugeren kan beregne en

værdiansættelse af de aktiebaserede ordninger.

Gruppen ”Mangelfuld” omfatter selskaber for den offentliggjorde information enten har

manglet væsentlige oplysninger eller oplysningerne ikke har været tilstrækkelig detaljerede.

43Figur 4 - Bechmann (2007) – side 5 (figur 3 i rapporten)
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Regnskabsbrugen har i disse tilfælde ikke mulighed for at beregne dagsværdien af

ordningerne.

Betegnelsen ”nærmest intetsigende” benyttes ved selskaber hvor væsentlig information

mangler.

Rapporten indeholder også en analyse af hvorledes de børsnoterede selskaber overholdte

reglerne i IFRS 2, markeret med 2005a. Kategoriseringen af selskaberne var de samme,

hvoraf følger at de aflagte årsrapporter, hvor oplysningerne i rimelig grad er i

overensstemmelse med IFRS 2 eller kun indeholder få mindre væsentlige mangler, er

kategoriseret som ”fyldestgørende”. Grupperne mangelfuld og nærmest intetsigende er

defineret på samme måde som i 1995-2006 analysen.

Tabellen illustrerer tydeligt, at udviklingen af informationskvaliteten er forbedret væsentligt i

perioden 1995-2006. De mest markante forbedringer i informationskvaliteten ses i 2002 samt

i 2005. Denne udvikling skyldes primært at oplysningskravene blev skærpet af Københavns

Fondsbørs fra og med 2002, samt at alle selskaber noteret på Københavns Fondsbørs fra og

med 2005 skulle aflægge årsrapport efter IFRS.

I begge disse ses en forbedring på omkring 20 procentpoints til kategorien ”fyldestgørende”.

Analysen viser endvidere at det kun er 52 procent af selskaberne, som er underlagt aflæggelse

af årsrapport efter IFRS, hvor informationerne anses for at være tilfredsstillende. Hele 48

procent af selskaberne overholdt ikke IFRS 2, selvom de aflagde årsrapport efter IFRS hvilket

må anses for kritisabelt.

Udviklingen igennem analysen tyder på, at selskaberne løbende forbedrer

informationskvaliteten, men der er stadigvæk langt til et acceptabelt niveau.

I 2006 havde 86 af de danske børsnoterede selskaberne aktiebaseret vederlag, svarende til 47

procent 44. Af årsrapporterne fra disse selskaber var informationskvaliteten på 35 procent så

ringe, at en værdiansættelse af de aktiebaserede ordninger ikke kunne foretages. Ifølge

rapporten skyldes dette primært, at oplysningerne ikke var tilstrækkelig detaljeret.

44 Bechmann (2007) – side 2
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Det må vurderes at være kritisabelt, at 35 procent af danske børsnoterede selskaberne ikke

informere tilstrækkeligt omkring deres aktiebaserede ordninger. Informationerne skal sikre at

regnskabsbrugerne kan få et overblik over hvilke former for aktiebaserede vederlag, som

selskabet har, samt vurdere effekten af aflønningen, herunder påvirkningen på selskabets

finansielle stilling.

Oplysningspligten må anses for primært at sikre, at aktionærerne har mulighed for at få et

overblik over hvilken løn selskabets ansatte har, samt hvilke incitamenter og midler som

bestyrelsen stiller til rådighed.

7.1.6 Godkendelse af incitamentsaflønningen (ASL § 69 b)

Den analyserede rapport i opgavens afsnit 7.1.5, blev udarbejdet i samarbejde med Økonomi-

og Erhvervsministeriet i 2007. Dette skyldes at det var Folketingets opfattelse, at der var sket

en væsentlig stigning i antal af danske børsnoterede selskaber, der anvendte aktiebaserede

ordninger samt i værdien af disse.

Rapporten kom som en forberedelse til regeringens åbenhedspakke, som endelig blev

vedtaget 1. juli 200745.

I henhold til ASL § 69 b skal de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af

bestyrelse og direktion godkendes på generalforsamlingen, samt tilføjes til selskabets

vedtægter.

Loven gælder for alle aftaler om incitamentsaflønning indgået efter den 1. juli 200746.

Det følger at ASL § 69 b, stk. 1 følgende:

”Inden et selskab, der har aktier optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en

autoriseret markedsplads, et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads,

indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets bestyrelse eller

45 Åbenhedspakken indeholdt tre elementer: 1. Forbud mod udbetaling af udbytte i de første 12 måneder efter et

overtagelsestilbud, hvis tilbudsgiver ikke har oplyst om udbetalingen og vilkårene herfor i overtagelsestilbuddet.

2. Der må ikke indgås nye aftaler om bonus eller lignende ydelser til målselskabets bestyrelse og direktion i den

begrænsede periode i forbindelse med et overtagelsestilbud, samt 3. ASL § 69b.

46 I henhold til Lov 2007-06-06 nr. 576 § 12.
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direktion, skal selskabets bestyrelse have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets

incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne skal være behandlet og

godkendt på selskabets generalforsamling.”

Det følger af bemærkningerne til loven, at incitamentsaflønning omfatter enhver variabel

aflønning, hvilket betyder at optioner, warrants og fantomaktier er inkluderet, men også

ordinære bonusser. Det følger af kommentarerne til loven at samtlige konkrete

incitamentsaftaler, der indgås med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, skal bygge på de

generalforsamlingsgodkendte retningslinjer, og dette gælder, uanset om der deltager personer

uden for ledelsen i det konkrete incitamentsprogram.

Af ministeriets kommentarer til lovforslagets afgivne høringssvar blev detaljeringsgraden af

retningslinjerne præciseret til minimum at indeholder følgende informationer47:

 Hvilke personer der kan tildeles incitamentsprogrammer.

 Hvilke ydelser der kan indgå.

 Hovedbetingelserne for ydelsens tildeling.

 Den anslåede nutidsværdi.

 Det tidsmæssige perspektiv herunder evt. frister for udøvelse af optionerne.

Loven blev implementeret for at sikre mere åbenhed omkring incitamentsaflønning til ledelse

og bestyrelse, samt at aktionærerne aktivt tog stilling til nogle retningslinjer, som kunne

forstås uden forhåndskendskab til værdiansættelsen af de aktiebaserede instrumenter.

Når selskabet har godkendt de konkrete retningslinjer skal der optages en bestemmelse i

vedtægter, hvori der står at generalforsamlingen har godkendt nogle overordnede

retningslinjer for incitamentsaflønning til bestyrelsen og direktionen. De godkendte

retningslinjer skal offentliggøres på selskabets hjemmeside48. Loven gælder endvidere på

forlængelse af eller ændring af eksisterende aftaler49.

47 Jf. høringssvar til lovforslag 178 2006, s. 20
48 Jf. ASL 69 b, stk. 2

49 Jf. ASL 69b, stk. 4
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Der er offentliggjort en vejledning til ASL § 69 b50, som beskæftigede sig med hvilke

generelle overvejelser bestyrelsen bør have i forbindelse med godkendelse af de overordnede

retningslinjer for deres incitamentsprogrammer, samt forslag til indholdet i retningslinjerne.

Vejledningen ligger op til, at bestyrelsen grundigt overvejer hvad selskabet ønsker af

incitamentsaftalen, samt sikre at principperne følger formålet med ordningen. Endvidere

ligger vejledningen op til at selskabet skal overveje fordele, ulemper og konsekvenser som

ordningen kan have for selskabet og dennes overordnede strategi.

I vejledningen er der endvidere beskrevet det overordnede formål med, at aktionærerne skal

godkende de overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammerne. Formålet er at man

ønsker at aktionærerne skal opnå en bedre forståelse for typen, vilkårene, omfanget og

effekten på selskabets finansielle stilling. Eftersom alle incitamentsprogrammer til direktion

og ledelsen skal godkendes på generalforsamlingen giver dette aktionærerne mulighed for at

stemme for eller imod de retningslinjer, som ordningerne skal være i overensstemmelse med.

Vejledningen ligger op til at der er et ansvar hos selskabets aktionærer for forståelsen af

ordningen samt at anvende den indflydelse, som de har fået på aftalerne.

Eftersom reglerne er forholdsvis nye, er der endnu ikke foretaget en undersøgelse af om

aktionærerne føler, at indførelsen af ASL § 69 b har styrket deres mulighed for at forholde sig

til de incitamentsprogrammer, som er tildelt direktion og bestyrelse.

Da loven har været gældende fra 1. juli 2007, må det antages, at alle de børsnoterede danske

selskaber har vedtaget de overordnede retningslinjer, samt offentliggjort disse på selskabets

hjemmeside51 i henhold til loven. Ved en tilfældig stikprøve på fire danske børsnoterede

selskaber viser det dog, at tilgængeligheden kan være meget forskellig:

www.maersk.com -> aktionærinformation -> selskabsledelse -> overordnede retningslinjer

for incitamentsaflønning af direktionen

www.nordea.dk -> Om Nordea -> Investor Relations -> Corporate governance -> Vederlag og

lønninger -> Incitamentsordninger -> Langsigtet incitamentsordning -> LTIP 2008

50 http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/ERU/Bilag/55/517800.pdf - udarbejdet af Komitéen for god

selskabsledelse

51 I henhold til ASL § 69b, stk. 2
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www.carlsberg.dk -> carlsbergdanmark.dk -> carlsberggroup.com -> company ->

Governance -> Remuneration

www.danskebank.dk -> Om banken -> danskebank.com/IR -> Goverance -> Aflønning ->

Incitamentsprogrammer

7.2 Corporate Governance

Begrebet Corporate Governance er på baggrund af debatten omkring anvendelsen af

incitamentsaflønning blevet et mere centralt emne og meget peger på, at det er derigennem

man mest effektivt sikre et acceptabelt omfang af ordningerne. Det øget fokus på begrebet i

det seneste årti har ført til en række anbefalinger og analyse af Corporate Goverance. Disse

har også forholdt sig til incitamentsordninger til medarbejderne.

Dette afsnit vil fokusere på de væsentligste begreber og anbefalinger der behandler områderne

som opgaven beskæftiger sig med. Opgaven vil først gennemgå den tidsmæssige baggrund for

anbefalinger efterfulgt af hvilke elementer, der indgår i anbefalingerne. Begrebet ”følg eller

forklar”, som de danske børsnoterede selskaber er underlagt vil blive gennemgået.

7.2.1 Tidsmæssige udvikling

Debatten omkring Corporate Governance startede for alvor i Danmark efter Nørby-udvalgets

rapport fra december 200152. Den daværende erhvervsminister Ole Stavad nedsatte ved

kommissorium af 2. marts 2001 Nørby-udvalget med det formål, at de skulle undersøge

behovet for nogle danske anbefalinger om god selskabsledelse. Dette kom som et led i den

daværende regerings erhvervsstrategi .dk21 og for at sikre danske selskabers konkurrenceevne

på det globale markedet. På dette tidspunkt havde lande som USA, England og Tyskland

allerede udarbejdet anbefalinger til Corporate Governance. Det skal dog bemærkes at

grundlaget for at udarbejde anbefalinger i blandt andet USA skyldes erhvervsskandaler.

I henhold til rapporten blev begrebet Corporate Governance defineret således:

52 Nørby udvalget udgav en rapport om Corporate Governance jf.

http://www.eogs.dk/graphics/Corporategovernance/anbefalinger2001.pdf
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”De mål, et selskab styres efter og de overordnede principper og strukturer, der regulerer

samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der direkte berøres af

selskabets dispositioner og virksomhed53”

Der blev i rapporten prioritet at anbefalingerne skulle være konkrete, kontante og

letforståelige for selskaberne. Formålet med at lave nogle anbefalinger var, i modsætning til

lovgivning med dertil hørende sanktionsmuligheder, et ønske om at ændringerne i

selskabernes ledelse skulle komme frivilligt – hvilket benævnes soft law54.

Ændringer i holdninger skulle ledelsen foretage grundet presset fra markedet, samt et ønske

for selskabet om selvforvaltning. Rapporten lægger op til, at det grundlæggende princip for

god selskabsledelse er gennemsigtighed i årsrapporterne. Det var fokus på forholdet og

informationen mellem ledelsen og aktionærerne, der skulle sikre god selskabsledelse.

I rapporten nævner udvalget tre overordnede formål som de håber rapporten kan bidrage til:

 Gøre det mere attraktivt at investere i danske børsnoterede selskaber og forbedre

danske selskabers adgang til kapital ved at tiltrække bl.a. udenlandske investeringer.

 Inspirere danske selskaber samt deres bestyrelser og direktioner til at tackle de

strategiske udfordringer, som følger af globaliseringen og dermed styrke selskabernes

konkurrenceevne.

 Udbrede god selskabsledelse i danske selskaber ved at stimulere debatten om Corporate

Governance.

Således at anbefalingerne ikke kom til at stå alene, nedsatte Københavns Fondsbørs efter

opfordring fra Økonomi- og Erhvervsministeriet i november 2002 en komité for god

selskabsledelse. Formålet med komitéen var at følge udviklingen i god selskabsledelse,

herunder at have fokus på internationale forslag og vurdere om der var behov for ændringer til

anbefalingerne.

53 http://www.eogs.dk/graphics/Corporategovernance/anbefalinger2001.pdf . side 4
54 Soft law er defineret som anbefalinger mv. som ikke er juridisk bindende. Begrebet anvendes også ved

reguleringer hvor manglende overholdelse ikke medføre sanktioner.
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I december 2003 udkom Komitéen for god selskabsledelse med deres første rapport med

anbefalinger, hvilken indeholdt få ændringer til Nørby-udvalgets rapport. Det var igen vigtigt

for komitéen, at anbefalingerne skulle betragtes som soft law.

I 2004 blev der endvidere introduceret ”følg eller forklar”-princippet. Det var EU-

kommissionen som deltog i debatten om Corporate Governance, eftersom de havde modtaget

henvendelser fra medlemslande55 omkring muligheden for en fælles europæisk holdning.

Holdningen fra EU-kommissionen var, at et selskab skulle tilkendegive, hvilke anbefalinger

de fulgte inden for god selskabsledelse og forklare hvis der var væsentlige punkter, de ikke

fulgte. Dette førte til at Komitéen for god selskabsledelse i 2005 kom med en ny rapport, hvor

”følg eller forklar” princippet var indeholdt.

