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1 Indledning 

I perioden frem til den finansielle krises indtræden vandt incitamentsaflønning i stigende grad 

indpas i såvel noterede som unoterede danske selskaber, og en attraktiv bonusordning blev efter-

hånden betragtet som en selvfølge af både arbejdsgivere, medarbejdere og potentielle investorer. 

 Som følge af den finansielle krise er der kommet fornyet fokus på hensigtsmæssigheden af 

danske virksomheders aflønningsstrukturer, herunder anvendelsen af aktiebaseret aflønning.1 Sær-

ligt finansielle virksomheder har været hårdt kritiseret for at vederlægge ledende medarbejdere 

med for store lønpakker. Der er således anledning til at overveje, i hvilket omfang danske virksom-

heder ud fra et virksomhedsøkonomisk optimeringsperspektiv bør anvende aktiebaseret incita-

mentsaflønning, samt hvilke udfordringer etablering af sådanne programmer indebærer. 

 For nylig har lovgiver tilkendegivet, at aktiebaseret aflønning ikke bør favoriseres i skattemæs-

sig henseende i forhold til andre aflønningsformer, og lempelsesreglen i LL § 7 H er derfor blevet 

ophævet. Da beskatningen kan have afgørende betydning for et selskabs beslutning om at indføre 

et incitamentsprogram, giver afskaffelsen af den gunstige beskatningsordning yderligere anledning 

til at se nærmere på emnet. 

 

 

2 Problemstilling 

Anvendelse af aktiebaseret aflønning er et sædvanligt led i virksomheders generelle corporate 

governance. Corporate governance fokuserer traditionelt på børsnoterede selskaber2, som har en 

spredt ejerkreds, men også i unoterede selskaber kan der være behov for fastlæggelse af retnings-

linjer med en helt klar fordeling af rettigheder og ansvar. 

 

2.1 Problemfelt 

Ledende medarbejderes løn er typisk opdelt i et fast vederlag og et præstationsafhængigt vederlag. 

Mens det faste vederlag i princippet betales uden hensyntagen til den ansattes konkrete arbejds-

indsats, afhænger det præstationsafhængige vederlag direkte af de skabte resultater, enten for den 

ansatte, for dennes afdeling eller for hele virksomheden. Det præstationsafhængige vederlag kan 

være omfattet af en traditionel kontantbonusordning eller et aktiebaseret aflønningsprogram, 

hvorefter medarbejderne eksempelvis tildeles fantomaktier, aktier, optioner, tegningsretter eller 

konvertible obligationer. Fordelen ved at anvende et aktiebaseret aflønningsinstrument fremfor en 

                                                 
1 Jf. Ravnsborg (2010). 
2 Den første danske rapport om corporate governance blev udarbejdet af Nørby-udvalget og offentliggjort i 
2001. En af udvalgets anbefalinger var at tildele ledelsesmedlemmer incitamentsaflønning for at skabe inte-
ressesammenfald mellem kapitalejerne og ledelse, jf. Nørby-udvalget (2001). 
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kontantordning er, at aflønningen herved knyttes sammen med virksomhedens værdi og kun 

kommer til udbetaling, hvis de forudsatte økonomiske resultater nås. 

 Formålet med at indføre aktieaflønning kan være at skabe motivation for medarbejderne til at 

yde en ekstra indsats, at knytte medarbejderne til selskabet, at udskyde en del af selskabets lønud-

gifter og/eller at konvertere lønudgiften til en stigning i aktieprisen.3 Endvidere kan der ligge skat-

temæssige overvejelser bag etableringen af aktiebaseret aflønning. 

 I visse brancher er der nærmest tradition for, at virksomhederne har en attraktiv incitaments-

ordning.4 Udadtil kan anvendelse af aktiebaseret aflønning have en positiv effekt, idet virksomhe-

den herved bliver mere attraktiv for potentielle investorer, der som følge heraf kan have en større 

tiltro til virksomheden og dens evne til at fastholde kvalificerede medarbejdere. På ejerniveau kan 

aktieaflønning således blive en betydningsfuld konkurrenceparameter. 

 Inden etablering af et aktiebaseret incitamentsprogram bør der foretages en nøje virksom-

hedsanalyse med henblik på at vurdere, om indførelsen skaber shareholder value. Analysen tager 

naturligt sit udgangspunkt i traditionelle virksomhedsøkonomiske overvejelser om, hvilken incita-

mentsstruktur der må formodes at tilføre virksomheden størst værdi. I analysen må de relevante 

juridiske forhold inddrages, herunder de formelle selskabsretlige krav til etablering og honorering 

af incitamentsprogrammet. 

 Ordningens skattemæssige konsekvenser må ligeledes inddrages i analysen. Efter ophævelsen 

af LL § 7 H beskattes aktieaflønning som udgangspunkt som ethvert andet personalegode, dog er 

der fortsat mulighed for at udskyde beskatningen af optioner og tegningsretter i medfør af LL § 28. 

 Det er endvidere et væsentligt element i analysen, hvordan de forskellige aflønningsinstrumen-

ter værdiansættes, da dette har betydning for virksomhedens omkostninger og dermed for antallet 

af aktieaflønningsinstrumenter. For unoterede selskaber er værdiansættelsen af aktieaflønningsin-

strumenter særlig vanskelig, da de finansielle aktiver ikke handles frit i markedet. Aktiverne må 

derfor værdiansættes skønsmæssigt. 

 Der opstår således en lang række spørgsmål i relation til, hvorvidt danske unoterede selskaber 

overhovedet bør indføre incitamentsaflønningsprogrammer, og – i givet fald – hvilke aflønningsin-

strumenter sådanne programmer bør omfatte. 

 

2.2 Problemformulering 

Formålet med opgaven er at besvare følgende hovedspørgsmål: 

 

Hvilke overvejelser bør danske unoterede selskaber gøre sig forud for 

etablering af et aktiebaseret incitamentsaflønningsprogram? 

                                                 
3 Jf. Banner-Voigt (2009), s. 43. 
4 Jf. Langer & Offendal (2012), s. 19. 
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Hovedspørgsmålet søges besvaret med udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 

 

- Hvilke medarbejdere bør tildeles incitamentsaflønning? 

- Hvilken form for incitamentsaflønning er optimal for kapitalejerne ud fra et virksomheds-

økonomisk synspunkt? 

- Hvilke formelle selskabsretlige krav skal virksomheden opfylde i forbindelse med etablering 

og honorering af aktiebaseret incitamentsaflønning? 

- Hvilken betydning har de eksisterende danske skatteregler for virksomheders valg af aktie-

aflønningsinstrumenter? 

- Indebærer ophævelsen af LL § 7 H en større samlet skattebetaling for medarbejderen og 

selskabet? 

- Hvordan værdiansættes aktieaflønningsinstrumenterne i praksis? 

- Hvilken værdiansættelsesmodel bør anvendes til værdiansættelse af de forskellige aktieaf-

lønningsinstrumenter? 

 

2.3 Begreber 

Efter den nye selskabslovs ikrafttræden anvendes begrebet kapitalandele som samlebetegnelse for 

aktier og anparter, ligesom aktionærer og anpartshavere samlet set betegnes kapitalejere. I afhand-

lingen vil aktionær og kapitalejer henholdsvis aktier og kapitalandele blive anvendt som synonymer. 

 I økonomisk teori anvendes begrebet optioner som samlebetegnelse for køberetter (call optio-

ner) og salgsretter (put optioner). I afhandlingen henviser optioner til køberetter med ret til at er-

hverve aktier i et selskab. 

 Tegningsretter betegnes også i dansk litteratur som warrants. I afhandlingen vil begrebet teg-

ningsretter blive anvendt. 

 

2.4 Afgrænsning 

Afhandlingen vil koncentrere sig om problemstillinger, der knytter sig til danske aktieselskaber5, 

hvor aktierne ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Baggrunden for at fokusere på uno-

terede selskaber er, at der for disse selskaber opstår særlige problemstillinger i relation til værdian-

sættelsen, herunder ved valg af værdiansættelsesmetode. Internationale aspekter, herunder i rela-

tion til aktiebaserede aflønningsinstrumenter med ret til at erhverve aktier i udenlandske koncern-

forbundne selskaber, vil ikke blive behandlet. 

 De aktieaflønningsinstrumenter, som afhandlingen vil fokusere på, er aktier, optioner, teg-

ningsretter og konvertible obligationer. En række andre instrumenter kunne ligeledes være rele-

                                                 
5 Reglerne for anpartsselskaber og aktieselskaber er i vidt omfang ens, og begge selskabstyper er omfattet af 
SEL. I afhandlingen fokuseres dog på aktieselskaber. 
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vante at behandle, herunder fantomaktier, som adskiller sig fra de valgte instrumenter ved at være 

et kontant bonusprogram, der baserer sig på selskabets markedsværdi. Af pladsmæssige hensyn er 

det dog fundet mest hensigtsmæssigt at fokusere på de udvalgte instrumenter. 

 I relation til beskatning vil der blive set bort fra den skattebegunstigende bestemmelse i LL § 7 

A. Det skyldes, dels at bestemmelsen blev ophævet pr. 1. januar 2012, dels at ordningen er en gene-

rel medarbejderaktieordning (og ikke en egentlig incitamentsordning). Afhandlingen vil alene fo-

kusere på individuelle aflønningsmodeller og beskatningsordninger med henblik på at vurdere in-

citamentseffekten. 

 Der vil yderligere blive set bort fra de ansættelsesretlige aspekter, der også findes ved incita-

mentsaflønning.6 Uanset at de ansættelsesretlige regler, herunder funktionærloven og aktieopti-

onsloven, er relevante for problemstillingen, vil der af hensyn til opgavens begrænsede omfang 

blive set bort fra disse. 

 Endvidere vil den rent regnskabsmæssige behandling af aktiebaseret aflønning ikke blive be-

handlet i opgaven, idet det vurderes, at regnskabsreglerne, herunder oplysningsforpligtelserne i 

ÅRL § 98 b, er af mindre betydning for unoterede selskabers beslutning om at etablere en incita-

mentsordning. 

 

2.5 Metode 

Indledningsvist (afsnit 3) vil klassisk økonomisk teori blive inddraget i bestemmelsen af den øko-

nomisk set optimale incitamentsstruktur. Der vil i den forbindelse blive set på baggrunden for an-

vendelse af aktiebaseret aflønning samt de overvejelser, selskaber bør gøre sig i forbindelse med 

valg af aflønningsinstrument. 

 Herefter (afsnit 4) ses nærmere på de strukturelle selskabsretlige rammer og deres betydning 

for valget af aflønningsinstrument. Endvidere analyseres de skatteretlige konsekvenser (afsnit 5), 

som må antages at have stor indflydelse på det endelige valg af incitamentsordning. I denne for-

bindelse anvendes naturligt en juridisk tilgang til behandlingen af problemstillingerne. De lovgiv-

ningsmæssige rammer og de eksisterende skatteregler vil blive sammenholdt med resultaterne af 

den økonomiske analyse. I den forbindelse vil en retsøkonomisk tilgang blive anvendt. 

 Behandlingen af værdiansættelsesproblematikken (afsnit 6) vil basere sig på økonomiske vær-

diansættelsesmodeller som Black-Scholes modellen og binomialmodellen. Disse modeller vil blive 

gennemgået og sammenholdt med Ligningsrådets vejledende formel7. 

 

                                                 
6 Se Schwarz (2004), kap. 3. 
7 Jf. TfS 1995.197. 
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3 Virksomhedsøkonomiske overvejelser 

Hvorvidt en virksomhed bør indføre en incitamentsordning, er grundlæggende en kommerciel be-

slutning. Set fra et rent økonomisk perspektiv bør virksomheders formål være at optimere kapital-

ejernes afkast på lang sigt. Derfor bør incitamentsprogrammer kun indføres, hvis programmerne 

medfører en stigning i det forventede afkast for kapitalejerne. 

 I dette afsnit behandles først principal-agent problemstillingen og mulighederne for at løse 

problemstillingen ved indførelse af incitamentsaflønning. Det vil den forbindelse blive vurderet, 

hvilke medarbejdere der bør omfattes af incitamentsprogrammer. Dernæst ses nærmere på, hvilke 

overvejelser virksomheden bør gøre sig ved valg af aflønningsinstrument, herunder i relation til 

fastsættelse af betingelser og potentielle uhensigtsmæssige følger. 

 

3.1 Principal-agent teorien 

Principal-agent problemstillingen opstår, når ejerskab til og kontrol med virksomheden adskilles, 

og skyldes en grundlæggende målsætningskonflikt mellem kapitalejerne (principalen) og ledelsen 

(agenten). Teorien forudsætter, at både principalen og agenten er nyttemaksimerende og dermed 

handler for at optimere sin egen økonomiske situation. Det indebærer, at når kapitalejerne ansæt-

ter en ledelse til at varetage driften af virksomheden, vil disse ledelsesmedlemmer reelt søge at 

maksimere deres eget udbytte frem for at maksimere virksomhedens værdi. Dette er selvsagt ikke i 

overensstemmelse med principalens interesser, og der opstår derfor en konflikt. Konflikten bestyr-

kes yderligere af, at principalen og agenten ikke har adgang til samme information, og af at princi-

palen har ikke fuld viden om agentens dispositioner. 

 Opdelingen af ejerskab til og kontrol med virksomheden skaber en konflikt som følge af det 

grundlæggende modsætningsforhold, dels mellem kapitalejernes og ledelsens økonomiske interes-

ser, dels mellem kapitalejernes og ledelsens risikoaversion. 

 Agenten antages traditionelt at være mere risikoavers end principalen. Principalen (kapitaleje-

ren) kan investere i en portefølje af værdipapirer og herved eliminere den usystematiske risiko. 

Agentens (ledelsens) risiko kan derimod ikke på samme måde diversificeres, fordi agentens risiko 

knytter sig til ansættelsen i virksomheden. Hvis agenten ikke skaber positive resultater for virk-

somheden, risikerer agenten ultimativt at blive fyret og dermed miste sit indkomstgrundlag, og der 

er derfor en stor risiko forbundet med ansættelsen. Hvis agenten skaber positive resultater for virk-

somheden, får han typisk anerkendelse fra den øvrige ledelse eller kapitalejerne. På sigt kan de 

positive resultater udmønte sig i et højere forventningspres til agenten, og kravene til agentens 

præstationer vil således stige. Idet den risiko, der er forbundet med iværksættelse af projektet, ikke 

står mål med den potentielle økonomiske gevinst for ledelsen, kan ledelsen være tilbageholdende 

med at iværksætte nye projekter med positivt NPV. 
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 Nyttemaksimeringssynspunktet indebærer, at en agent, der ikke overvåges af sin principal, og 

som alene aflønnes med fast løn, vil yde en minimumsindsats for virksomheden. Set fra agentens 

perspektiv er der ikke grund til at yde et større bidrag end nødvendigt for at beholde sit job.8  Hvis 

arbejdsindsatsen – efter agentens opfattelse – ikke står mål med den faste løn, kan det yderligere 

være fristende at tilegne sig ”personalegoder”, eksempelvis ved at booke overnatning på luksusho-

teller i forbindelse med forretningsmøder e.l. Ledelsen kan desuden være fristet til at overinvestere 

i unødvendige materielle goder som luksuriøse kontorer og firmabiler for at fremstå succesrig i 

forhold til sine omgivelser eller være fristet til at iværksætte spekulative (risikobetonede) investe-

ringer for herved at øge selskabets aktivmasse på kort sigt. Der er således risiko for, at ledelsen 

foretager skjulte handlinger, som ikke er i kapitalejernes interesse. 

 

3.1.1 Løsning 1 – Overvågning af ledelsen 

Den mest nærliggende fremgangsmåde for at sikre, at ledelsen varetager kapitalejernes interesser 

frem for at varetage sine egne interesser, er at overvåge ledelsen eller iværksætte effektive kontrol-

mekanismer. Sådanne initiativer kan dels være særdeles ressourcekrævende, dels forbundet med 

en række udfordringer. 

 Overvågning og kontrol kan være særdeles effektivt overfor medarbejdere med relativt simple 

arbejdsopgaver, da det typisk vil være relativt let at observere både arbejdsindsatsen og resultater-

ne. For medarbejdere med mere komplicerede arbejdsopgaver kan det derimod være vanskeligere 

at gennemføre en effektiv kontrol. Det gælder eksempelvis for specialistmedarbejdere, som netop 

er ansat, fordi de har en viden, som virksomheden ellers ikke ville være i besiddelse af. Tilsvarende 

gælder for ledende medarbejdere, som skal træffe komplicerede beslutninger. 

 Kontrollen med ledelsen vanskeliggøres af, at kapitalejerne normalt ikke har samme indsigt i 

selskabets forhold som de pågældende medarbejdere. Hvis kapitalejerne havde fuld indsigt i alle 

virksomhedens forhold, var der næppe brug for at delegere ledelseskompetencen til en ansat ledel-

se. Denne asymmetri i viden om virksomhedens forhold vanskeliggør overvågningen af ledelsen, 

om end der kan implementeres elektroniske overvågnings- og informationssystemer, herunder i 

relation til budgetlægning, udarbejdelse af regnskaber mv. 

 Ejerkredsens sammensætning kan ligeledes have stor betydning for, hvor effektiv en kontrol, 

der føres med ledelsen. Storaktionærer har generelt en større interesse i at overvåge ledelsen og 

intervenere end småaktionærer, idet storaktionærer opnår en større gevinst ved at udøve aktivt 

ejerskab. Småaktionærer, som ikke føler, at de har stor indflydelse på virksomheden, vil derimod 

ofte have en tendens til at følge selskabets større aktionærer. Det kan skyldes en forventning om, at 

                                                 
8 Jf. Brealey (2008), s. 328 f. 
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kapitalejeren med en større ejerandel har en speciel in-house viden eller særlige kompetencer og 

derfor også træffer fordelagtige beslutninger. 

 Består ejerkredsen af en lang række investorer, som hver især besidder en relativt beskeden 

kapitalandel, vil incitamentet for den enkelte investor til at overvåge ledelsen normalt være ganske 

svagt. Overvågning af ledelsen vil selvsagt komme alle kapitalejere til gode, men for den enkelte 

investor er der tale om en relativt beskeden afkastforbedring, som ikke kan måle sig med tidsfor-

bruget og omkostningerne. Føler den enkelte kapitalejer ikke stor indflydelse eller ejerskab til virk-

somheden, kan der opstå en generel tendens til at overlade ansvaret og overvågningen til andre. 

Gør alle kapitalejerne det, foretages der selvsagt ikke en effektiv overvågning, og herved 

står ”free rider problemet”, hvorefter der er risiko for, at ledelsen – som følge af den utilstrækkelige 

overvågning – reelt kan disponere egenrådigt.9 

 

3.1.2 Løsning 2 – Økonomiske incitamenter 

Som et alternativ til at overvåge ledelsen kan kapitalejerne søge at skabe incitamenter hos ledelsen 

til at varetage kapitalejernes interesser. Ledelsen forudsættes at arbejde for at maksimere sin egen 

fortjeneste, og det er derfor helt centralt at skabe en samhørighed mellem kapitalejernes økonomi-

ske interesser og ledelsens økonomiske interesser. En sådan samhørighed kan opnås ved at veder-

lægge ledelsen med et element af variabel løn, som gøres afhængig af udviklingen i virksomhedens 

værdi eller de resultater, der skabes af den enkelte medarbejder eller dennes afdeling. 

 For kapitalejerne har incitamentsaflønning den store fordel, at den samlede virksomhedsrisi-

ko ”spredes” til ledelsen. Virksomheden skal således kun betale den variable lønandel, hvis ledelsen 

i tilstrækkelig grad formår at forøge virksomhedens værdi. For at maksimere sin egen økonomiske 

gevinst vil ledelsen gennemføre investeringsprojekter med positivt NPV, uanset den hermed for-

bundne risiko. Set fra medarbejdernes perspektiv opnås en bedre balance mellem den risiko, der er 

forbundet med ansættelsen og iværksættelse af projekter, og det afkast, som medarbejderne kan 

forvente at opnå, hvis projektet udvikler sig som forventet. 

 Det er helt afgørende, at de incitamenter, som incitamentsaflønningen skaber, er i overens-

stemmelse med kapitalejernes interesser.10 Da kapitalejernes mål er at maksimere virksomhedens 

værdi, bør ordningen være designet, så den variable løn kun kommer til udbetaling, når den skabte 

værditilvækst er højere, end den ville have været uden incitamentsordningen, og når værditilvæk-

sten overstiger de ekstraomkostninger, der er forbundet med ordningen.11 

 Aktiebaseret incitamentsaflønning bør alene tildeles medarbejdere, der direkte kan påvirke 

virksomhedens værdi, og som reelt motiveres af ordningen. Det vil typisk kun være den øverste 
                                                 
9 Jf. Brealey (2008), s. 330. 
10 Jf. Gerard (2006), kap. 2. 
11 Det bør derimod ikke være et mål i sig selv at få nøgletallene til at se gode ud eller at få bestyrelsen til at 
fremstå som dygtige. Disse forhold tilfører ikke nødvendigvis kapitalejerne yderligere værdi. 
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ledelse, der kan påvirke virksomhedens værdi direkte i tilstrækkelig grad til, at tildeling af aktieba-

seret aflønning kan være fordelagtig. Det er derfor væsentligt, at selskabet foretager en nøje udvæl-

gelse af de medarbejdere, der skal omfattes af ordningen. Der må herved tages højde for, at en ud-

vælgelse af enkelte medarbejdere kan virke demotiverende for medarbejdere på samme niveau, 

som ikke udvælges. Det kan således være svært for medarbejdere at forstå, at nogle kolleger tilby-

des aktieaflønning, mens andre tilbydes andre aflønningsformer, eksempelvis kontantbonus. Hvis 

medarbejderne ikke forstår og accepterer denne forskelsbehandling, kan de forskellige ordninger – 

stik imod formålet – skabe utryghed og undren og dermed dalende motivation.12 

 For de eksisterende kapitalejere er der risici forbundet med at indføre incitamentsprogrammer. 

En amerikansk undersøgelse13 har således vist, at flere ledende medarbejdere, der modtog aktieba-

seret aflønning i form af optioner, udnyttede deres beføjelser til at udstede selskabsmeddelelser 

(”corporate disclosures”) umiddelbart før tildeling eller udnyttelse af optioner for at forøge deres 

gevinst. Udmeldingerne var generelt mindre optimistiske før tildelingen og mere optimistiske før 

udnyttelsen. Herved påvirkedes aktiens værdi i en for medarbejderne gunstig retning.14 

 En mere langsigtet effekt af at anvende incitamentsaflønning er, at virksomheden herved kan 

tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, idet incitamentsaflønningen kan bruges som 

konkurrenceparameter. Dette indebærer imidlertid også en risiko for individualisering. Det er vig-

tigt, at medarbejderne formår at samarbejde effektivt og herigennem skabe resultater, og fokus bør 

derfor være på selskabets udvikling fremfor medarbejdernes personlige funktioner. Dette taler for 

at basere aflønningen på brede præstationsmålinger for hele virksomheden og for kun at belønne 

individuelle præstationer i det omfang, sådanne præstationer forbedrer samarbejdets samlede per-

formance. 

 En yderligere fordel for kapitalejerne er, at variabel aflønning indebærer et element af omkost-

ningskontrol. Den variable løn skal kun udbetales til de omfattede medarbejdere, hvis virksomhe-

den har klaret sig godt, og i givet fald har virksomheden tilstrækkelig kapital hertil. Klarer virk-

somheden sig derimod mindre godt, skal virksomheden ikke afholde variable lønudgifter. 

 Herudover kan anvendelse af variabel løn give kapitalejerne en større grad af fleksibilitet i re-

lation til lønregulering i nedadgående retning for fremtidige år.15 Det vil normalt være vanskeligt at 

nedsætte den faste lønandel, hvorimod den variable lønandel er kendetegnet ved, at der løbende 

fastsættes nye målsætninger og kriterier herfor. Hvis muligheden for at opnå variabel løn for frem-

tidige år fjernes eller reduceres til et lavere niveau end tidligere år, kan det dog have en demotive-

                                                 
12 Se Schwarz (2004), s. 12 ff. 
13 Jf. Shields (2007), s. 479. 
14 Selskabsmeddelelser udstedes alene af børsnoterede selskaber, hvis værdi afhænger af markedets forvent-
ninger, og undersøgelsen kan derfor ikke direkte overføres til unoterede selskaber. Undersøgelsen illustrerer 
dog berettigelsen af principal-agent teoriens forudsætning om, at ledende medarbejdere agerer til deres egen 
fordel fremfor virksomhedens. 
15 Jf. Garard, s. 15. 
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rende effekt på ledelsen, medmindre kapitalejerne formår at forklare baggrunden for reduktionen 

og opnå medarbejdernes accept. 

 

3.1.3 Vurdering 

Principal-agent teorien fokuserer entydigt på økonomiske incitamenter, idet det forudsættes, at 

ledelsesmedlemmerne alene er drevet af et ønske om at maksimere sit eget afkast og dermed sin 

egen nytte. Der ses herved bort fra, at ledelsesmedlemmer kan være motiveret af andre forhold, 

herunder personlig udvikling, fremtidige karrieremuligheder, fleksible arbejdstider mv. 

 Fokuseres der udelukkende på økonomiske incitamenter, kan aktieaflønning efter omstændig-

hederne løse principal-agent problemstillingen, hvis aflønningsformen anvendes korrekt.16 Aktieaf-

lønning bør således kun anvendes, når der er en direkte sammenhæng mellem medarbejderens 

arbejdsindsats og værdien af virksomheden, og når den tilbageværende værdi i selskabet øges som 

følge af aktieaflønningen. Da det normalt kun er den øverste ledelse, der har mulighed for at påvir-

ke virksomhedens værdi, er aktiebaseret aflønning mest relevant for disse personer. 

 Indførelsen af individuelle incitamentsordninger indebærer imidlertid en risiko for, at de en-

kelte ledelsesmedlemmer bliver fokuserede på egne præstationer, eventuelt på bekostning af sam-

arbejdet med sine kolleger. Det er imidlertid vigtigt for virksomhedens samlede performance, at 

ledelsen støtter og sparrer med hinanden for herved at opnå optimale resultater for virksomheden. 

Det er derfor væsentligt for kapitalejerne, at der er en tilpas balance mellem den variable aflønning 

til det enkelte ledelsesmedlem og virksomhedens samlede performance. 

 Ved at basere den variable løn på virksomhedens performance frem for den enkelte ansattes 

præstationer, opstår imidlertid en ny problematik i form af det såkaldte ’free rider’ problem. Der er 

således en risiko for, at et eller flere ledelsesmedlemmer vil forsøge at køre på frihjul og dermed 

ikke bidrage tilstrækkeligt til virksomhedens værdiforøgelse. Hvis de opstillede performance-mål 

nås på grund af andre ledelsesmedlemmers indsats, opnår det pågældende ledelsesmedlem allige-

vel en variabel lønandel, hvilket strider mod formålet med at indføre incitamentsordningen. Derfor 

må der ved fastsættelsen af performancemål foretages en konkret vurdering af, hvilke kriterier der 

formodes at have den største incitamentseffekt. 

 

3.2 Aflønningsinstrumenter 

Hvis virksomheden beslutter sig for, at det er hensigtsmæssigt at indføre en incitamentsordning for 

nogle af sine medarbejdere, må der tages stilling til, hvilken form for aflønningsinstrument der skal 

anvendes. Valget er grundlæggende en kommerciel beslutning, der bør baseres på en analyse af, 

hvilken incitamentseffekt de enkelte instrumenter må formodes at have. 

                                                 
16 Jf. Banner-Voigt (2009), s. 46-47. 
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 I dette afsnit gennemgås de virksomhedsøkonomiske fordele og ulemper ved at tildele hen-

holdsvis aktier, optioner, tegningsretter og konvertible obligationer. Afslutningsvist diskuteres, 

hvilken form for aflønning der er optimal set fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv. 