7.2.2 Anbefalinger for god selskabsledelse

I komitéens rapport er de grundlæggende anbefalinger og rapporten struktur bevaret fra

Nørby-udvalgets rapport. Rapporten indeholder 8 fokusområder56:

 Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen

 Interessenternes rolle og betydning for selskabet

 Åbenhed og gennemsigtighed

 Bestyrelsens opgaver og ansvar

 Bestyrelsens sammensætning

 Bestyrelsens og direktionens vederlag

 Risikostyring

 Revision

Som nævnt tidligere er det komitéens opgave løbende at vurdere behovet for ændringer til

rapporten. Den seneste rapport om god selskabsledelse er opdateret den 10. december 2008,

på områderne ”Åbenhed og gennemsigtighed” samt ”Bestyrelsens sammensætning”.

55Magasinet Lederne nr. 10, 2004

56 Rapporten ”Anbefalinger for god selskabsledelse”
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Rapporten starter med at fokusere på aktionærernes og interessenternes rolle overfor ledelsen

og selskabet generelt. Disse anbefalinger bygger på vigtigheden af informationerne til

aktionærerne fra bestyrelsen, samt respekt og åbenheden over for selskabet interessenter.

Den tredje anbefaling omhandler ”Åbenhed og gennemsigtighed”, herunder omfanget og

relevansen af den information som selskabet offentliggør. Selskabet bør have procedure

vedrørende oplysninger, således at alle væsentlige information straks offentliggøres på en

pålidelig og fyldestgørende måde. Endvidere bør selskabet overveje at supplere årsrapporten

med ikke-finansielle oplysninger, såfremt disse er relevante.

De to efterfølgende anbefalinger omhandler ”Bestyrelsens opgaver og ansvar” og

”Bestyrelsens sammensætning”. Det anbefales at der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse over

bestyrelsens pligter og ansvar. Endvidere anbefales det at bestyrelsen sammensætning bliver

vurderet hvert år og at denne vurdering tager hensyn til mangfoldighed i relation til blandt

andet køn og alder. Rapporten indeholder også anbefalinger til hvordan selskabet sikrer

bestyrelsens uafhængighed. De to sidste afsnit vedrører selskabets risikostyring og revision,

som omhandler hvordan selskabet løbende identificerer forretningsmæssige risici, samt

hvorledes selskabet bør forholde sig til revisionen og interne kontroller.

Det sidste afsnit som ikke er gennemgået ovenfor er rapportens afsnit 6, vedrørende

”Bestyrelsens og direktionens vederlag”. Rapportens overordnede anbefalinger til afsnittet er

således:

”En konkurrencedygtig vederlæggelse er en forudsætning for at tiltrække og fastholde

kompetente bestyrelsesmedlemmer og direktører. Bestyrelsens og direktionens vederlag bør

være rimelig i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet med løsningen af

disse opgaver.

Incitamentsaflønning baseret på resultater kan medvirke til at skabe interessesammenfald

mellem aktionærerne og selskabsledelsen og bidrage til, at selskabsledelsen fokuserer på at

øge værdiskabelsen i selskabet.
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Det er vigtigt, at der er åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende principperne for og

størrelsen af henholdsvis bestyrelsens og direktionens vederlag.57”

I kommentarerne til anbefalingen skriver komitéen at det anbefales at bestyrelsen vedtager en

vederlagspolitik som afspejler selskabets og aktionærernes interesser, samt fremmer langsigtet

adfærd og at politikken er gennemsigtig og klart forståelig. Vederlagspolitikken bør indeholde

nogle overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, herunder betingelserne for

optjening. Vederlagspolitikken bør oplyses i selskabets årsrapport, samt på selskabets

hjemmeside. Denne anbefaling er ikke længere soft law, da indførslen af ASL § 69 b har gjort

størstedelen af denne anbefaling til lovkrav – se endvidere opgavens afsnit 7.1.6.

Rapporten anbefaler at bestyrelsen ikke aflønnes med aktiebaserede optionsordninger. Hvis

direktionen aflønnes med aktiebaserede ordninger, bør disse gøres revolverende58, samt bør

udnyttelseskursen være højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. Det anbefales

endvidere at årsrapporten indeholder samlede, klare og overskuelige oplysninger om

aflønningen til direktionen således, at den enkelte aktionær kan få et overblik om

vederlagspolitikken overholdes, samt om incitamentsordningerne er inden for de overordnede

retningslinjer vedtaget på generalforsamlingen.

Det skal bemærkes, at selvom vedtagelsen af ASL § 69 b har gjort enkelte af anbefalingerne

lovkrav, er resten af anbefalingerne stadigvæk op til selskabet.

Det er komitéens opfattelse, at de fleste problematikker omkring god selskabsledelse løses,

ved at selskaberne overholder de selskabsretlige og regnskabsmæssige reguleringer.

7.2.3 Lovgivning kontra markedskræfter

Som nævnt tidligere i opgaven er anbefalingerne fortsat frivillige med hensyn til om

selskaberne ønsker at følge anbefalinger om god selskabsledelse, men selskaber noteret på

57 Anbefalinger for god selskabsledelse – side 9
58 Revolverende optionsaftaler betyder at optionerne tildeles periodisk og løber over en årrække (kilde:

Anbefalinger for god selskabsledelse – side 10)
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Københavns Fondsbørs skal dog følge reglen ”Følg eller forklar”59. Princippet indebærer,

som nævnt at selskabet enten følger anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklarer,

hvorfor disse helt eller delvist ikke følges. Det er ikke komitéens holdning, at anbefalingerne

skal efterleves fuldstændig, men selskaberne skal forholde sig til anbefalingerne og informere

i hvilket omfang, de følges eller hvorvidt anbefalingerne ikke vurderes hensigtsmæssige eller

ønskelige.

En af begrundelserne for at selskaberne skal følge anbefalingerne er, at disse giver selskabet

et værktøj til på en effektiv måde, at styrke bestyrelsen og ledelsens arbejdsopgaver, samt

indeholder en holdning til hvorledes oplysninger mellem direktion og bestyrelse samt

aktionærer og interesser håndteres. Komitéen mener endvidere, at eftersom selskaberne er

underlagt ”Følg eller forklar” princippet, presser det dem til at forholde sig til anbefalingerne.

Det vil være et punkt som potentielle investorer kigger på.

Et af de mest diskuterede områder omkring anbefalingerne for god selskabsledelse er,

hvorvidt disse bør være lovkrav eller om de fortsat bør være anbefalinger. Faktum er, at dele

af anbefalingerne allerede er implementeret i den danske lovgivning – her tænkes specielt på

ASL § 69 b, men også forbud mod bonusser og lignende ydelser i forbindelse med et

overtagelsestilbud60. Fordelen ved at gøre det lovkrav at følge reglerne er, at man sikrer, at

alle selskaber følger anbefalinger og det giver sanktionsmuligheder såfremt loven ikke

overholdes.

Øget lovgivning giver dog større administrativ byrde for staten, som får tilsynspligt med, at

reglerne opretholdes. Endvidere ligger komitéen op til, at nogle af anbefalingerne ikke er

hensigtsmæssige for visse selskaber.

Der er fortsat håb om for lovgivers side, at selskaberne selv implementerer de anbefalinger,

der er nødvendige eller gennem markedet bliver presset til at forholde sig til anbefalingerne.

Hvis man ser på de lovkrav, der er vedtaget og hvor lovteksten har fået kraftig inspiration fra

anbefalingerne, er dette alle reguleringer, som Nørby-udvalget håbede selskaberne selv ville

implementere. Der er dog fra politisk side vurderet, at fokus på god selskabsledelse ikke har

givet det resultat man håbede på, hvilket har gjort det nødvendigt at gøre enkelte af

anbefalingerne til lovkrav.

59 Reglen ”Følg eller forklar” er indsat i regler for udstedere § 36.
60 Lovbestemmelse som har givet Finanstilsynet bemyndigelse til at udstede et forbud mod bonusser og lignende

ydelser i forbindelse med overtagelsestilbud – Lovhjemmel i lov om værdipapirhandel mv.
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Det har dog, efter Nørby-udvalgets rapport, vist sig nødvendigt at gøre enkelte af anbefalinger

lovkrav. Om resten eller dele af anbefalinger også bliver lovkrav i fremtiden er stadigvæk

uvist og kan afhænge af i hvilket omfang selskaberne følger anbefalingerne.

I den forbindelse er det interessant, at undersøge hvilken effekt anbefalingerne har fået i

årsrapporterne, specielt efter indførslen af ”følg eller forklar” princippet.

7.2.4 Anbefalingernes effekt

”Følg eller forklar” princippet er indarbejdet i Københavns Fondsbørs regelsæt, hvilket gør

det til krav at de danske børsnoterede selskaber følger dette princip. Det afgørende ved

princippet er at selskaberne tager stilling og forklarer således at der skabes en

gennemsigtighed med selskabets direktion og bestyrelse. Anbefalingerne skal ses som et

supplement til de nuværende regler om oplysningsforpligtelser.

I henhold til Københavns Fondsbørs § 36 er reglen gældende for årsrapporter, som

offentliggøres for regnskabsår, der starter 1. januar 2006 eller senere. I en artikel ”Følg eller

forklar-redegørelser”61 undersøger forfatterne i hvor høj grad de børsnoterede selskaber på

C20-indekset62 årsrapport fra 2006 efterlevede ”Følg eller forklar”-princippet. Undersøgelse

omfattede 18 selskaber (de 20 aktier fra C20-indekset fratrukket Nordea63 og A.P. Møller-

Mærsk64), og redegører for hvordan selskaberne har valgt at implementere ”Følg eller forklar”

princippet i deres årsrapport, samt om de overholder princippet.

61 Revision & Regnskabsvæsen (2007 – hæfte 12) – side 34
62 C20-indekset er et prisindeks over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs

63 Da Nordea har hjemsted i Sverige – I kommentar til loven skriver Københavns Fondsbørs at § 36 – reglen

retter sig alene til de børsnoterede selskaber med hjemsted i Danmark.
64 A.P. Møller-Mærsk har 2 aktier (A-aktier og B-aktier) i C20-indekset, men indgår naturligvis kun en gang som

selskab.
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I hvor høj grad årsrapporterne 2006 fra selskaberne i C20-indekset fulgte ”Følg eller forklar”

princippet kan illustreres således65:

Af ovenstående tabel ses det at to af selskaberne oplyser at alle anbefalinger følges – gruppe

A. De 16 øvrige selskaber har valgt at følge anbefalingerne, men med enkelte afvigelser –

gruppe B, C, D og E. Dette er i sig selv ikke et problem eftersom det er Komitéen for god

selskabsledelses holdning at anbefalingerne ikke nødvendigvis bør følges helt. Anledning til

bekymring må det dog give, at kun halvdelen af selskaberne følger principperne og forklarer,

hvorfor de ikke følger principperne – gruppe C, D og E.

Redegørelsen fokuserer endvidere på, hvilke af rapportens anbefalinger, der ikke følges og er

i artiklen illustreres således66:

Det ses af ovenstående tabel at det især er anbefalingen omkring ”Åbenhed om ledelsens

vederlag” som selskaberne vælger ikke at følge. Dette er umiddelbart ikke nogen

65 Figur 5 - Revision & Regnskabsvæsen (2007 – hæfte 12) – side 34 – Tabel 2

66 Figur 6 – Revision & Regnskabsvæsen (2007 – hæfte 12) – side 35 – Tabel 3
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overraskelse, eftersom undersøgelse fra 2007 viste at danske børsnoterede selskaber leverer

for ringe informationskvalitet omkring direktionens vederlag og incitamentsprogrammer – se

opgavens afsnit 7.1.5, hvor undersøgelsen er gennemgået.

Det er dog bemærkelsesværdigt at netop vederlag til ledelser et af to hovedpunkter i EU-

kommissionens henstillinger – mere åbenhed omkring ledelsens aflønninger67. Det andet

hovedpunkt i EU-kommissionens henstillinger vedrører ledelsens uafhængighed68. Eftersom

bestyrelsen indgår i betegnelsen ledelsen ses det, at de to efterfølgende afvigelser i tabellen

vedrører anbefalinger, som påvirker ledelsens uafhængighed.

Umiddelbart virker det underligt at det især er de hovedpunkter som EU-kommissionen

forsøgte at skabe mere åbenhed omkring ved hjælp af ”Følg eller forklar” princippet, som

selskaberne mest afviger fra at følge.

Det kan derfor diskuteres, hvor effektive anbefalingerne og ”Følg eller forklar” princippet er,

når det kun er to selskaber, der følger anbefalinger og hele 8 selskaber ikke efterlever

princippet. Endvidere ses det, at dele af anbefalingerne er blevet til lovkrav, hvilket vurderes

at svække vigtigheden af de tilbageværende anbefalinger, eftersom det giver et billede af, at

hvis anbefalingen virkelig er vigtig havde den nok blevet lovkrav.

Redegørelsen sår tvivl omkring ”Følg eller forklar” princippet kan skabe den ønskede

gennemsigtighed og åbenhed.

At det er de børsnotede selskaber fra C20-indekset anses for at give det korrekte billede,

eftersom det er disse selskaber, hvor der er størst fokus på deres offentliggørelse af

informationer gennem fondsbørsmeddelelser og årsrapporter.

Derfor antages det også at netop selskaberne fra C20-indekset har større pres fra

interessenterne til, at forholde sig til god selskabsledelse og efterleve ”Følg eller forklar”

princippet end andre selskaber har.

Valget af selskaberne på C20-indeksen begrundes i redegørelsen med, at det er forudsat at

såfremt et selskab vælger en ledelsesstrategi som aktionærerne ikke er enig i, vil dette

sanktioneres med salg eller manglende køb69.

Endvidere vil en god selskabsledelsesstrategi bevirke, at selskabet er mere vellidt hos

aktionærerne, hvilket må antages at føre til større efterspørgsel af aktien.

67 http://www.oem.dk/sw15219.asp
68 http://www.oem.dk/sw15219.asp

69 Revision & Regnskabsvæsen (2007 – hæfte 12) – side 36
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Ud fra den forudsætning virker det bemærkelsesværdigt, at hele 8 af selskaberne på C20-

indekset undlader at følge ”Følg eller forklar” princippet.

På baggrund af redegørelsen kan det derfor konkluderes at der er uoverensstemmelse med

selskabernes villighed til gennemsigtighed og åbenhed, samt hvilke oplysninger som de

ønsker, at offentliggøre og hvilke oplysninger som aktionærerne efterspørger.

Det virker som om at effekten ved implementeringen af anbefalingerne om god

selskabsledelse, samt princippet ”Følg eller forklar” mangler at slå igennem eller at effekten

er mindre end komitéen forventer. Baggrunden herfor må antages at være, at anbefalingerne

er frivillige.

Jeg anser ikke de manglende oplysninger i årsrapporten som et udtryk for, at effekten mangler

at slå igennem, eftersom anbefalingerne har været tilgængelige siden 2001.

Det synes derfor aktuelt at diskutere om anbefalingerne bør være lovkrav eller fortsat villige.

Dette vil blive behandlet i den nedenstående delkonklusion – opgavens afsnit 7.2.5.

7.3 Bankpakker

Kravene til oplysningspligten og godkendelsen (gennemgået i opgavens afsnit 7.1), har det til

fælles at de ikke reducerer anvendelsen af aktiebaserede incitamentsordninger.

Det er holdningen fra politisk side at markedet selv bestemmer størrelsen og antallet af

incitamentsprogrammer ud fra en vurdering af hvad der er økonomisk forsvarligt, taget

selskabets finansielle stilling i betragtning. Såfremt selskaberne tager beslutninger, som ikke

kan forsvares økonomisk, må de selv tage konsekvensen heraf – underskud, færre penge til

investeringer eller konkurs.

Den finansielle krise har dog gjort det klart at nogle brancher ikke kun agerer på baggrund af

markedskræfterne.

Det er fra politisk side vurderet at den finansielle branche herunder især bankerne70, ikke kan

klare konkurser, ud fra en betragtning af, at det kan give væsentlige skader for resten af

samfundsøkonomien. Rent samfundsøkonomisk frygter man, at hvis en eller flere banker går

70 Dette er tydeligt illustreret ved hjælpepakker til bankerne i lande som Danmark, USA, Tyskland, England og

Frankrig.
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konkurs mister samfundet tilliden til bankverdenen og borgerne vil trække deres penge ud af

bankerne eller fastlåse dem som likvider. Bankerne mister dermed deres mulighed for at yde

lån til investeringer, som er en central del af samfundets vækst.

For at sikre bankerne mod konkurs indførte politikkerne i Danmark to hjælpepakker i 2008 og

2009; Bankpakke 1 og bankpakke 2.

Hjælpepakkerne indeholdt en mulighed for at pengeinstitutterne kunne få del af en pulje med

statslige lån, men indeholdt også nogle betingelser. Disse var især rettet mod

incitamentsaflønningen af direktionen i den finansielle branche.

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for hvilke reguleringer, der er i bankpakkerne

inden for incitamentsprogrammer samt en vurdering af effekten af reguleringer. Der vil

endvidere blive undersøgt holdningerne til betingelserne.

7.3.1 Bankpakker, herunder reguleringer i bankpakke 2

Bankbranchen har været særligt negativt påvirket af finanskrisen. Dette har bevirket at

bankerne er blevet mere forsigtige med, at yde udlån til private samt indbydes. Der opstod

dermed en risiko for at bankerne ville komme i likviditetsproblemer.

For at afhjælpe den finansielle usikkerhed og minimere risikoen for eventuelle

likviditetsprogrammer vedtog Folketinget den 10. oktober 2008 lov nr. 1003 om finansiel

stabilitet. Hovedformålet med loven var at sikre tillid til bankbranchen, hvilket bevirkede at

man etablerede en garantiordning, som var i overensstemmelse med aftalen af 5. oktober

200871 mellem staten og Det Private Beredskab72.

I den nye garantiordning dækkede staten ubegrænset garantiordninger. Aftalen blev kaldt

bankpakke 1. Bankpakke 1 indeholdt ikke begrænsninger til incitamentsordninger, men var

forløberen til bankpakke 2.

Da finanskrisen fortsatte efter bankpakke 1, indgik den danske regering den 18. januar 2009, i

samarbejde med oppositionen en finansiel aftale, som blev kaldt bankpakke 2. Formålet med

71 Aftalen mellem staten og Det Private Beredskab af 5. oktober 2008 indeholdt en garantiordning som dækker

indskud op til 300.000 kr.

72 https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=121670
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bankpakken var at yde økonomisk hjælp til bankbranchen, samt at implementere nye tiltag

rettet mod pengeinstitutternes kreditgivning.

Bankpakke 2 skulle sikre bankerne at deres kreditgivning igen kunne normaliseres og

stabiliseres igennem statslige lån. Staten ville yde lån til den finansielle branche for 100 mia.,

heraf var 75 mia. kr. øremærket bankbranchen. Det skal dog bemærkes at lånene ikke blev

ydet omkostningsfrit. Lånene ville blive ydet som ansvarlige obligationslån uden udløbsdato.

Forrentningen af lånene ville ligge i størrelsesorden 9-12 procent.

Restriktionerne i bankpakke 2 var opdelt i to niveauer. Der var regler, som ville gælde alle

danske pengeinstitutter samt regler, der kun var gældende for banker, der tilmeldte sig

bankpakken.

Følgende regler er gældende for alle pengeinstitutter og vedrører incitamentsaflønning73:

 Bonusløn og andre variable aflønninger må højst udgøre halvdelen af en bankdirektions

samlede løn, inklusive pension

 Lønpakker til bankdirektioner skal fremover godkendes på generalforsamlingen.

 Der indføres forbud mod at lånefinansiere kundernes køb af pengeinstituttets aktier eller

garantibeviser.

Samt følgende regler vedrørende incitamentsaflønning er kun gældende for pengeinstitutter

der har tilmeldt sig bankpakke 274:

 § 8, stk. 2, nr. 9 - Pengeinstitutterne må kun trække halvdelen af direktionslønningerne

fra i skat. Resten skal komme direkte fra overskuddet. Revisorerne skal oplyse, hvad

der er betalt i løn og hvad der er trukket fra, i regnskaberne.

 § 8, stk. 2, nr. 4 - Der må ikke indføres nye aktieoptionsprogrammer til direktionerne,

og eksisterende ordninger må ikke forlænges eller fornys frem til 1. oktober 2010. Der

vil være forbud mod at tilbagekøbe aktier, så længe statens lån ikke er tilbagebetalt

 § 8, stk. 2, nr. 8 - Bonusløn og lignende må højst udgøre 20 procent af den samlede

grundløn inklusive pension for direktionen.

73 http://www.business.dk/article/20090119/finans/90119017/

74 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123380#K4
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Reglerne er det mest aggressive indgreb mod anvendelsen af incitamentsaflønning og

påvirkede både pengeinstitutter som deltog i ordningen, samt for branchen generelt.

Bankpakke 2 kan ses som en skærpelse af oplysningspligten og godkendelseskravene,

gennemgået i opgavens afsnit 7.1.1.

Pengeinstitutterne som har tilmeldt sig hjælpepakken har fået øget oplysningskrav til

årsrapporten jf. § 8, stk. 2, nr. 9. Endvidere blev kravet i ASL § 69 b (jf. opgavens afsnit

7.1.6) skærpet fra kun at vedrører generalforsamlingens godkendelse af overordnede

retningslinjer for incitamentsaflønninger til, at hele lønpakken75 for direktionen skal

godkendes. For at sikre, at direktionens lønninger ikke blev tilgængelig for alle, blev der dog

tilføjet en mulighed for, at generalforsamlingen kunne nedsætte et repræsentantskab, der

skulle godkende lønnen. Et af kritikpunkterne ved høringsforslaget for ASL § 69 b var, at

aktionærerne ikke fik den tilstrækkelige indflydelse på incitamentsaflønningen, da de bare

skulle godkende de overordnede retningslinjer og ikke selve ordningerne. For alle

pengeinstitutter er dette nu et blevet krav.

Endvidere er de skattemæssige fradragsmuligheder for pengeinstitutter tilmeldt bankpakke 2

nu blevet væsentlig forringet efter lovens § 8, stk. 2, nr. 9.

Det væsentligste indgreb anses dog for at være begrænsningen af pengeinstitutternes ret til at

anvende incitamentsaflønning. Alle pengeinstitutter er forpligtet til, at begrænse størrelsen af

aflønningen til 50 procent, af den samlede aflønning. For pengeinstitutter tilmeldt bankpakken

må disse højest udgøre 20 procent.

Finansforbundet, som i høringssvaret til lovforslaget havde argumenteret for hjælpepakken,

var særlig uenig i betingelserne omkring incitamentsaflønning.

I høringssvaret fra Finansforbundet anføres blandt andet til indgrebet:

” § 8, stk. 2, nr. 8 og 9: Vi kan ikke støtte disse forslag. Som i ethvert arbejdsforhold foregår

lønfastsættelsen for direktører efter forhandling og på baggrund af kompetencer og ansvar.

Sådanne bestemmelser kan efter vor opfattelse næppe forventes at have nogen løndæmpende

effekt eller sikre en bedre ledelse af kreditinstituttet. Os bekendt er der ingen fortilfælde af, at

en erhvervssektor er blevet mødt med sådanne krav i forbindelse med støtteordninger. Vi er

75 Med lønpakke forstås fast gage, variable gage, samt diverse lønaccessorium.
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dog enige i, at der tværgående inden for sektoren og i det enkelte kreditinstitut skal være

fokus på at have sunde strukturer for honorering af ledelsen, såvel i direktionen som i

bestyrelsen.”76

Finansforbundet ligger til grund for deres argumentation, at lønforhandlingerne ikke bør være

en offentlig håndtering, men derimod en markedsbaseret.

Endvidere nævner Finansforbundet en forundring over at visse betingelser også er gældende

for banker som ikke har tilmeldt sig hjælpepakken.

De stiller sig også uforstående over for, hvorfor det er pengeinstitutter der skal være den

første branche der møder statslig indblanding i arbejdsforhold, i forbindelse med

støtteordninger

Det synes væsentligt at forholde sig til, om incitamentsaflønningen i den danske bankbranche

har været sammensat uhensigtsmæssigt eller branchen er offeret i en samfundsmæssig krise.

7.3.2 Incitamentslønninger til danske bankdirektører

For at danne grundlag til en vurdering omkring nødvendigheden af restriktionerne i

bankpakke 2, samt efterfølgende at kunne forholde sig til politiske forslag om, at

restriktionerne i bankpakke 2 skal gælde for andre branche, bør en analyse af

incitamentslønninger til danske bankdirektører først foretages.

Den 25. september 2009 udgav Ken L. Bechmann og Johannes Raaballe rapporten ”Danske

bankdirektørers aflønning – incitamentsaflønning eller tag selv bord?”77.

I rapporten bliver det undersøgt om incitamentsaflønning i bankbranchen har påvirket

selskabernes indtjening positiv, samt om branchen eller særlige forhold i branchen har

påvirket incitamentsordningerne.

Rapporten undersøger om der er en sammenhæng mellem incitamentsaftaler til direktøren og

bankens rentabilitet. Til at analysere bankens rentabilitet beregnes egenkapitalforretningen78

76 http://www.finansforbundet.dk/images/hoeringssvar/høring_bankpakke_2.pdf

77 http://person.au.dk/fil/17630770/wp09_03.pdf
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for de analyserede banker. Der er analyseret egenkapitalforretningen for 2006 og 2008. I 2006

var det ifølge rapporten et højkonjunkturår for bankbranchen, hvilket betød at bankerne

indtjening var meget lukrativ. Dette har ifølge rapporten bevirket at mange danske

bankdirektører fik forbedret deres incitamentsaftaler79. Året 2008 var præget af finanskrise

samt en faldende tillid til direktionerne i bankbranchen.

Egenkapitalforretningen for danske banker kan i 2006 og 2008 illustreres således80:

Rapporten konkluderer på baggrund af analysen, at banker med incitamentsaflønning til

direktøren ikke har en bedre indtjening end banker med ingen ordning.

Egenkapitalforretningen for banker der ikke anvender incitamentsordninger er således 1,91

procent for 2008, mens den er -14,14 procent for banker der anvender ordninger. Endvidere

konkluderer rapporten at ”tabet” som bankerne med incitamentsordninger har i forhold til de

øvrige banker ikke kompenseres af en signifikant højere egenkapitalforretning i 2006.

Rapporten ligger op til, at selvom et af formålene med aktiebaserede ordninger er, at

minimere PA konflikten må det vurderes at bankerne med ordninger har været væsentlig mere

risikovillige, end øvrige banker – så meget at det har kostet på bundlinjen.

Til at vurdere bankerne risikovillighed anvender rapporten et nøgletal som de kalder

indlånsunderskud81. Nøgletallet giver altså et billede af om bankerne fører en forsvarlig

lånepolitik eller om de søger at udvide deres markedsantal på bekostning af risikostyringen.

78 Egenkapitalforretningen er i rapporten beregnet som: Nettoresultat divideret med egenkapitalen primo

79 Bechmann & Raaballe (2009) – side 17

80 Figur 7 – Egenkapitalforretning, danske banker (kilde: Bechmann & Raaballe (2009) – side 18 –tabel 4)
81 Nøgletallet ”Indlånsunderskud” er i rapporten beregnet som bankens udlån divideret med bankens indlån –

begge tal ultimo
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Et nøgletal på over 1 viser således at bankens udlån er større end indlånene. Dette er der i sig

selv ikke noget galt med, så længe det holdes på et niveau som banken kan styre, samt er

forsvarlig i forhold til bankens finansielle stilling.

Bankerne indlånsunderskud for kan illustreres således82:

Af tabellen kan det ses at bankerne med ingen incitamentsordninger, er udlånene 12 procent

større end indlånene, mens samme fordeling udgør 39 procent i banker med

incitamentsordninger.

Men ud over at banker med incitamentsordninger tager væsentlig større risici omkring deres

udlån, indikere resultaterne i rapporten også at deres udlånspolitik er mere risikabel.

Rapporten har analyseret hensættelsesprocenten83 i 2008 for, at få et overblik over om

bankerne med incitamentsprogrammer har en mere aggressiv udlånspolitik84.