 

3.2.1 Aktier 

Ved tildeling af aktier skabes umiddelbart et incitament hos medarbejderen til at bidrage til en for-

øgelse af virksomhedens værdi. Medarbejderne bliver i givet fald aktionærer i selskabet og tager 

dermed del i risikoen for værdifald. 

 Er aktierne tildelt betingelsesløst, er der imidlertid risiko for, at medarbejderen vil sælge de 

tildelte aktier, og i givet fald har tildelingen ikke den ønskede motiverende effekt. Det kan derfor 

overvejes at fastsætte omsætningsbegrænsninger for aktierne, hvorefter salg af aktierne begrænses 

eller hindres i en periode. Egentlig båndlæggelse af aktierne vil normalt ikke være hensigtsmæssig, 

idet medarbejdernes økonomiske situation kan påvirkes betydeligt af en negativ udvikling i selska-

bet og indebære, at medarbejderne bliver yderligere risikoaverse.17 

 I stedet kan det overvejes at sikre incitamentet ved at knytte betingelser til selve tildelingen. 

Sådanne betingelser vil ofte være resultatorienterede, eksempelvis således at tildelingen gøres be-

tinget af, at medarbejderen, afdelingen eller virksomheden opnår nogle på forhånd fastsatte resul-

tater over en given periode18. 

 En særlig form for aktietildeling er såkaldte ”matching shares”. Begrebet dækker over en inci-

tamentsordning, som medarbejderen kan indtræde i ved at købe et antal ”contribution shares”.19 

Under forudsætning af at medarbejderen beholder sine contribution shares i en forud fastsat peri-

ode og i øvrigt forbliver ansat i selskabet, tildeles medarbejderen vederlagsfrit et antal matching 

shares efter en på forhånd aftalt fordelingsnøgle.20 Ved at anvende matching shares frem for betin-

gede aktier opnår kapitalejerne, at medarbejderne herved også får andel i et eventuelt værdifald 

allerede fra det tidspunkt, hvor medarbejderne indtræder i ordninger. Reduceres virksomhedens 

værdi i perioden herefter, lider medarbejderne således tab på allerede erhvervede contribution sha-

res. 

 En anden særlig form for aktietildeling er såkaldte tracking stocks. Tracking stocks er en sær-

lig form for aktie, hvis økonomiske rettigheder knytter sig til en bestemt del af arbejdsgiverselska-

bet.21 Der kan eksempelvis være tale om, at medarbejderen får del i værditilvæksten i en bestemt 

afdeling eller division. Denne form for aflønningsinstrument kan være særligt relevant i forsk-

                                                 
17 Jf. Banner-Voigt (2009), s. 77. 
18 En lignende ordning, som anvendes i USA, er de såkaldte Restricted Stock Units (”RSU”), jf. Hindhede 
(2005), s. 139 f. 
19 Jf. Hindhede (2005), s. 137. 
20 Jf. SKM 2007.786 SR, hvorved Skatterådet bekræftede, at de tildelte matching shares kunne omfattes af 
den dagældende LL § 7 H. 
21 Jf. Hindhede (2005), s. 138 f. 
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nings- og udviklingsvirksomheder, hvor innovative medarbejdere, der opfinder nye banebrydende 

produkter, vederlægges med variabel aflønning. Ordningen giver imidlertid en række udfordringer 

i relation til at definere præcist, hvilke dele af selskabet der skal være omfattet af ordningen, og 

hvilke økonomiske rettigheder de enkelte medarbejdere skal tildeles. 

 

3.2.2 Optioner 

En option er en ret for medarbejderen til på et fremtidigt tidspunkt eller indenfor en fremtidig pe-

riode at erhverve aktier i selskabet. Medarbejderen er ikke forpligtet til at udnytte optionen og vil 

derfor kun udnytte optionen, hvis den er in-the-money på udnyttelsestidspunktet. Værdien af opti-

onen på udnyttelsestidspunktet er illustreret i bilag 1, figur 1.1. Hvis markedsprisen for den under-

liggende aktie på udnyttelsestidspunktet er lavere end udnyttelsesprisen, er optionen out-of-the-

money, og medarbejderen vil derfor ikke udnytte optionen. Forud for udnyttelsestidspunktet vil 

optionen derimod altid have en vis værdi, uanset om den underliggende akties markedsværdi er 

lavere ens udnyttelsesprisen. Optionen vil i givet fald have en tidsværdi i form af muligheden for, at 

aktiens værdi stiger i løbet af optionens restløbetid, jf. bilag 1, figur 1.2. 

 Idet medarbejdere, der tildeles optioner, ikke risikerer at lide tab i tilfælde af, at virksomhe-

dens værdi reduceres, er det en fordel for ledelsen, at volatiliteten for den underliggende aktie er 

høj. Større svingninger i aktiens værdi indebærer, at der er større chance for, at ledelsens gevinst 

bliver højere. Det større gevinstpotentiale kan give ledelsen et incitament til at påtage sig af unødi-

ge risici i håb om at øge aktiens værdi betydeligt og efterfølgende få andel i gevinsten. En høj volati-

litet er derimod en ulempe for kapitalejerne, som bærer risikoen for værdifald. 

 Medarbejderoptioner kan tildeles som ”stay-on optioner”, der alene er betinget af fortsat an-

sættelse, eller som ”performance-optioner”, der er betinget af, at nogle nærmere bestemte resulta-

ter opnås. Individuelle incitamentsordninger vil ofte være en blanding mellem de to former, idet 

optionerne dels er betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse på udnyttelsestidspunktet, dels 

af at medarbejderen og/eller virksomheden opnår nogle på forhånd fastsatte mål eller tærskler. Af 

hensyn til at bevare incitamentet på længere sigt vil der normalt også være fastsat omsætteligheds-

begrænsninger, således at medarbejderen ikke har ret til at overdrage optionerne til andre. 

 

Udnyttelsestidspunkt 

Der sondres traditionelt mellem europæiske optioner og amerikanske optioner. Europæiske optio-

ner er kendetegnet ved først at kunne udnyttes på udløbstidspunktet. Amerikanske optioner kan 
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derimod udnyttes på et hvilket som helst tidspunkt i optionens levetid. For danske optionspro-

grammer er amerikanske optioner mest udbredte.22 

 Europæiske optioner sikrer i højere grad end amerikanske optioner et langsigtet incitament. 

Samtidig er der dog risiko for, at der skabes uhensigtsmæssige incitamenter omkring udløbstids-

punktet. Det kan derfor være fordelagtigt at kombinere de to optionsformer, eksempelvis ved at 

fastsætte en modningsperiode efterfulgt af en længere udnyttelsesperiode op mod ordningens ud-

løb. 

 For medarbejderen kan det være fordelagtigt at udnytte optioner førtidigt for ikke at have en 

stor formue bundet i ét enkelt aktiv.23 Tilsvarende kan det være fordelagtigt for virksomheden, at 

der består en mulighed for førtidig indfrielse. Det kan være tilfældet, hvis den underliggende aktie 

stiger kraftigt i værdi.24 I givet fald øges medarbejderens risikoaversion og dermed effektivitetsta-

bet for virksomheden. Effektiviteten af optionsordninger kan således øges, hvis virksomheden og 

medarbejderen løbende handler med udestående optioner, under forudsætning af at transaktions-

omkostningerne ikke er for store.  

 Hvis medarbejderne skal have mulighed for at udnytte optionerne førtidigt, bør det overvejes, 

om førtidig indfrielse skal være gratis eller indebære en omkostning for medarbejderen. Det kan 

eksempelvis aftales, at en del af optionerne bortfalder ved førtidig udnyttelse. Herved kompenseres 

selskabet for, at incitamenterne forsvinder, hvilket kan have betydning for, om optionerne udnyttes 

før udløbstidspunktet. 

 

Udnyttelsespris 

Fastsættelse af udnyttelsesprisen har både betydning for optionens værdi og for de ønskede inci-

tamentseffekter.25 Hvis udnyttelsesprisen fastsættes højt i forhold til den aktuelle markedsværdi, 

vil optionens værdi være relativt lav. Medarbejderens incitament til at tage unødige risici kan her-

ved øges i håb om at øge virksomhedens værdi. Er udnyttelsesprisen derimod betydeligt lavere end 

markedsværdien, vil optionens værdi være relativt høj. Medarbejderne opnår i givet fald en øko-

nomisk gevinst selv ved uændrede værdier, og medarbejderne vil derfor have mindre incitament til 

at tage unødige risici.  

 Optionens udnyttelsespris kan enten fastsættes til et fast beløb eller justeres løbende.26 Én må-

de at regulere udnyttelsesprisen på er løbende opskrivning med en fast procentsats, eksempelvis 

                                                 
22 Jf. Erhvervs- & Selskabsstyrelsens vejledning af 1. marts 2010, bilag om optionsaflønning, og Fi-
nans/Invest 2/03, hvor det konkluderes, at det optimale system er amerikanske optioner, hvor medarbejde-
ren mister en del af sine optioner ved førtidig indfrielse. 
23 Ud fra et nyttemaksimeringssynspunkt vil medarbejdere i stigende grad ønske at udnytte optioner ved lav 
privat formue og/eller højere risikoaversion, jf. Finans/Invest 7/04. 
24 Jf. Finans/Invest 2/03. 
25 Jf. Erhvervs- & Selskabsstyrelsens vejledning af 1. marts 2010, bilag om optionsaflønning, s. 12. 
26 Der findes ikke nogen god teori for fastsættelse af udnyttelseskursen på optioner, jf. Finans/Invest 2/03. 
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med den risikofri rente. I givet fald opnår medarbejderen kun en økonomisk gevinst, hvis kapital-

ejernes afkast overstiger afkastet ved en risikofri investering. Omvendt kan opskrivningen gøre det 

attraktivt for medarbejderen at udnytte optionerne tidligt. 

 En anden måde at regulere udnyttelsesprisen på er indeksering, hvorved medarbejderens ge-

vinst bliver afhængig af, om virksomheden overpræsterer i forhold til markedet.27 Fordelen ved 

indeksering af udnyttelsesprisen er, at medarbejderen belønnes for præstationer, der er relativt 

bedre end konkurrenterne og dermed ikke bærer risikoen for generelle svingninger i markedet.28 

Denne løsning vil dog sjældent være attraktiv for kapitalejerne. De har en interesse i at motivere 

medarbejderne til at forøge virksomhedens absolutte værdi. Set fra deres synspunkt skal medar-

bejderne derfor kun vederlægges med aktiebaseret løn, hvis virksomhedens værdi forøges. Endvi-

dere komplicerer indeksering såvel optionsaflønningen som værdiansættelsen. 

 

Udnyttelsesadfærd 

En nyttebaseret tilgang tilsiger, at medarbejdere i stigende grad vil udnytte optioner ved (i) lav pri-

vat formue og/eller (ii) højere risikoaversion. Dette bekræftes af en undersøgelse29, som viser, at 

udnyttelsesprocenten for ikke-ledende medarbejdere er højere end for direktører. Den enkelte 

medarbejders risikopræferencer bør derfor inddrages ved vurderingen af, om den pågældende bør 

tildeles aktiebaseret aflønning, eller om kontant resultatløn er et bedre alternativ. Er medarbejde-

ren eksempelvis indifferent overfor, om han vederlægges med kr. 100.000 kontant eller optioner 

med en markedsværdi på kr. 250.000, er der mindre, der taler for, at den pågældende medarbejder 

bør aflønnes med optioner. Optionerne skal således øge medarbejderens værdi for virksomheden 

med mere end kr. 150.000. Uden en sådan værdiforøgelse vil det være mere attraktivt at aflønne 

medarbejderen med kontantløn, hvorved besparelsen er større end den alternative værditilførsel. 

 Vurdering af den enkelte medarbejders præferencer er særdeles vanskelig i praksis. Undersø-

gelser30 viser imidlertid, at der kan være tale om effektivitetstab på mere end 50 % af optionspro-

grammets markedsværdi. Det må derfor anbefales, at virksomheden forsøger at belyse, hvilken 

værdi det påtænkte aktieaflønningsinstrument har for den enkelte medarbejder. 

 

3.2.3 Tegningsretter 

En tegningsret er en ret til at tegne nye aktier i et selskab til en på forhånd fastsat pris eller efter 

aftalte principper. Ligesom for optioner indebærer tegningsretten ikke en forpligtelse for medar-

bejderen til at tegne nye aktier. Hvis udnyttelsesprisen ikke er lavere end markedsprisen på det 

aftalte udnyttelsestidspunkt, kan medarbejderen blot lade tegningsretten udløbe uudnyttet. Med-
                                                 
27 Jf. Hull (2012), s. 336. 
28 Jf. Brealey (2008), s. 333. 
29 Jf. Finans/Invest 7/04. 
30 Jf. Hull & Murphy (2003). 
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arbejderne opnår dermed en økonomisk gevinst i tilfælde af en positiv udvikling i virksomhedens 

markedspris, hvorimod medarbejderne ikke risikerer at lide tab, hvis virksomhedens værdi reduce-

res. 

 I forhold til optioner har tegningsretter den fordel, at de eksisterende kapitalejere ikke skal 

afstå kapitalandele for at opfylde forpligtelsen i forbindelse med medarbejdernes udnyttelse af teg-

ningsretterne. Endvidere tilføres der i forbindelse med tegningen ny kapital til selskabet. Ordnin-

gen bebyrder således ikke selskabets egenkapital og likviditet. 

 Medarbejdernes nytegning af aktier indebærer imidlertid, at de eksisterende kapitalejeres ak-

tieandele i selskabet udvandes. Den aftalte udnyttelsespris har derfor ikke alene betydning for 

medarbejderne, men også for aktionærerne. Hvis de nye kapitalandele tegnes til underkurs, inde-

bærer nytegningen yderligere en overførsel af værdier fra de eksisterende kapitalejere til medar-

bejderne. Konsekvenserne af tildelingen kan illustreres med et eksempel: 

 

Eksempel 

Et selskab har en nominel aktiekapital på kr. 1.500.000 fordelt på 15.000 kapitalan-

dele á nominelt kr. 100. Medarbejdere i selskabet tildeles tegningsretter med ret til at 

tegne 1.000 kapitalandele á nominelt kr. 100 til en udnyttelsespris på kr. 300. På til-

delingstidspunktet er selskabets markedsværdi kr. kr. 6.000.000 svarende til en mar-

kedspris på kr. 400 pr. aktie. 

 Hvis medarbejderne udnytter tegningsretterne umiddelbart efter tildelingen, øges 

selskabets aktiekapital til nominelt kr. 1.600.000. Medarbejderne opnår en ejerandel 

på: 

 

  %25,6100
000.600.1

000.100
=⋅  

 

Idet medarbejderne tegner aktierne til underkurs, overføres der reelt midler fra de ek-

sisterende aktionærer til medarbejderne. Med en udnyttelsespris på kr. 300 pr. aktie, 

indskyder medarbejderne i alt kr. 300.000 i selskabet. Selskabets markedsværdi sti-

ger fra kr. 6.000.000 før kapitalforhøjelsen til kr. 6.300.000 efter kapitalforhøjelsen, 

og den nye markedsværdi af selskabets aktier er herefter: 

 

  75,393100
000.600.1

000.300.6
=⋅ kr. pr. aktie 
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Medarbejdernes tegning af aktier til underkurs indebærer således, at aktiernes markedsværdi 

reduceres fra kr. 400 til kr. 393,75. Medarbejdernes reelle gevinst er i alt kr. 93.750 (og ikke 

kr. 100.000). 

 

Hvis der gennemføres kapitalændringer i selskabet i perioden mellem det tildelingstidspunktet for 

tegningsretterne og udnyttelsestidspunktet, kan dette påvirke tegningsretternes værdi. Det vil ek-

sempelvis være tilfældet, hvis der udbetales udbytte til de eksisterende kapitalejere. Herved mind-

skes egenkapitalen, og aktiernes markedsværdi vil derfor falde. Som følge heraf reduceres værdien 

af de tildelte tegningsretter: 

 

Eksempel (fortsat) 

Efter tildeling af tegningsretter (men inden medarbejdernes udnyttelse) gennemføres 

en kapitalforhøjelse i selskabet af de eksisterende kapitalejere. Kapitalforhøjelsen er 

på nominelt kr. 500.000 (5.000 aktier á nominelt kr. 100) og gennemføres til en fa-

vørpris på kr. 150 pr. nytegnede aktie. Der indbetales således i alt kr. 750.000. Efter 

kapitalforhøjelsen er selskabets markedsværdi kr. 6.750.000, og markedsprisen er: 

 

  50,337100
000.000.2

000.750.6
=⋅ kr. pr. aktie 

 

Kapitalforhøjelsen indebærer således, at markedsværdien for de eksisterende aktier 

reduceres med kr. 62,50 pr. aktie. Den ejerandel, som medarbejderne herefter kan 

opnå ved at udnytte de tildelte tegningsretter, er reduceret til: 

 

  %76,4100
000.100.2

000.100
=⋅  

 

Eksemplet illustrerer, at medarbejdernes potentielle gevinst ved nytegning reduceres, når sel-

skabskapitalen nedsættes. Det kan derfor overvejes at kompensere medarbejderen. Kompensation 

kan ske på to måder. For det første kan udnyttelsesprisen reduceres med et beløb svarende til det 

beløb, som hver aktie har tabt i markedsværdi som følge af kapitalændringen. Alternativt kan an-

tallet af aktier, der kan tegnes i henhold til tegningsretterne, forhøjes. 

 Uanset at de to reguleringsformer umiddelbart giver samme økonomiske resultat for medar-

bejderne, er det ikke uden betydning, om man vælger den ene eller den anden form for regulering. 

Det skyldes, at kapitalændringen ikke blot reducerer værdien af tegningsretterne, men også redu-

cerer den ejerandel, som medarbejderne har mulighed for at erhverve.  Hvis medarbejderen kom-
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penseres ved en nedsættelse af udnyttelsesprisen, vil medarbejdernes potentielle ejerandel således 

falde fra 6,25 % til 4,76 %, og medarbejderne vil derfor få mindre andel i en eventuel stigning i ak-

tiernes markedsværdi. Hvis medarbejderne i stedet kompenseres ved en forhøjelse af det antal ak-

tier, som tegningsretterne giver ret til at tegne, vil medarbejderne derimod opnå en højere ejeran-

del: 

 

Eksempel (fortsat) 

Hvis medarbejderne skal have mulighed for at opnå en samlet gevinst på 93.750 kr. 

efter kapitalændringen, skal medarbejderne have ret til at tegne: 

 

  X⋅−= )30050,337(750.93  ⇒  500.2=X aktier 

 

Ved at tegne de 2.500 aktier á nominelt kr. 100, opnår medarbejderne en samlet ejer-

andel på: 

 

 %11,11100
000.250.2

000.250
=⋅  

 

Hvis medarbejderne skal stilles neutralt i forhold til kapitalændringen, kan medarbejderen kom-

penseres delvist ved en regulering af udnyttelsesprisen og delvist ved en regulering af det antal ak-

tier, som tegningsretterne giver ret til at tegne.31 

 

3.2.4 Konvertible obligationer 

En konvertibel obligation består dels af et lån, som medarbejderen yder virksomheden mod en for-

rentning, dels af en tegningsret, som giver medarbejderen ret til at kræve lånet indfriet ved udste-

delse af nye aktier i selskabet. 

 Medarbejderen bliver som udgangspunkt kreditor i selskabet og vil derfor i tilfælde af selska-

bets konkurs have en gunstigere position end kapitalejerne. Samtidig giver den konvertible obliga-

tion mulighed for, at medarbejderen kan konvertere sin kreditorstilling til aktionærstatus, som 

giver medarbejderen andel i ejerafkastet. Gevinsten ved konvertering består i forskellen mellem 

den aftalte udnyttelsespris og markedsprisen på udnyttelsestidspunktet. 

 En ulempe for medarbejderen er, at den konvertible obligation skal finansieres ved indskud af 

et beløb i selskabet. Medmindre selskabet tildeler de konvertible obligationer vederlagsfrit, vil ord-

ningen således indebære en likviditetsmæssig belastning for medarbejderen. Herved adskiller en 

                                                 
31 Jf. Hindhede (2005), s. 121 f. 
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ordning med konvertible obligationer sig afgørende fra options- og tegningsretsordninger, hvor 

medarbejderen normalt ikke skal betale for at deltage i ordningen (der kan dog opkræves en præ-

miebetaling). Likviditetsproblemet kan eventuelt løses ved at lade selskabet udstede et lån til med-

arbejderen, hvorefter medarbejderen kan anvende det lånte beløb til finansiering af de konvertible 

obligationer.32 

 

3.2.5 Valg af aflønningsinstrument 

Størst grad af samhørighed mellem medarbejdernes interesser og kapitalejernes interesser opnås 

ved at tildele medarbejderne aktier og herved gøre dem til kapitalejere. Set fra et rent økonomisk 

synspunkt vil det derfor være mere fordelagtigt at tildele medarbejdere aktier fremfor tegningsret-

ter eller optioner. Herved får medarbejderne ikke kun andel i en eventuel værdistigning, men også i 

et værdifald, og medarbejderne vil således have samme incitament som de øvrige kapitalejere til at 

forøge virksomhedsværdien. Det forudsætter dog, at medarbejderne ikke straks sælger aktierne, og 

der bør derfor fastsættes omsætningsbegrænsninger for de tildelte aktier. 

 For medarbejderne har tildeling af aktier den fordel, at medarbejderne ikke skal finansiere 

ordningen. Tildeles medarbejderen optioner eller tegningsretter, forudsætter udnyttelse heraf, at 

medarbejderen indbetaler udnyttelsesprisen. Afhængigt af den enkelte medarbejders private for-

mueforhold kan dette være en så stor likviditetsmæssig belastning, at medarbejderen ikke vil ud-

nytte de tildelte rettigheder. I givet fald har tildelingen næppe den forudsatte incitamentsvirkning. 

 Omvendt indebærer tildeling af aktier, at de eksisterende kapitalejere for fremtiden skal dele 

virksomhedsafkastet med disse medarbejdere. Idet kapitalejernes interesser er at optimere sit af-

kast, vil kapitalejerne kun være interesseret i at tildele medarbejderne aktier, hvis dette medfører 

en forøgelse af virksomhedens markedsværdi og dermed ejerafkastet, som ellers ikke ville være 

opnået. Kunne samme resultater være opnået ved anvendelse af en anden aflønningsform, eksem-

pelvis kontantbonus, bør en sådan aflønningsform vælges. 

 Nøglen til et effektivt incitamentsprogram er at kombinere ejerskab med medarbejderinvolve-

ring. Det vil normalt være lettere i mindre virksomheder end i større. Endvidere er der forskel på 

veletablerede virksomheder og virksomheder i opstartsfasen. For nystartede virksomheder, hvor 

budgettet typisk er stramt, kan det være en god mulighed at indføre optionsordninger for at til-

trække og fastholde kvalificerede medarbejdere. For veletablerede virksomheder kan det derimod 

være mere attraktivt at aflønne med aktier. 

 For nystartede selskaber og selskaber med begrænset likviditet kan det alternativt være fordel-

agtigt at tildele tegningsretter eller konvertible obligationer. Herved tilføres selskabet yderligere 

midler. 

                                                 
32 Jf. Hindhede (2005), s. 183. 
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3.3 Delkonklusion 

Anvendelse af aktiebaseret incitamentsaflønning kan løse principal-agent problemstillingen, hvis 

aflønningen tildeles medarbejdere, som har direkte indflydelse på virksomhedens værdi, og som 

motiveres af aflønningsformen. Aflønningsformen vil normalt kun være relevant for ledende med-

arbejdere. Ved udvælgelsen af medarbejdere, der skal tilbydes aktieaflønning, må det dog holdes 

for øje, at udvælgelsen kan virke demotiverende på medarbejdere, der ikke udvælges. Ved vurde-

ringen må sådanne utilsigtede effekter af ordningen inkluderes. Det er ligeledes væsentligt at over-

veje, hvordan det forventes at påvirke medarbejdernes motivation, hvis virksomheden ikke opnår 

sine målsætninger. 

 Inden iværksættelse af en incitamentsordning må det afgøres, om målet om værdimaksimering 

kan nås ved at aflønne de pågældende medarbejdere med kontantløn. I givet fald bør virksomhe-

den etablere en kontantbonusordning frem for aktieaflønning, så kapitalejerne ikke skal dele aktie-

afkastet med medarbejderne. 

 Aflønningsprogrammet skal designes således, at de ønskede incitamenter fremmes i hele pro-

grammets løbetid. Der må herved tages stilling til, hvilke aktieaflønningsinstrumenter medarbej-

derne skal tildeles, herunder om det valgte instrument skal være betinget, eksempelvis af fortsat 

ansættelse i en nærmere bestemt periode eller af opnåelse af visse økonomiske mål. Tildeling af 

aktier betinget af opnåelsen af nærmere fastsatte mål synes bedst at skabe samhørighed mellem 

kapitalejernes og medarbejdernes økonomiske interesser, idet medarbejderne herved tager del i 

både værdistigninger og -fald. Virksomhedens konkrete forhold kan dog gøre det attraktivt at an-

vende andre former for aktieaflønning. Eksempelvis kan det foretrækkes at tildele medarbejderne 

tegningsretter, hvis der er tale om en nystartet virksomhed, som ikke har likviditet til at opkøbe 

egne aktier. 

 I forbindelse med etablering af ordningen må det overvejes, om medarbejderne skal betale en 

præmie, og om medarbejderen dermed skal løbe en risiko i forbindelse med ordningen. Ved at lade 

medarbejderen betale en præmie for deltagelse i ordningen vil der for medarbejderen være tale om 

en investering, og medarbejderen får derved samme interesser som aktionærerne. Omvendt kan 

krav om præmiebetaling bevirke, at ordningen ikke opnår stor tilslutning. 
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4 Selskabsretlige forhold 

Foruden kommercielle virksomhedsøkonomiske overvejelser kan gældende lovgivning have betyd-

ning for, hvilken form for aflønningsinstrument der er optimalt for den enkelte virksomhed. Ved 

etablering af aktiebaserede aflønningsprogrammer skal danske selskaber overholde bestemmelser-

ne i selskabsloven33. 

 I det følgende ses på de selskabsretlige kravs betydning for etablering og honorering af aktieaf-

lønningsprogrammer til medarbejdere i unoterede selskaber.34 Først ses på kapitalejernes mulig-

heder for at begrænse ledelsens handlefrihed allerede ved udformning af vedtægterne. Herefter ses 

nærmere på reglerne om aflønning af ledelsesmedlemmer samt de selskabsretlige kapitalregule-

ringskrav, der – efter omstændighederne – skal overholdes i forbindelse med etablering og honore-

ring af aktieaflønningsprogrammer. Afslutningsvist ses på kapitalejernes muligheder for at regule-

re køb og salg af aktier i selskabet ved indgåelse af en ejeraftale. 

 

4.1 Vedtægter 

I forbindelse med stiftelsen af et selskab skal der udarbejdes et sæt vedtægter, som regulerer en 

række forhold og dermed fastsætter rammen for virksomheden. Vedtægterne skal blandt andet 

indeholde oplysninger om selskabets navn, formål, selskabskapitalen, kapitalandelenes rettigheder 

(herunder stemmerettigheder), ledelsesorganer, generalforsamling og regnskabsår, jf. SEL § 28. 

 Selskabets formål er overordnet set med til at begrænse ledelsens dispositionsfrihed, idet med-

lemmer af selskabets ledelse er erstatningsansvarlige35 for skader, som de forsætligt eller uagtsomt 

påfører selskabet eller kapitalejerne under udførelsen af deres hverv. Det er endvidere forbundet 

med strafansvar for ledelsen at engagere sig i virksomhed, der falder udenfor selskabets vedtægts-

bestemte formål. 