Bankernes hensættelsesprocent for 2008 kan illustreres således:

Tabellen viser at banker med ingen incitamentsordninger i gennemsnit må nedskrive 1,1

procent af deres udlån, mens banker med incitamentsordninger i gennemsnit må nedskrive

82 Figur 8 – Indlånsunderskud (kilde: Bechmann & Raaballe (2009) – side 20 – tabel 7)
83 Hensættelsesprocenten beregnes i rapporten som hensættelser på udlån divideret med samlede udlån.

84 Aggressiv udlånspolitik defineres i opgaven som banken villighed til at udlåne til risikable lånemodtagere.
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2,51 procent af deres udlån. Det skal bemærkes at undersøgelsen af hensættelsesprocenten

kun indeholder datagrundlag for banker som også kunne drives videre i 2009. Banker med

betalingsproblemer er ikke indeholdt.

Rapporten forholder sig ikke til om typen af branche påvirker incitamentsordninger, men

ligger i stedet op til, at der er forhold i branchen som kan antages, at have en påvirkning på

udformningen af ordningerne.

Der bliver analyseret på aktionærforholdene i branchen og om dette har en påvirkning af

incitamentsordningerne. Aktionærforholdene hos de danske børsnoterede banker er præget af

forholdsvis mange småaktionærer85. Det må antages at småaktionærer ikke har det samme

incitament til at overvåge ledelsen og heller ikke har den fornødne indflydelse og indblik i

selskabets finansielle stilling til at kunne vurdere ledelsens beslutninger.

I henhold til rapporten har 64 procent af de danske børsnoterede banker kun småaktionærer i

deres ejerkreds. Endvidere viser tallene at kun 7 procent af bankerne har en kontrollerende

aktionær med en ejerandel på over 20 procent86. I sammenligning til alle de danske

børsnoterede selskaber, hvor selskaber med en ejerkreds kun bestående af småaktionærer

udgør 10 procent og omtrent 66 procent af alle børsnoterede selskaber har en kontrollerende

aktionær87.

Når man snakker om at incitamentsprogrammer skal minimere PA problemerne kræver dette

ganske givet, at der er en PA konflikt – defineret som interessekonflikt mellem

ejendomsretten og beslutningskompetencen jf. endvidere opgavens afsnit 6.2.1. Såfremt

aktionærerne ikke har den fornødne bestemmende indflydelse på beslutningskompetencen kan

denne fordel virke irrelevant.

I 98 procent88 af de danske børsnoterede banker er det et krav, at aktionærerne er

navnenoterede89 hos banken. De enkelte aktionærer har dog kun oplysning om sin egen

beholdning. I betragtning af antallet af banker med udelukkende småaktionærer kan dette

85 Småaktionærer er i rapporten defineret som aktionærer med en ejerandel på under 5 procent af aktiekapitalen.
86 Bechmann & Raaballe (2009) – side 23

87 Bechmann & Raaballe (2009) – side 23

88 Bechmann & Raaballe (2009) – side 23
89 I selskaber med navnenoterede aktier holder banken en aktiebog hvor alle aktionærer registreres med navn og

beholdning.
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bevirke, at aktionærerne har svært ved at finde sammenhold, hvorimod ledelsens i bankerne

sidder inde med oplysningerne.

Endvidere har 84 procent90 af de danske børsnoterede banker i vedtægterne bestemt, at

relevante spørgsmål i forlængelse af årsregnskabet skal være stillet før bankens

offentliggørelse af årsregnskabet. Aktionærerne har dermed ikke mulighed for at stille

relevante spørgsmål til generalforsamlingen, selvom størstedelen af de oplysninger som de får

fra bankerne, først kommer fra årsregnskabet. Denne vedtægtsmæssige bestemmelse anses for

at virke udhulende på oplysningspligten samt fratage aktionærerne en del af deres indflydelse.

Afslutningsvis nævner rapporten, at i 7991 procent af bankerne sker valget af bestyrelse ikke

af aktionærerne, men disse vælges indirekte af et repræsentantskab, hvorfor den enkelte

aktionær reelt ikke har indflydelse på valget til bestyrelsen.

7.4 Analyse af regelsæt og Corporate Governance

7.4.1 Oplysningspligten og godkendelse

I perioden 1995 – 2006 har der været øget fokus på informationskvaliteten af de oplysninger

som de danske børsnoterede selskaber har leveret. I maj 2007 kom der en rapport som

analyserede på kvaliteten af oplysningerne. Ifølge rapporten havde selskaberne generelt

forbedret informationskvaliteten igennem analyseperioden. Det var bemærkelsesværdigt,

hvorledes nye regelsæt (nye regler fra Københavns Fondsbørs i 2002, samt implementeringen

af IFRS 2 i 2005) har en markant positiv påvirkning af informationskvaliteten.

I 2006 havde 86 af de danske børsnoterede selskaber etableret aktiebaserede ordninger og af

disse selskaber har 65 procent oplysninger, som muliggjorde en værdiansættelse. Af dette

følger at 35 procent af selskaberne leverede oplysninger det enten var for overordnede eller

hvor vigtige oplysninger manglede. Ifølge rapporten opfyldte kun 52 procent af selskaberne

kravene i IFRS 2, som de var underlagt at aflægge årsrapport efter. De to nævnte resultater

anses for at være kritisable.

Rapporten dannede grundlag for regeringens Åbenhedspakke, som blev vedtaget og trådte i

kraft d. 1. juli 2007. I åbenhedspakken var indeholdt ASL § 69 b, som omhandlede

90 Bechmann & Raaballe (2009) – side 24

91 Bechmann & Raaballe (2009) – side 26
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overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. Disse regler skal fremadrettet sikre, at

ethvert incitamentsprogram aftalt med medlemmer af bestyrelsen eller ledelsen er i

overensstemmelse med retningslinjer godkendt på generalforsamlingen.

Formålet er at sikre mere åbenhed og gennemsigtighed på markedet, hvilket undersøgelsen

viser, at der til dels også er brug for. Endvidere skal loven give aktionærerne større

indflydelse.

Efter gennemgangen af reglerne indenfor oplysningspligten og godkendelse synes det

væsentligt, at forholde sig til hvem der har fordel af de skærpelser som har været på området.

Den detaljeringsgrad som selskaberne skal oplyse omkring deres incitamentsprogrammer

synes jeg er meget omfattende. Under forudsætning af at selskaberne levere en

tilfredsstillende informationskvalitet anser jeg, at aktionærernes har mulighed for at få

tilstrækkelig overblik over incitamentsprogrammerne til ledelsen. Det er dog centralt at

bemærke at oplysningspligten kun giver information om allerede foretagne dispositioner.

Aktionærerne får dermed kun et overblik over indgåede aftaler. Der ligger ingen godkendelse

i oplysningspligten.

Dette er til gengæld modsat med ASL § 69 b. Loven sikre at aktionærerne skal godkende de

overordnede retningslinjer. Det er min vurdering at loven har gavnet aktionærernes

indflydelse og åbenheden til ledelsen. Det er dog et vigtigt element, at loven alene sikrer

indflydelse hos aktionærerne og ikke i sig selv har en begrænsende effekt af anvendelsen og

størrelsen af aflønningerne. Endvidere kan loven give aktionærerne en mulighed for at

reducere ulemperne ved incitamentsprogrammer generelt, men alene afhjælper loven ikke

disse.

7.4.2 Corporate Governance

Nørby udvalget og Komitéen for god selskabsledelse har i en rapport offentliggjort en række

anbefalinger, som har sat fokus på Corporate Governance.

I forhold til ledelsens vederlag, herunder incitamentsaflønninger indeholder rapporten også

overordnede anbefalinger til dette område. Det anbefales blandt andet, at vederlaget er

konkurrencedygtigt og at det er rimeligt i forhold til den krævede indsats. Anbefalingerne



Incitamentsaflønning i den finansielle sektor

Kasper Bøgh Larsen

Side 56 af 88

ligger endvidere op til at der bør vedtages en vederlagspolitik, som skal afspejle

aktionærernes interesser og medvirke til, at fremme langsigtede strategier. Politikken bør

være gennemsigtig og forståelig for aktionærerne og bør offentliggøres for at skabe mere

åbenhed.

Rapporten anbefaler at bestyrelsen ikke aflønnes med aktiebaserede optionsordninger. Hvis

direktionen aflønnes med aktiebaserede ordninger bør disse gøres revolverende, og

udnyttelseskursen bør være højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. Det anbefales

endvidere at årsrapporten indeholder samlede, klare og overskuelige oplysninger om

aflønningen til direktionen således, at den enkelte aktionær kan få et overblik om

vederlagspolitikken overholdes, samt om incitamentsordningerne er inden for de overordnede

retningslinjer vedtaget på generalforsamlingen.

De første anbefalinger fra Nørby-udvalget i 2001 blev betragtet som soft law, hvilket betyder

at selskaberne selv kunne implementere de anbefalinger som de fandt hensigtsmæssige og

ønskelige. Københavns Fondsbørs nedsatte Komitéen for god selskabsledelse som løbende

skulle opdatere Nørby-udvalgets rapport, men komitéen har holdt fast på at anbefalingerne

ikke skulle være lovkrav.

I 2007 blev der lavet en redegørelse over hvorledes de børsnoterede selskaber på C20-

indekset fulgte anbefalinger, samt ”Følg eller forklar” princippet. Denne redegørelse viste at

kun 2 af de 18 selskaber i undersøgelse valgte at følge anbefalinger helt. Af de resterende 16

selskaber fulgte halvdelen ikke ”Følg eller forklar” princippet.

Dette må anses at være kritisabelt eftersom selskaberne har forpligtet sig til, at følge

Københavns Fondsbørs’ regelsæt. Endvidere kan det sætte tvivl om effekten af princippet

såfremt selskaberne ikke følger kravet. Redegørelsen undersøgte også hvilke anbefalinger,

som selskaberne afviger fra. Her var det især oplysninger om vederlag til ledelsen samt

anbefalinger, der påvirker ledelsens uafhængighed. I henhold til EU-kommissionen

henstilling var det især disse to punkter, som man anså vigtigst i forhold til aktionærernes

interesser og det kan derfor virke absurd, at det er disse anbefalinger selskaberne udviser

størst modvilje mod gennemsigtighed på.
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Det kan derfor diskuteres, om anbefalinger bør gøres lovpligtige. Jeg mener ikke, at dette er

det mest hensigtsmæssige. Såfremt anbefalingerne blive gjort lovpligtige, vil dette skabe et

større administrativt pres på staten, som skal kontrollere at reglerne overholdes. Endvidere

ligger udvalget op til, at visse af anbefalingerne ikke er hensigtsmæssige for alle brancher.

Staten vil derfor skulle forholde sig til, om det er korrekt, at det enkelte selskab ikke anvender

disse anbefalinger.

Selskaber skal forholde sig til, hvilke anbefalinger de anser for hensigtsmæssige, hvilket er

”Følg eller forklar” princippet, som danske børsnoterede selskaber allerede skal følge.

Undersøgelsen af informationskvaliteten jf. opgavens afsnit 7.1.5, viste at selvom det er

lovkrav medfører det ikke, at oplysningspligten har et acceptabelt niveau. Jeg mener at der

bør være større fokus på opretholdelse af ”Følg eller forklar” princippet, samt at selskaberne

overholder oplysningskravene i IFRS, frem for øget lovgivning.

Jeg mener dog at man svækker troværdigheden af anbefalingerne ved løbende, at gøre enkelte

af dem til lovkrav. For mig giver det en opfattelse af, at man giver anbefalingerne et forsøg,

når man mister tålmodigheden med selskabsledelserne på enkelte områder gør man dele af

anbefalingerne lovpligtige.

Man kan spørger sig selv om det udelukkende er det mindre betydningsfulde anbefalinger der

er tilbageværende?

Dette mener jeg kunne som nævnt ville løses med større fokus på ”Følg eller forklar”

princippet. Komitéen for god selskabsledelse kunne eventuelt kategorisere anbefalingerne i

primære og sekundære anbefalinger. De primære er de anbefalinger som der fra politisk side

er stor opmærksomhed om og som man anser for særlig vigtigt, at selskaberne forholder sig

til. De sekundære anbefalinger ville være de anbefalinger som stadig kunne give selskaberne

konkurrencemæssige fordele, men som ikke har samme samfundsmæssig betydning, såfremt

selskaberne ikke følger disse. Selskaberne skulle således i henhold til ”Følg eller forklar”

princippet relativt detaljeret beskrive hvordan de har forholdt sig til de primære anbefalinger,

mens de sekundære anbefalinger kunne selskabet forholde sig mere overordnet til.
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7.4.3 Bankpakker

Behovet for indførslen af bankpakkerne har sat fokus på incitamentsordninger hos ledelsens i

pengeinstitutterne. Dette medførte at bankpakke 2 indeholdt en række restriktioner af

ledelsens aflønning.

For banker som ikke har tilmeldt sig bankpakke 2, kom der restriktioner på, at

incitamentsaflønningen højst må udgøre 50 procent af bankdirektørens samlede løn.

Endvidere skulle direktørens lønpakke godkendes på generalforsamlingen eller af et

repræsentantskab for aktionærerne.

Finansforbundet ligger i deres høringssvar mærke til, at ovenstående betingelser gælder for

alle banker, selvom disse banker ikke har tilmeldt sig hjælpepakken.

For banker tilmeldt bankpakke 2 er betingelserne væsentlig mere restriktive. De kan miste en

del af deres fradragsmulighed for direktionslønningerne. Der er kommet øget krav til

oplysningspligten til årsrapporten. Bankerne må ikke etablere nye eller forlænge eksisterende

incitamentsordninger indtil det statslige lån er tilbagebetalt og størrelsen af

incitamentsaflønningen må ikke overstige 20 procent af den samlede grundløn.

Finansforbundet argumenterer i deres høringssvar imod disse betingelser, da de mener at

markedet selv bør regulere deres lønniveau.

Det synes tydeligt at politikkerne har fokuseret på at udgå lignede episoder, som de der er set i

USA. Blandt andet kan nævnes sagen om de amerikanske banker Citigroup og Merril Lynch,

som også er nævnt i opgavens indledning. Bankerne udbetalte 32,6 mia. dollars i bonusser, og

modtog samtidig 175 mia. dollars i hjælpepakke fra den amerikanske stat.

Den 25. september 2009 kom professor Ken L. Bechmann og professor Johannes Raaballe

med rapporten ”Danske bankdirektørers aflønning – incitamentsaflønning eller tag selv

bord?”, hvor de har undersøgt om implementeringen af incitamentsprogrammer øger

indtjeningen hos bankerne om hvordan ordningerne påvirker direktionens risikovillighed samt

om der er forhold i branchen, der har påvirket omfanget af incitamentsprogrammer. Alle

rapportens analyser er beregnet på baggrund af finansielle tal i årsrapporterne.
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Rapporten tog udgangspunkt i egenkapitalforretningen for de børsnoterede danske banker.

Dette nøgletal indikerede at i 2008 havde banker med incitamentsprogrammer til direktionen

havde væsentlig dårligere indtjening end banker uden ordninger. Dette skal ses i lyset af, at

markedet er inde i en reel krise, hvor risikobetingede udlån i mange situationer har vist sig at

give væsentlige tab. Analysen viser også at egenkapitalforretningen hos banker med

incitamentsordninger var bedre i 2006, hvor markedet var særdeles profitabelt. Resultatet

indikerer, at banker med incitamentsordninger tjener bedre i højkonjunkturperioder, men taber

mere i lavkonjunkturperioder. Dette stemmer overens med, at direktioner med

incitamentsordninger skal være mere risikovillige, hvilket også leder til større tab ved

nedgangsperioder.

Den endelig konklusion giver i sig selv ikke anledning til bekymring for fortalerne for

incitamentsordninger, da dette må forventes når man ønsker, at ledelsen er mere risikovillig.

Dog må det forurolige fortalere for incitamentsaflønning, at forskellen i 2008 på 16,04

procentpoints lavere egenkapitalforretning hos banker med incitamentsordninger ikke

kompensere ved en signifikant højere egenkapitalforretning i 2006, hvor forskellen var 2,78

procentpoints højere hos banker med ordninger.

Rapporten analyserer også på, om incitamentsprogrammer til direktionen har påvirkning for

bankens risikostyring samt udlånspolitik. Resultatet af analysen viser, at banker med

incitamentsordninger har et væsentlig indlånsunderskud. Hvor banker uden ordninger i

gennemsnit har 12 procent indlånsunderskud udgør dette tal for banker med ordninger 39

procent.

Endvidere indikerer resultaterne i rapporten, at banker med incitamentsprogrammer har en

væsentlig mere aggressiv udlånspolitik. På baggrund af hensættelsesprocenten kan det ses i

rapporten, at banker uden incitamentsprogrammer i gennemsnit har en hensættelsesprocent på

1,1 procent, mens tallet for banker med ordninger udgør 2,51 procent.

Analysen af hensættelsesprocenten indeholder endda kun banker der ”overlevede” 2008.

Som nævnt tidligere i opgaven kan der være flere forhold der kan påvirke disse tal, men

meget tyder på, at bankerne, som har en incitamentsaftale med direktionen har taget væsentlig

større risici. Overordnet har de satset på mere risikable projekter, hvilket har betydet at en

væsentlig større andel af deres udlån er blevet tab end banker uden ordninger. Endvidere har

de satset på flere og større udlån, uden af størrelsen af indlånene er fulgt med.
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Om det er uprofessionel ledelse fra bankdirektørernes side eller om der er en anden grund,

kan der kun gættes på, men noget tyder på at aktionærforholdene i branchen kan have en

indflydelse på, hvordan incitamentsordninger bliver sammensat.

Aktionærforholdene i bankbranchen er kendetegnet ved at mange børsnoterede banker kun

har småaktionærer i ejerkredsen. Endvidere har bankerne indført vedtægtsbestemmelser, som

i realiteten medvirker til, at forringe aktionærernes indflydelse.

Rapporten konkluderer, at aktionernes indflydelse er tæt på ikke-eksisterende og skriver

blandt andet i sin konklusion:

”Der er således intet, der taler for, at aktie- og bonusaflønning i danske banker isoleret fra

aktiemarkedet er givet af aktionærerne. En sådan aflønning er snarere taget af direktionen.

Når pengekassen står frit fremme på bordet, vil nogle straks rage til sig, andre venter måske

til lyset bliver slukket og andre igen kunne ikke drømme om at tage af kassen.92”

Om indflydelsen og forhandlingen af incitamentsordninger er gået sådan til, mener jeg ikke

man kan konkludere på baggrund af analyserne, men meget tyder dog på at

incitamentsordninger har fokuseret på nogle forkerte parametre, hvilket har bevirket, at

bankerne, der har anvendt ordningerne, ikke har fået den ønskede effekt ud af ordningerne.

Blandt de aktuelle sager i Danmark kan nævnes sagen om Roskilde Bank.

Sagen tiltrak i 2008 meget opmærksomhed, eftersom Nationalbanken sammen med ”Det

Private Beredskab” overtog aktiviteterne i banken den 25. august 2008.

Det forhold der især vakte forargelse i samfundet var, at den tidligere administrative direktør

Niels Valentin Hansen som en del af hans incitamentsaftale fik tildelt 200.000 aktieoptioner

og den øvrige ledelsen fik 300.000 aktieoptioner.

Optionerne tildelt direktionen i Roskilde Bank blev givet med en udnyttelseskurs på 122,6 kr.

i 2003 og med en retserhvervelsesperiode på 5 år. Da aktiekursen i starten af 2007 var på det

højeste niveau var denne 677 kr. per aktie hvilket havde resulteret i en værdi på omkring 277

mio. kr. Grundet finansrygter omkring bankens dårlige økonomi faldt aktiekursen dog

drastisk i løbet af 2007, hvilket betød at markedsbørsen på retserhvervelsestidspunktet var

faldet til 232 kr. per aktie, da den tidligere direktør Niels Valentin Hansen udnyttede sine

92 Bechmann & Raaballe (2009) – side 25
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optioner den 14. april 2008, mens bankdirektør Arne Wilhelmsen og underdirektør Stig Bo

Jensen udnyttede deres optioner den 30. april 2008 til en kurs på 219 kroner per aktie93.

Nationalbanken har efter deres overtagelse af banken fremhævet at en væsentlig andel af

bankens udlån var placeret i højrisiko ejendomsprojekter94, samtidig med at banken direkte

har opfordret bankkunder til at købe aktier i banken95. Det første forhold har på kortsigt

påvirket aktiekursen, men har været med til at grundlægge et usikkert fundament for banken.

Det andet forhold må antages at have skabt en kunstig efterspørgsel efter bankens aktier,

hvilket har pustet kursen unaturligt op.

Om betingelserne i bankpakkerne er uretfærdige, kan være svært at forholde sig til.

Overordnet kan det synes mærkeligt at banker, som har fravalgt statslånet i bankpakke 2, skal

underlægges øvrige reguleringer. Modsætningsvis har finans krisen også bevist, at bankerne

er underlagt et statsligt sikkerhedsnet således, at man fra statsligt hold sørger for, at bankerne

ikke går konkurs. Jeg finder det besynderligt at bankerne ligges under disse restriktioner

selvom de ikke har tilmeldt sig bankpakke 2. Såfremt man ønsker er at bankerne skal drives

med en sund ledelsesstrategi, staten skal ellers rydde op for de ”usunde” banker, forekommer

det bedre gøre op med aktionærforholdene generelt. Jeg finder det kritisabelt at man i bankens

vedtægter kan bestemme, at det er et repræsentantskab der vælger bestyrelsen og ikke

generalforsamlingen.

Betingelserne for banker der tilmelder sig bankpakke 2 må til gengæld være en politisk sag.

Såfremt bankerne har været drevet på en måde som nødvendiggøre, banken er tvunget til at

låne penge hos staten til 9-12 procent, må det sætte store spørgsmålstegn ved ledelsens

kompetencer. At disse mister muligheden for incitamentsordninger forekommer at være mere

rimeligt.

7.5 Delkonklusion – Del II

Siden 1999 har danske børsnoterede selskaber være forpligtet til at give detaljerede

oplysninger omkring deres incitamentsaflønning. Regnskabsvejledning 20 er et forsøg på, at

give selskaberne en vejledning til, hvordan de kunne sikre, at årsrapporten indeholdt alle

93 Tallene stammer fra www.roskildebank.dk
94 http://www.business.dk/article/20080711/finans/707110028/

95 http://borsen.dk/investor/nyhed/161161/
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relevante informationer96. Det er dog især ved kravet fra Københavns Fondsbørs i 2005

hvorefter, alle selskaber skulle aflægge årsrapport efter IFRS 2, at selskaberne har mærket den

mest markante skærpelse af oplysningspligten. I henhold til standarden skal selskaberne

indregne dagsværdien af incitamentsprogrammet samt oplyse om alle relevante oplysninger i

årsrapporten således, at regnskabsbrugeren selv kan foretage en værdiansættelse, samt få

overblik over hvorledes incitamentsaflønningen påvirker selskabets finansielle stilling.

I foråret 2007 vedtog Folketinget ASL § 69 b som foreskriver, at danske børsnoterede

selskaber skal godkende nogle overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til

ledelsen. Retningslinjerne skal godkendes på selskabet generalforsamling og efterfølgende

offentliggøres på selskabets hjemmeside. Loven skulle styrke aktionærernes mulighed for at

forstå bestyrelsens og direktionens dispositioner.

Jeg mener, at aktionærerne er styrket efter indførslen af loven. Aktionærerne har mulighed for

at beskæftige sig med retningslinjerne for incitamentsprogrammer til ledelsen før indgåelsen

af aftalen. Den mulighed havde de ikke før.

God selskabsledelsen har inden for det seneste årti fået stadig øget fokus, men det var især

rapporten om god selskabsledelse fra Nørby-udvalget i 2001, hvor der blev sat konkrete

anbefalinger på, hvordan god selskabsledelse skulle være. Efterfølgende er anbefalingerne

blevet revideret af Komitéen for god selskabsledelse, men rapportens grundlæggende

anbefalinger og struktur er bevaret fra den oprindelige rapport. Anbefalingerne er endvidere

blevet fulgt op af lovgivning, hvilket har betydet, at enkelte af anbefalingerne nu er

lovpligtige at følge.

Endvidere har Københavns Fondsbørs, efter henstilling fra EU-kommissionen implementeret

”Følg eller forklar” princippet, hvor de danske børsnoterede selskaber skal følge

anbefalingerne eller forklare hvis anbefalingerne helt eller delvist ikke følges.

I forbindelse med den finansielle krise har der fra politisk side været enighed om at tilbyde de

danske pengeinstitutter to hjælpepakker.

Formålet med hjælpepakkerne er at give pengeinstitutterne et middel til at komme igennem

den krisen – ved kapitaltilførsel samt indskudsgaranti.

96 Følger af ÅRL § 13, stk. 1, nr. 3
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Med hjælpepakkerne fulgte dog nogle betingelser, som var opdelt i to niveauer. De knap så

restriktive regler er gældende for alle danske pengeinstitutter, hvorimod de mere restriktive

regler kun er gældende for banker der er tilmeldt bankpakke 2.

En væsentlig andel af disse betingelser var direkte rettet mod pengeinstitutternes anvendelse

af incitamentsaflønning til direktionen.
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8. Del III – Fremtidens fælles principper

Del III vil forholde sig til hvilke politiske forslag vedrørende incitamentsaflønninger, som er

aktuelle i debatten. Opgaven vil analysere på forslagene ud fra et teoretisk synspunkt

(gennemgået i del I), sammenholde forslagene med den gældende lovgivning (gennemgået i

del II), samt afslutningsvis gennemgå de økonomiske konsekvenser ved forslagene og

forholde sig til, hvorfor der fra politisk side vurderes et behov for øget regulering.

Nogle af forslagene er kommet fra udenlandske politikere og kan repræsentere enten et

forslag til nye nationale lovgivninger (for eksempel USA) eller nye fælles retningslinjer for

flere lande (for eksempel den Europæiske Union). Alle forslagene vil dog blive analyseret på

baggrund af den gældende danske lovgivning.

Fra fremtrædende politikere verden over synes det fælles budskab at være klart:

Incitamentsaflønningerne bør i større omfang blive reduceret til et mere acceptabelt niveau.

Blandt andet udtalte den nuværende amerikanske præsident Barack Obama følgende efter et

møde med den amerikanske finansminister Timothy Geithner:

”Det er topmålet af uansvarlighed. Det er skammeligt. Firmaer må vise mere

tilbageholdenhed og udvise mere disciplin97”

Som den følgende gennemgang vil vise, er der dog langt fra enighed omkring, hvordan målet

nås. Mange af forslagene er i deres nuværende form kun rettet mod pengeinstitutter.

Lovforslagene vil blive redegjort for i deres ordlyd, men del III vil endvidere diskutere

muligheden for at implementere disse til de øvrige børsnoterede selskaber.

Debatten omkring nye lovforslag har især været præget af hvilke konklusioner der kom ud af

G20-topmødet i Pittsburgh, USA. Dette har dog ikke betydet at debatten har stået stille imens.

97 http://borsen.dk/politik/nyhed/150069/
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8.1 Danske lovforslag

I Danmark diskuterer politikkerne fortsat, hvordan de skal begrænse omfanget af

incitamentsaftaler til især ledelsen i bankerne. De fleste politikker har dog ventet på

konklusionen fra G20-topmødet i Pittsburgh, hvorfor der i dette afsnit kun vil blive

gennemgået et forslag fra folketingsmedlemmet fra Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl.