 Vedtægterne skal indeholde oplysning om selskabets ledelsesorganer. For aktieselskaber an-

vendes obligatorisk en to-strenget ledelsesmodel, hvorimod der for anpartsselskaber kan vælges en 

én-strenget ledelsesstruktur, jf. SEL § 111. Traditionelt ledes aktieselskaber af en bestyrelse, som 

ansætter en direktion til at forestå virksomhedens daglige drift. Alternativt kan selskabet ledes af 

en direktion under tilsyn af et tilsynsråd. 

 Den to-strengede model har den fordel, at kapitalejerne herved opnår en form for indirekte 

kontrol med driften af virksomheden, idet driften forestås af direktionen, men under bestyrelsens 

eller tilsynsrådets tilsyn, jf. SEL §§ 115, nr. 4 og 116, nr. 4. En effektiv kontrol forudsætter, at der 

                                                 
33 Lov nr. 470 af 12. juni 2009. 
34 For noterede selskaber gælder yderligere krav om fastsættelse af overordnede retningslinjer for incita-
mentsaflønning og offentliggørelse, jf. SEL § 139. Det falder udenfor afhandlingens formål at behandle disse 
yderligere krav. 
35 Jf. SEL § 361. Erstatningsansvaret hviler på et culpagrundlag og ville også gælde uden denne bestemmelse. 
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ikke er personsammenfald i bestyrelsen og direktionen. Af SEL § 111, stk. 1, nr. 1 følger, at flertallet 

af bestyrelsesmedlemmerne skal være personer, der ikke er direktører i selskabet. Ønsker kapital-

ejerne at hindre personsammenfald yderligere, kan dette reguleres i vedtægterne. 

 En ulempe ved det to-strengede system er, at informationsstrømmen fra direktionen til besty-

relsen kan være utilstrækkelig, og at bestyrelsen derfor ikke har fornøden indsigt i den daglige le-

delses opgaver og problemer.36 At det kan gå helt galt, såfremt bestyrelsen ikke overholder sin til-

synspligt med direktionen ses eksempelvis af Nordisk Fjer-sagen37, hvor bestyrelsesformanden 

ligeledes var selskabets administrerende direktør. Den manglende adskillelse af bestyrelse og di-

rektion gjorde det muligt at pynte på regnskaberne og derved besvige aktionærer og kreditorer. På 

baggrund af sagen indførtes bestemmelser om, at bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation 

af kapitalselskabets virksomhed, og at hverken selskabets bestyrelsesformand eller næstformand 

kan ansættes som administrerende direktør i selskabet. 

Det kan yderligere være bestemt i vedtægterne, at selskabet skal have flere aktieklasser med 

forskellige rettigheder. Aktieklasserne vil normalt have forskellige stemmerettigheder og/eller ud-

bytterettigheder. Dette kan være relevant for selskaber, der ønsker at indføre et aktieaflønnings-

program, men hvor de eksisterende kapitalejere ønsker at bevare den fulde kontrol med selskabet. 

 

4.2 Aflønning af ledelsesmedlemmer 

Størrelsen af ledelsens aflønning er begrænset i SEL § 138. Efter bestemmelsen kan medlemmer af 

et kapitalselskabs ledelse aflønnes med fast eller variabelt vederlag, men vederlaget må ikke over-

stige 

 

”… hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, 

samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til kapitalselskabets og, i 

moderselskaber, koncernens økonomiske stilling.” 

 

Det er det samlede vederlag for det enkelte ledelsesmedlem, der skal være sædvanligt. Når det skal 

afgøres, om vederlaget er sædvanligt kan der tages udgangspunkt i, hvad tilsvarende arbejdsopga-

ver i sammenlignelige virksomheder honoreres med. Det øverste ledelsesorgan38 står ultimativt til 

ansvar overfor generalforsamlingen. Der ses ikke at foreligge retspraksis om anvendelse af be-

stemmelsen, hvilket kan være udtryk for, at bestemmelsen ikke giver anledning til problemer i 

praksis. 

 
                                                 
36 Jf. Nørbyudvalget (2001). 
37 Se den detaljerede gennemgang heraf i RR 3.1999.8. Revisorerne blev efterfølgende frifundet for erstat-
ningsansvar, jf. U 2004.2377 H. 
38 Det øverste ledelsesorgan vil normalt være bestyrelsen eller et tilsynsråd, jf. SL § 111. 
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4.3 Etablering og honorering af incitamentsprogrammer 

Beslutningen om at indføre et incitamentsaflønningsprogram for ledende medarbejdere ligger som 

udgangspunkt hos bestyrelsen. Er der tale om et program, der omfatter bestyrelsens eget vederlag, 

må generalforsamlingens godkendelse imidlertid indhentes. 

 Honorering af aktie- og optionsprogrammer indebærer, at selskabet må opkøbe egne aktier. 

Levering af aktier i henhold til tegningsprogrammer eller ved konvertering af konvertible obligati-

oner indebærer derimod en kapitalændring i selskabet. Selskabet skal i den forbindelse overholde 

de formelle selskabsretlige krav til opkøb af egne aktier henholdsvis gennemførelse af kapitalæn-

dringer. I det følgende gennemgås de relevante formelle krav for de forskellige aflønningsinstru-

menter. 

 

4.3.1 Aktier og optioner 

Ved etablering af et aktie- eller optionsprogram må det sikres, at selskabet er i stand til at honorere 

sin forpligtelse til at levere aktier på det tidspunkt, hvor medarbejderne har mulighed for at kræve 

levering. Er der for optioner fastsat en udnyttelsesperiode, bør selskabet således besidde et til-

strækkeligt antal aktier fra dette tidspunkt. 

 De selskabsretlige betingelser for at opkøbe og eje egne aktier findes i SEL kap. 12.39 Herefter 

må selskaber kun erhverve egne aktier med midler, der kan udbetales som ekstraordinært udbytte, 

jf. SEL § 197, stk. 1, det vil sige frie reserver med tillæg af overskud i indeværende regnskabsår. 

Endvidere er det en betingelse for erhvervelsen, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets 

centrale ledelsesorgan (bestyrelsen) hertil, jf. SEL § 198. Som alternativ til opkøb af egne aktier kan 

selskabet udstede fondsaktier efter bestemmelserne i SEL §§ 165-166. Udstedelsen indebærer en 

forhøjelse af selskabets aktiekapital, og de formelle krav til en kapitalforhøjelse skal derfor iagtta-

ges.40 

 Overdragelse af aktier fra selskabet til medarbejderen kræver som udgangspunkt blot, at det 

centrale ledelsesorgan (bestyrelsen) træffer beslutning herom. Det er dog et krav, at tildelingen er 

forsvarlig i forhold til selskabets kapitalberedskab, jf. SEL § 115, stk. 1, nr. 5. Endvidere kan der 

være fastsat særlige bestemmelser i vedtægterne, herunder at overdragelsen kræver generalforsam-

lingens samtykke.41 

 Selskabet skal føre en fortegnelse (ejerbog) over sine kapitalejere, jf. SEL § 50, og kapitalejerne 

er forpligtet til at underrette selskabet om ejerskifte eller pantsætning, jf. SEL 53. Ved tildeling af 

aktier skal ejerbogen således opdateres. 

 
                                                 
39 Efter SL’s ikrafttræden gælder der ikke længere antalsmæssige begrænsninger i selskabers adgang til at 
besidde egne kapitalandele. 
40 Se beskrivelsen heraf i relation til tegningsretter og konvertible obligationer nedenfor. 
41 Jf. Langer & Offendal (2012), s. 301. 
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4.3.2 Tegningsretter og konvertible obligationer 

I forbindelse med tildeling af tegningsretter eller konvertible obligationer, må der træffes beslut-

ning om kapitalforhøjelse i selskabet. Det skyldes, at selskabet ved udnyttelse af tegningsretter 

henholdsvis konvertible obligationer tilføres yderligere aktiekapital. Ændringen i selskabets kapi-

talforhold indebærer, at der skal iagttages flere formkrav end for udstedelse af optioner. 

 Beslutningskompetencen i relation til at træffe beslutning om udstedelse af konvertible obliga-

tioner og tegningsretter ligger hos generalforsamlingen, jf. SEL § 167, stk. 1, jf. § 154, som dog kan 

bemyndige det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen) til at udstede tegningsretter eller konvertible 

obligationer, jf. SEL § 169. Generalforsamlingen skal endvidere træffe beslutning om, hvorvidt der 

skal ske regulering i tilfælde af visse kapitalændringer forud for udnyttelsen, jf. SEL § 167, stk. 3. 

Bestemmelsen stiller dog ikke krav om stillingtagen til regulering i tilfælde af udlodning af udbytte, 

uanset at udbytteudlodning i realiteten medfører en udvanding af tegningsretternes værdi.42 

 Normalt har de eksisterende kapitalejere fortegningsret til at tegne nye kapitalandele i selska-

bet, jf. § 162, stk. 1. Fortegningsretten kan dog fraviges til fordel for medarbejderne, og der kan 

fastsættes en favørpris for de tildelte tegningsretter, jf. § 162, stk. 4. Beslutningen træffes af gene-

ralforsamlingen og som udgangspunkt med vedtægtsændringsmajoritet, jf. SEL § 106. Fastsættes 

udnyttelsesprisen til under markedsprisen kræves ni tiendedeles flertal, jf. SEL § 107, stk. 2, nr. 1. 

 Beslutningen om eller bemyndigelsen til udstedelse af konvertible obligationer eller tegnings-

retter skal optages i selskabets vedtægter, jf. SEL §§ 168 og 170, og skal indeholde oplysning om 

udnyttelsesprisen og -perioden. Der er ikke noget til hinder for at lade udnyttelsesprisen variere på 

baggrund af objektive kriterier. Dette skal blot fremgå af vedtægterne. 

 Selve tegningen af nye kapitalandele skal ske skriftligt, jf. SEL § 163, stk. 1, og selskabets ejer-

bog skal opdateres, jf. SEL § 50. 

 I relation til konvertible obligationer kan kreditrisikoen for medarbejderen – som omtalt i af-

snit 3.2.4 – begrænses ved at lade selskabet udstede et lån til medarbejderen, hvorefter medarbej-

deren kan anvende det lånte beløb til finansiering af de konvertible obligationer. Lån til medarbej-

dere er efter SEL § 214 undtaget fra det generelle forbud i SEL § 210, stk. 1 mod at yde lån til eller 

stille sikkerhed til fordel for kapitalejere eller ledelsen. 

 

4.4 Ejeraftaler 

Når medarbejderne bliver aktionærer i selskabet, må de eksisterende kapitalejere tåle, at medar-

bejderne får ejerbeføjelser og dermed medindflydelse på generalforsamlingen.43 Forud for etable-

ring af aktieaflønningsprogrammer bør de eksisterende kapitalejere derfor overveje at indgå en 
                                                 
42 Jf. Hindhede (2005), s. 160. 
43 Normalt vil medarbejderne dog kun opnå ejerskab til en relativt beskeden aktieandel. Selskabsloven inde-
holder imidlertid regler om beskyttelse af mindretalsaktionærer, herunder i relation til indløsning, jf. SEL §§ 
70-73. 
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ejeraftale, som medarbejderne skal tiltræde, når de erhverver aktier i selskabet. Eftersom en ejeraf-

tale ikke er bindende for selskabet, jf. SEL § 82, og derfor ikke kan optages i vedtægterne, må til-

trædelse af ejeraftalen gøres til en betingelse for tildelingen af aktieløn. 

 Ejeraftalen kan indeholde bestemmelser om medarbejdernes salgsret samt bestemmelser om 

selskabets og/eller de øvrige kapitalejeres køberet eller forkøbsret til aktierne. Ved at regulere disse 

forhold i en ejeraftale kan de oprindelige kapitalejere bevare kontrollen med selskabet, uanset at 

ejerkredsen udvides med medarbejderne. En salgsret kan eksempelvis give medarbejderne ret til at 

sælge sine aktier til selskabet eller til et koncernforbundet selskab, eventuelt til en forud fastsat pris. 

Tilsvarende kan selskabet eller de oprindelige kapitalejere være tillagt en køberet eller en forkøbs-

ret til medarbejdernes aktier. I unoterede selskaber vil kapitalejerne normalt være tillagt en ret til 

at købe medarbejdernes aktier til markedsprisen i tilfælde af medarbejdernes fratrædelse eller et 

salg af selskabet. Kapitalejerne vil normalt også have en forkøbsret til aktierne for det tilfælde, at 

medarbejderne ønsker at sælge aktierne. Medarbejderne kan således kun sælge aktierne til tredje-

mand, hvis forkøbsretten ikke ønskes benyttet. 

 

4.5 Delkonklusion 

Selskabets vedtægter regulerer en række forhold af betydning for virksomhedens drift og udgør 

dermed den ramme, som ledelsen kan disponere indenfor. 

 Ved tildeling af aktieløn til ledelsesmedlemmer må værdien med tillæg af medarbejderens fa-

ste løn ikke overstige, hvad der må anses for at være et sædvanligt vederlag. 

 Selskabsretligt er det mest simpelt for virksomheden at tildele aktier eller optioner, idet der 

ikke herved sker ændringer i selskabets kapitalforhold. Opkøb af egne aktier med henblik på opfyl-

delse af et aktie- eller optionsprogram kræver dog generalforsamlingens godkendelse, og at selska-

bet har tilstrækkelig likviditet til opkøbet. Tildeling af tegningsretter eller konvertible obligationer 

indebærer en ændring af selskabets aktiekapital i form af en kapitalforhøjelse, hvilket kræver gene-

ralforsamlingens godkendelse og en ændring af vedtægterne. 

 Hvis selskabet har en begrænset ejerkreds, er det normalt uproblematisk at afholde en ekstra-

ordinær generalforsamling og foretage de nødvendige ændringer. De formelle selskabsretlige krav 

bør derfor ikke tillægges afgørende betydning for valget af aktieaflønningsinstrument. 

 Uanset valget af aktieaflønningsinstrument bør der udarbejdes en ejeraftale for selskabet med 

regulering af kapitalejernes indbyrdes forhold, herunder rettigheder og pligter i forbindelse med 

medarbejdernes afståelse af de erhvervede aktier. Da ejeraftalen ikke er bindende for selskabet, bør 

det være en betingelse for tildelingen af aktieaflønning, at medarbejderne tiltræder ejeraftalen. 
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5 Beskatning 

Inden indførelse af et aktieaflønningsprogram bør det analyseres, hvilke skattemæssige konsekven-

ser ordningen vil indebære. Det bør i den forbindelse være afgørende at minimere den samlede 

beskatning af medarbejderne, selskabet og kapitalejerne. 

 I dette afsnit analyseres de skattemæssige konsekvenser af de forskellige former for aktiebase-

ret aflønning. Først foretages en overordnet gennemgang af de generelle principper for beskatning 

af løn og personalegoder. Herefter ses nærmere på beskatningen af de konkrete aflønningsinstru-

menter. I relation til beskatningen af såvel aktier som optioner og tegningsretter vil den nu ophæ-

vede lempelsesregel i LL § 7 H blive inddraget med henblik på at vurdere, om ophævelsen har re-

sulteret i en generelt højere beskatning af aktier, optioner og tegningsretter. Endvidere vil de eksi-

sterende beskatningsordninger for optioner og tegningsretter blive sammenlignet med henblik på 

at vurdere, hvilken eksisterende beskatningsordning der er mest fordelagtig. 

 

5.1 Det skatteretlige udgangspunkt 

Enhver form for løn, personalegode eller andet gode modtaget som vederlag i et arbejdsforhold er 

skattepligtig for modtageren, jf. SL § 4, litra a og LL § 16. Tilsvarende vil arbejdsgiverens udgifter 

normalt være fradragsberettigede som driftsomkostninger, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. 

 

5.1.1 Beskatning af medarbejderen 

Medarbejdere beskattes af markedsværdien af det tildelte formuegode på det tidspunkt, hvor med-

arbejderen erhverver endelig ret til det pågældende formuegode (retserhvervelsestidspunktet). For 

lønindkomst, som er omfattet af arbejdsgiverens indeholdelsespligt, udskydes beskatningen dog til 

udbetalingstidspunktet, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20. Værdien af tildelte personalegoder 

beskattes som almindelig lønindkomst.44 

 Tildelte aktieaflønningsinstrumenter beskattes dermed som udgangspunkt på tildelingstids-

punktet, som er det tidspunkt, hvor generalforsamlingen eller bestyrelsen træffer beslutning om at 

tildele medarbejdere aflønningsinstrumenter.45 

 Retserhvervelsestidspunktet kan imidlertid være udskudt, hvis tildelingen er betinget af særli-

ge omstændigheders indtræden. Som beskrevet i afsnit 3.2 optjener medarbejderen ofte løbende 

ret til de pågældende instrumenter, idet der herved opnås en længerevarende incitamentseffekt. 

Tildelingen kan eksempelvis være betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse i en periode eller 

af, at medarbejderen opnår visse resultater indenfor en nærmere fastsat periode. 

                                                 
44 Jf. PSL § 3, stk. 1. 
45 Jf. lovforslag nr. 199 af 28. maj 2009 til den ændringslov nr. 519 af 12. juni 2009, hvorved 15 % grænsen i 
LL § 7 H blev ophævet. 
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 Skatteretligt sondres traditionelt mellem resolutivt betingede aftaler, som ikke udskyder rets-

erhvervelsestidspunktet, og suspensivt betingede aftaler, som udskyder retserhvervelsestidspunk-

tet. En aftale betragtes som suspensivt betinget, hvis det er usikkert, om betingelsen vil blive op-

fyldt og dermed, om medarbejderen vil opnå ret til aktieaflønningsinstrumentet på det aftalte 

fremtidige modningstidspunkt. Ved vurderingen af usikkerhedsmomentet lægges der i praksis vægt 

på det tidsmæssige perspektiv, idet der i takt med en længere modningsperiode normalt vil være en 

højere grad af usikkerhed forbundet med betingelsens opfyldelse.46 Hvis medarbejderen selv har 

kontrol over betingelsens opfyldelse, vil der ifølge praksis være tale om en resolutivt betinget aftale, 

og retserhvervelsestidspunktet udskydes derfor ikke. 

 Efter praksis kan en betingelse om, at den ansatte eller virksomheden skal nå nogle nærmere 

fastsatte mål, udskyde retserhvervelsen. Retserhvervelsen kan ligeledes udskydes, hvis udnyttelsen 

er betinget af, at medarbejderen er i live på udnyttelsestidspunktet. Endvidere kan en betingelse 

om medarbejderens fortsatte ansættelse på udnyttelsestidspunktet efter omstændighederne ud-

skyde retserhvervelsen. I styresignalet refereret i SKM 2009.749 har SKAT angivet, at retserhver-

velsen anses for at være udskudt ved en modningsperiode på minimum 3 år. En modningsperiode 

på mindre end 3 år kan derimod ikke i sig selv – ifølge skattemyndighederne – formodes at udsky-

de retserhvervelsestidspunktet.47 Styresignalet er kritiseret i SR 2010.261 af Erik Banner-Voigt, 

som finder den fastsatte 3 års-grænse arbitrær og uden mening, idet den fuldstændigt tilsidesætter 

de almindelige principper om resolutive og suspensive betingelser. Forfatteren argumenterer vide-

re for, at hvis SKAT’s praksisregel lægges til grund, må retserhvervelsen indtræde, så snart der er 

mindre end 3 år til udløbet af den periode, som kravet om fortsat ansættelse gælder for. Denne ud-

lægning har Skatterådet imidlertid afvist i SKM 2009.795 SR. 

 I SKM 2009.795 SR blev Skatterådet ligeledes spurgt, om det ville indebære en udskydelse af 

retserhvervelsestidspunktet, hvis uudnyttede tegningsretter skulle bortfalde uden kompensation i 

tilfælde af, at direktøren ophørte med at være ansat i selskabet. Direktøren ville dog bevare retten 

til at udnytte tegningsretterne i en periode på 6 måneder, hvis hans fratrædelse skyldtes selskabets 

opsigelse uden direktørens misligholdelse. Idet retserhvervelsen kunne indtræde på et tidligere 

tidspunkt end den aftalte fremtidige udnyttelsesperiode (eksempelvis ved selskabets likvidation, 

ved børsnotering og ved majoritetsoverdragelse), måtte tegningsretterne anses for at være erhver-

vet på tildelingstidspunktet. 

 Skatterådets begrundelse for at anse tegningsoptionerne for retserhvervet på tildelingstids-

punktet forekommer ikke overbevisende. Der er tale om en suspensivt betinget aftale, hvis der er 

reel usikkerhed om, hvorvidt betingelserne for udnyttelse af tegningsoptionerne vil indtræde. I den 

pågældende sag kunne tegningsoptionerne som udgangspunkt først udnyttes i maj 2016, og kun 

                                                 
46 Jf. eksempelvis SKM 2007.786 SR. 
47 Jf. Den Juridisk Vejledning, C.A.5.17.4.4. 
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hvis direktøren fortsat var ansat i selskabet på udnyttelsestidspunktet. Betingelserne for udnyttelse 

af tegningsoptionerne var ikke underlagt direktørens selvstændige råderet, og SKAT’s afgørelse er 

derfor vanskelig forenelig med de almindelige principper om resolutive og suspensive betingelser. 

 Skatterådet har i SKM 2011.338 SR yderligere tilkendegivet, at rettigheder med en glidende 

modningsperiode på 3 år må anses for retserhvervet på tildelingstidspunktet. I sagen var tildelin-

gen betinget af fortsat ansættelse, idet der skulle ske levering af 1/3 af aktierne til medarbejderne 

efter henholdsvis 1, 2 og 3 år. Uanset at den sidste tredjedel således var betinget af fortsat ansættel-

se i 3 år, fandt Skatterådet, at alle tildelte rettigheder var retserhvervet og dermed skulle beskattes 

på tildelingstidspunktet. 

 Den ovenfor beskrevne praksis om beskatningstidspunktet bør holdes for øje ved fastsættelse 

af betingelser for incitamentsaflønning. Set fra et skattemæssigt perspektiv kan det således ikke 

anbefales at strukturere incitamentsprogrammet med løbende optjening af instrumenterne. 

 

Ved salg eller anden afståelse af de tildelte rettigheder beskattes medarbejderen af den opnåede 

avance svarende til forskellen mellem afståelsessummen og den på erhvervelsestidspunktet beskat-

tede markedsværdi. Avancen beskattes som aktieindkomst.48 

 I skattemæssig henseende er det ikke kun salg, der anses som afståelse. Væsentlige materielle 

ændringer af eksisterende aktieaflønningsaftaler betragtes skattemæssigt som en afståelse og gen-

erhvervelse af det pågældende aktieinstrument. Det indebærer, at medarbejderen beskattes af sin 

eventuelle gevinst på ændringstidspunktet.49 Det vil afhænge af en konkret vurdering, om en given 

ændring er så væsentlig, at aflønningsinstrumentet må anses for afstået. Efter praksis anses en æn-

dring af løbetiden for at være så væsentlig en ændring, at der er tale om en afståelse.50 

 

5.1.2 Beskatning af selskabet 

Værdien af de tildelte aflønningsinstrumenter vil normalt være fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 

1, litra a, på det tidspunkt, hvor medarbejderen beskattes. Selskabets fradragsret forudsætter dog, 

at der er tale om en driftsomkostning for selskabet. Afholder selskabet omkostninger på vegne af 

sine aktionærer, må betalingen derimod anses for at være maskeret udlodning af udbytte og der-

med ikke fradragsberettiget. 

 Det kan i praksis give anledning til vanskeligheder at fastslå, om der er tale om en selskabsud-

gift eller en aktionærudgift. I SKM 2002.571 H har Højesteret fastslået, at tildeling af tegningsretter 

må anses for at være et led i medarbejderens aflønning. Det er selskabet, der herved forpligtes over 

for medarbejderne, og det er derfor også selskabet, der lider tab ved, at medarbejderne erhverver 
                                                 
48 Den årlige aktieindkomst op til et grundbeløb på kr. 48.300 (2012) beskattes med 27 %, jf. PSL § 8a, stk. 1. 
Aktieindkomst udover grundbeløbet beskattes med 42 %, jf. PSL § 8a, stk. 2. 
49 Jf. Pedersen m.fl. (2009), s. 483 f. og Banner-Voigt (2009), s. 319 f. 
50 Jf. eksempelvis TfS 1998.625 H og TfS 1995.807. 
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aktier i selskabet til favørkurs. Selskabet havde derfor fradragsret for kurstabet efter SL § 6, stk. 1, 

litra a. 

 Efter praksis anlægges en relativ streng fortolkning af driftsomkostningsbegrebet i SL § 6, stk. 

1, litra a, når aktieaflønningsinstrumentet er betinget af en majoritetsoverdragelse af selskabet. Det 

ses eksempelvis af Højesteretsafgørelsen refereret i SKM 2009.271 H, som omhandlede et selskabs 

bonusaftale med to direktører. Bonusbetalingen var betinget af, at der blev indgået en salgsaftale 

vedrørende selskabet og nogle hermed koncernforbundne selskaber, og at direktørerne fortsat var 

ansat på salgsdatoen. Bonussens størrelse var alene afhængig af købesummens størrelse. Idet for-

målet med bonusordningen var at opnå den højest mulige salgspris for selskaberne, var udgifterne 

ifølge Højesteret ikke afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskabet. Udgif-

terne var derfor ikke fradragsberettigede efter SL § 6, stk. 1, litra a. 

 Skattemyndighederne sondrer således mellem fastholdelsesbonus, som anses for at være fra-

dragsberettigede lønudgifter, og transaktionsbonus, som anses for primært at være i aktionærernes 

interesse, og derfor ikke er fradragsberettiget for selskabet.51 Som påpeget i SR 2010.261 bør sel-

skabets og kapitalejernes interesser være sammenfaldende, og det kan derfor være særdeles van-

skeligt at sondre mellem, om en disposition hovedsageligt er i selskabets eller kapitalejernes inte-

resse. På baggrund af den foreliggende praksis er det imidlertid helt afgørende for selskabets fra-

dragsret, om der er tale om en selskabsudgift eller en (privat) aktionærudgift. 

 

Hvis selskabet opfylder en optionsforpligtelse ved at levere egne aktier til medarbejderne, beskattes 

selskabet af avancen efter reglerne i ABL. Tegner medarbejderen derimod kapitalandele i selskabet 

ved udnyttelse af tegningsretter eller konvertering af konvertible obligationer, er der tale om en 

kapitalforhøjelse, som ikke er skattepligtig, jf. SSL § 13, stk. 1, nr. 1. 

 

5.1.3 Beskatning af de eksisterende aktionærer 

Tildeling af aktieaflønning til selskabets medarbejdere har som udgangspunkt ingen skattemæssige 

konsekvenser for de eksisterende kapitalejere. Det kan dog have skattemæssig betydning for de 

eksisterende aktionærer, hvis selskabets forpligtelse er betinget af en majoritetsoverdragelse, jf. 

afsnit 5.1.2. 

 Hvis medarbejdere tildeles tegningsretter til favørpris, vil de eksisterende kapitalejeres kapi-

talandele blive udvandet ved udnyttelse af tegningsretterne. Det tab, som kapitalejerne herved in-

kasserer, er imidlertid ikke fradragsberettiget, jf. ABL § 16, stk. 1, jf. stk. 2, idet der ikke er tale om 

en gave til medarbejderne, men om vederlag for personligt arbejde. 

                                                 
51 Jf. eksempelvis SKM 2012.250 LSR. Se kritisk om Skatterådets praksis TfS 2009.524. 
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 I forbindelse med kapitalændringer er det dog væsentligt for eksisterende selskabsaktionærer52 

at være opmærksomme på, om den skattemæssige status for selskabsaktionærens aktiebesiddelse 

ændres. Det vil være tilfældet, hvis aktierne overgår fra at være datterselskabs-

/koncernselskabsaktier til at være porteføljeaktier. 