8.1.1 Selskabsretlige regler

Kristian Thulesen Dahl har i et interview med dagbladet Information udtryk bekymring over,

at blandt andet EU-kommissions formand José Manuel Barroso ønsker regulering af, hvor

meget selskaberne må udbetale i incitamentsaflønninger til ledelsen jf. endvidere opgavens

afsnit 8.2.1. Kristian Thulesen Dahl udtaler i artiklen:

”Det har været vanvittigt at se på, hvordan mange højtlønnede i erhvervslivet bare har taget

for sig af retterne med optionsprogrammer, som har givet anledning til, at virksomhederne er

blevet pumpet for penge. Løsningen er bare ikke i første omgang, at EU eller den danske stat

bestemmer lønniveauet i erhvervslivet98”

Han ønsker i stedet for større åbenhed og offentlighed omkring vederlaget til ledelsen og

foreslår en selskabsretlig lovgivning gældende for danske børsnoterede selskaber. Loven skal

stille krav om, at lønpakker til direktionen bliver godkendt af generalforsamlingen i lighed

med restriktionerne i bankpakke 2 – bare gældende for alle børsnoterede selskaber. Kristian

Thulesen Dahl ligger endvidere op til, at selskaberne før generalforsamlingen skal

offentliggøre deres forslag til lønpakker således, at aktionærerne har mulighed for at forholde

sig til de forskellige pakker inden generalforsamlingen samt sammenligne selskabets pakke

med andre selskaber.

Det overordnede mål er at skabe mere gennemsigtighed omkring direktionslønningerne og

forslagets struktur minder også om hvad Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger

foreslår, jf. opgavens afsnit 7.2.2. Anbefalingerne ligger dog op til at selskaberne vedtager en

98 http://www.information.dk/160289
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lønpolitik på generalforsamlingen som offentliggøres, samt at det sikres at efterfølgende

lønpakker er i overensstemmelse med selskabets lønpolitik.

I interviewet står der ikke, hvor detaljeret oplysninger omkring lønpakkens udformningen skal

være. Jeg mener umiddelbart, at det vil være svært at få gennemført forslaget, da der ligges op

til at offentliggøre oplysninger, som selv intern i selskaberne meget få har kendskab til99.

Havde forslaget derimod været godkendelse af en lønpolitik, anser jeg det for mere

sandsynligt, at forslaget kunne få opbakning. Dermed havde det også været i

overensstemmelse med anbefalingerne.

8.2 Internationale lovforslag

I den seneste tid op til skrivningen af denne opgave, har der især internationalt været en debat

omkring incitamentsaflønninger. Dette skyldes primært at statslederne fra G20-landene har

sat sig for at komme med en fælles holdning til, hvordan de effektivt begrænser omfanget af

incitamentsordninger.

Efter G20-topmødet i London den 2. og 3. april 2009 var der enighed mellem landene at:

”Der bør vedtages sunde fælles principper for god virksomhedsledelse og aflønningspraksis

for at undgå kompensationsordninger, der tilskynder til at løbe for store risici.

Kompensationsordninger bør gennemgås af tilsynsførende, som støttes af en effektiv

håndhævelsesordning”100

Som det fremgår af ovenstående citat var landene enige om, at der skulle vedtages fælles

principper. Grundet den aktuelle krise var statslederne enige om, at de fælles principper skulle

vedtages på næste G20-topmøde i Pittsburgh, USA101.

Der bør i den forbindelse nævnes, at både England, Tyskland, Frankrig og EU permanente

pladser ved G20-topmødet. Op til topmødet meldte England, Tyskland og Frankrig en fælles

99 Vurderes ud fra egne erfaringer som revisor. Internt i store selskaber er det i praksis således, at bestyrelsen og

løn bogholderne er de eneste der har kendskab til direktørens løn.

100http://ec.europa.eu/danmark/documents/alle_emner/okonomisk/090331_formandskabets_konklusioner_g20.pd

f - side 3

101 Mødet afholdte den 24. og 25. september 2009
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strategi ud gennem et åbent brev til den svenske statsminister Frederik Reinfeldt102. Endvidere

kom EU-kommissionen allerede i april 2009 med et oplæg til fælles principper.

8.2.1 Fremtidige fælles principper – EU-kommissionen

Efter G20-topmødet i London anså EU-kommissionen det for vigtig at forholde sig til

incitamentsaflønning til banker. Derfor udarbejdede kommissionen forslag til en henstilling

som EU-landene kunne forholde sig til. Henstillingen blev endelig offentliggjort på

kommissionens hjemmeside den 30. april 2009103.

Forslaget til henstillingen indeholdte følgende principper (bemærk at det alene er banker og

andre investerings- og kreditselskaber der er omfattet)104:

 At indføre en bindende forpligtelse for selskaberne til at have en vederlagspolitik der

fremmer sund og effektiv risikostyring.

 At en national myndighed fører tilsyn med de vedtagne vederlagspolitikker. Tilsynet

skal have bemyndigelse til at pålægge selskabet økonomiske sanktioner såfremt

vederlagspolitikken ikke fremmer sund og effektiv risikostyring.

 At den vedtagne politik endvidere fremmer langsigtede interesser og

tilsynsmyndigheden skal have mulighed for, at annullere indgående aftaler såfremt

disse er uforsvarlige, taget selskabets finansielle stilling i betragtning.

 At oprette et fælles europæiske finanstilsyn som skal rådgive medlemslandenes

nationale finanstilsyn. Tilsynet skal kunne stille forslag til ny praksis og nye

standarder hos de enkelte nationale finanstilsyn.

Det skal bemærkes at EU-kommissionens henstilling ikke indeholder direkte begrænsninger

af det samlede vederlag til ledelsen, herunder incitamentsaflønning. Dette er på trods af EU-

kommissionens formand José Manuel Barroso offentligt har udtryk, at han gerne ser et loft på

102 Frederik Reinfeldt skulle repræsentere EU til G20-topmødet.
103

http://ec.europa.eu/news/economy/090430_da.htm

104 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/com2009/Leg_Proposal_Adopted_1307.pdf - side 9

- 12
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bankbonusserne vedtaget af EU-landene105. Dette synspunkt har der dog ikke været

opbakning for i EU-kommissionen.

Forslaget til den nye henstilling indeholder dog krav til bankerne om at indføre

vederlagspolitik. Hvis man ser på Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger er dette

ligeledes et punkt som der anbefales – jf. opgavens afsnit 7.2.2.

Vederlagspolitikken skal sikre at bankernes vederlag til ledelsen er forsvarlig taget selskabets

finansielle stilling i betragtning.

Forslaget indeholder endvidere forslag til oprettelse af en national tilsynsmyndighed.

Tilsynsmyndigheden skal have bemyndigelse til at udstede bøder samt annullere allerede

indgåede aftaler.

Jeg mener at henstillingen om at oprette en national tilsynsmyndighed er et godt forslag, da

det fokuserer på det område, hvor selskaberne halter mest efter – overholdelse af allerede

gældende lovgivning på området indenfor oplysningspligten. Man kunne jo forestille sig, at

det blev selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer, der fik til opgave, at kontrollere

selskabets vederlagspolitik, at ledelsens lønpakker overholdte politikken, samt at politikken

var forsvarlig set i forhold til selskabets finansielle stilling. I forbindelse med den lovpligtige

revision forholder revisorerne sig allerede til samlede vederlag til direktionen.

Tilsynsmyndigheden kunne lægge hos Finanstilsynet som udvalgte tilfældige banker og

forholdte sig til revisorerne konklusioner.

Der er endvidere sandsynlighed for, at revisorerne dermed ville have større fokus på, at

årsrapporterne overholder oplysningspligten i henhold til IFRS – et punkt som ikke har været

tilfredsstillende indtil nu, jf. opgavens afsnit 7.1.5.

Det helt nye i forslaget er ønsket om at oprette et fælles europæisk finanstilsyn (på samme

måde som USA har organisationen SEC106). EU-kommissionen ligger ikke op til, at tilsynet

skal have myndighed over de nationale tilsyn, men at det udelukkende skal rådgive og stille

forslag om ny praksis og nye standarder til de nationale tilsyn. EU-kommissionen ligger op

til, at det sanktionsansvar stadigvæk skal ligge hos de nationale myndigheder. Endvidere skal

105 http://politiken.dk/erhverv/article792612.ece

106 SEC står for (U.S.) Securities and Exchange Commission
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tilsynet medvirke til, at EU hurtigt kan reagere og koordinere i forbindelse med lignede kriser

i fremtiden.

8.2.2 Fremtidige fælles principper – Åbent brev

I starten af september skrev den tyske kansler Angela Merkel, den franske præsident Nicolas

Sarkozy og den britiske premierminister Gordon Brown et åbent brev til EU-formanden på

daværende tidspunkt den svenske statsminister Frederik Reinfeldt, hvor de gav udtryk for en

fælles holdning til hvilke principper EU burde kæmpe for, at få gennemført på G20-topmødet.

Brevet indeholdt følgende forslag til fælles principper rettet mod bankbranchen107:

 Øget gennemsigtighed hos bankerne ved at forøge oplysningskravene til et passende

niveau.

 Oprettelse af interne løn-komitéer i bankerne som skal vedtage overordnede

lønpolitikker for selskabets ledelse. Lønpolitikkerne bør indeholde:

o Begrænsning af hvor meget incitamentsaflønningen må udgøre af den samlede

årsløn.

o Regler som sikre at ordningerne først kan udnyttes efter et passende tidsrum.

o Forbud mod generelle bonusser108

 Mulighed for de nationale regeringer at forbyde finansielle selskaber, at drive forretning

i landet såfremt de ikke følger de ovenstående principper – gælder primært

udenlandske selskaber, da nationale selskaber vil være omfattet af den nationale

lovgivning.

 Mulighed for at begrænse samlede incitamentsaflønning i banken til en procentdel af

enten omsætning eller resultat.

I henhold til det åbne brev ønsker de tre statsledere mere gennemsigtighed hos bankerne. Det

vurderes at dette punkt ikke vil give væsentlige forandringer hos danske børsnoterede banker,

da disse allerede skal aflægge årsrapport efter IFRS og at oplysningskravene i henhold til

107 http://www.number10.gov.uk/Page20496

108 Generelle bonusser er defineret i brevet som aftaler som har karakter af incitamentsaftaler, men hvor

betingelserne er så overordnede at ledelsen reelt ikke skal gøre noget for, at opfylde betingelserne.



Incitamentsaflønning i den finansielle sektor

Kasper Bøgh Larsen

Side 70 af 88

IFRS allerede er meget omfattende. Som nævnt tidligere kræver dette dog at selskaberne

efterlever oplysningskravene hvilket undersøgelse fra 2006 viser ikke er blevet gjort i alle

tilfælde jf. opgavens afsnit 7.1.5.

De foreslår endvidere at bankerne skal nedsætte en intern løn-komité som skal vedtage

overordnede lønpolitikker for selskabets ledelse. For danske banker der har tilmeldt sig

bankpakke 2 er der krav om, at generalforsamlingen godkender lønpakken for direktionen,

eventuelt nedsætter et repræsentantskab med formål at godkende lønnen jf. opgavens afsnit

7.3.1. I forslaget her er det de overordnede politikker, men restriktionerne har sammen

kendetegn. Formålet anses at give aktionærerne større indflydelse på det samlede vederlag,

herunder incitamentsordninger som gives til ledelsen.

De tre statsledere ønsker endvidere at banker ikke skal kunne udbyde deres ydelser i de

enkelte EU-lande såfremt, at de ikke forpligter sig til, at følge lovgivningen. Sådan lovgivning

ses allerede i EU-landene i andre brancher, men er ikke set inden for den finansielle branche

før.

De opfordrede endvidere til at undersøge muligheden for at begrænse incitamentsaflønningen

til en procentdel af enten omsætning eller resultat. I lighed med den danske bankpakke 2

indeholdt forslagene i det åbne brev en mulighed for at begrænse omfanget af bonusserne.

Som det kan ses af gennemgangen af holdningen fra EU-kommissionen og de tre statsledere,

er der enighed omkring mange af de overordnede restriktioner og eftersom disse tre

statsledere endvidere sidder med stor indflydelse og magt i EU generelt synes det sandsynligt,

at EU inden for en overkommelig fremtid vil pålægge medlemslandene, at indføre mere

restriktive regler for de europæiske banker.

Med en nogenlunde samlet Union var det derfor øget fokus på G20-topmødet i Pittsburgh og

hvilke aftaler og forpligtelser som landene ville aftale.

USA havde forud for mødet meldt ud af de ikke ønskede en aftale med restriktioner af

størrelsen af incitamentsprogrammer109, men i stedet ønskede øget tilsyn ved at oprette

nationale forbrugerråd, som skulle kontrollere om bankerne dispositioner var økonomisk

forsvarlige samt sikre tilstrækkelig gennemsigtigheden i branchen110.

109 http://politiken.dk/udland/article782831.ece

110 http://www.berlingske.dk/verden/klare-udspil-fra-usa-foer-g20-moede
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8.2.3 Ledernes erklæring efter G20-topmødet i Pittsburgh

Med klare målsætninger fra både EU-kommissionen samt de tre statsledere fra Tyskland,

Frankrig og England var der maksimalt pres på medlemslandene af G20 til at få vedtaget

nogle fælles principper overfor incitamentsaflønning til bankdirektører111.

Efter G20-topmødet blev en erklæring underskrevet af medlemslandene, hvori de blev enige

om følgende principper til at begrænse og kontrollere brugen af incitamentsaflønning i

bankerne112:

 Bankerne skal udarbejde lønpolitikker for aflønning til ledelsen. Lønpolitikken skal

indeholde oplysninger omkring løbetid for aftalerne, samt sikre at

incitamentsaftalerne fremmer sund risikostyring. Banker bør offentliggøre

lønpolitikken.

 Oprettelse af national tilsynsmyndighed for bankerne, som skal sikre at bankerne

overholder gældende lovgivning.

 Mulighed for at det nationale tilsyn kræver en del af incitamentsordningens værdi stillet

som reserve i banken.

 Muligheden for at incitamentsordninger kun udgør en procentdel af omsætningen, hvis

det nationale tilsyn vurderer, at banker ikke drives på en sund forretningsmåde.

Medlemslandene blev enige om, at bankerne skal have udarbejdet en lønpolitik for aflønning

af ledelsen. Det virker derfor uundgåeligt at EU vil implementere principperne i deres

lovgivning således, at det også vil komme til at være gældende for Danmark. Princippet om at

medlemslandene skal sikre, at de opretter en national tilsynsmyndighed, mener jeg ikke vil få

påvirkning for Danmark. Finanstilsynet fører allerede tilsyn med bankerne og sikrer, at

bankerne overholder gældende lovgivning. Om erklæringen kan danne baggrund for, at

Finanstilsynet får øget deres tilsynspligt og sanktionsmuligheder er stadigvæk uvist.

Det vedtagne princip omkring, at det nationale tilsyn kan kræve at en del af

incitamentsordningens værdi låses som reserve, skal blive interessant at se hvordan tilsynet

111 Det skal dog i den forbindelse nævnes at den engelske premierminister Gordon Brown forud for mødet havde

meldt ud, at han alligevel ikke ønskede en begrænsning af størrelsen af incitamentsaflønning.
112

http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm
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vil anvende, såfremt det bliver godkendt af EU i den nuværende form. Hvis Finanstilsynet

kun pålægger kriseramte banker at låse en del incitamentsordningens værdi, mener jeg ikke

princippet vil give øget sikkerhed. Når Finanstilsynet går ind i sagen om en kriseramt bank, er

det oftest, fordi banken har svært ved at overholde de grundlæggende kapitalkrav, som

bankerne er underlagt. I det tilfælde vil det ikke have en betydning om Finanstilsynet pålagde

banken at fastlåse yderligere kapital som reserve.

Til gengæld mener jeg at hvis Finanstilsynet anvender princippet, som jeg i øvrigt mener, er

baggrunden herfor, som et præventivt middel mod banker, vil have den ønskede virkning.

Den største overraskelse ved den erklæring fra G20-topmødet er, at trods modvilje fra USA

og efterfølgende også England mod, at få et princip der regulerede størrelse af

incitamentsaflønningen, blev de alligevel enige om, at de nationale myndigheder kunne

pålægge bankerne, at incitamentsaflønningen kun må udgøre en procentdel af omsætningen.

Det kan dog diskuteres om effekten af princippet i forhold til en fælles restriktion, da

medlemslandene ikke blev enige om procenttallet. Endvidere ligger princippet op til, at det er

op til det nationale tilsyn at bestemme hvilke banker, der skal være omfattet.

Jeg mener ikke dette princip vil have den store betydning for Danmark. Alle banker er

underlagt at bonusløn og andre variable aflønninger må højst udgøre halvdelen af en

bankdirektions samlede løn, inklusive pension, samt for banker tilmeldt bankpakke 2 må disse

højst udgøre 20 procent af den samlede løn.

På G20-topmødet blev der endvidere vedtaget at det internationale komité kaldet Financial

Stability Board (FSB)113 i fremtiden også skulle deltage i koordineringen af de enkelte landes

implementering af principperne og i marts 2010 skal komitéen vurdere, hvorledes

medlemslandene har implementeret principperne i deres nationale lovgivning.

8.2.4 Forslag vedrørende oprettelse af ”Levende testamente”

Alle gennemgåede lovforslag og principper rettet mod bankerne har til formål, at begrænse

omfanget af incitamentsordninger til ledelsen i bankerne. Grunden til, at der i øjeblikket

drives ”heksejagt” på bankerne, er at finanskrisen har vist, at bankerne ikke er underlagt

samme markedskræfter som øvrige selskaber. Chefredaktør Tøger Seidenfaden fra dagbladet

Politiken anfører i sin leder den 5. september 2009, at det er den grundlæggende

113
http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm
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markedsdisciplin at et selskab går konkurs såfremt den ikke drives ordentligt og skriver

endvidere:

”En virksomhed, der ikke må og derfor ikke kan gå konkurs, er ikke længere en privat

virksomhed.114”

Dette er formanden for det britiske finanstilsyn Jonathan Adair Turner enig i. Han udtalte i

forbindelse med sin årlige tale, at den næste store udfordring ligger i at opbygge et nyt

finansielt system. Han ser i den forbindelse nogle væsentlige problemer, som statslederne må

tage stilling til først. Han nævner blandet andet:

”Hvordan man skal behandle store samfundsmæssigt vigtige "too-big-to-fail115" banker”116

Han nævner muligheden for, at oprette et ”Levende testamente” i de store banker, som tvinger

bankerne til at have en beredskabsplan i forbindelse med kriser. Formålet er, at bankerne selv

sørger for at have en plan (testamente) for hvad, der skal ske, hvis banken går konkurs

således, at man minimere tabet for kunderne og samfundet generelt.

Jeg synes idéen er god med, at bankerne bør selv sørge for at genskabe tilliden til ledelsen.

Endvidere vil det stoppe jagten på bankdirektørernes lønninger, hvis der ikke længere var det

statslige sikkerhedsnet der beskyttede store banker. Jeg tror dog ikke, at forslaget har den

ønskede effekt. Hvis det udelukkende skulle være markedskræfter ville bankerne selv skulle

drive en garantifond, som dækkede kundernes indskud, hvis en bank gik konkurs.

Ved en finanskrise har jeg meget svært ved at forstille mig, at en sådan fond ville have den

fornødne kapital til at dække en konkurs på en stor bank eller mange små.

8.3 Analyse af fremtidens fælles principper

Med henblik på forslaget til en skærpelse af de danske selskabsretlige regler, mener jeg ikke,

forslaget i sin nuværende form vil virke efter hensigten, som jeg antager, er at begrænse

114
http://politiken.dk/debat/signatur/article782522.ece

115 Jonathan Adair Turner bruger benævnes ”too-big-to-fail” om banker der på grund af deres størrelse og

vigtighed for samfundet ikke kan gå konkurs.

116 http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2009/2307_at.shtml
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anvendelsen af bonusser. For det første er det selskabsfølsomme oplysninger, der i givet fald

vil være åbne for alle aktionærer – og dermed virker det urealistisk at disse oplysninger ikke

skulle sprede sig til ikke-aktionærer og dermed være offentlig tilgængelig for alle. For det

andet mener jeg ikke, at det er dette forslag, som politikerne skal bruge deres kræfter på, da

jeg antager, at selskaberne, herunder især ledelsen, vil være meget tilbageholdende over for at

skulle gøre sådanne oplysninger tilgængelige. Jeg mener, der er andre forslag, som har en

bedre virkning over for formålet, samt som vil være lettere at få implementeret i selskaberne.

Her kan nævnes forslaget til ny henstilling fra EU-kommissionen. Henstillingen er rettet mod

bankerne og andre kreditselskaber og har til formål at begrænse omfanget af

incitamentsaflønninger i disse selskaber.

EU-kommissionen foreslår: At indføre en bindende forpligtelse for selskaberne til at have en

vederlagspolitik, der fremmer sund og effektiv risikostyring, at alle medlemslande opretter en

national tilsynsmyndighed, som skal sikre, at selskabernes vederlagspolitik er udformet

korrekt, samt at lønaftalerne med direktionen er i overensstemmelse med politikken.

Tilsynsmyndigheden skal endvidere have bemyndigelse til at annullere allerede bindende

incitamentsaftaler, såfremt at disse vurderes uforsvarlige taget selskabets finansielle stilling i

betragtning.

Som nævnt tidligere er det helt nye i kommissionens forslag til ny henstilling, oprettelsen af et

fælles europæisk tilsyn.

Som optakt til G20-topmødet i Pittsburgh, USA, sendte statslederne fra England, Tyskland og

Frankrig en fælles holdning til hvilke fælles principper, som burde indføres for at begrænse

bankernes anvendelse af incitamentsaflønning.

I brevet lagde de op til at øge gennemsigtigheden hos bankerne. Dette skulle sikres ved at

forøge oplysningskravene til et mere passende niveau. Bankerne skal oprette løn-komitéer,

som skal vedtage nogle overordnede vederlagspolitikker for aflønning af bankernes ledelse.

Vederlagspolitikkerne skal indeholde oplysninger om, hvorledes banken sørger for at

begrænse incitamentsaflønningen, regler for længden af retserhvervelsesperioden, samt

forbyde generelle bonusser. I brevet lagde de endvidere op til at det burde undersøges om EU

kunne forbyde banker at tilbyde ydelser til europæiske borgere såfremt bankerne ikke

overholdt de principper, som skulle være gældende for europæiske banker. Der burde også
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undersøges muligheden for at begrænse den samlede incitamentsaflønning i banken til en

procentdel af enten omsætning eller resultat.

Endelig er gennemgået statsledernes erklæring efter G20-topmødet i Pittsburgh, USA. Det bør

understreges at, ifølge erklæringen har medlemslandene kun forpligtet sig til at undersøge

muligheden for at implementere de fælles principper i erklæringen. Det blev dog vedtaget på

G20-topmødet og indskrevet i erklæringen, at den internationale komité Financial Stability

Board (FSB) skulle deltage i koordineringen af de enkelte landes implementering af

principperne. I marts 2010 skal komitéen komme med en rapport der kortlagde hvorledes det

gik med implementeringen hos de enkelte medlemslande. I den forbindelse bør det nævnes, at

eftersom EU deltager som ”medlemsland”, har også Danmark indirekte gennem EU forpligtet

sig til at implementere principperne. Dette vil dog ske igennem en henstilling fra EU-

kommissionen.

I erklæringen forpligtede medlemmerne sig til at undersøge muligheden for, at implementere

principper, der sikrer, at bankerne skal udarbejde lønpolitikker for aflønning af ledelsen.

Politikkerne skal indeholde oplysninger om længden af retserhvervelsesperioden for

incitamentsordninger og endvidere sikre, at indgåede aftaler vil fremme sund risikostyring.

De udarbejdede lønpolitikker skal offentliggøres af bankerne. Erklæringen indeholdt

principper, som skulle sikre, at alle medlemslande fik oprettet en national tilsynsmyndighed

for bankerne. Tilsynsmyndigheden skulle sikre, at bankerne overholder gældende lovgivning

og skal kunne sætte ind med sanktioner. En af sanktionsmulighederne skulle være at kræve en

del af incitamentsordningens værdi låst som reserve i banken. Endvidere ønskede de en

mulighed for, at tilsynsmyndigheden skal kunne fastsætte, at incitamentsordninger kun må

udgøre en procentdel af omsætningen, for banker som ikke drives på en sund

forretningsmåde.

Det anses relevant at beskæftige sig med de principper hvor EU-kommissionen, statslederne

fra England, Tyskland og Frankrig, samt G20-medlemslandene er enige.

EU-kommissionen, statslederne fra England, Tyskland og Frankrig og G20-medlemslandene

er enige om at bankerne bør have en vederlagspolitik der fremmer sund og effektiv

risikostyring. En undersøgelse fra Danmark har vist, at der er indikationer på, at banker med

incitamentsprogrammer har taget større risikoer med størrelsen af deres udlån samt deres
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udlånspolitik (jf. opgavens afsnit 7.3.2). Princippet kunne antyde, at EU-kommissionen og

G20-medlemslandene havde samme opfattelse og ønsker at bankerne i fremtiden kun indgår

incitamentsaftaler, der sikrer, at ledelsen fremmer sund risikostyring. At vedtage en

vederlagspolitik indgår også i Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger (jf. opgavens

afsnit 7.2.2). Derfor tror jeg ikke, at princippet vil få problemer med at blive vedtaget i

Danmark. Jeg mener dog ikke, at det er nødvendigt, at princippet skal gøres gældende for alle

danske børsnoterede selskaber. Dette vil til dels udvande anbefalingernes kraft, da dette ville

betyde, at endnu flere af anbefalingerne gøres til lovkrav og det risikeres, at selskaberne får

det indtryk, at det kun er de vigtige anbefalinger, som gøres til lovkrav – de resterende er ikke

vigtige at følge. Endvidere skal danske børsnoterede selskaber allerede følge ”Følg eller

forklar” princippet, så hvis de ikke har vedtaget en vederlagspolitik, skal de forklare, hvorfor

de ikke finder dette hensigtsmæssigt eller ønskeligt.

De er endvidere enige om at kontrollen af selskaberne skal skærpes gennem oprettelse af en

national tilsynsmyndighed. Hovedformålet med det nationale tilsyn ville være at kontrollere

bankernes vederlagspolitik. For Danmark mener jeg, at Finanstilsynet overholder de krav,

som stilles til det nationale tilsyn og tilsynspligten ville derfor sagtens kunne ligge hos dem.

Statslederne og EU-kommissionen synes endvidere enige, om at tilsynet skal have udvidede

sanktionsmuligheder, selvom der ikke er enighed om de præcise sanktioner.

Jeg synes det mest interessante bliver hvordan Finanstilsynet i givet fald vil bruge disse

sanktionsmuligheder, hvis de bliver godkendt. Der vil givetvis være et pres på Finanstilsynet

for at være proaktive overfor banker med indikationer på problemer. I lighed med, at

revisorerne bliver undersøgt, hvis et selskab går konkurs og revisionspåtegningen er blank117,

tror jeg, der vil komme et pres på Finanstilsynet, hvis en bank får økonomiske problemer og

Finanstilsynet ikke har anvendt sine sanktionsmuligheder overfor banken.

Om det kun er bankbranchen, der skal have et tilsyn eller der også skal være et tilsyn for alle

børsnoterede selskaber kommer an på om der er politisk vilje. Det kræver, at vedtagelse af

vederlagspolitik også gælder for disse selskaber. I givet fald bør det være Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen, som var tilsynsmyndighed for de børsnoterede selskaber, eksklusiv

bankerne.

117 Med udtrykket ”en blank revisionspåtegning” menes en påtegning uden forbehold og/eller supplerende

oplysninger.
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Når røgen fra finanskrisen har lagt sig tror jeg dog der kommer en international diskussion om

kompetencerne i de nationale tilsyn. Fælles for forslagene er som nævnt tidligere et ønske om,

at styrke myndigheden hos de nationale tilsyn. Endvidere lægges op til at tilsynene skal

vurdere om en bank drives på en sund forretningsmæssig måde. Selvom forslagne ligger op til

øget sanktionsmuligheder bør det dog nævnes, at finanstilsynet i Danmark og andre af de

store nationer118, allerede har tilsynspligten med bankerne også før finanskrisen. Det er

bemærkelsesværdigt at der ligges op til en styrkelse af tilsynene, men at der ikke endnu er

diskuteret om tilsynene har de fornødne kompetencer.

Jeg mener det er svært at forholde sig til kompetencerne hos det danske finanstilsyn. Fakta er

at ingen lande gik fri af finanskrisen, samt ingen forudså omfanget af krisen.

For at styrke samfundets tillid til at Finanstilsynet i fremtiden kan identificere kriseramte

banker, kræver det er Finanstilsynet er mere aktive over for bankerne.