 Ved datterselskabsaktier53 forstås, at den pågældende selskabsaktionær ejer 10 % eller mere af 

aktierne i arbejdsgiverselskabet. Der er tale om koncernselskabsaktier54, når selskabsaktionæren og 

selskabet er sambeskattede eller kan underlægges international sambeskatning. Både dattersel-

skabsaktier og koncernselskabsaktier kan afstås skattefrit, hvorimod kapitalandele, der hverken er 

datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, normalt vil være skattepligtige porteføljeaktier. 

 Efter ABL § 33 A skifter aktier status fra at være datterselskabsaktier til at være porteføljeakti-

er, når en selskabsaktionærs aktiebesiddelse reduceres til mindre end 10 %. Hvis en selskabsaktio-

nær eksempelvis går fra at eje 11 % af aktiekapitalen til kun at eje 9 % af aktiekapitalen, betragtes 

dette skattemæssigt som en afståelse af samtlige 11 % af aktiekapitalen og erhvervelse af 9 % af ak-

tiekapitalen. Der sker således et statusskifte, idet kapitalejeren går fra at eje datterselskabsaktier 

(de 11 %) til at eje porteføljeaktier (de 9 %). I denne situation udløser statusskiftet ikke i sig selv 

beskatning, idet afståelsen af datterselskabsaktier er skattefri. Selskabsaktionæren vil derimod bli-

ve beskattet af en eventuel avance, når aktierne (som nu er porteføljeaktier) på et senere tidspunkt 

afstås eller overgår til at være datterselskabsaktier. 

 

5.2 Aktier 

Hvorvidt der er tale om en tildeling af aktier, kan efter omstændighederne give anledning til tvivl. I 

SKM 2011.338 SR havde et selskab tildelt medarbejdere såkaldte restricted stock units, som inde-

bar, at selskabet kunne vælge, om aftalen skulle opfyldes ved levering af aktier eller ved udbetaling 

af kontanter. Da det var op til selskabet at afgøre, hvorvidt aftalen skulle opfyldes med aktier eller 

kontanter, måtte de tildelte rettigheder karakteriseres som aktier. 

 Tildeling af aktier, herunder betingede aktier55, er omfattet af det skatteretlige udgangspunkt 

om beskatning på tildelingstidspunktet, jf. LL § 16 og afsnit 5.1 ovenfor. Aktier kunne tidligere om-

fattes af lempelsesreglen i LL § 7 H56, hvorefter medarbejderne ikke beskattedes af aktiens værdi på 

tildelingstidspunktet, men først på afståelsestidspunktet for de tildelte aktier. 

                                                 
52 Med selskabsaktionær menes en aktionær, der selv er et selskab. 
53 Jf. ABL § 4A 
54 Jf. ABL § 4B 
55 I SKM 2007.642 SR har Skatterådet fastslået, at betingede aktier ikke kan omfattes af LL § 28, som alene 
omfatter købe- og tegningsretter. 
56 LL § 7 H omtales nærmere i afsnit 5.3.3. 
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 Med henblik på at vurdere, om ophævelsen af LL § 7 H indebærer en højere samlet beskatning 

for medarbejderne og selskabet end de almindelige beskatningsregler, sammenlignes de to beskat-

ningsordninger på baggrund af følgende eksempel: 

 

Eksempel 

Et selskab ønsker at tildele en medarbejder aktieløn til en samlet værdi på kr. 4.000. 

Det besluttes, at give medarbejderen mulighed for at købe aktier i selskabet til en fa-

vørpris. Der er ikke knyttet særlige betingelser til aktierne. 

 På købstidspunktet er hver aktie kr. 100 værd. Medarbejderen gives have mulig-

hed for at erhverve 200 aktier i selskabet til en favørpris på kr. 80 kr. pr. aktie. Med-

arbejderen skal således betale kr. 16.000 for aktierne og beskattes af favørelementet 

på kr. 4.000 på købstidspunktet. Det antages, at medarbejderen topbeskattes, jf. PSL 

§ 7, stk. 2. Selskabet har tilsvarende fradragsret for sine omkostninger, kr. 4.000. 

 Efter en ejertid på 6 år sælger medarbejderen sin aktiebeholdning for kr. 130 pr. 

aktie svarende til en samlet afståelsessum på kr. 26.000. 

 

I bilag 2 er den samlede skattebetaling for selskabet og medarbejderen ved anvendelse af de almin-

delige skatteregler henholdsvis LL § 7 H beregnet. I figur 2.1 er nutidsværdien af de fremtidige 

skattebetalinger med fradrag for selskabets fradragsberettigede udgifter beregnet under forudsæt-

ning af, at medarbejderen sælger aktierne efter 6 års ejertid. I de følgende figurer (figur 2.2-2.5) er 

én eller flere faktorer justeret som angivet. 

 Det ses af bilagets figur 2.1, 2.2 og 2.3, at det samlede skattebetaling for medarbejderen og sel-

skabet er mindst ved anvendelse af de almindelige skatteregler fremfor LL § 7 H, når medarbejde-

ren beskattes af aktieindkomst med den høje sats på 42 %. Det er tilfældet, uanset om det skatte-

pligtige favørelement øges, jf. figur 2.2, og uanset om medarbejderen afstår aktierne efter kun 1 års 

ejertid (når afståelsessummen forudsættes fastholdt til kr. 130 pr. aktie), jf. figur 2.3. Den lavere 

beskatning efter de almindelige skatteregler skyldes selskabets fradragsret. Havde selskabet ikke 

haft fradragsret for det tildelte favørelement, ville skattebetalingens nutidsværdi i alle tilfælde være 

lavest efter LL § 7 H. 

 Beskattes medarbejderen derimod med den lave aktieindkomstskattesats på 27 %, er beskat-

ning efter LL § 7 H mere fordelagtig, jf. figur 2.4 og 2.5, uanset selskabets fradragsret for omkost-

ningerne på tildelingstidspunktet. 

 Eftersom beskatningen efter det almindelige skatteretlige udgangspunkt afhænger af den en-

kelte medarbejders personlige indkomstforhold, kan det ikke generelt konkluderes, om den ene 

eller den anden ordning vil indebære den laveste samlede skattebetaling. Det kan dog konstateres, 
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at afskaffelsen af LL § 7 H generelt vil indebære en højere samlet skattebetaling, når medarbejde-

ren beskattes med den lave aktieindkomstskattesats på 27 %. 

 

5.3 Optioner og tegningsretter 

Optioner og tegningsretter behandles i vidt omfang ens i skattemæssig henseende, og det er derfor 

fundet hensigtsmæssigt at behandle de to aflønningsinstrumenter samlet.57 Begge ordninger kan 

således – efter omstændighederne – omfattes af det mere attraktive regelsæt i LL § 28. Er betingel-

serne for bestemmelsens anvendelse ikke til stede, foretages beskatningen efter de almindelige 

skatteregler som beskrevet i afsnit 5.1. 

 Indtil den 1. januar 2012 kunne optioner og tegningsretter endvidere beskattes efter LL § 7 H, 

hvorefter beskatningen kunne udskydes til afståelsestidspunktet for de aktier, som medarbejderen 

var blevet tildelt, eller som medarbejderen erhvervede ved udnyttelse af tildelte optioner eller teg-

ningsretter. 

 I det følgende ses først nærmere på LL § 28. Herefter gennemgås baggrunden for såvel indfø-

relse som ophævelsen af LL § 7 H med henblik på at vurdere, hvorvidt det ud fra et retsøkonomisk 

perspektiv var berettiget at ophæve ordningen. 

 

5.3.1 Ligningslovens § 28 

LL § 28 er en periodiseringsregel, som indebærer, at beskatningen af tildelte købe- eller tegnings-

retter udskydes til det tidspunkt, hvor medarbejderen udnytter eller afstår retten. 

 

5.3.1.1 Betingelser 

Det er en betingelse for anvendelse af ordningen, at de tildelte optioner eller tegningsretter modta-

ges som vederlag for personligt arbejde. Ordningen kan dermed anvendes for både medarbejdere, 

direktører og bestyrelsesmedlemmer. 

 Optionerne eller tegningsretterne skal desuden tildeles og udstedes af arbejdsgiverselskabet 

eller et hermed koncernforbundet selskab. Medarbejderne kan således tildeles optioner eller teg-

ningsretter til et andet selskab end arbejdsgiverselskabet, eksempelvis et særligt medarbejdersel-

skab, der er oprettet til formålet, og som ejer aktier i arbejdsgiverselskabet. 

 Ved tildeling af optioner (køberetter) er det yderligere en betingelse, at medarbejderen har ret 

til at modtage aktier ved udnyttelsen, eller at arbejdsgiveren har ret til at levere aktier. Ordningen 

kan således ikke anvendes, hvis optionerne skal differenceafregnes.58 

                                                 
57 De skattemæssige definitioner af optioner og tegningsretter svarer til de økonomiske definitioner, jf. afsnit 
3.2.2 og 3.2.3. I SKM 2001.529 LR har Ligningsrådets præciseret, at der er tale om en køberet, hvis selskabet 
frit kan vælge, om medarbejderen skal vederlægges med ny-udstedte eller eksisterende aktier. 
58 Tegningsretter kan i sagens natur kun udstedes af selskabet, og aftalen kan derfor ikke opfyldes ved diffe-
renceafregning. 
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 Begrebet differenceafregning har i praksis givet anledning til tvivl. I SKM 2009.790 SR har 

Skatterådet taget stilling til, om en række forskellige udnyttelsesmetoder måtte betragtes som dif-

ferenceafregning. Heraf fremgår, at det afgørende er, om medarbejderen reelt opnår ejerskab til 

aktierne, og om medarbejderen har en kursrisiko på aktierne i perioden mellem udnyttelsen og 

afhændelse af aktierne. Hvis aktien sælges umiddelbart efter udnyttelsen, har medarbejderen ikke 

– ifølge Skatterådet – været reel ejer af aktien, og der er således tale om differenceafregning. Skat-

terådet tillægger det tilsyneladende ikke betydning, om de nyerhvervede aktier sælges til det udste-

dende selskab eller til en uafhængig tredjemand. Det afgørende for Skatterådet har formentlig væ-

ret, at medarbejderen ikke ville have reel mulighed for at råde over aktierne i den ganske korte 

ejerperiode, idet medarbejderen allerede på dette tidspunkt var forpligtet til at sælge aktierne. I 

overensstemmelse hermed har Østre Landsret i SKM 2010.293 Ø fastslået, at der er tale om diffe-

renceafregning, når medarbejderen har forpligtet sig til at afhænde aktierne inden udnyttelsen, og 

dette salg ikke kan afbrydes efter udnyttelsen. 

 Skatterådets argumentation kritiseres i TfS 2010.477, hvor der argumenteres for, at medarbej-

deren i det foreliggende tilfælde havde været reel ejer af aktierne. Begrundelsen er, dels at medar-

bejderen havde rådigheden over aktierne, indtil salget fandt sted (uanset at medarbejderen allerede 

inden udnyttelsen havde forpligtet sig til at sælge aktierne), dels at medarbejderen solgte aktierne 

til tredjemand, ikke til udstederselskabet. Kritikken støttes af Erik Banner-Voigt59, som henviser til, 

at differenceafregning alene kan komme på tale ved salg og tilbagesalg mellem de samme to parter, 

og at der derfor ikke kan være tale om differenceafregning, når aktierne sælges til en uafhængig 

tredjemand. Til støtte herfor henvises til, at LL § 7 H (ligesom LL § 28) kun udelukker differenceaf-

regning af optioner, ikke af tegningsretter. Det skyldes, at tegningsretter netop ikke kan difference-

afregnes. Kritikken forekommer berettiget. Betragtes salg til tredjemand umiddelbart efter erhver-

velse af aktien som differenceafregning, vil den skattemæssige behandling være forskellig af-

hængigt af, om medarbejderens erhvervelse sker ved udnyttelse af en tegningsret eller en option. 

Det har næppe været lovgivers hensigt. 

 I tilfælde hvor medarbejdernes udnyttelse af optioner eller tegningsretter er betinget af et salg 

af virksomheden, vil medarbejderne typisk være forpligtet til at medoverdrage de aktier, der er-

hverves ved udnyttelsen. Udnyttelsen sker i givet fald med henblik på salg af aktierne til tredje-

mand. På baggrund af ovennævnte afgørelser vil dette formentlig blive betragtet som differenceaf-

regning, uanset om medarbejderen sælger aktierne direkte til køberen af selskabet. 

 

 

                                                 
59 Jf. SR 2010.261. 
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5.3.1.2 Skattemæssige konsekvenser 

Beskatning af medarbejderen 

Efter LL § 28 udskydes beskatningstidspunktet fra retserhvervelsestidspunktet til udnyttelsestids-

punktet. Medarbejderen beskattes således først af optionernes eller tegningsretternes værdi, når de 

udnyttes eller afstås. Udløber optionerne eller tegningsretterne uudnyttet, beskattes medarbejde-

ren ikke, jf. LL § 28, stk. 1, sidste pkt. 

 Beskatningsgrundlaget er markedsværdien af det tildelte favørelement på udnyttelses-

/afståelsestidspunktet, og værdien beskattes som lønindkomst. 

 Ved senere afståelse af de erhvervede aktier, beskattes medarbejderens fortjeneste eller tab 

efter reglerne i ABL. Avancen opgøres som forskellen mellem udnyttelsesprisen og afståelsessum-

men. 

 

Beskatning af selskabet 

Hvis selskabet har fradrag for sine udgifter i forbindelse med tildeling af optioner og tegningsretter, 

jf. SL § 6, stk. 1, litra a, udskydes fradragsretten til udnyttelses-/afståelsestidspunktet, jf. LL § 28, 

stk. 3. Det fradragsberettigede beløb er forskellen mellem markedsværdien og udnyttelses-

/afståelsessummen. Hvis medarbejderen har betalt en præmie for optionen eller tegningsretten, 

reduceres fradragsretten tilsvarende. I tilfælde af at ordningen udløber uudnyttet, er præmien som 

en skattepligtig indtægt for selskabet. 

 Ved udnyttelse af optioner, hvorved selskabet afstår egne aktier, opgøres selskabets gevinst 

eller tab på aktierne efter aktieavancebeskatningslovens almindelige bestemmelser. Udnyttelse af 

tegningsretter udløser derimod ikke beskatning af selskabet, jf. SEL § 13, stk. 1. 

 

5.3.2 Optioner og tegningsretter, der ikke er omfattet af LL § 28 

Hvis betingelserne for beskatning efter LL § 28 ikke er opfyldt, beskattes optionerne eller tegnings-

retterne efter de almindelige skatteregler for løn og personalegoder. Medarbejderen lønbeskattes 

således på tildelingstidspunktet af den tildelte værdi. 

 Ordninger, der falder udenfor anvendelsesområdet for LL § 28, er eksempelvis optioner, der 

alene kan opfyldes ved differenceafregning. Tilsvarende falder optioner og tegningsretter udenfor 

LL § 28, hvis rettighederne er udstedt af et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiversel-

skabet, men tildeles af et andet koncernforbundet selskab, der ikke er arbejdsgiverselskabet. 

 Udnyttelsen af en option eller en tegningsret udløser ikke i sig selv skattemæssige konsekven-

ser.60 Medarbejderen beskattes på tidspunktet for afståelse af optionerne/tegningsretterne eller de 

erhvervede aktier af forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Anskaffelses-

                                                 
60 Jf. Den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.5.17.2.2.1.5 og C.A.5.17.2.2.2.2. 
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summen opgøres til optionens eller tegningsrettens værdi på tildelingstidspunktet med tillæg af 

medarbejderens eventuelle egenbetaling. 

 Gevinst og tab på tegningsretter beskattes som aktieavance, jf. ABL § 1, stk. 4. 

 Gevinst og tab på optioner beskattes som udgangspunkt efter KGL § 29 om beskatning af fi-

nansielle kontrakter. En særlig undtagelse findes imidlertid for aftaler om køb og salg af aktier, jf. 

KGL § 30, stk. 1, nr. 5, som omfatter kontrakter, der kun kan opfyldes ved levering af aktier, og 

hvor der ikke indgås modgående kontrakter, jf. KGL § 30, stk. 3 og 4. Hvis betingelserne i KGL § 30 

er opfyldt, beskattes optionerne efter de skatteregler, som det underliggende aktiv (aktierne) er 

omfattet af, jf. KGL § 30, stk. 6. Medarbejderoptioner, som giver ret til at erhverve aktier, beskattes 

således efter ABL. 

 Hvis optionerne skal differenceafregnes, er der ikke er tale om en kontrakt, der kun kan opfyl-

des ved levering af aktier, og optionen er derfor omfattet af hovedreglen i KGL § 29. Sådanne kon-

trakter beskattes efter lagerprincippet, jf. KGL § 33, stk. 1, hvilket vil sige, at medarbejderen be-

skattes årligt af forskellen mellem optionens værdi ved indkomstårets begyndelse (i tildelingsåret 

anvendes markedsværdien på retserhvervelsestidspunktet) og værdien ved indkomstårets udløb (i 

udnyttelses-/afståelsesåret anvendes afståelsessummen).61 

 

5.3.3 Ligningslovens § 7 H 

LL § 7 H, som indebar en særlig gunstig beskatning for medarbejderaktier, -optioner og -

tegningsretter, er blevet ophævet. Ophævelsen har alene virkning for § 7H-aftaler, der er indgået 

den 21. november 2011 eller senere.62 Eksisterende ordninger, hvor aftalen er indgået med medar-

bejderne inden den 21. november 2011, berøres ikke af ordningen, uanset om retserhvervelsen først 

sker på et senere tidspunkt. 

 

5.3.3.1 Historik 

LL § 7 H blev indført ved lov nr. 394 af 28. maj 2003 som del af en såkaldt konkurrenceevnepakke 

med henblik på at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og skabe grundlag for øget 

vækst og beskæftigelse.63 Af de indledende bemærkninger til lovforslaget fremgår følgende: 

 

”Det primære sigte med lovforslaget er at bidrage til at motivere og engage-

re de ansatte og derigennem fremme fornyelse og produktivitet.” 

 

                                                 
61 Jf. eksempelvis SKM 2010.293 Ø. 
62 Jf. § 1, nr. 1 og 2 samt § 16, stk. 4 i lov nr. 1382 af 28. december 2011 om ændring af ligningsloven og for-
skellige andre love. 
63 Se L 67 fremsat den 6. november 2002. 
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Den daværende regering ønskede at indføre en gunstig beskatningsordning, som skulle indebære, 

dels at beskatningen af optioner og tegningsretter udskydes til salgstidspunktet for de aktier, som 

erhverves ved udnyttelse af tegningsretterne eller optionerne, dels at beskatningen lempedes ved 

anvendelse af aktieavancebeskatning frem for almindelig lønbeskatning. Til gengæld skulle selska-

bet ikke have fradragsret for sine udgifter til ordningen. Regeringen var således af den opfattelse, at 

de skattemæssige konsekvenser i sig selv kunne medføre en øget anvendelse af incitamentsordnin-

ger i danske virksomheder. 

 Ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 er LL § 7 H blevet ophævet med den begrundelse, at 

skattereglerne bør være neutrale over for forskellige aflønningsformer.64 Skattereglerne bør således 

– efter den nuværende regerings opfattelse – hverken hæmme mulighederne for at anvende med-

arbejderaktieordninger eller tilskynde til en sådan anvendelse. 

 Der er ifølge den siddende regering flere fordele knyttet til en neutral beskatning af lønind-

komst65, herunder at aflønningen ikke tilrettelægges primært ud fra skattemæssige overvejelser, og 

at der herved opnås en forenkling af skattesystemet. Endvidere indebærer ophævelsen af bestem-

melsen efter regeringens opfattelse, at selskabets medarbejdere og andre personer, der ønsker at 

erhverve kapitalandele i selskabet, ligestilles. 

 Begrundelsen for at ophæve LL § 7 H står i skærende kontrast til begrundelsen for at indføre 

bestemmelsen. Dette må ses i lyset af, at bestemmelsen blev indført under en højreorienteret rege-

ring og ophævet få måneder efter den nuværende venstreorienterede regerings tiltrædelse. 

 

5.3.3.2 Betingelser 

Ordningen omfattede tildeling af aktier66, optioner eller tegningsretter under forudsætning af, at en 

række betingelser opfyldtes, jf. LL § 7 H, stk. 2. 

 Tildelingen skulle ske som led i et ansættelsesforhold og have karakter af vederlag for person-

ligt arbejde. I modsætning til LL § 28 kunne bestyrelsesmedlemmer ikke omfattes af ordningen. 

 Aktierne, optionerne eller tegningsretterne skulle være udstedt og tildelt af arbejdsgiverselska-

bet eller et hermed koncernforbundet selskab. Ved tildeling af køberetter var det yderligere en be-

tingelse, at medarbejderen havde ret til at modtage aktier ved udnyttelsen. Optioner kunne således 

ikke omfattes af ordningen, hvis der skulle ske differenceafregning. 

 En væsentlig betingelse for at anvende LL § 7 H var, at værdien (favørelementet) af de tildelte 

aktier, optioner eller tegningsretter ikke måtte overstige 10 % af medarbejderens årsløn.67 Vurde-

                                                 
64 Jf. L 31 som fremsat den 21. november 2011. Lovgiver har dog bevaret periodiseringsreglen i LL § 28 med 
henvisning til, at beskatning på retserhvervelsestidspunktet kan føre til beskatning af en højere værdi end 
værdien på udnyttelsestidspunktet, og at denne beskatning kan medføre et likviditetsproblem for medarbej-
deren. 
65 Jf. afsnit 3.2.2. i L 31. 
66 Også matching shares kan omfattes af ligningslovens § 7 H, jf. SKM 2007.786 SR. 
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ringen heraf skulle foretages på det tidspunkt, hvor udnyttelsesprisen lå fast, dog senest på retser-

hvervelsestidspunktet.68 

 Det var yderligere en betingelse, at der blev indgået en aftale mellem arbejdsgiverselskabet og 

medarbejderen om, at bestemmelserne i LL § 7 H skulle finde anvendelse. I aftalen skulle vederla-

get samt vilkår og betingelser for tildelingen være entydigt defineret, og selskabets revisor eller 

advokat skulle attestere, at aftalen opfyldte betingelserne. 

 Herudover var det krav for anvendelse af ordningen, at aktierne ikke udgjorde en særlig aktie-

klasse, og at medarbejderen ikke måtte overdrage tildelte optioner eller tegningsretter, bortset fra 

ved arv. 

 

5.3.3.3 Skattemæssige konsekvenser 

Efter LL § 7 H beskattedes medarbejderen hverken på tildelingstidspunktet eller på udnyttelses-

tidspunktet, men først på afståelsestidspunktet for de aktier, der erhvervedes gennem ordningen. 

Dermed beskattedes medarbejderen først på det tidspunkt, hvor medarbejderen fik likviditet til at 

betale skatten. 

 Tildelte aktier ansås for anskaffet for o kr. med tillæg af medarbejderens eventuelle egenbeta-

ling. Ved tildeling af optioner eller tegningsretter skulle de senere erhvervede aktier anses for an-

skaffet til udnyttelsesprisen med tillæg af medarbejderens eventuelle egenbetaling for retten. Vær-

dien af optionerne eller tegningsretterne beskattedes således ikke. Gevinsten beskattedes som ak-

tieindkomst.69 

 Prisen for den gunstige medarbejderbeskatning var, at selskabet ikke havde fradragsret for 

værdien af de tildelte aktier, optioner eller tegningsretter. Dog kunne administrationsomkostninger 

i forbindelse med ordningens etablering fradrages som almindelige driftsomkostninger. 

 Hvis betingelserne for anvendelse af LL § 7 H ikke var opfyldt, fandt reglerne i LL § 28 anven-

delse, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Ellers fandt de almindelige skatteregler anvendelse. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
67 LL § 7 H har tidligere opereret med en alternativ grænse til 10 % grænsen. Købe- og tegningsretter, hvor 
udnyttelseskursen var maksimalt 15 % lavere end markedskursen på de aktier, som købe- eller tegningsret-
terne giver ret til, kunne tildeles uden begrænsning, eventuelt kombineret med tildeling af aktier, der maksi-
malt udgjorde 10 % af medarbejderens årsløn. Ophævelsen af bestemmelsen havde virkning fra den 1. januar 
2010. 
68 Jf. Banner-Voigt (2009), s. 115 f. 
69 For aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på kr. 48.300 (i 2012), er beskatningsprocenten 27 %, 
og aktieindkomst herudover beskattes med en skattesats på 42 %, jf. PSL § 8 a, stk. 1 og 2. 
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5.3.4 Sammenligning 

Beskatningen efter de tre regelsæt; de almindelige skatteregler, LL § 28 og LL § 7 H, kan opsumme-

res som vist i Skema 1: 

 

 Skema 1: 
 

Oversigt Alm. Regler LL § 28 LL § 7H

Aflønningsinstrumenter:

- Fantomaktier + - -

- Aktier + - +

- Optioner + + +

- Tegningsretter + + +

- Konvertible obligationer + - -

Beskatning af medarbejderen:

- ved tildeling Personlig 

indkomst

- -

- ved udnyttelse - Personlig 

indkomst

-

- ved afståelse af aktier Aktieindkomst Aktieindkomst Aktieindkomst

Selskabets fradragsret:

- ved retserhvervelse Fradrag - -

- ved afståelse/udnyttelse - Fradrag -  

 Kilde: Egen tilvirkning 
 

Konsekvenserne af de forskellige beskatningsformer kan sammenlignes med udgangspunkt i føl-

gende eksempel: 

 

Eksempel 

E t selskab ønsker at tildele en medarbejder aktiebaseret løn til en samlet værdi på kr. 

4.000. Det besluttes, at tildele medarbejderen europæiske optioner, som giver ret til 

at erhverve aktier i selskabet 5 år efter tildelingen til en udnyttelseskurs på kr. 110. 

 På tildelingstidspunktet er markedsværdien af selskabets aktier kr. 100, og opti-

onsværdien kan beregnes til kr. 8,67.70 Medarbejderen tildeles derfor 484 optioner. 

 På udnyttelsestidspunktet er markedsværdien steget til kr. 125 pr. aktie. Optionen 

er dermed in-the-money, og medarbejderen udnytter derfor optionen. 1 år efter ud-

nyttelsen sælger medarbejderen de erhvervede aktier til markedsprisen, som på dette 

tidspunkt er steget til kr. 130 pr. aktie. 

 Det antages, at betingelserne for anvendelse af LL § 7 H og LL § 28 er opfyldt, og 

at medarbejderen og selskabet således selv kan vælge, hvilken beskatningsordning de 

foretrækker. Det antages, at medarbejderen topbeskattes, jf. PSL § 7, stk. 2. 

                                                 
70 Se afsnit 6.2.1.2, hvor optionens værdi beregnes ved brug af Black-Scholes modellen. 
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Selskabet tilstræber den laveste samlede skattebetaling for medarbejderen og selskabet, idet det 

tildelte antal optioner kan justeres på baggrund heraf. I bilag 3 ses en beregning af nutidsværdien 

af medarbejderens og selskabets samlede skattebetaling ved beskatning efter henholdsvis KGL § 30, 

LL § 28 og LL § 7 H. I bilagets figur 3.1 er nutidsværdien af de fremtidige skattebetalinger med fra-

drag for selskabets fradragsberettigede udgifter beregnet under forudsætning af, at medarbejderen 

udnytter optionerne efter 5 år og sælger de erhvervede aktier efter 1 års ejertid. I figur 3.2-3.6 er én 

eller flere faktorer justeret som angivet. 

 Beregningen viser, at beskatning efter de almindelige skatteretlige principper (KGL § 30) ge-

nerelt er mindst fordelagtig til trods for selskabets fradragsret for driftsomkostningerne på retser-

hvervelsestidspunktet. Dette resultat er ikke overraskende, eftersom formålet med at indføre de 

særlige skatteregler i LL §§ 7 H og 28 netop var at lempe beskatningen af aktieaflønning i forhold 

til det almindelige skatteretlige udgangspunkt.71 

 Beregningen viser yderligere, at periodiseringsreglen i LL § 28 medfører en lavere samlet skat-

tebetaling end lempelsesreglen i LL § 7 H, når medarbejderen beskattes af aktieindkomst med den 

høje aktieindkomstskattesats på 42 %, jf. figur 3.1, 3.2 og 3.3. Beskattes medarbejderen derimod 

med den lave skattesats på 27 %, er den samlede skattebetaling lavest ved anvendelse af LL § 7 H, jf. 

figur 3.4, 3.5 og 3.6. 

 Det ses af figur 3.2, at beskatning efter LL § 28 er markant mere fordelagtigt end LL § 7 H, hvis 

aktiernes markedspris er højere på udnyttelsestidspunktet end på afståelsestidspunktet. Eksemplet 

forudsætter dog, at medarbejderen har tilstrækkelig stor positiv aktieindkomst på afståelsestids-

punkt.72 Beskattes medarbejderen derimod med den lavere aktieindkomstsats på 27 %, vil beskat-

ning efter LL § 7 H være mere fordelagtig end LL § 28, uanset om medarbejderen har mulighed for 

at fradrage sit aktietab på afståelsestidspunktet, se figur 3.5. 

 Beregningerne giver ikke grundlag for generelt at konkludere, om LL § 28 eller LL § 7 H inde-

bærer den laveste samlede skattebetaling for medarbejderen og selskabet. Ophævelsen af LL § 7 H 

betyder derfor ikke nødvendigvis en større samlet skattebetaling for selskabet og medarbejderen. 

Det afhænger dels af medarbejderens personlige indkomstforhold, dels af udviklingen i aktiens 

værdi. 

 Den store fordel ved anvendelse af LL § 7 H er, at medarbejderen først beskattes på afståelses-

tidspunktet for de erhvervede aktier og dermed ikke skal finansiere beskatningen med andre mid-

ler. Det må dog antages, at den likviditetsbelastning, som medarbejderne nødvendigvis må have 

ved finansiering af udnyttelsesprisen, er større. Endvidere modsvares fordelene for medarbejderne 

                                                 
71 KGL § 30 kan dog være at foretrække fremfor LL § 28, hvis optionsværdien på tildelingstidspunktet er me-
get lav, se figur 3.6 i bilag 3. 
72 Ved negativ aktieindkomst beregnes dog en såkaldt negativ skat, som modregnes i medarbejderens øvrige 
skatter, og et eventuelt overskydende beløb kan fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår, jf. PSL 
§ 8 a, stk. 5. 
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af selskabets manglende fradragsret og af, at ordningen kræver opfyldelse af en række betingelser, 

der – afhængigt af de konkrete forhold – kan være mere eller mindre ønskværdige. Ønsker de eksi-

sterende kapitalejere eksempelvis at tildele medarbejdere ret til at erhverve aktier i en særlig aktie-

klasse, vil LL § 7 H alligevel ikke kunne anvendes, jf. LL § 7 H, stk. 2, nr. 5. 

 Ophævelsen af LL § 7 H har – i overensstemmelse med lovgivers intentioner – medført en for-

enkling af skattesystemet for aktieaflønning. Ophævelsen indebærer imidlertid også en mindre 

grad af fleksibilitet for danske selskaber ved tilrettelæggelse af deres aflønningsstruktur. Beregnin-

gerne giver dog ikke i sig selv grundlag for at antage, at aktiebaseret incitamentsaflønning vil blive 

anvendt i mindre grad end tidligere, idet LL § 28 i mange tilfælde vil indebære en mindst lige så 

fordelagtig samlet beskatning af medarbejderne og selskabet som det tidligere var tilfældet efter LL 

§ 28. 

 

5.3.5 Valg af beskatningsform 

For optioner og tegningsretter kan selskabet (nu) vælge, om tildelingen skal ske efter de almindeli-

ge skatteregler, hvorved selskabet opnår fradrag på tildelingstidspunktet, eller efter LL § 28, som 

udskyder fradragstidspunktet til det tidspunkt, hvor medarbejderne udnytter optionerne hen-

holdsvis tegningsretterne. 

 Isoleret set vil det være mest fordelagtigt for selskabet at anvende de almindelige skatteregler, 

som giver adgang til at foretage fradrag allerede på retserhvervelsestidspunktet. Hvis der fastsættes 

vilkår for tildelingen, kan retserhvervelsestidspunktet og dermed fradragstidspunktet dog være 

udskudt. Anvendes i stedet LL § 28, må selskabet vente med at foretage fradrag til udnyttelsestids-

punktet, og på det tidspunkt opnår selskabet alene fradragsret i det omfang, optionerne eller teg-

ningsretterne faktisk udnyttes. Er der tale om et nystartet selskab eller et selskab, som af andre 

grunde ikke forventer at generere overskud i de førstkommende år, bør fradragsrettens udskydelse 

tillægges mindre betydning ved valg af beskatningsordning. Det samme er tilfældet, hvis tildelin-

gen er suspensivt betinget på grund af de fastsatte vilkår. 

 For medarbejderne opnås den mest fordelagtige beskatning af optioner og tegningsretter ved 

anvendelse af LL § 28, hvorefter beskatningen udskydes til udnyttelsestidspunktet. Det kan dog 

være mere attraktivt for medarbejderne at blive tildelt optioner, der ikke omfattes af LL § 28, hvis 

optionerne beskattes som aktieavance, jf. KGL § 30. Den lavere beskatning forudsætter, at optio-

nernes værdi på tildelingstidspunktet er relativt lav, jf. figur 3.6, og at den underliggende akties 

værdi stiger relativt meget i perioden mellem retserhvervelsestidspunktet for optionerne og udnyt-

telsestidspunktet. I givet fald udløser LL § 28 en højere beskatning på udnyttelsestidspunktet. Ef-

tersom udviklingen i aktiens værdi ikke kan forudsiges med sikkerhed, bør medarbejdere overve-

jende foretrække at anvende LL § 28. 
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 Hvis incitamentsordningen skal opnå opbakning blandt medarbejderne, må det formodes at 

være en fordel, hvis medarbejderne ikke beskattes allerede på tildelingstidspunktet. På dette tids-

punkt får medarbejderne reelt ikke andet end et stykke papir med aftaleteksten, og det kan derfor 

være svært at opnå opbakning til en ordning med up-front beskatning af de tildelte rettigheders 

værdi på et tidspunkt, hvor det er usikkert, om de pågældende rettigheder overhovedet vil have en 

værdi på det fremtidige udnyttelsestidspunkt. Anvendelse af LL § 28 kan dermed være en forud-

sætning for, at ordningen opnår opbakning og dermed for, at de ønskede incitamenter skabes. 

 Samlet set må de fordele, der er forbundet med at anvende LL § 28, anses for at opveje ulem-

pen ved udskydelse af selskabets fradragsret, og LL § 28 vil derfor i de fleste tilfælde være at fore-

trække fremfor de almindelige skatteretlige principper. 

 

5.4 Konvertible obligationer 

Selskabet kan give en økonomisk fordel ved tegningen af konvertible obligationer, men normalt vil 

medarbejderen indskyde det fulde lånebeløb. I givet fald opnår medarbejderen ikke en økonomisk 

fordel på tildelingstidspunktet, og medarbejderen skal derfor ikke beskattes på tildelingstidspunk-

tet.73 

 

5.4.1 Betingelser 

I skatteretlig henseende er en konvertibel obligation kendetegnet ved, at konverteringsbeløbet er 

indbetalt på forhånd. Såfremt konverteringen forudsætter yderligere indbetaling fra medarbejde-

ren, er der ikke tale om en konvertibel obligation i skattemæssig forstand, jf. herved SKM 2003.7 

LR. I sagen var en medarbejder blevet tildelt konvertible obligationer med en nominel værdi på 

EUR 1. Ved konvertering skulle medarbejderen indbetale forskellen mellem udnyttelsesprisen og 

den nominelle værdi af obligationen. Idet fordringen ikke uden videre kunne konverteres uden 

yderligere indbetaling, fandt Ligningsrådet, at der ikke var tale om en konvertibel obligation i skat-

teretlig henseende, men at der derimod var tale om et kombineret produkt bestående af en fordring 

og en køberet. 

 Afgørelsen er kritiseret af Nikolaj Vinther og Erik Werlauff i TfS 2003.345. Forfatterne henvi-

ser til aktieselskabslovens § 41, stk. 4 (som svarer til den nugældende SEL § 171), hvoraf det direkte 

fremgår, at der civilretligt er tale om en konvertibel obligation, uanset om kreditor skal indbetale 

yderligere beløb i forbindelse med konverteringen. Da den civilretlige begrebsdannelse bør være 

afgørende for de skattemæssige konsekvenser, medmindre der er tale om omgåelse, burde det til-

delte produkt – i overensstemmelse med den selskabsretlige definition – beskattes som en konver-

tibel obligation. Endvidere påpeger forfatterne, at selv hvis der skulle ske en omkvalifikation, burde 

                                                 
73 Jf. SKM 2001.577 LSR. 
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kreditors ret til at kræve levering af aktier, betragtes som en tegningsret, ikke en køberet. Kritikken 

forekommer at være berettiget, eftersom det tildelte instrument gav medarbejderen ret til at tegne 

nye aktier i selskabet. 

 Efter selskabslovens74 ikrafttræden er der mulighed for kun at indbetale 25 % af selskabskapi-

talen ved stiftelsen, jf. SEL § 33. Den udestående kapital kan herefter kræves indbetalt af og til sel-

skabet på anfordring. Der er dermed åbnet op for, at der kan eksistere rettigheder i selskabet, som 

ikke er fuldt indbetalt. Idet aktier, der ikke er fuldt indbetalt, i skattemæssig henseende behandles 

som aktier, ses der ikke at være grundlag for at omkvalificere konvertible obligationer, hvis værdi 

ikke er fuldt indbetalt, når der i øvrigt er tale om konvertible obligationer omfattet af selskabsloven. 

Skattemyndighederne er tilsyneladende ikke af samme opfattelse,75 hvilket bør holdes for øje, hvis 

virksomheden ønsker at tildele sine medarbejdere konvertible obligationer. 

 

5.4.2 Skattemæssige konsekvenser 

Beskatning af medarbejderen 

Hvis værdien af den konvertible obligation overstiger medarbejderens egenbetaling, beskattes 

medarbejderen af differencen som personlig indkomst, jf. SL § 4, litra a. Efter praksis foretages 

beskatningen på udstedelsestidspunktet, uanset om der måtte være knyttet suspensive betingelser 

til udnyttelsen, jf. TfS 1992.62. 

 De løbende renteindtægter er skattepligtige, jf. SL § 4, litra e, og beskattes som kapitalind-

komst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 176. Hvis medarbejderen ikke har en reel konverteringsret, behandles 

instrumentet dog som en fordring, og medarbejderen beskattes i givet fald efter reglerne i KGL.77 

 Konvertering af en konvertibel obligation til kapitalandele udløser ikke i sig selv beskatning af 

medarbejderen, jf. SKM 2010.160 V. På afståelsestidspunktet for de konvertible obligationer eller 

de tegnede aktier beskattes medarbejderen af forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelses-

summen som aktieindkomst, jf. ABL § 1, stk. 3. Anskaffelsessummen opgøres til værdien af den 

konvertible obligation på udstedelsestidspunktet med tillæg af medarbejderens eventuelle egenbe-

taling. 

 Indfries den konvertible obligation til den aftalte pris og på det aftalte tidspunkt, betragtes 

dette som en afståelse af den konvertible obligation. Afståelsessummen er den kontante indfriel-

sessum, og medarbejderen beskattes af avancen som aktieindkomst78. Kontant indfrielse til en hø-

jere pris end den aftalte eller indfrielse på et andet tidspunkt end det aftalte tidspunkt sidestilles 

                                                 
74 Lov nr.470 af 12. juni 2009. 
75 Jf. afsnit C.A.5.17.6 i Den Juridiske Vejledning, som senest blev opdateret den 23. januar 2012. 
76 I 2012 beskattes positiv kapitalindkomst med 45, 5 %, jf. PSL § 19, stk. 2. 
77 Jf. bemærkningerne til lovforslag nr. 195 af 13. marts 1997 om ændring af forskellige skattelove. 
78 Uanset at der reelt er tale om fordringer, er konvertible obligationer udtrykkeligt undtaget fra beskatning 
efter kursgevinstloven, jf. KGL § 1, stk. 4. 
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derimod med tilbagesalg af aktier til udstedende selskab, og medarbejderen beskattes i givet fald 

som udgangspunkt af hele afståelsessummen som udbytte, jf. LL § 16 B, stk. 1. Der kan dog ansøges 

om dispensation til beskatning som aktieavance, jf. LL § 16 B, stk. 2, nr. 6. 

 

Beskatning af selskabet 

Hvis medarbejderen ikke indbetaler den fulde kursværdi for obligationsdelen, har selskabet fradrag 

for sit tab som en driftsomkostning, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. Selskabets eventuelle tab må vurderes 

på retserhvervelsestidspunktet. Endvidere har selskabet fradragsret for sine løbende renteudgifter, 

jf. SL § 6, stk. 1, litra e. 

 Medarbejderens konvertering af obligationen til kapitalandele medfører ikke et fradragsberet-

tiget tab for selskabet, uanset om konverteringen i overensstemmelse med aftalen sker til en pris, 

der er lavere end markedsprisen på konverteringstidspunktet, jf. SKM 2006.665 LSR.79 

 

5.5 Delkonklusion 

Set fra selskabets synspunkt vil det ofte være mere attraktivt – isoleret set – at opfylde en incita-

mentsordning vedrørende tegningsretter eller konvertible obligationer end at opfylde en options- 

eller aktieordning. Det skyldes, at selskabets afståelse af egne aktier indebærer beskatning af sel-

skabets fortjeneste svarende til forskellen mellem selskabets anskaffelsessum for aktierne og akti-

ernes markedsværdi på afståelsestidspunktet. Når virksomheden kan opfylde sin forpligtelse ved at 

gennemføre en kapitalforhøjelse, beskattes selskabet derimod ikke, jf. SSL § 13, stk. 1, nr. 1. 

 Ved etablering af et incitamentsprogram er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at se på de skat-

temæssige konsekvenser for selskabet i forbindelse med opfyldelse af ordningen. Der må ses på den 

samlede skattebetaling for medarbejderne og selskabet, idet det endelige antal aflønningsinstru-

menter bør fastsættes med udgangspunkt heri. For selskabet er det særligt væsentligt at være op-

mærksom på, om omkostningerne til ordningen er fradragsberettigede driftsomkostninger. Selska-

bet vil således ikke have fradragsret, hvis de tildelte rettigheder er betinget af et salg af virksomhe-

den. 

 Fælles for aflønningsinstrumenterne er, at de som udgangspunkt beskattes på retserhvervel-

sestidspunktet i overensstemmelse med de almindelige skatteretlige principper. Hvis de tildelte 

aktieaflønningsinstrumenter betinges af fortsat ansættelse, er det væsentligt at være opmærksom 

på, at retserhvervelsestidspunktet (og dermed beskatningstidspunktet) efter skattemyndighedernes 

praksis alene udskydes ved en modningsperiode på mindst 3 år. 

                                                 
79 Konverteres den konvertible obligation som led i en samlet ordning, medfører konverteringen efter Lands-
skatterettens praksis underskudsbegrænsning for det udstedende selskab, jf. SKM 2002.57 LSR og LL § 15, 
stk. 2. 
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 For optioner og tegningsretter kan beskatningstidspunktet dog udskydes til udnyttelsestids-

punktet i medfør af LL § 28, hvilket blandt andet forudsætter, at ordningen ikke opfyldes ved diffe-

renceafregning. Medarbejderne skal i givet fald ikke beskattes af optionernes henholdsvis tegnings-

retternes værdi på tildelingstidspunktet, og de opnår dermed en likviditetsmæssig fordel. Det er 

imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at LL § 28 alene er en periodiseringsregel, ikke en 

egentlig lempelsesregel, og at prisen for udskydelse af medarbejderbeskatningen er, at selskabets 

fradragsret udskydes tilsvarende. For selskaber, der ikke forventer at generere et skattepligtigt 

overskud i de førstkommende år, har udskydelsen af fradragsretten mindre betydning. 

 Afskaffelsen af LL § 7 H har medført en lavere grad af fleksibilitet i den skattemæssige tilrette-

læggelse af incitamentsordninger. Det gælder særligt for aktieprogrammer, som herefter lønbeskat-

tes på tildelingstidspunktet. Beregningerne i bilag 2 viste imidlertid, at LL § 7 H ikke nødvendigvis 

medførte en lavere samlet beskatning, idet den gunstige medarbejderbeskatning modsvaredes af, 

at selskabet ikke havde fradrag for sit tab. Tilsvarende viste resultaterne i bilag 3 om beskatning af 

optioner og tegningsretter, at LL § 7 H – trods den lempeligere medarbejderbeskatning – ikke nød-

vendigvis medfører den laveste samlede skattebetaling, da dette afhænger af, dels om selskabet har 

et skattepligtigt overskud, som omkostningerne kan fradrages i, dels af medarbejdernes personlige 

indkomstforhold. For optioner og tegningsretter vil anvendelse af LL § 28 i mange tilfælde indebæ-

re en lige så fordelagtig beskatning. Ud fra en ren provenumæssig vurdering ses ophævelsen af LL § 

7 H således ikke i sig selv at have afgørende betydning for valget af aktieaflønningsinstrument. 
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6 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen af tildelte aktieaflønningsinstrumenter har først fremmest betydning for selska-

bet og medarbejderne ved vurderingen af, hvor attraktivt det er at anvende incitamentsaflønning. I 

givet fald har betydningen ligeledes betydning for antallet af tildelte aktieinstrumenter. Foruden de 

direkte involverede parter – selskabet og medarbejderne – har værdien også betydning for eksiste-

rende og potentielle investorer i selskabet. 

 Værdiansættelsen har ikke mindst betydning for beskatningen af medarbejderen og selskabets 

fradragsret. Hvis værdien af aktieaflønningsinstrumenter generelt fastsættes til et for lavt beløb, 

opnår medarbejderen en skattebesparelse i forhold til almindelig kontantløn. Det kan i sig selv gøre 

det mere attraktivt at anvende aktiebaseret aflønning fremfor kontantaflønning. Ansættes værdien 

derimod for højt, bliver det mindre attraktivt at aflønne med aktiebaserede løn. 

 Efter LL § 16, stk. 3 skal den skattemæssige værdi af goder, som en medarbejder modtager fra 

sin arbejdsgiver, fastsættes til 

 

”… den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne 

i almindelig fri handel” 

 

Skattelovgivningen indeholder ikke specifikke bestemmelser om, hvordan markedsværdien be-

stemmes for ikke-omsættelige aktiver. For unoterede aktier har SKAT dog udarbejdet et vejledende 

værdiansættelsescirkulære.80 For optioner, tegningsretter og konvertible obligationer må markeds-

værdien derimod fastsættes skønsmæssigt til den pris, som den pågældende rettighed må antages 

at kunne sælges for til en uafhængig køber. Til bestemmelse af denne pris, er det nødvendigt at 

anvende en værdiansættelsesmodel.81 

 I det følgende ses nærmere på den skattemæssige værdiansættelse af henholdsvis aktier, opti-

oner, tegningsretter og konvertible obligationer, og de forskellige relevante værdiansættelsesmo-

deller vil blive gennemgået. For optioner og tegningsretter sammenlignes værdiansættelsesmodel-

lerne med henblik på at vurdere deres praktiske anvendelighed. Der vil i den forbindelse blive gen-

nemført en følsomhedsanalyse, som vil vise modellernes følsomhed overfor alt-andet-lige-

ændringer i de enkelte variable. Afslutningsvist omtales andre forhold, der kan have betydning for 

aktieaflønningsinstrumenternes værdi. 

 

                                                 
80 Jf. TSS-cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter (”Værdiansættelsescir-
kulæret”). 
81 Det er væsentligt, at den valgte model ikke blot kan anvendes på tildelingstidspunktet, men også ved med-
arbejderens senere salg af aktierne, jf. Banner-Voigt (2009), s. 64 f. 
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6.1 Aktier 

I overensstemmelse med LL § 16, stk. 3 fremgår det af SKAT’s Værdiansættelsescirkulære, at uno-

terede aktier skal værdiansættes til handelsværdien, hvis aktierne har været handlet, og hvis den 

pågældende handelsværdi må anses for at være udtryk for aktiernes markedsværdi. Værdiansættel-

se på grundlag af en tidligere aktiehandel vil normalt forudsætte, at den pågældende handel skete 

mellem uafhængige parter. Endvidere må det være en betingelse, at der er en relativ nær tidsmæs-

sig sammenhæng mellem den pågældende handel og værdiansættelsestidspunktet, og at der ikke i 

mellemtiden er sket væsentlige ændringer i virksomheden. 

 Har aktierne ikke været handlet i en længere periode, eller kan den seneste handelspris ikke 

lægges til grund for værdiansættelsen, kan Værdiansættelsescirkulærets hjælperegel anvendes. 

Herefter beregnes aktiernes værdi som summen af virksomhedens aktivposter med fradrag for 

gældsposterne og med tillæg af værdien af goodwill82. Opgørelsen foretages på grundlag af selska-

bets indre værdi ifølge selskabets seneste årsrapport med korrektion for visse regnskabsmæssige 

poster, herunder fast ejendom, unoterede kapitalandele i associerede selskaber og udskudt skat. 

Endvidere ses bort fra værdien af selskabets beholdning af egne aktier. 

 Værdiansættelsescirkulærets hjælperegel kan fraviges helt eller i relation til enkeltposter, når 

det er relevant og væsentligt for at opnå en korrekt værdiansættelse af aktierne. Der er således ikke 

tale om en absolut værdiansættelsesregel. 

 

6.2 Optioner 

Værdien af en option kan fastsættes endeligt på udnyttelsestidspunktet, hvor værdien opgøres til 

forskellen mellem værdien af den underliggende aktie og udnyttelsesprisen, jf. TfS 1996.923 LR. 

Ved anvendelse af periodiseringsreglen i LL § 28, hvorefter retserhvervelsen udskydes til udnyttel-

sestidspunktet, giver den skattemæssige værdiansættelse således ikke anledning til vanskeligheder. 

 Når optioner skal værdiansættes på et tidligere tidspunkt end udnyttelsestidspunktet, bliver 

det derimod vanskeligere at bestemme værdien. Værdiansættelsen må nødvendigvis baseres på et 

skøn over fremtidige begivenheder, særligt udviklingen i den underliggende akties markedspris. 

Ved beregning af værdien må der således tages hensyn dels til nutidsværdien af forskellen mellem 

den underliggende akties markedsværdi på udnyttelsestidspunktet og udnyttelsesprisen, dels til 

den rentefordel, som medarbejderen opnår ved at udskyde sin investering i den underliggende ak-

tie. 

 Der findes en række økonomiske beregningsmodeller til estimering af optioners værdi. Den 

formentlig mest anerkendte værdiansættelsesmodel er Black-Scholes modellen, som inddrager en 

række parametre i beregningen, herunder den underliggende akties markedspris, den aftalte ud-

                                                 
82 Goodwill værdiansættes på baggrund af de seneste tre års regnskaber, jf. TSS-cirkulære nr. 10 af 28. marts 
2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. 
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nyttelsespris, optionens løbetid, mellemliggende udbyttebetalinger og den underliggende akties 

volatilitet. Modellen kan imidlertid kun vanskeligt anvendes til på optioner med ret til at erhverve 

unoterede aktier, idet flere af formlens parametre ikke lader sig bestemme med tilstrækkelig sik-

kerhed. Det gælder særligt den underliggende akties volatilitet. Af samme grund har Ligningsrådet 

i TfS 1995.197 opstillet en vejledende værdiansættelsesmodel, som kan anvendes til værdiansættel-

se af tegningsretter og optioner til unoterede aktier, jf. SKM 2010.714 SR. Endvidere har Skatterå-

det for nylig bekræftet, at værdien af unoterede aktier efter omstændighederne kan beregnes ved 

hjælp af binomialmodellen, jf. SKM 2010.395 SR. 

 I det følgende gennemgås og sammenlignes de tre værdiansættelsesmodeller; Black-Scholes 

modellen, Binomial-modellen og Ligningsrådets vejledende formel med henblik på at vurdere de-

res praktiske anvendelighed. 

 

6.2.1 Black-Scholes modellen 

Den formentlig mest anvendte model til værdiansættelse af optioner og tegningsretter er Black-

Scholes modellen. For optioner ser modellen således ud83: 

  

 

 

 

 

Black-Scholes modellen bygger på en række mere eller mindre realistiske forudsætninger, herun-

der at aktiens markedsværdi følger en lognormalfordeling, at kapitalmarkederne er efficiente, og at 

såvel optionen som den underliggende aktie er likvide instrumenter.84 Desuden ser modellen bort 

fra beskatning og transaktionsomkostninger. 

 I det følgende ses først nærmere på formlens variable og herefter på formlens anvendelse. 

 

                                                 
83 Jf. Black & Scholes (1973) og Bodie & Merton (2000), s. 400. 
84 Jf. Hull (2012), s. 309 og Banner-Voigt (2009), s. 249 f. 
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6.2.1.1 Variable 

Aktiens markedspris 

Den underliggende akties værdi beregnes som beskrevet i afsnit 6.1. Ved udnyttelse af optionen 

svarer medarbejderens gevinst til det beløb, hvormed aktiens markedsværdi overstiger udnyttel-

sesprisen, og optionens værdi vil derfor øges i takt med, at den underliggende akties værdi stiger. 

 

Udnyttelsespris 

Udnyttelsesprisen beror på parternes aftale og kan være et fast eller et variabelt beløb. Jo højere 

udnyttelsesprisen er i forhold til markedsprisen for den underliggende aktie, jo lavere vil optionens 

værdi være. I tilfælde af en høj udnyttelsespris skal aktiens værdi stige betydeligt, før optionen 

kommer in-the-money. 

 

Løbetid 

I Black-Scholes modellen indgår også optionens løbetid. Optionens værdi vil generelt være højere 

jo længere tid, der er til ordningens udløb, hvis der ses bort fra udbytteudlodninger fra selskabet. 

Det skyldes, at optionsejeren ikke bærer risikoen for værdifald, men får andel i en eventuel værdi-

stigning samtidig med, at optionsejeren har en finansieringsmæssig fordel som følge af, at der først 

skal betales for aktierne på udnyttelsestidspunktet.85 Hvis der udbetales udbytte i optionernes løbe-

tid, kan det derimod være fordelagtigt for medarbejderen at udnytte optionerne på et tidligere tids-

punkt end udløbstidspunktet. En forlængelse af optionernes løbetid vil i givet fald ikke nødvendig-

vis forøge optionernes værdi.86 

 Incitamentsprogrammet vil ofte give mulighed for at udnytte optionerne indenfor en nærmere 

fastsat periode, eksempelvis imellem 3 og 5 år efter tildelingen. Hvis udnyttelsesprisen er fast i hele 

perioden, er det sandsynligt, at nogle af de tildelte optioner vil blive udnyttet på et tidligere tids-

punkt end ved ordningens udløb. I givet fald vil anvendelse af den maksimale løbetid til beregning 

af optionernes værdi indebære, at optionernes værdi overvurderes. Omvendt vil anvendelse af op-

tionernes minimale løbetid indebære, at optionernes værdi undervurderes. Det kan derfor overve-

jes at anvende optionernes forventede løbetid, når optionernes værdi skal beregnes.87 Den forven-

tede løbetid kan være særdeles vanskelig at bestemme, da det kræver oplysninger om medarbej-

dernes nyttefunktion og risikoaversion. Efter omstændighederne kan der med fordel skeles til den 

gennemsnitlige løbetid for tidligere tildelinger, idet der netop er tale om en forventning til medar-

bejdernes udnyttelsesadfærd, som ikke nødvendigvis er rationel. Den underliggende akties volatili-

                                                 
85 Jf. Banner-Voigt (2009), s. 245 f. 
86 Se afsnit 6.2.3. 
87 Jf. Hull (2012), s. 337. Se også afsnit 6.2.3. 
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tet kan ligeledes inddrages som et element i vurderingen. Er aktiens volatilitet høj, vil der typisk 

være en tendens til, at optionerne udnyttes relativt tidligt. 