Sidste princip gælder begrænsningen af incitamentsaflønningen til procentdel af omsætning

eller resultat. Dette indgår ikke i EU-kommissionens forslag, men det bør dog nævnes at hvor

det åbne brev og G20 erklæringen er fra efteråret 2009, er EU-kommissionens forslag fra april

2009. EU-kommissionens formand José Manuel Barroso har udtalt, at han ønsker restriktioner

på bankernes anvendelse af incitamentsaflønning. Den store uenighed ligger imellem om

restriktionerne kun skal gælde for kriseramte banker eller om de skal gælde for alle banker. I

Danmark har bankpakke 2 allerede indført restriktioner for alle banker, samt mere restriktive

regler for banker tilmeldt ordningen. Derfor tror jeg ikke, at principperne vil betyde noget for

de danske banker, da jeg tror principperne vedtaget i EU vil være mere restriktive end de

danske regler i bankpakke 2.

Jeg tror ikke, at politikerne vil kunne få indført restriktionerne for alle børsnoterede selskaber,

da disse er underlagt reelle markedskræfter og dermed muligheden for at gå konkurs såfremt

ledelsen agere uprofessionelt.

Det sidste forslag fra Jonathan Adair Turner virker mere rigtigt, end de principper som G20-

medlemslandene er blevet enige om. Jeg mener, det bør tages seriøst, når udmeldingen

kommer fra formanden for det britiske finanstilsyn blandet andet på grund af, at hans store

118 Her kan blandt andet nævnes USA, England, Tyskland og Frankrig
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kendskab til bankbranchen generelt. At få genindført markedskræfterne i bankverdenen

således, at disse ikke er sikret af staterne, virker som det mest rigtige – og dog også noget af

det sværeste at få gennemført ordentligt. Personligt kan jeg ikke se, at den finansielle sektor

kan sammensætte en sådan ordning, som vil genindføre markedskræfterne fuldstændig, uden

at staterne fungerer som sikkerhedsnet.

En af grundene til de store incitamentsordninger i bankerne er at aftalerne blev indgået i 2002

- 2006119. Aftalerne sættes nu i kontrast til bankernes nuværende resultater og virker derfor

voldsomme. Det antages derfor endvidere, at bestyrelserne ikke har haft fokus på

betingelserne i aftalerne, da banken med eller uden aftaler alligevel havde skabt resultater.

Finanskrisen og de store tab hos bankerne er derfor ikke kalkuleret i aftalerne, da man slet

ikke havde forventet dem komme.

8.4 Delkonklusion – del III

I opgavens del III er der fokuseret på et forslag til en skærpelse af de danske selskabsretlige

regler. Forslaget skal gøre det lovkrav for danske børsnoterede selskaber at godkende

ledelsens lønpakke. Dette krav gælder allerede for banker, der er tilmeldt bankpakke 2, se

opgavens afsnit 7.3.1.

Endvidere er gennemgået forslag til fælles principper fra EU-kommissionen, det åbne brev fra

England, Frankrig og Tyskland, samt ledernes erklæring efter G20-topmødet. Der er

gennemgået hvilke fordele og ulemper de enkelte forslag giver samt betydningen for

Danmark, såfremt de fælles principper blev indført.

Del III indeholder også en analyse af hvilke interesser de enkelte forslag støtter, herunder om

de medvirker til at reducere de ulemper som er beskrevet i del I og II.

Til sidst i del III er gennemgået et forslag fra formanden for det britiske finanstilsyn Jonathan

Adair Turner, som foreslår, at man i stedet for at begrænse markedskræfterne hos bankerne

lader dem bestemme deres interne forhold selv, men i stedet pålægger bankerne at oprette et

”levende testamente”, som sikrer, at alle banker kan gå konkurs uden at dette har væsentlige

skader for samfundet og kunderne.

119 Dette er antaget da incitamentsordninger hovedsageligt løber over en periode på 3-7 år
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9. Konklusion

Opgaven har gennemgået hvilke typer af incitamentsaflønning, der er de mest anvendte. Der

er beskrevet fordele og ulemper ved de enkelte instrumenter. Der er endvidere forholdt sig til

de fordele og ulemper ved aktiebaserede incitamentsprogrammer generelt.

Ud fra en økonomisk analyse kan det på baggrund af opgaven konkluderes, at de primære

motiver til implementering af incitamentsprogrammer at skabe et økonomisk incitament for

ledelsen, herunder at reducere interessentkonflikten mellem principal – agent. Analysen viste

at incitamentsprogrammer kan medvirke til at agent og principal har samme interesser.

Yderligere kan incitamentsprogrammer tilknytte eksisterende medarbejdere og tiltrække

potentielle medarbejdere. Endelig kan implementeringen være et ønske om at udskyde

omkostningen fra selskabet og likviditetstrækket.

Det konkluderes endvidere på baggrund af den økonomiske analyse, at implementeringen af

incitamentsprogrammer også kan medføre nogle ulemper. Blandt andet kan ordningerne føre

til, at ledelsesstrategien er kortsigtet, hvilket ikke fremmer selskabet langsigtede mål.

Opgaven har beskrevet oplysningspligten primært i årsrapporten, men også i forhold til

børsmeddelelser samt på selskabernes hjemmesider. Det er konkluderet, at ønsket fra politisk

side er at give aktionærerne bedre mulighed for at kunne vurdere ledelsens aflønning.

Oplysningspligten for børsnoterede selskaber, som er genstand for analyse i denne opgave,

anses for at være meget omfangsrig. På baggrund af årsrapporten har aktionærerne mulighed

for at få et overblik over omfanget og vilkårene for incitamentsprogrammerne.

Hvis man ønsker mere gennemsigtighed virker det bemærkelsesværdigt, at en rapport fra

2007 konkluderede, at kun 65 procent af 2006 årsrapporterne fra de danske børsnoterede

selskaber leverede oplysninger, som anvendes til en værdiansættelse af

incitamentsprogrammerne. Dette konkluderes at være stærkt kritisabelt og det påpeges i

opgaven, at selvom der fra politisk side snakkes om skærpelse af lovgivningen tyder resultatet

i rapporten på, at der mangler den fulde effekt af det gældende regelsæt.

Oplysningskravene har dog den svaghed, at de alene vedrører allerede foretagne dispositioner

fra selskabets side. Oplysningerne i årsrapporterne viser udelukkende, hvad ledelsen har

modtaget i vederlag samt eventuelt den nuværende værdi af programmer.
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Man har fra politisk side forsøgt at kompensere denne svaghed ved at vedtage ASL § 69 b.

Loven foreskriver at danske børsnoterede selskaber skal godkende nogle overordnede

retningslinjer for incitamentsaflønning til ledelsen. I opgaven er det konkluderet at loven har

styrket aktionærernes mulighed for at forstå bestyrelsens dispositioner. Endvidere har de efter

indførslen mulighed for at forholde sig til ordningerne, før de godkendes. Det mest negative

ved ASL § 69 b er, at de væsentligste punkter i lovteksten kommer direkte fra anbefalinger

for god selskabsledelse.

Indførslen har dermed medvirket til en svækkelse af anbefalingernes troværdighed. Der er i

opgaven diskuteret fordele og ulemper ved at anbefalinger er softlaw. Komitéen for god

selskabsledelse, som udgiver anbefalinger, mener at anbefalinger skal være en mulighed for

selskaber og ikke en byrde. Efter indførslen af ”Følg eller forklar” princippet er alle selskaber

noteret på Københavns Fondsbørs pålagt at tage aktiv stilling til anbefalingerne. Dermed har

man ønsket at presse selskaberne til, at følge anbefalinger eller komme med en begrundet

forklaring til hvordan man har undladt.

I opgaven er medtaget en redegørelse fra 2007. Den giver dog stof til eftertanke vedrørende

”Følg eller forklar” princippet. I redegørelsen er det undersøgt hvorledes de danske selskaber

på C20-indekset følger anbefalingerne. Redegørelsen konkludere at kun 55 procent af

selskaberne fulgte ”Følg eller forklar” princippet korrekt. Dette er meget bemærkelsesværdigt

når ”Følg eller forklar” princippet skal sikre at selskaberne forholder sig til anbefalingerne.

Det er i opgaven konkluderet, at det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis man først sørger for

at selskaberne følger ”Følg eller forklar” princippet og som nævnt tidligere oplysningspligten,

før man kigger på øget lovgivning på området.

Dette kunne endvidere medvirke til at skabe mere troværdighed om anbefalingerne.

Der er argumenteret for at Komitéen for god selskabsledelse kunne foretage en revision, hvor

man opdelte anbefalingerne i primære og sekundære. Dermed ville fokus være på de

anbefalinger, som man ønsker selskaberne skal forholde sig til.

Opgaven har beskrevet restriktionerne i bankpakke 2, som vedrørte incitamentsaflønning til

bankernes ledelse. I bankpakken er der både regler, som er gældende for alle banker samt

nogle kun gældende for banker der har tilmeldt sig hjælpepakken i bankpakke 2. Hvor

restriktionerne, som gælder for alle banker er meget overordnet, er restriktionerne for banker,
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som har tilmeldt sig hjælpepakken, mere konkrete. Det er i opgaven vurderet underligt, at

banker som ikke har tilmeldt sig hjælpepakken, skal underlægges restriktioner på grund af

andre selskaber i branchen.

Endvidere er det konkluderet, at restriktionerne for banker, der har tilmeldt sig hjælpepakken

primært styrker de samfundsmæssige interesser. Restriktionerne omhandler ikke mere

gennemsigtighed eller indflydelse, men et simpelt forbud om incitamentsaflønning hos disse

banker. Hvis en bank er drevet på en forretningsmåde, som nødvendiggører et statslån med

en forrentning på 9 – 12 procent, sættes der i opgaven store spørgsmålstegn ved ledelsens

kompetencer. At disse mister muligheden for incitamentsordninger, forekommer at være mere

end rimeligt.

I opgaven er der endvidere medtaget en rapport fra 2009 om incitamentsaflønningen til

direktionen i danske banker. I rapporten bankernes indtjening, risikoprofil og udlånspolitik

bliver gennemgået for 2006 og 2008. I henhold til rapportens konklusion har banker med

incitamentsprogrammer været væsentlig mere risikovillige end banker uden, hvilket har

påvirket deres indtjening væsentligt i 2008. Rapporten nævner endvidere, at

aktionærforholdene i den danske bankbranche kan bevirke, at aktionærerne ikke har den magt,

som normalt associeres med en aktionær. Dette skyldes blandt andet, at bestyrelsen vælges af

et repræsentantskab og ikke af generalforsamlingen. Det konkluderes i opgaven, at det er

kritisabelt når det er et fast repræsentantskab, der plejer aktionærernes interesse.

I opgavens sidste del er der først beskrevet hvilke politiske forslag, som anses for mest

sandsynligt at ville præge debatten om incitamentsaflønninger i den kommende fremtid. Der

er endvidere analyseret på de økonomiske konsekvenser for selskabet og samfundet generelt,

såfremt de politiske forslag bliver indført.

Der er fokuseret på et forslag, som Kristian Thulesen Dahl har nævnt i et interview. Forslaget

vedrører øget informations- og godkendelsespligt for danske børsnoterede selskaber.

Endvidere er der fokuseret forslagene til fælles principper fra EU-kommissionen, et åbent

brev fra England, Tyskland og Frankrig, samt hvilke fælles principper der stod i ledernes

erklæring fra G20-medlemslandene.

Disse forslag til fælles principper indeholder en række lighedspunkter, som det er konkluderet

med stor sandsynlighed vil blive implementeret over for bankbranchen. Mest åbenlagt er
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forslaget om, at bankerne bør have en vederlagspolitik, der fremmer sund og effektiv

risikostyring. Endvidere ønskes der en styrkelse af de nationale tilsynsmyndigheder. Dette

sikres ved at øge sanktionsmulighederne for tilsynsmyndighederne.

Jeg tror ikke, at politikerne vil kunne få indført restriktionerne for alle børsnoterede selskaber,

da disse er underlagt reelle markedskræfter og dermed muligheden for at gå konkurs såfremt

ledelsen agere uprofessionelt. I opgaven er det vurderet, at dette er den primære årsag til, at

det er bankerne, som de fleste nye lovforslag er rettet mod. Derfor er det vurderet i opgaven,

at disse selskaber ikke direkte vil mærke økonomiske konsekvenser ved indførslen af fælles

principper. Det anses dog for sandsynligt, at ved en skærpelse af lovgivningen indenfor den

finansielle sektor, vil det indirekte påvirke de fleste andre brancher.

Det er konkluderet i opgaven, at de økonomiske konsekvenser for den finansielle branche

bliver skærpet, samt at der kommer øget tilsyn. Det er som nævnt i opgaven min vurdering, at

indførslen af fælles principper ikke direkte vil påvirke selskabernes vækst- og

indtjeningsmuligheder. Dog vil det neutralisere markedskræfterne for direktørlønninger i den

finansielle branche. Om det vil påvirke branchens evne til at rekruttere nye medarbejder er et

åbent spørgsmål, men jeg mener stadigvæk, at branchen har mulighed for at tilbyde

potentielle nye medarbejdere ordninger, som vil være konkurrencedygtige på markedet.

Afslutningsvis kan det nævnes, at det i opgaven er konkluderet, at hovedformålet med at rette

de fælles politiske forslag mod den finansielle branche er et ønske om, at reducere de

økonomiske konsekvenser for samfundet generelt. Enkelte af forslagene er målrettet direkte

mod at skabe større gennemsigtighed og forståelse for aktionærerne og det er vurderet i

opgaven på baggrund af den økonomiske teoretiske analyse, at dette vil lede til flere politisk

acceptable incitamentsordninger. Hvis aktionærerne fået øget gennemsigtighed med

ordningerne vil dette også øge deres kontrolmulighed af bestyrelsen og direktionen.

Ønsket synes tydeligt: Der er fokuseret på de parter der ubevist har haft en påvirkning på

finanskrisen. Det er fra politisk side vurderet, at især bankerne har haft en skyld i

finanskrisen, eller som Frederik Reinfeldt har udtalt:

”Hvis bankerne tror, at det bare er tilbage til ”business as usual” tager de grundigt fejl120”

120 http://politiken.dk/udland/article795655.ece
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