 Efter skattemyndighedernes faste praksis anvendes optionens maksimale løbetid ved bereg-

ning af optionens værdi, uanset om den forventede gennemsnitlige løbetid kan bestemmes.88 Den 

forventede faktiske løbetid kan derimod anvendes til bestemmelse af den underliggende akties vo-

latilitet og renteniveauet, jf. SKM 2011.5 SR. 

 

Volatilitet 

Anvendelse af Black-Scholes modellen forudsætter yderligere, at volatiliteten for den underliggen-

de aktie kan bestemmes, og at volatiliteten er konstant i optionens løbetid. Medarbejdere, som er 

blevet tildelt optioner, bærer ikke risikoen for fald i aktiens markedsværdi, men tager del i en even-

tuel up-side. Som følge af denne asymmetri indebærer en øget volatilitet – alt andet lige – en høje-

re optionsværdi. 

  En akties forventede fremtidige volatilitet bestemmes typisk som den historiske volatilitet, der 

beregnes på baggrund af kontinuerlige målinger af aktiens markedspris med korrektion for efter-

følgende ændringer i virksomhedsrisici, finansielle risici, rente risici og inflation.89 For unoterede 

selskaber findes sådanne målinger ikke, og det er derfor ikke muligt at estimere volatiliteten på 

denne måde. Det kan derfor være nærliggende at anvende volatiliteten for virksomheder, der er 

børsnoterede og i øvrigt sammenlignelige med hensyn til branche, størrelse, markedsposition osv. 

Volatiliteten kan eventuelt beregnes som et gennemsnit af volatiliteten for flere sammenlignelige 

virksomheder. Fremgangsmåden giver dog nogle udfordringer i forhold til at finde tilstrækkelig 

sammenlignelige virksomheder. For nystartede virksomheder indebærer fremgangsmåden yderli-

gere den udfordring, at virksomheden kun vanskeligt vil kunne sammenlignes med veletablerede 

virksomheder. 

 Ligningsrådet har i SKM 2002.540 LR afvist, at unoterede selskaber kan anvende Black-

Scholes modellen med en estimeret volatilitet. Dermed er unoterede selskaber henvist til at anven-

de Ligningsrådets vejledende formel. Det kan diskuteres, om skattemyndighedernes kategoriske 

afvisning af at fastsætte volatiliteten på baggrund af sammenlignelige børsnoterede selskabers vo-

latilitet bør fastholdes generelt. Efter LL § 16, stk. 3 skal den skattepligtige værdi opgøres til optio-

nens handelsværdi. Hvis handelsværdien i det konkrete tilfælde kan beregnes ved brug af Black-

Scholes modellen på grundlag af en estimeret volatilitet, bør denne beregnede værdi også lægges til 

grund i skattemæssig henseende. 

 

 

                                                 
88 Jf. eksempelvis SKM 2002.540 LR og SKM 2011.5 SR. 
89 Jf. Banner-Voigt (2009), s. 247 f., Hull (2012), s. 204 f. og RR 5.2003.53. 
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Udbytte 

Ved udbetaling af udbytte reduceres virksomhedens værdi og dermed optionernes værdi. Der må 

derfor korrigeres for forventede udbyttebetalinger i optionens forventede løbetid, medmindre det 

er aftalt, at udbetaling af udbytter skal medføre en reduktion af udnyttelsesprisen eller en anden 

form for regulering af den tildelte værdi. 

 Black-Scholes modellen forudsætter, at udbytte udbetales kontinuerligt over optionens løbetid. 

I praksis udbetales udbytte normalt én gang om året på baggrund af årets resultat. Forudsætningen 

om kontinuerlige udbetalinger er derfor ikke realistisk. Endvidere kan udbyttebetalingerne variere 

betydeligt fra år til år, og estimeringen af forventede udbytter vil derfor ofte være forbundet med 

betydelig usikkerhed. En tilnærmet værdi for udbytteraten til brug for modellen kan dog beregnes 

som den forventede kontante udbyttebetaling divideret med aktiens markedsværdi.90 

 For etablerede selskaber kan udbyttet eventuelt estimeres med udgangspunkt i tidligere års 

udlodninger. For nystartede virksomheder er dette selvsagt ikke muligt, og estimering af fremtidige 

udbytter vil derfor typisk være forbundet med relativ stor usikkerhed. Tilsvarende gør sig gældende 

for forsknings- og udviklingsvirksomheder, hvis udbyttebetalinger afhænger af medarbejdernes 

opfindelser. I givet fald kan det forventede udbytte eventuelt kan fastsættes til kr. 0 ved beregning 

af optionens værdi på tildelingstidspunktet. Det bør overvejes samtidig at fastsætte reguleringsme-

kanismer for det tilfælde, at selskabet alligevel udlodder udbytte i løbet af optionens løbetid. 

 

Rente 

Black-Scholes modellen forudsætter, at der findes en konstant risikofri rente, som er ens for ind- 

og udlån. Heller ikke denne forudsætning er realistisk, dels fordi der er forskel på ind- og udlåns-

rente, dels fordi den risikofri rente ikke er konstant. Normalt anvendes renten for en statsobligati-

on med samme løbetid som optionen. 

 Grunden til, at den risikofri rente inddrages i beregningen af optionens værdi, er, at medarbej-

derne opnår en rentefordel i optionens løbetid som følge af, at prisen for aktien først skal betales på 

udnyttelsestidspunktet. Jo højere renten er, jo lavere vil nutidsværdien af den fremtidige betaling 

(udnyttelsesprisen) være. En højere rente medfører således – alt andet lige – en højere options-

værdi. 

 

 

 

 

                                                 
90 Jf. Inspi 6/2003. 
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6.2.1.2 Anvendelse 

Formlens anvendelse kan illustreres med et eksempel: 

 

Eksempel 

Det antages, at et selskab tildeler nogle af sine medarbejdere europæiske optioner. 

Optionerne er out-of-the-money på tildelingstidspunktet og har i øvrigt følgende ka-

rakteristika: 

 

 Markedspris for den underliggende aktie: 100 

 Udnyttelsespris: 110 

 Løbetid: 5 år 

 Risikofri rente: 3 % 

 Volatilitet: 20 % 

 Udbytte: 5 % 

 

Ved indsættelse i formlen fås: 
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Optionens værdi kan således beregnes til kr. 8,27. 

 

Når Black-Scholes modellen anvendes til værdiansættelse af optioner til unoterede aktier, bør der 

foretages en reduktion af optionens værdi, som følge af at retten ikke er børsnoteret og dermed 

illikvid.91 Tilsvarende gør sig gældende, såfremt der er knyttet særlige restriktioner eller betingelser 

til optionernes tildeling eller udnyttelse. 

 

                                                 
91 Jf. TfS 1994.167, hvor det yderligere nævnes, at værdien af illikvide optioner ifølge amerikanske undersø-
gelser kan være op til 25 % lavere af den beregnede værdi. 
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6.2.1.3 Vurdering 

Det er oplagt, at flere af modellens forudsætninger ikke opfyldes i relation til unoterede selskaber.92 

For det første vil forudsætningen om fri omsættelighed sjældent være opfyldt, når der er tale om 

medarbejderoptioner med ret til at erhverve unoterede aktier. Optionerne vil typisk være underlagt 

omsætningsbegrænsninger for at sikre, at de ønskede incitamenter bevares i en længere periode. 

Hertil kommer, at de eksisterende kapitalejere ofte har indgået ejeraftaler, som begrænser de en-

kelte kapitalejeres muligheder for at overdrage sine aktier til tredjemand. Alternativt kan det være 

bestemt i selskabets vedtægter, at overdragelse kræver bestyrelsens accept. 

 Antagelserne om, at udbytteraten og den forventede volatilitet er konstante gennem løbetiden, 

er ikke realistiske. Også antagelsen om, at der findes en konstant risikofri rente, er urealistisk, idet 

udlånsrenten i praksis er højere end indlånsrenten, og idet renten varierer over tid. Renten har dog 

mindre indflydelse på resultatet end både udbytteraten og volatiliteten.93 

 Modellen forudsætter desuden, at de tildelte optioner er europæiske og dermed kun kan ud-

nyttes ved ordningens udløb. Medarbejderoptioner vil imidlertid typisk være amerikanske optioner, 

der kan udnyttes indenfor en nærmere bestemt periode op mod ordningens udløb.94 I givet fald 

overvurderer Black-Scholes modellen optionens værdi ved at anvende den maksimale løbetid frem-

for den forventede gennemsnitlige løbetid. 

 Black-Scholes modellen er således ikke en perfekt formel til værdiansættelse af medarbejder-

optioner med ret til at erhverve unoterede aktier. Modellen har en tendens til at overvurdere optio-

nens værdi, idet den ikke kan tage højde for aftalte restriktioner og muligheden for førtidig udnyt-

telse. Formlen giver dog et godt udgangspunkt for den endelige værdiansættelse, som må foretages 

skønsmæssigt. 

 

6.2.2 Ligningsrådets vejledende formel 

I et bindende svar refereret i TfS 1995.197 har Ligningsrådet opstillet en vejledende formel til brug 

for værdiansættelse af tegningsretter.95 De parametre, der efter Ligningsrådets opfattelse bør til-

lægges særlig vægt ved værdiansættelsen, er tegningsprisen i forhold til aktiernes markedspris på 

tildelingstidspunktet, løbetiden og det aktuelle lånerenteniveau efter skat. Ligningsrådet udtalte 

yderligere, at værdien må baseres på en kapitalisering af rentefordelen ved den udskudte aktieinve-

stering, og at jo lavere tegningsprisen er i forhold til aktiernes markedspris på tildelingstidspunktet, 

jo højere vil tegningsrettens værdi være. 

                                                 
92 For børsnoterede selskaber vil flere af betingelserne også kun sjældent være opfyldt, jf. Banner-Voigt 
(2009), s. 249. Skattemyndighederne anerkender dog, at Black-Scholes modellen kan anvendes til værdian-
sættelse af optioner og tegningsretter, når de underliggende aktier er børsnoterede, og aktiernes volatilitet 
kan beregnes med sikkerhed, jf. SKM 2002.540 LR. 
93 Se afsnit 6.2.3. 
94 Jf. Erhvervs- & Selskabsstyrelsens vejledning af 1. marts 2010 og Finans/Invest 2/03. 
95 Formlen anvendes ligeledes til værdiansættelse af optioner, jf. SKM 2010.714 SR og SKM 2010.715 SR. 
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 På den baggrund har Ligningsrådet opstillet følgende simple formel til beregning af værdien af 

en tegningsret eller option: 

 

 

 
 
 
6.2.2.1 Anvendelse 

Skatterådet96 anvender fortsat formlen til værdiansættelse af optioner og tegningsretter til unote-

rede aktier, jf. eksempelvis SKM 2010.714 SR og SKM 2010.715 SR. Formlen skal dog kun anven-

des i tilfælde, hvor forudsætningerne for at anvende Black-Scholes modellen ikke er opfyldt. Lig-

ningsrådet har således i sit bindende svar refereret i SKM 2002.540 LR afvist at anvende formlen 

med henvisning til, at der var tale om en børsnoteret virksomhed, og at det derfor var muligt at 

beregne volatiliteten. 

 Fordelene ved Ligningsrådets formel er, at den er simpel, og at de relevante parametre er rela-

tivt lette at estimere. Modellen ser imidlertid helt bort fra væsentlige parametre som forventede 

udbytteudlodninger og volatiliteten for den underliggende aktie. 

 De væsentligste forudsætninger for anvendelse af Ligningsrådets formel er, at optionen eller 

tegningsretten har en maksimal løbetid på mindst 3-5 år97, og at der skal være en vis sammenhæng 

mellem den underliggende akties aktuelle markedsværdi og den aftalte udnyttelsespris.98 Hvis dis-

se to forudsætninger ikke er opfyldt, giver formlen urealistiske resultater.99 

 

Eksempel 

Idet der tages udgangspunkt i de samme variable som i eksemplet til illustration af 

Black-Scholes modellen100, kan formlens parametre beregnes: 

 

 91,90100
110

100
1000 =⋅=⋅=

X

S
H  

                                                 
96 Skatterådet afløste med virkning fra den 1. november 2005 Ligningsrådet, jf. SFL §§ 2-4. 
97 Jf. Banner-Voigt (2009), s. 254. 
98 Jf. Den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.5.17.2.4. 
99 Se nærmere herom i afsnit 6.2.3. 
100 Jf. afsnit 6.2.1.2. 
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Ved indsættelse i formlen fås: 
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Optionens værdi kan herefter beregnes til: 

 

 66,151001566,000 =⋅=⋅= SFC kr. pr. option 

 

6.2.2.2 Vurdering 

Formlen er fra flere sider blevet kritiseret for at give misvisende resultater.101 Formlen kritiseres 

først og fremmest for ikke i tilstrækkelig grad at tage højde for forskellen mellem den underliggen-

de akties handelsværdi og udnyttelsesprisen. Er en tildelt option in-the-money, inddrager formlen 

ikke den fulde effekt af, at udnyttelsesprisen er lavere end markedsprisen. Hvis en medarbejder 

tildeles optioner med en udnyttelsespris på kr. 10, hvor løbetiden kun er én måned, og hvor mar-

kedsværdien på tildelingstidspunktet er kr. 200, kan optionens værdi beregnes til102: 
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101 Jf. eksempelvis RR 11.1997.7, Hindhede (2005), s. 312 f. og TfS 1997.266. I sidstnævnte artikel foreslår 
forfatteren, at værdiansættelsen i stedet foretages efter en alternativ formel, som imidlertid hverken inddra-
ger optionens løbetid, den underliggende akties volatilitet eller udbytteudbetalinger. 
102 Eksemplet, som er inspireret af Banner-Voigt (2009), s. 255, er selvsagt urealistisk, men illustrerer en 
svaghed ved formlen. 
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Medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, er den beregnede værdi på kr. 11,48 urea-

listisk lav. Med den ganske korte løbetid på en måned er der ikke stor sandsynlighed for, at optio-

nen ender out-of-the-money. Optionsværdien må derfor være højere end beregnet ved brug af Lig-

ningsrådets formel. 

 Et andet kritikpunkt er, at formlen – ligesom Black-Scholes modellen – forudsætter, at optio-

nen udnyttes på den sidste dag i løbetiden. Ved opgørelse af medarbejderens rentefordel (som følge 

af den udskudte investering) tages der således ikke hensyn til, at optionerne kan udnyttes indenfor 

en periode. Dermed overvurderes rentefordelen. 

 Modellen tager endvidere ikke højde for fremtidige udbyttebetalinger, uanset at disse – alt 

andet lige – påvirker optionens værdi negativt. Dette forhold kan dog inddrages i kontraktgrundla-

get ved indsættelse af en bestemmelse om regulering i tilfælde af udbytteudlodninger, hvorved 

medarbejderen kompenseres for kapitalafgangen. 

 Et tredje kritikpunkt er, at formlen ikke inddrager forventede fremtidige ændringer i den un-

derliggende akties markedsværdi. På grund af den indbyggede asymmetri – medarbejderne får 

andel i en værdistigning, men bærer ikke risikoen for værdifald – har aktiens volatilitet stor betyd-

ning for optionens værdi. Idet Ligningsrådets vejledende formel ikke tager højde for værdistig-

ningspotentialet for den underliggende aktie, giver modellen ikke en særlig præcis beskrivelse af 

virkeligheden. Den tidligere skatteminister har da også givet udtryk for, at formlen alene er vejle-

dende for den skønsmæssige værdiansættelse af optionen, og at formlen ikke blot kan bruges be-

vidstløst.103 

 

6.2.3 Sammenligning af værdiansættelsesmodeller 

I det følgende sammenlignes de to værdiansættelsesmodeller for at vurdere, dels om modellerne 

giver ensartede resultater, dels hvor følsomme resultaterne er overfor ændringer i de enkelte vari-

able. Resultaterne af beregningerne ses i bilag 4, og i det følgende ses nærmere på de enkelte vari-

ables betydning for optionsværdien. 

 

Ændring af markedsprisen 

Når udnyttelsesprisen holdes konstant, vil en stigning i markedsværdien (alt andet lige) indebære, 

at optionen kommer mere in-the-money og derfor bliver mere værd. Det ses af bilag 4, figur 4.1, at 

optionens værdi stiger, uanset valg af værdiansættelsesmodel. 

 Ligningsrådets formel viser en lavere grad af påvirkning på optionsværdien som følge af æn-

dringen i markedsprisen end Black-Scholes modellen. Når markedsværdien af den underliggende 

aktie er markant lavere end udnyttelsesprisen, vil anvendelse af Ligningsrådets formel således give 

                                                 
103 Jf. L194 (FT samling 1996/1997), s. 27. 
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en markant lavere værdi end Black-Scholes modellen. Det er en fordel for medarbejdere, der be-

skattes af optionens værdi på tildelingstidspunktet. Selskabet vil derimod have et tilsvarende lavere 

fradrag. 

 I forhold til Black-Scholes modellen overvurderer Ligningsrådets formel i det konkrete tilfælde 

optionens værdi, når markedsprisen er lavere end ca. kr. 130, hvorimod optionens værdi under-

vurderes ved en højere markedspris. Det ses således af bilag 4, tabel 4.1, at optionens værdi stiger 

progressivt med en stigning i markedsprisen ifølge Black-Scholes modellen, hvorimod Ligningsrå-

dets formel indebærer en lineær stigning. Forskellen på modellernes resultater vil dermed øges i 

takt med, at markedsværdien stiger. 

 

Ændring af udnyttelsesprisen 

Det ses af bilag 4, tabel 4.2, at optionens værdi falder i takt med, at udnyttelsesprisen øges. Jo høje-

re udnyttelsesprisen er, jo mere skal den underliggende aktie stige i værdi, før optionen kommer 

in-the-money, og dermed før medarbejderen vil udnytte optionen. 

 Det ses yderligere af bilag 4, figur 4.2, at Ligningsrådets formel generelt beregner en højere 

optionspris end Black-Scholes modellen, og at der er størst overensstemmelse mellem formlerne 

ved relativt lave udnyttelsespriser.  Black-Scholes modellen er mere følsom overfor ændringer i 

udnyttelsesprisen end Ligningsrådets vejledende formel. 

 

Ændring af renten 

Det ses af bilag 4, figur 4.3, at optionens værdi stiger, når renten stiger. Det skyldes, at medarbej-

derens rentefordel ved at udskyde finansieringen af aktieerhvervelsen vil være større, jo større ren-

ten er. Yderligere ses det af bilag 4, tabel 4.3, at optionens værdi generelt vil være højere, når vær-

dien beregnes ved brug af Ligningsrådets formel, end når værdien beregnes efter Black-Scholes 

modellen. Endvidere har renteændringer en lidt større indflydelse på Ligningsrådets formel end 

efter Black-Scholes modellen. 

 

Ændring af udbytteraten 

Som det ses af bilag 4, figur 4.4, kan udbytteudbetalinger i optionens løbetid ifølge Black-Scholes 

modellen påvirke optionens værdi relativt kraftigt i negativ retning. Det skyldes, at udbytte alene 

udbetales til de eksisterende kapitalejere, og at selskabets egenkapital og dermed værdien af sel-

skabet herved mindskes. 

 Udbytteudlodninger inddrages ikke i Ligningsrådets formel, og resultatet herefter er derfor 

uændret. Ligningsrådets formel overvurderer dermed aktiens værdi i tilfælde af udbytteudlodnin-

ger. Foretages der derimod ikke udbytteudlodninger i optionens løbetid, giver Ligningsrådets for-

mel en lavere optionsværdi end Black-Scholes modellen. 
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Ændring af volatiliteten 

Eftersom Ligningsrådets vejledende formel ikke inddrager den underliggende akties volatilitet, har 

ændring af denne variabel alene betydning for optionsværdien beregnet efter Black-Scholes model-

len. Det ses af bilag 4, figur 4.5, at optionens værdi stiger i takt med stigende volatilitet i den under-

liggende akties værdi. 

 Optionens værdi stiger som følge af øget volatilitet, idet optionens indbyggede asymmetri in-

debærer, at medarbejderen får del i en eventuel værdistigning, men tager ikke del i værdifald. Som 

det ses af bilag 4, tabel 4.5, kan en høj volatilitet have stor betydning for optionens værdi. I forhold 

til Black-Scholes modellen vil Ligningsrådets formel undervurdere optionsværdien ved en høj vola-

tilitet. Derimod overvurderes optionsværdien ved lav volatilitet, hvilket hænger sammen med, at 

optionen på tildelingstidspunktet er out-of-the-money og dermed skal stige, hvis medarbejderen 

skal opnå en økonomisk gevinst. Hvis der kun er relativt små udsving i aktiens værdi, vil sandsyn-

ligheden for, at aktien kommer in-the-money tilsvarende være lav. 

 

Ændring af løbetiden 

Som det ses af bilag 4, figur 4.6, vil optionens værdi ifølge Ligningsrådets formel stige lineært i takt 

med stigningen i løbetiden. Ifølge Black-Scholes modellen vil optionens værdi indledningsvist stige 

med løbetiden, men når løbetiden overstiger et vist niveau, vil optionsværdien begynde at falde. At 

optionsværdien falder (svagt) ved længere løbetider, hænger sammen med udbytteraten. Hvis der 

ikke udbetales udbytte i ordningens løbetid, vil en forlængelse af løbetiden – alt andet lige – påvir-

ke optionens værdi i positiv retning.104 

 Ved lange løbetider giver de to formler vidt forskellige resultater. Allerede ved en løbetid på 7 

år beregnes optionsværdien til mere end dobbelt så meget ved brug Ligningsrådets formel (kr. 

21,92) som ved brug af Black-Scholes modellen (kr. 8,88). 

 Bilag 4, tabel 4.6 illustrerer betydningen af, hvilken løbetid der anvendes ved beregning af op-

tionsværdien. Hverken Ligningsrådets formel eller Black-Scholes modellen tager højde for, at opti-

onerne kan udnyttes inden ordningens udløb. Det kan derfor være mere realistisk at bestemme og 

anvende den forventede løbetid i stedet for den maksimale løbetid. Ligningsrådet har dog afvist 

dette i sit bindende svar refereret i SKM 2002.540 LR, hvilket kan undre, eftersom løbetiden har 

stor betydning for resultatet efter Ligningsrådets egen formel. 

 

Konklusion 

Ligningsrådets vejledende formel tager ikke højde for ændringer i den underliggende akties volati-

litet og eventuelle udbytteudlodninger. Formlen kan derfor give misvisende resultater, særligt ved 

                                                 
104 Se bilag 5. Eneste ændring i forhold til bilag 4, tabel 4.6 er, at udbytteraten er nedsat til 0 %. 
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høj volatilitet og en høj udbytterate. I sådanne tilfælde bør den beregnede optionsværdi derfor ju-

steres. 

 Analysen viser yderligere, at der er en tendens til, at Ligningsrådets formel er mindre påvirke-

lig overfor ændringer i de enkelte variable end Black-Scholes modellen. Dog tillægges renteændrin-

ger større betydning i Ligningsrådets formel end i Black-Scholes modellen. Det kan yderligere kon-

stateres, at Ligningsrådets formel tillægger ændringer i løbetiden for stor betydning i tilfælde af 

forventede udbytteudlodninger i optionens løbetid. 

 

6.2.4 Valg af værdiansættelsesmodel 

Black-Scholes modellen forudsætter, at der kan beregnes en volatilitet for den underliggende aktie, 

hvilket ikke er muligt for unoterede selskaber. Eftersom skattemyndighederne har afvist, at volatili-

teten kan fastsættes med udgangspunkt i volatiliteten for sammenlignelige børsnoterede virksom-

heder, kan modellen ikke anvendes for unoterede selskaber i skattemæssig henseende. 

 I stedet anvendes den af Ligningsrådet opstillede vejledende formel. Formlen er meget simpel 

og derfor let at anvende i praksis. Imidlertid er formlens anvendelsesområde begrænset. Ved en 

løbetid på mere end ca. 5 år giver formlen tydeligvis ikke plausible resultater. I praksis har selska-

bet således ikke mulighed for selv at vælge værdiansættelsesmetode. 

 Ingen af de to modeller er perfekte i den forstand, at de uden videre kan anvendes til værdian-

sættelse af optioner med ret til at erhverve unoterede aktier. Black-Scholes modellen inddrager 

væsentlige parametre som den underliggende akties volatilitet og forventede udbytteudlodninger. 

Beregningerne i bilag 4 viser, at disse parametre har stor indflydelse på optionens værdi. Hvis det i 

det konkrete tilfælde er muligt at estimere disse parametre, vil anvendelse af Black-Scholes model-

len give det mest korrekte udgangspunkt for værdiansættelsen. Eftersom optionerne skal værdian-

sættes til markedsværdien på tildelingstidspunktet, jf. LL § 16, stk. 3, forekommer Skatterådets 

kategoriske afvisning af at anvende Black-Scholes modellen for unoterede aktier at være uhen-

sigtsmæssig. Hensynet til at beregne så korrekt en optionsværdi som muligt i hvert enkelt tilfælde, 

bør være afgørende. 

 

6.3 Tegningsretter 

I modsætning til optioner indebærer tegningsretter udstedelse af nye aktier. Herved udvandes de 

eksisterende kapitalejeres procentvise aktieandele. Hvis tegningsprisen er lavere end markedspri-

sen på tegningstidspunktet – dvs., at aktierne tegnes til underkurs – overføres der endvidere værdi 

fra de eksisterende aktionærer til de nye aktionærer. De eksisterende kapitalejere må således ac-

ceptere, at aktiernes markedsværdi falder som følge af nytegningen. 



 

61 
 

 Hvis den aftalte udnyttelsespris er lavere end aktiernes markedspris, bør aktiens værdi efter 

nytegningen anvendes til værdiansættelse af tegningsretten.105 Det skyldes, at medarbejderens teg-

ning til en lavere pris – alt andet lige – vil medføre, at aktiernes værdi falder.106 Hvis tegningsret-

tens værdi beregnes på baggrund af aktiernes værdi før nytegningen, vil værdien (og dermed be-

skatningsgrundlaget) være højere end den værdi, medarbejderen faktisk tildeles. 

 I det følgende gennemgås først Black-Scholes modellen og Ligningsrådets vejledende formel 

med fokus på forskellene i forhold til modellernes anvendelse for optioner. Herefter gennemgås en 

simpel model, som forudsætter, at en tilsvarende options værdi kan bestemmes. Endvidere gen-

nemgås binomialmodellen, som Skatterådet i et konkret tilfælde har accepteret som værdiansættel-

sesmodel for tegningsretter til unoterede aktier. Afslutningsvist sammenlignes den simple model 

og binomialmodellen med udgangspunkt i et konkret eksempel. 

 

6.3.1 Black-Scholes modellen 

Værdien af tegningsretter kan – ligesom optioner – beregnes ved brug af Black-Scholes modellen. 

Da der skal tages højde for udvandingen af de eksisterende kapitalejeres aktieandele må modellen 

dog tilpasses.107 I forhold til Black-Scholes modellen til værdiansættelse af optioner skal markeds-

prisen for den underliggende aktie erstattes med udtrykket108: 

 

 

 

 

                                                 
105 Jf. RR 11.1997.7. 
106 Se eksemplet i afsnit 3.2.3. 
107 Jf. Hull (2012), s. 316 f. og Christensen & Pedersen (2009), s. 286. 
108 Formlen indebærer, at tegningsrettens værdi bliver en funktion af sig selv. Dette kan beregningsteknisk 
løses gennem forsøg (ved såkaldt trial and error). 
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og den beregnede præmie skal korrigeres 

med faktoren: 

0S : Værdien af den underliggende 

aktie på tildelingstidspunktet 

W : Tegningsrettens værdi på tilde-
lingstidspunktet 

M : Antal udstedte tegningsretter 

N : Antal aktier i selskabet inden ka-
pitaludvidelsen 

γ : Antal aktier, der kan tegnes pr. 

tegningsret 

X : Den aftalte udnyttelseskurs 

r : Den risikofri rente 

t : Tegningsrettens forventede løbe-
tid 

σ : Volatilitet for den underliggende 
aktie 
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Endvidere skal den anvendte volatilitet være volatiliteten for virksomhedens samlede aktiekapital, 

inklusive tegningsretterne. Formlen ser herefter således ud: 

 

 

 

I SKM 2002.540 LR har Ligningsrådet udtalt, at Black-Scholes modellen kun kan anvendes til 

værdiansættelse af tegningsretter, hvis de underliggende aktier er frit omsættelige. Hvis aktierne 

ikke er frit omsættelige, kan der foretages en skønsmæssig nedsættelse af den beregnede værdi. 

Ifølge Ligningsrådet forudsætter modellen ikke, at der er et marked for tegningsretterne. Lignings-

rådet henviser herved til, at der er tale om en matematisk model, der beregner værdien af tegnings-

retterne. 

 

6.3.2 Ligningsrådets vejledende formel 

Ligningsrådets vejledende formel blev oprindeligt opstillet til brug for værdiansættelse af tegnings-

retter, jf. TfS 1995.197, men anvendes i dag til værdiansættelse af både tegningsretter og optioner. I 

relation til tegningsretter har formlen den svaghed, at den ikke tager højde for udvandingen af de 

eksisterende kapitalejeres aktier. Af samme grund anførte Aktieanalysegruppen, som oprindeligt 

foreslog formlen, at modellen måtte forudsætte, at der ikke kan tegnes aktier for mere end for ek-

sempel 5 % af selskabskapitalen, idet nytegning i den størrelsesorden erfaringsmæssigt ikke påvir-

ker de eksisterende aktiers værdi.109 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Jf. TfS 1994.167. 
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6.3.3 Simpel model 

Kendes værdien af en option til de underliggende aktier med tilsvarende løbetid, kan tegningsret-

tens værdi på tildelingstidspunktet beregnes efter følgende formel110: 

 

  

 

 

Eksempel 

Der tages udgangspunkt i eksemplet i afsnit 6.2.1, hvor optionsværdien blev beregnet 

til kr. 8,27. Det antages yderligere, at der udstedes 100 tegningsretter, og at aktiekapi-

talen er fordelt på 1.000 aktier inden nytegningen. Tegningsrettens værdi kan herefter 

beregnes til: 

 

 52,727,8

000.1

100
1

1
0 =⋅

+

=W  

 

Som forventet er tegningsrettens værdi lavere end den tilsvarende options værdi. Udvandingen vil 

selvsagt være mindre, jo færre tegningsretter, der udstedes. 

 

6.3.4 Binomialmodellen 

Binomialmodellen111, der kan anvendes til værdiansættelse af både optioner og tegningsretter112, er 

en simpel diskret model, som tager udgangspunkt i, at den underliggende aktie vil antage ét af to 

mulige udfald på et givet fremtidigt tidspunkt: 

 

                                                 
110 Jf. Hull (2012), s. 318 og Banner-Voigt (2009), s. 245. 
111 Se Cox, Ross & Rubinsten. 
112 Uanset at dette afsnit 6.3 omhandler tegningsretter, beskrives modellen for optioner, idet modellen ikke 
tager højde for den helt afgørende forskel mellem tegningsretter og optioner; nemlig udvandingen af de eksi-
sterende aktionærer. Dette omtales i forbindelse med sammenligning af modellerne. 

Q : Antal udstedte tegningsretter pr. 
eksisterende aktie 

 

0C : Optionens værdi 
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 hvor:113 

   

Den valgte tidsperiode kan opdeles i mindre tidsintervaller, hvor der på hvert stadie fastsættes to 

mulige udfald. Herved bygges et såkaldt binomialtræ. Anvendes tilstrækkeligt mange (korte) tids-

intervaller, bliver prisudviklingen tilnærmelsesvis kontinuert. 

 Modellen forudsætter, at loven om én pris holder, dvs. at der ikke findes arbitragemuligheder i 

markedet. Endvidere forudsættes det, at der findes en konstant risikofri rente. Modellen bygger 

yderligere på en antagelse om, at vi befinder os i en risiko-neutral verden. Det vil sige, at medar-

bejderne, som tildeles tegningsretterne, antages at være risikoneutrale. Antagelsen indebærer yder-

ligere, at kapitalejernes forventede afkast nødvendigvis må svare til den risikofri rente. Den risiko-

neutrale sandsynlighed, p , er sandsynligheden for, at aktien stiger til 
uS . Modsat er p−1  sand-

synligheden for, at aktiens værdi falder til 
dS . 

 Optionens værdi kan på baggrund af de nævnte forudsætninger beregnes ved hjælp af form-

len114: 

 

 

 

 
                                                 
113 Parametrene u  og d  matches herved med volatiliteten, jf. Cox, Ross and Rubinstein (1979), s.249 og Hull 
(2012), s. 265. 
114 Jf. Hull (2012), s. 256. 
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hvor: 

0S : Værdien af den underliggende aktie på 

tildelingstidspunktet 

oC : Værdien af optionen 

X : Den aftalte udnyttelseskurs 

D : Udbytteraten 

r : Den risikofri rente 

t∆ : Periodens længde 

σ : Volatilitet for den underliggende aktie 
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Er der tale om amerikanske optioner, må det på hvert stadie vurderes, om det bedst kan betale sig 

at udnytte eller beholde optionen. Hvis der ikke udbetales udbytte på aktierne, vil det være mest 

fordelagtigt for medarbejderne at beholde optionerne til udløb. Det skyldes, at medarbejderne her-

ved bevarer muligheden for gevinst i tilfælde af, at aktiens værdi stiger til et højere beløb end ud-

nyttelsesprisen. Udvikler aktiens værdi sig derimod negativt, lider medarbejderne ikke tab, så læn-

ge de beholder optionerne. 

 

6.3.4.1 Anvendelse 

Skatterådet har i en nyere afgørelse, som er refereret i SKM 2010.395 SR, accepteret anvendelse af 

binomialmodellen til værdiansættelse af tegningsretter til unoterede aktier. I sagen havde det spør-

gende selskab i 2006 etableret et tegningsretsprogram for ledelsen og udvalgte medarbejdere. Der 

var indgået aftaler om anvendelse af den dagældende 15 % -regel i LL § 7 H, og udnyttelsen af teg-

ningsretterne var betinget af fortsat ansættelse samt indtræden af en særlig udløsende begivenhed 

(triggering event). De tildelte tegningsretter kunne endvidere kun udnyttes, hvis forrentningen af 

den indskudte kapital oversteg x % per år, og tegningsretterne ville således være værdiløse, hvis 

IRR forrentningen over en fireårig periode var under den fastsatte procentsats. Det var selskabets 

opfattelse, at hverken Black-Scholes modellen eller Ligningsrådets vejledende formel kunne an-

vendes til beregning af værdien, da modellerne ikke tager højde for de fastsatte betingelser for 

medarbejdernes udnyttelse af tegningsretterne. Begge modeller ville derfor overvurdere værdien af 

tegningsretterne. Skatterådet bekræftede, at forrentningsrestriktionen påvirkede handelsværdien 

af tegningsretterne negativt, og vurderede, at restriktionen var af væsentlig betydning. Som følge 

heraf fandt Skatterådet det korrekt at korrigere for IRR restriktionen. Idet korrektionen kunne ske 

ved anvendelse af binomialmodellen, bekræftede Skatterådet, at værdien af tegningsretterne i det 

konkrete tilfælde kunne beregnes ved brug af modellen. 

 Teoretisk kan modellen anvendes til værdiansættelse af både tegningsretter og optioner,115 og 

det må derfor antages, at Skatterådet – efter omstændighederne – også vil acceptere modellens 

anvendelse for optioner. 

 

Eksempel 

Det antages, at en medarbejder tildeles optioner med en udnyttelsespris på kr. 110 pr. 

aktie og en maksimal løbetid på 5 år. Den underliggende akties markedspris er kr. 100 

på tildelingstidspunktet, og der udbetales et årligt udbytte på 5 %. 

 

 

                                                 
115 Jf. Hull (2012), s. 253 f. 
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Efter et år forventes markedsprisen dermed at være steget med faktor: 

 

  2214,112,0 === ⋅∆⋅
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eller faldet med faktor: 
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Den risikoneutrale sandsynlighed kan beregnes til: 
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I bilag 6 ses et binomialtræ, som viser den forventede udvikling i markedsprisen for 

den underliggende aktie. Ved optionens udløb vil medarbejderen kun udnytte optio-

nen, hvis den er in-the-money, dvs. hvis aktiens markedsværdi er højere end udnyt-

telsesprisen (kr. 110). Optionens værdi kan derfor aldrig blive negativ. Er markedspri-

sen mindre end kr. 110 på udløbstidspunktet, vil medarbejderen ikke udnytte sin op-

tion, og optionsværdien vil derfor være kr. 0. 

 Da optionen kan udnyttes på et hvilket som helst tidspunkt i ordningens løbetid, 

bestemmes optionsværdien på de respektive tidspunkter som: 

 

 [ ]0;max XSC tt −=  

 

Optionens værdi på tildelingstidspunktet bestemmes ved at bevæge sig ”baglæns” i 

binomialmodellen. Først findes optionens værdi i de forskellige scenarier på udnyttel-

sestidspunktet. På dette tidspunkt svarer optionsværdien til forskellen mellem mar-

kedsprisen og udnyttelsesprisen. Det ses af binomialtræet, at optionen i bedste fald vil 

have en værdi på kr. 161,83 på udløbstidspunktet. I værste fald vil værdien være kr. 0. 

 Når værdien for hvert ”udfald” på udløbstidspunktet er bestemt, kan optionens 

værdi på det foregående tidspunkt beregnes. Det ses af bilag 6, at optionens værdi på 

tildelingstidspunktet kan beregnes til kr. 8,67. 
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Ved anvendelse af formlen må der indledningsvist tages stilling til antallet af tidsmæssige perioder. 

Dette valg kan have betydning for resultatet. I ovennævnte eksempel ville anvendelse af kun to pe-

rioder under i øvrigt samme forudsætninger have resulteret i en optionsværdi på kr. 8,05.116 

 

6.3.4.2 Vurdering 

Binomialmodellen er relativt simpel, idet prisudviklingen for den underliggende aktie ikke sker 

kontinuert. Ved at opdele modellen i yderligere tidsperioder, kan prisudviklingen imidlertid blive 

tilnærmelsesvist kontinuert. 

 I modsætning til Black-Scholes modellen er det ikke en forudsætning for anvendelse af bino-

mialmodellen, at der er tale om europæiske optioner. Er der tale om amerikanske optioner – det vil 

sige, at medarbejderen kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt i løbetiden – må der 

på hvert ”trin” i modellen tages stilling til, om det er mest fordelagtigt for medarbejderen at udnyt-

te optionen eller at beholde den i yderligere en periode. Hvis selskabet ikke udbetaler udbytte i lø-

bet af optionens levetid, er det mest fordelagtigt at beholde optionen til udløb. Det skyldes, at med-

arbejderen herved bevarer muligheden for gevinst uden at løbe den risiko, der er forbundet med at 

eje aktien. Måtte aktiens værdi falde til et lavere beløb end udnyttelsesprisen, vil medarbejderen 

lade optionen udløbe uudnyttet. 

 Modellen er særlig relevant som alternativ til Black-Scholes modellen i tilfælde, hvor der er 

knyttet en række betingelser til tildelingen af optioner. Sådanne betingelser kan eksempelvis være 

fortsat ansættelse, at aktiens markedsværdi i løbet af en periode overstiger en bestemt pris, at 

medarbejderen eller virksomheden opnår en bestemt omsætning osv. Beregningen kan således 

tilpasses på hvert ”trin” og eksempelvis tage højde for, hvorvidt modningsperioden er udløbet, og 

medarbejderen derfor har mulighed for at udnytte optionen. 117 Der kan endvidere på hvert trin 

foretages tilpasninger i relation til sandsynligheden for, at medarbejderen fratræder sin stilling 

eller vælger at udnytte optionen. Herved adskiller modellen sig markant fra de øvrige værdiansæt-

telsesmodeller. Eftersom medarbejderoptioner og -tegningsretter normalt er underlagt forskellige 

betingelser og restriktioner, er det positivt, at Skatterådet nu har accepteret anvendelse af binomi-

almodellen til den skattemæssige værdiansættelse af rettighederne. Der bør dog ved anvendelse af 

modellen til værdiansættelse af tegningsretter tages højde for udvandingen af de eksisterende akti-

onærer.118 

 

                                                 
116 Se bilag 7. 
117 Jf. Hull (2012), s. 337. 
118 Det fremgår ikke af Skatterådets afgørelse i SKM 2010.395 SR, om den beregnede værdi reduceredes. 



 

68 
 

6.3.5 Sammenligning af værdiansættelsesmodeller 

I det følgende sammenlignes den simple metode og binomialmodellen. Beregningerne efter den 

simple metode tager udgangspunkt i de optionsværdier, der tidligere blev beregnet ved brug af 

Black-Scholes modellen, jf. bilag 4. Tegningsretten forudsættes således at have samme karakteri-

stika som optionen. Resultatet af beregningerne ses i bilag 8. 

 Yderligere antages det, at der udstedes 100 tegningsretter, og at aktiekapitalen inden nyteg-

ningen er fordelt på 1.000 aktier. Tegningsrettens værdi er tidligere beregnet til kr. 8,67 ved brug af 

binomialmodellen (se afsnit 6.3.4.1) og til kr. 7,52 ved brug af den simple model (se afsnit 6.3.3). 

 Det ses, at resultaterne efter den simple model generelt er lavere end beregningerne efter bi-

nomialmodellen. Det skyldes, at den anvendte binomialmodel ikke tager højde for udvandingen af 

de eksisterende aktionærers aktier og dermed reelt er beregninger af en tilsvarende options værdi. 

Derimod var formålet med anvendelse af den simple model på en eksisterende optionsværdi netop 

at justeres værdien for udvandingseffekten. Som forventet viser resultaterne, at tegningsrettens 

værdi generelt er lavere end den tilsvarende options værdi. 

 Der er dog generelt er en høj grad af samhørighed mellem resultaterne efter de to modeller, 

som er nogenlunde lige følsomme overfor ændringer i de enkelte variable. 

 Sammenholdes de enkelte figurer og tabeller i bilag 8 med de tilsvarende figurer og tabeller i 

bilag 4, ses det, at Black-Scholes modellen og binomialmodellen giver tilnærmelsesvist samme re-

sultater. I udgangspunktet giver binomialmodellen en lidt højere værdi (kr. 8,67) end Black-

Scholes modellen (kr. 8,27). Dette er for så vidt ikke overraskende, eftersom modellerne begge 

bygger på arbitrageargumenter, og eftersom den diskrete binomialmodel bliver tilnærmelsesvist 

kontinuert som Black-Scholes modellen ved anvendelse af et stort antal tidsperioder.119 

 

 

                                                 
119 Jf. Cox, Ross & Rubinstein (1979), afsnit 5. 
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6.3.6 Valg af værdiansættelsesmodel 

På baggrund af resultaterne i bilag 4 og bilag 8 kan det konkluderes, at en stigning i de enkelte va-

riable påvirker optionens værdi som vist i Skema 2, forudsat at de øvrige variable holdes konstante: 

 

 Skema 2: 
 

Variabel Black-Scholes 

modellen 

Binomialmodellen Ligningsrådets 

vejledende 

formel 

Markedspris Stigning Stigning Stigning 

Udnyttelsespris Fald Fald Fald 

Løbetid Stigning Stigning Stigning 

Rente Stigning Stigning Stigning 

Volatilitet Stigning Stigning - 

Udbytte Fald Fald - 

 

 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

For så vidt angår de fire førstnævnte parametre, påvirkes optionsværdien ”i samme retning” uanset 

valg af beregningsmodel. Dog kan en forlængelse af løbetiden – alt andet lige – efter både Black-

Scholes modellen og binomialmodellen påvirke optionsværdien i negativ retning, hvis der udbeta-

les udbytte på den underliggende aktie. Ligningsrådets formel synes at tillægge løbetiden for stor 

betydning for optionsværdien, og formlen bør derfor kun anvendes ved kortere løbetider. 

 Der er generelt en høj grad af samhørighed mellem resultaterne efter binomialmodellen og 

Black-Scholes modellen, hvilket umiddelbart synes at give modellerne en høj grad af troværdighed 

i sammenligning med Ligningsrådets vejledende formel. De lignende resultater er dog ikke overra-

skende, eftersom Black-Scholes modellen reelt er et grænsetilfælde af den diskrete binomialmodel 

ved uendeligt mange tidsperioder. 

 Ligningsrådets vejledende formel er ganske simpel og inddrager hverken volatiliteten eller 

forventede fremtidige udbyttebetalinger, uanset at disse parametre kan have stor betydning for 

tegningsrettens værdi. Formlen tager heller ikke hensyn til den udvanding, der sker af de eksiste-

rende aktier. Af hensyn til at opnå den mest korrekte værdiansættelse af tegningsretterne bør Lig-

ningsrådets formel kun anvendes i tilfælde, hvor det ikke er muligt at estimere volatiliteten for den 

underliggende aktie, og kun i tilfælde med relativt korte løbetider. 

 Hvis det er muligt at beregne en volatilitet for den underliggende aktie – eventuelt på bag-

grund af et indeks over sammenlignelige børsnoterede virksomheders volatilitet – bør Black-

Scholes modellen og/eller binomialmodellen foretrækkes fremfor Ligningsrådets vejledende formel. 
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Volatiliteten har stor indflydelse på tegningsrettens værdi, jf. bilag 8, figur 8.5, og bør derfor ind-

drages, hvis det er muligt. 

 Eftersom Black-Scholes modellen og binomialmodellen inddrager de samme parametre og i 

øvrigt giver tilnærmelsesvist samme resultater, vil begge modeller ofte være anvendelige. I visse 

tilfælde bør binomialmodellen dog foretrækkes fremfor Black-Scholes modellen. Det vil eksempel-

vis være tilfældet, hvis udnyttelsesprisen ikke er konstant i tegningsrettens løbetid. Det kan der 

ikke tages højde for i Black-Scholes modellen. Binomialmodellen giver derimod mulighed for at 

regulere de enkelte variable ved udløbet af hver tidsperiode. Ved forventede ændringer af volatilite-

ten, udnyttelsesprisen, udbytteraten eller andre parametre bør binomialmodellen derfor foretræk-

kes, idet beregningen kan tilpasses på hvert ”trin”. Endvidere kan binomialmodellen tage højde for, 

at tegningsretterne kan udnyttes på ethvert tidspunkt i løbetiden. Da der ofte vil være knyttet re-

striktioner eller betingelser til medarbejderprogrammer, vil binomialmodellen normalt give det 

mest retvisende resultat. 

 

6.4 Konvertible obligationer 

Som beskrevet i afsnit 3.2.3 er en konvertibel obligation et sammensat produkt bestående af en 

obligation og en tegningsret. Dette har betydning i relation til værdiansættelsen. 

 

6.4.1 Den teoretiske værdiansættelse 

En konvertibel obligations værdi svarer teoretisk set til summen af obligationens værdi og værdien 

af konverteringsretten. 

 Konverteringsretten er reelt en tegningsret, og værdien heraf kan derfor bestemmes som be-

skrevet i afsnit 6.3. Obligationens værdi svarer til den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige 

ydelser, som kan beregnes på baggrund af renten og afdragsperioden efter følgende formel: 

 

 

 

 

 

 

tK : Fremtidige betalinger 

r : Tilbagediskonteringsrente 

t : Tidspunktet for den pågældende 
betaling 

n : Løbetid 

∑
+

=
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t
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K
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Eksempel120 

Der udstedes en konvertibel obligation med ret til at tegne én aktie ved den konvertib-

le obligations udløb om 5 år. Obligationen har en pålydende rente på 5 % med årlige 

betalinger. Markedsprisen for den underliggende aktie er kr. 100, og den effektive 

rente på tilsvarende obligationsudstedelser er 3 %. Obligationsværdien kan herefter 

beregnes til: 

 

  16,109
)03,01(

100
)

)03,01(

5
(

5
=

+
+

+
=∑ t

tsværdiObligation kr. 

 

Idet tegningsrettens værdi kunne beregnes til kr. 7,52 ved hjælp af Black-Scholes mo-

dellen justeret for udvanding ved den simple model, jf. afsnit 6.3.3, kan værdien af 

den konvertible obligation beregnes til: 

 

  68,11652,716,109 =+ kr. 

 

Indbetaler medarbejderen obligationslånet på kr. 100, er værdien af det tildelte ele-

ment kr. 16,68 på udstedelsestidspunktet. 

 

Eftersom konverteringsretten værdiansættes som en tegningsret, vil ændringer i de enkelte para-

metre påvirke værdien af konverteringsretten som vist i bilag 8. For konvertible obligationer gæl-

der dog det særlige, at en stigende volatilitet ikke nødvendigvis vil indebære, at den konvertible 

obligation stiger i værdi, uanset at konverteringsrettens værdi stiger. Det skyldes, at obligationsde-

lens værdi samtidig falder. Disse modsatrettede virkninger indebærer, at værdien af konvertible 

obligationer i mindre grad påvirkes ved en forøgelse af risici, end tilfældet er for optioner og teg-

ningsretter. 

 

6.4.2 Værdiansættelse i praksis 

Fastlæggelse af konvertible obligationers værdi på udstedelsestidspunktet har givet anledning til 

problemer i praksis, som over årene er blevet ændret af skattemyndighederne. 

 I TfS 1992.62 fastslog Ligningsrådet, at der ikke var knyttet et lønaccessorium til en konverti-

bel obligation, da en eventuel konvertering skulle ske til den underliggende akties kurs på udste-

delsestidspunktet. Selve konverteringsretten ansås dermed ikke at have betydning for værdiansæt-

telsen. Ligningsrådet har dog ændret denne praksis med sit bindende svar refereret i TfS 1999.410 

                                                 
120 Inspireret af Hindhede (2005), s. 330 f. 
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LR. I denne afgørelse fastslog Ligningsrådet, at markedsværdien af en konvertibel obligation må 

opgøres som den samlede værdi af de to elementer; obligationen og tegningsretten. Til brug for 

beregningen af tegningsretsdelens værdi på tildelingstidspunktet, fandt Ligningsrådet, at Lignings-

rådets egen vejledende formel for værdiansættelse af tegningsretter kunne anvendes. 

 I afgørelsen refereret i SKM 2001.577 LSR har Landsskatteretten imidlertid afvist, at Lignings-

rådets vejledende formel generelt kan anvendes til værdiansættelse af tegningsretselementet. Den 

for Landsskatteretten afgørende forskel synes at være, at tegningsbeløbet for en konvertibel obliga-

tion indbetales på udstedelsestidspunktet, hvorimod tegningsbeløbet for en tegningsret først ind-

betales på udnyttelsestidspunktet. Ligningsrådets formel inddrager netop den rentefordel, som 

medarbejderen opnår ved først at skulle betale for aktierne på udnyttelsestidspunktet. Da medar-

bejderne ikke opnår en sådan rentefordel ved udstedelse af konvertible obligationer, kan Lignings-

rådets vejledende formel ikke uden videre anvendes. I det konkrete eksempel, hvor medarbejderen 

havde indbetalt obligationsdelen til kurs 100, var der efter Landsskatterettens opfattelse ikke 

grundlag for at lønbeskatte medarbejderen på tegningstidspunktet. 

 I overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse har Vestre Landsret i SKM 2010.160 V 

afvist at lægge en beregning af en konvertibel obligations værdi til grund i en situation, hvor værdi-

en var opgjort som summen af obligationsværdien og værdien af konverteringsretten, og hvor be-

regningen af konverteringsretten var foretaget ved brug af Black-Scholes modellen. 

 På baggrund af ovenstående afgørelser må det anses for uafklaret, hvordan konvertible obliga-

tioner skal værdiansættes på udstedelsestidspunktet i skattemæssig henseende. Det teoretiske ud-

gangspunkt er foreløbigt blevet afvist i to konkrete sager af Landsskatteretten henholdsvis Vestre 

Landsret. Det kan dog næppe konkluderes, at der ikke findes tilfælde, hvor værdiansættelsen kan 

(og bør) ske som summen af obligationselementets værdi og værdien af konverteringsretten som 

beskrevet i afsnit 6.4.1. 

 

6.5 Andre forhold af betydning for værdiansættelsen 

I afsnittene 6.1 - 6.4 er værdien af de respektive aflønningsinstrumenter beregnet ved hjælp af for-

skellige værdiansættelsesmodeller. Særligt i relation til optioner, tegningsretter og konvertible ob-

ligationer bygger de gennemgåede modeller på nogle realistiske forudsætninger. Fælles for model-

lerne er, at de ikke tager højde for eventuelle betingelser for tildelingen og/eller udnyttelsen, og at 

modellerne fokuserer på virksomhedens omkostninger ved ordningerne uden at tage højde for 

medarbejdernes forskellige risikoprofiler. Eftersom disse forhold bør inddrages i den endelige 

skønsmæssige værdiansættelse (med udgangspunkt i de beregnede værdier), berøres disse forhold 

kort i dette afsnit. 
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6.5.1 Betingelser 

Ved værdiansættelsen bør der tages højde for eventuelle betingelser, der er knyttet til optjeningen 

eller udnyttelsen af de tildelte aktieinstrumenter. Tildeles en medarbejder eksempelvis optioner, 

der er betinget af, at medarbejderen fortsat er ansat tre år efter tildelingstidspunktet, vil optionerne 

alt andet lige repræsentere en lavere værdi for medarbejderen, end hvis denne betingelse ikke var 

fastsat. Endvidere er ordningerne normalt underlagt særlige restriktioner, eksempelvis omsætte-

lighedsbegrænsninger. De økonomiske værdiansættelsesmodeller, som er gennemgået i de foregå-

ende afsnit, inddrager ikke disse betingelser. Dog kan visse betingelser (eksempelvis en bestem-

melse om bestemte udnyttelsesperioder) med fordel inddrages i binomialmodellen. For de øvrige 

betingelser – og ved anvendelse af de øvrige værdiansættelsesmodeller – bør den beregnede værdi 

korrigeres, så den endelige værdiansættelse så vidt muligt reflekterer de restriktioner, der måtte 

gælde. 

 Én måde at tage højde for tilknyttede betingelser på, er at justere den beregnede værdi med 

sandsynligheden for, at betingelsen opfyldes.121 Hvis det eksempelvis må antages, at der er 75 % 

sandsynlighed for, at medarbejderen fortsat er ansat i selskabet tre år senere, skal værdien af opti-

onerne reduceres til 75 % af den beregnede værdi. Det vil dog normalt være vanskeligt at kvantifi-

cere sandsynligheden. Har selskabet erfaring for, at medarbejdere i bestemte stillinger typisk for-

bliver ansat i selskabet i en nærmere defineret periode, vil sandsynligheden eventuelt kunne fast-

sættes skønsmæssigt med udgangspunkt i disse erfaringer. 

 

6.5.2 Medarbejderens subjektive forhold 

Formodentlig har kun de færreste af de medarbejdere, der tildeles aktieaflønning, mulighed for at 

vurdere værdien af de tildelte instrumenter. Hvis medarbejderne tildeles et antal europæiske opti-

oner, der kan udnyttes om 5 år for en udnyttelsespris på kr.100, og hvis aktiernes markedsværdi på 

tildelingstidspunktet er kr. 110, vil mange medarbejdere intuitivt anse optionsværdien for at være 

kr. 10 svarende til forskellen mellem aktiens markedsværdi på tildelingstidspunktet og udnyttel-

sesprisen. Herved undervurderer medarbejderen imidlertid værdien af optionen, som ved brug af 

Black-Scholes-modellen kan beregnes til kr. 14,99, jf. bilag 9. Når medarbejdere undervurderer 

værdien af de tildelte aktieaflønningsinstrumenter, opnås de ønskede incitamenter i mindre grad 

end forudsat af kapitalejerne. 

 I ovenstående eksempel vil medarbejderen være indifferent overfor at blive aflønnet med 

10.000 kr. i kontanter og 1.000 optioner. For kapitalejerne er der imidlertid en væsentlig forskel på 

de to aflønningsformer. Ved at aflønne medarbejderen med kontanter fremfor optioner kan virk-

                                                 
121 Jf. RR 5.2003.53. 
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somheden således spare kr. 4.993, jf. bilag 9. Det bør derfor overvejes at tilbyde den pågældende 

medarbejder en kontantbonusordning fremfor en optionsordning. 

 Som eksemplet illustrerer, er der generelt forskel på den omkostning, incitamentsprogrammet 

har for virksomheden, og den værdi, de tildelte rettigheder repræsenterer for medarbejderne.122 

Dette er for så vidt ikke overraskende. Det skyldes, at medarbejderne kræver kompensation for den 

risiko, der overføres fra de eksisterende kapitalejerne til de medarbejdere, der omfattes af ordnin-

gen. Idet medarbejderen ikke (i modsætning til kapitalejerne) kan bortdiversificere eller hedge sin 

risiko, vil medarbejderen være mere risikoavers end kapitalejerne, og optionerne vil derfor gen-

nemsnitligt have en lavere værdi for medarbejderen end markedsværdien.123 

 Set fra et virksomhedsøkonomisk synspunkt bør incitamentsordninger kun indføres, hvis de 

indebærer et højere forventet afkast for kapitalejerne. For at vurdere, om det er mest fordelagtigt 

for virksomheden at indføre en kontantbonusordning eller en aktiebaseret incitamentsordning, må 

de incitamenter, der skabes ved hver af de pågældende ordninger, i videst muligt omfang identifi-

ceres på forhånd. Tager virksomheden ikke højde for medarbejdernes subjektive værdiansættelse, 

er der risiko for, at incitamentsprogrammets positive effekt på kapitalejernes forventede afkast 

overvurderes. Medarbejdernes risikoprofil og nyttefunktioner bør derfor undersøges grundigt for-

ud for etablering af en incitamentsordning.124 

 

6.6 Delkonklusion 

Værdiansættelse af aktiebaserede aflønningsinstrumenter i unoterede selskaber er en kompliceret 

øvelse, og der findes ikke en perfekt beregningsmodel. Det skyldes først og fremmest den store 

usikkerhed, der er forbundet med udviklingen i den underliggende akties værdi og med at estimere 

volatiliteten for unoterede selskaber. 

 Særligt for optioner og tegningsretter kompliceres værdiansættelsen yderligere af, at de eksi-

sterende værdiansættelsesmodeller bygger på en række urealistiske forudsætninger. Både Black-

Scholes modellen og binomialmodellen forudsætter eksempelvis efficiente markeder (ingen arbi-

tragemuligheder). 

 Sammenligningerne af de forskellige værdiansættelsesmodeller viste, at Ligningsrådets vejle-

dende formel har et ganske begrænset anvendelsesområde. Hverken optioner eller tegningsretter 

kan værdiansættes korrekt ved den meget simple formel, som ser helt bort fra mulige fremtidige 

ændringer i den underliggende akties værdi og forventede fremtidige udbyttebetalinger. Begge pa-

rametre kan imidlertid have stor betydning for værdien. Hvis det er muligt at estimere en volatilitet 

for den underliggende unoterede aktie, bør Black-Scholes modellen eller binomialmodellen fore-
                                                 
122 Jf. Hall & Murphy (2003), hvor det anføres, at medarbejdere, der tildeles optioner, som på tildelingstids-
punktet er at-the-money, værdiansætter optionerne til ca. halvdelen af den beregnede værdi. 
123 Jf. Inspi 6/03. 
124 Jf. Finans/Invest 2/03. 
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trækkes fremfor Ligningsrådets vejledende formel. Eftersom der i beregningen efter binomialmo-

dellen kan tages højde for, dels at de tildelte optioner eller tegningsretter sædvanligvis er af ameri-

kansk (og ikke europæisk) karakter, dels at parametrene ikke nødvendigvis er konstante gennem 

ordningens løbetid, bør binomialmodellen overvejende foretrækkes. Dette er i overensstemmelse 

med skattemyndighedernes seneste praksis, hvorefter binomialmodellen efter omstændighederne 

kan anvendes til værdiansættelsen. 

 Værdiansættelsesmodellerne fokuserer ensidigt på virksomhedens (objektive) omkostninger 

uden at inddrage gældende betingelser for ordningen samt medarbejdernes risikoprofil og præfe-

rencer. Som følge heraf overvurderer modellerne optionernes og tegningsretternes værdi. Den be-

regnede værdi bør derfor justeres for ikke-kvantitative parametre som omsættelighedsbegrænsnin-

ger og eventuelle andre fastsatte betingelser, eksempelvis om fortsat ansættelse eller opnåelse af på 

forhånd fastsatte resultatmål. I praksis foretager skattemyndighederne ikke en sådan justering af 

den beregnede værdi. Dette er yderligere et argument for at anvende binomialmodellen, idet disse 

betingelser i et vist omfang kan inddrages i beregningen. 

 Ved tildeling af konvertible medarbejderobligationer er det væsentligt at være opmærksom på, 

at skattemyndighederne tilsyneladende ikke har en fast praksis for værdiansættelsen. For at opnå 

vished om virksomhedens omkostninger ved ordningen bør der indhentes et bindende svar fra 

SKAT på værdiansættelsen.125 

 

 

                                                 
125 Et bindende svar kan indhentes mod et gebyr på kr. 300 og er bindende i 5 år, jf. SFL Kap. 8. 
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7 Konklusion 

Ønsker et unoteret selskab at indføre aktiebaseret aflønning, bør der først og fremmest foretages en 

virksomhedsøkonomisk vurdering af, om aktiebaseret aflønning vil medføre en værdistigning for 

selskabet. I den forbindelse må der tages stilling til, hvilke medarbejdere der antages at have direk-

te indflydelse på virksomhedens værdi, og som motiveres af at være omfattet af et aktieaflønnings-

program. Kun disse medarbejdere bør omfattes af incitamentsprogrammet. 

 Det er ikke muligt generelt at konkludere, hvilket aktieaflønningsinstrument der bør anvendes, 

da dette afhænger af en række konkrete forhold, herunder den enkelte medarbejders risikoprofil, 

som kun vanskeligt kan afdækkes. Andre forhold af betydning er selskabets kapitalforhold og i 

hvilket omfang, de eksisterende kapitalejere er villige til at afgive indflydelse på selskabet. Ved til-

deling af aktier afgiver de eksisterende kapitalejere straks indflydelse, og medarbejderne får direkte 

andel i et eventuelt positivt aktieafkast. Ved tildeling af optioner eller tegningsretter indtræder 

medarbejderne derimod først senere som kapitalejere. Er der tale om optioner, kan det eventuelt 

overvejes at aftale differenceafregning på udnyttelsestidspunktet, hvis kapitalejerne vil bevare den 

fulde kontrol med selskabet. Herved får optionerne karakter af fantomaktier, og kapitalejerne skal 

på intet tidspunkt tåle, at medarbejderne bliver aktionærer i selskabet. Anvendelse af konvertible 

obligationer har den fordel, at medarbejderens indtrædelse i ordningen er betinget af indbetaling af 

obligationshovedstolen. Virksomheden tilføres herved kapital, og først på det senere tidspunkt, 

hvor medarbejderen måtte konvertere sin fordring til aktier, afgiver de eksisterende kapitalejere 

indflydelse. 

 I virksomhedsanalysen bør de eksisterende selskabsretlige krav og skattemæssige konsekven-

ser ligeledes inddrages. De gældende selskabsretlige regler har primært betydning i relation til de 

eksisterende kapitalejeres afgivelse af indflydelse i selskabet. Endvidere indeholder selskabsloven 

formelle krav til beslutningsprocesserne. Disse er mest omfattende for tegningsretter og konvertib-

le obligationer, som begge indebærer en udvidelse af selskabskapitalen og derfor kræver både gene-

ralforsamlingsbeslutning og ændring af vedtægterne. Tildeling af optioner og aktier indebærer dog 

også afholdelse af generalforsamlingsbeslutning, idet tildelingen nødvendiggør selskabets tilbage-

køb af egne aktier eller udstedelse af fondsaktier. Det konkluderedes, at de selskabsretlige krav ikke 

er væsentligt forskellige for de forskellige aktieaflønningsinstrumenter, og at de derfor ikke bør 

tillægges stor betydning ved valget af aflønningsinstrument. 

 Beskatningen af aktieaflønning er efter ophævelsen af LL § 7 H blevet mere enkel. Aktieafløn-

ningsinstrumenter beskattes således som altovervejende hovedregel på retserhvervelsestidspunktet 

som lønindkomst. På baggrund af en sammenligning af de forskellige beskatningsordninger kunne 

det ikke generelt konkluderes, hvorvidt ophævelsen af LL § 7 H vil indebære en større samlet skat-

tebetaling for medarbejderen og selskabet. For såvel aktier som optioner og tegningsretter var der 
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dog en tendens til, at den samlede skattebetaling vil stige i de tilfælde, hvor medarbejderen beskat-

tes med 27 % af aktieindkomst. 

 For optioner og tegningsretter er det fortsat muligt at vælge at udskyde beskatningen til udnyt-

telsestidspunktet, jf. LL § 28. Det indebærer den store fordel, at medarbejderen kun beskattes, hvis 

de tildelte optioner eller tegningsretter udnyttes. Selskabet må til gengæld tåle, at fradragsretten 

følger beskatningen. Selskabet opnår således kun fradrag i samme omfang, som medarbejderen 

beskattes af optionens henholdsvis tegningsrettens værdi. Det er samlet set vurderingen, at LL § 28 

vil være at foretrække i langt de fleste tilfælde. 

 I forbindelse med de virksomhedsøkonomiske, selskabsretlige og skatteretlige overvejelser må 

der foretages en værdiansættelse af de aflønningsinstrumenter, der påtænkes tildelt, dels for at 

kunne fastsætte antallet af aktieaflønningsinstrumenter, dels af hensyn til beskatningen. 

 Efter LL § 16, stk. 3 skal medarbejdere, der tildeles goder som vederlag for deres arbejdsind-

sats, beskattes af de pågældende goders handelsværdi. For unoterede selskaber giver værdiansæt-

telsen særlige problemer, idet finansielle instrumenter til sådanne selskaber kun sjældent omsættes. 

Markedsværdien må derfor fastsættes skønsmæssigt. 

 Efter skattemyndighedernes praksis kan aktier, der ikke handles frit, værdiansættes efter hjæl-

pereglen i skattemyndighedernes Værdiansættelsescirkulere. For optioner og tegningsretter til 

unoterede selskaber anvendes som udgangspunkt Ligningsrådets vejledende formel, jf. TfS 

1995.197, som imidlertid hverken tegningsretter til aktier i unoterede selskaber til fordel for Lig-

ningsrådets vejledende formel, som hverken inddrager forventede udbyttebetalinger inden udnyt-

telse eller aktiernes værdisvingninger. Skatterådet har dog accepteret anvendelse af binomialmo-

dellen til værdiansættelse af unoterede tegningsretter, jf. SKM 2010.395 SR. Dette forekommer at 

være særdeles hensigtsmæssigt, eftersom binomialmodellen (i modsætning til de øvrige værdian-

sættelsesmodeller) kan inddrage visse fastsatte betingelser direkte i beregningen. Endvidere kan 

modellen tage højde for, at optionerne eller tegningsretterne kan udnyttes tidligere end ved ord-

ningens udløb. Disse forhold gør sig ofte gældende for incitamentsprogrammer. 

 Følsomhedsanalysen (bilag 4) viste, at Ligningsrådets vejledende formel har et ganske begræn-

set anvendelsesområde. På baggrund af en sammenligning af Ligningsrådets formel og Black-

Scholes modellen konkluderedes det, at der bør derfor åbnes op for anvendelse af en estimeret vo-

latilitet for unoterede selskaber (eventuelt baseret på et indeks for sammenlignelige børsnoterede 

selskaber), idet værdierne beregnet efter Black-Scholes modellen og binomialmodellen forekom-

mer at være mere korrekte. Hvis markedsværdien i det konkrete tilfælde kan beregnes efter Black-

Scholes modellen forekommer dens anvendelse at være i bedre overensstemmelse med LL § 16, stk. 

3, hvorefter tildelte rettigheder skal værdiansættes til markedsværdien. 
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Bilag 

 

Bilag 1 – Optioners pay-off 

 
 
 
Figur 1.1: 
Optionens værdi på udløbstidspunktet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Hull (2012), s. 198. 
 
 
 
Figur 1.2: 
Optionens værdi inden udløbstidspunktet 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: ”The Pricing of Options and Corporate Liabilites” af Fischer Black and Myron Scholes 
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Bilag 2 - Beskatning af aktier

Antagelser

Favørpris: 80kr.                           

Markedsværdi på tildelingstidspunktet: 100kr.                        

Markedsværdi ved afståelse: 130kr.                        

Antal aktier: 200kr.                        

Favørelement ved tildeling: 4.000kr.                     

Samlet købspris: 16.000kr.                   

Samlet værdi på tildelingstidspunktet: 20.000kr.                   

Samlet afståelsessum: 26.000kr.                   

Skattesats for lønindkomst: 56%

Skattesats for aktieindkomst: 42%

Selskabsskattesats: 25%

Risikofri rente: 3%

Figur 2.1:

Tildeling Afståelse Tildeling Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    2.520  kr.                    4.200 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    2.520  kr.                    4.200 

Nutidsværdi af beskatningen:  kr.                    1.240  kr.              2.110,46  kr.              3.517,43 

Samlet nutidsværdi:  kr.              3.350,46  kr.              3.517,43 

Figur 2.2:

Markedsværdien på tildelingstidspunket er kr. 155 pr. aktie (i alt kr. 31.000)

Tildeling Afståelse Tildeling Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    8.400  kr.                   -2.100  kr.                    4.200 

Selskabets fradragsret:  kr.                    3.750 

Beskatning i alt:  kr.                    4.650  kr.                   -2.100  kr.                    4.200 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    4.650  kr.             -1.758,72  kr.              3.517,43 

Samlet nutidsværdi:  kr.              2.891,28  kr.              3.517,43 

Figur 2.3:

Aktierne afstås efter 1 års ejertid

Tildeling Afståelse Tildeling Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    2.520  kr.                    4.200 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    2.520  kr.                    4.200 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.              2.446,60  kr.              4.077,67 

Samlet nutidsværdi:  kr.              3.686,60  kr.              4.077,67 

LL § 16 LL § 7 H

LL § 16 LL § 7 H

LL § 16 LL § 7 H
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Figur 2.4:

Skattesatsen for aktieindkomst er 27 %

Tildeling Afståelse Tildeling Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    1.620  kr.                    2.700 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    1.620  kr.                    2.700 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.              1.356,72  kr.              2.261,21 

Samlet nutidsværdi:  kr.              2.596,72  kr.              2.261,21 

Figur 2.5:

Skattesatsen for aktieindkomst er 27 %, og den samlede afståelsessum er kr. 31.000

Tildeling Afståelse Tildeling Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    2.970  kr.                    4.050 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    2.970  kr.                    4.050 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.              2.487,33  kr.              3.391,81 

Samlet nutidsværdi:  kr.              3.727,33  kr.              3.391,81 

t: Faktor:

1 0,970874

2 0,942596

3 0,915142

4 0,888487

5 0,862609

6 0,837484

7 0,813092

8 0,789409

9 0,766417

10 0,744094

11 0,722421

12 0,701380

LL § 16 LL § 7 H

LL § 16 LL § 7 H

Tilbagediskonteringsfaktorer:
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Bilag 3 - Beskatning af optioner og tegningsretter

Antagelser

Optionsværdi ved tildeling: 8,27kr.                        

Markedspris ved tildeling: 100kr.                         

Udnyttelsespris: 110kr.                         

Markedspris ved udnyttelse: 125kr.                         

Afståelsessum: 130kr.                         

Antal optioner: 483,63

Optionenes værdi ved tildeling: 4.000kr.                     

Samlet udnyttelsespris: 53.199kr.                   

Markedspris ved udnyttelse: 60.453kr.                   

Afståelsessum: 62.871kr.                   

Skattesats for lønindkomst: 56%

Skattesats for aktieindkomst: 42%

Selskabsskattesats: 25%

Risikofri rente: 3%

Figur 3.1:

Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    4.062  kr.                    4.062  kr.                    1.016  kr.                    4.062 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000  kr.                    1.814 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    4.062  kr.                    2.249  kr.                    1.016  kr.                    4.062 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.               3.402,24  kr.                    1.940  kr.                  850,56  kr.               3.402,24 

Samlet nutidsværdi:  kr.              4.642,24  kr.              2.790,45  kr.              3.402,24 

Figur 3.2:

Markedsprisen på udnyttelsestidspunktet er kr. 155 pr. aktie på udnyttelsestidspunktet (i alt kr. 74.962)

Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    4.062  kr.                  12.187  kr.                   -5.078  kr.                    4.062 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000  kr.                    5.441 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    4.062  kr.                    6.747  kr.                   -5.078  kr.                    4.062 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.               3.402,24  kr.                    5.820  kr.             -4.252,80  kr.               3.402,24 

Samlet nutidsværdi:  kr.              4.642,24  kr.              1.566,85  kr.              3.402,24 

KGL § 30 LL § 28 LL § 7 H

KGL § 30 LL § 28 LL § 7 H

84



Figur 3.3:

Aktierne afstås efter 1 års ejertid (afståelsessummen er uændret )

Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    4.062  kr.                    4.062  kr.                    1.016  kr.                    4.062 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000  kr.                    1.814 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    4.062  kr.                    2.249  kr.                    1.016  kr.                    4.062 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.               3.944,13  kr.                    1.940  kr.                  986,03  kr.               3.944,13 

Samlet nutidsværdi:  kr.              5.184,13  kr.              2.925,92  kr.              3.944,13 

Figur 3.4:

Medarbejderen beskattes med 27 % af aktieindkomst

Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    2.612  kr.                    4.062  kr.                        653  kr.                    2.612 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000  kr.                    1.814 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    2.612  kr.                    2.249  kr.                        653  kr.                    2.612 
Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.               2.187,16  kr.                    1.940  kr.                  546,79  kr.               2.187,16 

Samlet nutidsværdi:  kr.              3.427,16  kr.              2.486,68  kr.              2.187,16 

Figur 3.5:

Medarbejderen beskattes med 27 % af aktieindkomst og markedsprisen er kr. 155 pr. aktie på udnyttelsestidspunktet (i alt kr. 74.962)

Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                    2.240  kr.                    2.612  kr.                  12.187  kr.                   -3.264  kr.                    2.612 

Selskabets fradragsret:  kr.                    1.000  kr.                    5.441 

Beskatning i alt:  kr.                    1.240  kr.                    2.612  kr.                    6.747  kr.                   -3.264  kr.                    2.612 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                    1.240  kr.               2.187,16  kr.                    5.820  kr.             -2.733,95  kr.               2.187,16 

Samlet nutidsværdi:  kr.              3.427,16  kr.              3.085,71  kr.              2.187,16 

Figur 3.6:

Medarbejderen beskattes med 27 % af aktieindkomst og optionens værdi er kr. 1 på tildelingstidspunktet (den samlede værdi er kr. 484)

Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse Tildeling Udnyttelse Afståelse

Beskatning af medarbejderen:  kr.                        271  kr.                    2.612  kr.                    4.062  kr.                        653  kr.                    2.612 

Selskabets fradragsret:  kr.                        121  kr.                    1.814 

Beskatning i alt:  kr.                        150  kr.                    2.612  kr.                    2.249  kr.                        653  kr.                    2.612 

Nutidsværdi af skattebetalingen:  kr.                        150  kr.               2.187,16  kr.                    1.940  kr.                  546,79  kr.               2.187,16 

Samlet nutidsværdi:  kr.              2.337,08  kr.              2.486,68  kr.              2.187,16 

KGL § 30 LL § 28 LL § 7 H

KGL § 30 LL § 28 LL § 7 H

KGL § 30 LL § 28 LL § 7 H

KGL § 30 LL § 28 LL § 7 H
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Tilbagediskonteringsfaktorer:

t:

1 0,970874

2 0,942596

3 0,915142

4 0,888487

5 0,862609

6 0,837484

7 0,813092

8 0,789409

9 0,766417

10 0,744094
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Bilag 4 - Følsomhedsanalyse og sammenligning af Black Scholes modellen og

Ligningsrådets vejledende formel

Antagelser

Underliggende akties værdi: 100kr.               

Udnyttelsespris: 110kr.               

Løbetid (år): 5

Risikofri rente (diskontoen): 3%

Udbytte: 5%

Volatilitet: 20%

Varians: 4%

Black-Scholes-modellen Ligningsrådets  formel

D1: -0,21

D2: -0,66 H: 90,91                

L(mdr.): 60

C: 8,27kr.              R: 0,28709            

F: 15,66                

C: 15,66kr.            

Tabel 4.1: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i markedsprisen

Markedspris: 50kr.                 70kr.                 80kr.                 100kr.               110kr.               120kr.               150kr.               175kr.               

BS: 0,23kr.              1,65kr.              3,18kr.              8,27kr.              11,84kr.            16,04kr.            31,77kr.            47,48kr.            

LR: 7,83kr.              10,96kr.            12,53kr.            15,66kr.            17,23kr.            18,79kr.            23,49kr.            27,40kr.            

Figur 4.1: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i markedsprisen
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Tabel 4.2: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i udnyttelsesprisen

Udnyttelsespris: 50kr.                 70kr.                 80kr.                 100kr.               110kr.               120kr.               150kr.               175kr.               

BS: 35,94kr.            22,95kr.            17,97kr.            10,76kr.            8,27kr.              6,34kr.              2,85kr.              1,48kr.              

LR: 34,45kr.            24,61kr.            21,53kr.            17,23kr.            15,66kr.            14,35kr.            11,48kr.            9,84kr.              

Figur 4.2: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i udnyttelsesprisen

Tabel 4.3: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i den risikofrie rente (diskontoen)

Rente: 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

BS: 6,08kr.              7,12kr.              8,27kr.              9,53kr.              10,90kr.            12,37kr.            13,93kr.            15,58kr.            

LR: 11,24kr.            13,45kr.            15,66kr.            17,86kr.            20,04kr.            22,22kr.            24,39kr.            26,55kr.            

Figur 4.3: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i den risikofrie rente (diskontoen)
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Tabel 4.4: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i udbytteraten

Udbytte: 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

BS: 20,01kr.            17,01kr.            14,37kr.            12,04kr.            10,02kr.            8,27kr.              6,77kr.              5,50kr.              4,43kr.              

LR: 15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            

Figur 4.4: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i udbytteraten

Tabel 4.5: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i volatiliteten

Volatilitet: 1% 5% 10% 15% 20% 30% 50% 75% 100%

BS: 0,00kr.              0,16kr.              2,02kr.              4,96kr.              8,27kr.              15,18kr.            28,67kr.            43,49kr.            55,30kr.            

LR: 15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            15,66kr.            

Figur 4.5: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i volatiliteten

 kr. -

 kr. 5,00

 kr. 10,00

 kr. 15,00

 kr. 20,00

 kr. 25,00

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

Udbytte 

BS LR

 kr. -10,00

 kr. -

 kr. 10,00

 kr. 20,00

 kr. 30,00

 kr. 40,00

 kr. 50,00

 kr. 60,00

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Volatilitet 

BS LR

89



Tabel 4.6: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i løbetiden

Løbetid: 1 2 3 5 7 10 12 15

BS: 3,52kr.              5,57kr.              6,85kr.              8,27kr.              8,88kr.              9,03kr.              8,85kr.              8,35kr.              

LR: 3,13kr.              6,26kr.              9,40kr.              15,66kr.            21,92kr.            31,32kr.            37,58kr.            46,98kr.            

Figur 4.6: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i løbetiden
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Black-Scholes modellen - datagrundlag

Markedspris

D1: -1,76 -1,01 -0,71 -0,21 0,00 0,19 0,69 1,04

D2: -2,21 -1,46 -1,16 -0,66 -0,45 -0,25 0,25 0,59

Udnyttelsespris

D1: 1,55 0,80 0,50 0,00 -0,21 -0,41 -0,91 -1,25

D2: 1,10 0,35 0,05 -0,45 -0,66 -0,85 -1,35 -1,70

Løbetid

D1: -0,48 -0,34 -0,28 -0,21 -0,18 -0,15 -0,14 -0,12

D2: -0,68 -0,62 -0,62 -0,66 -0,71 -0,78 -0,83 -0,90

Rente

D1: -0,44 -0,32 -0,21 -0,10 0,01 0,12 0,23 0,35

D2: -0,88 -0,77 -0,66 -0,55 -0,44 -0,32 -0,21 -0,10

Volatilitet

D1: -8,72 -1,69 -0,76 -0,41 -0,21 0,04 0,38 0,72 1,03

D2: -8,75 -1,80 -0,99 -0,75 -0,66 -0,63 -0,73 -0,95 -1,21

Varians: 0,00                  0,00                  0,01                  0,02                  0,04                  0,09                  0,25                  0,56                  1,00                  

Udbytte

D1: 0,35 0,23 0,12 0,01 -0,10 -0,21 -0,32 -0,44 -0,55

D2: -0,10 -0,21 -0,32 -0,44 -0,55 -0,66 -0,77 -0,88 -1,00

Ligningsrådets formel - datagrundlag

Markedspris: 50                      70                      80 100                    110                    120                    150                    175

H: 45                      64                      73                      91                      100                    109                    136                    159                    

L(mdr.): 60 60 60 60 60 60 60 60

R: 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709%

F: 7,83% 10,96% 12,53% 15,66% 17,23% 18,79% 23,49% 27,40%

Udnyttelseskurs: 50                      70                      80 100                    110                    120                    150                    175                    

H: 200                    143                    125                    100                    91                      83                      67                      57                      

L(mdr.): 60 60 60 60 60 60 60 60

R: 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709%

F: 34,45% 24,61% 21,53% 17,23% 15,66% 14,35% 11,48% 9,84%

Løbetid: 12                      24                      36                      60                      84                      120                    144 180

H: 91                      91                      91                      91                      91                      91                      91                      91                      

L(mdr.): 12                      24                      36                      60                      84                      120                    144                    180                    

R: 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709%

F: 3,13% 6,26% 9,40% 15,66% 21,92% 31,32% 37,58% 46,98%

Rente: 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

H: 91                      91                      91                      91                      91                      91                      91                      91                      

L(mdr.): 60 60 60 60 60 60 60 60

R: 0,20598% 0,24663% 0,28709% 0,32737% 0,36748% 0,40741% 0,44717% 0,48676%

F: 11,24% 13,45% 15,66% 17,86% 20,04% 22,22% 24,39% 26,55%
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Bilag 5 - Optionsværdiens følsomhed overfor ændring af løbetiden, når der ikke

udloddes udbytte

Antagelser

Underliggende akties værdi: 100kr.               

Udnyttelsespris: 110kr.               

Løbetid (år): 5

Risikofri rente (diskontoen): 3%

Udbytte: 0%

Volatilitet: 20%

Varians: 4%

Black-Scholes-modellen Ligningsrådets  formel

H: 90,91                

D1: 0,35 L(mdr.): 60

D2: -0,10 R: 0,28709            

F: 15,66                

C: 20,01kr.            

C: 15,66kr.            

Tabel 5.1: Optionsværdiens følsomhed overfor ændring i løbetiden

Løbetid: 1 2 3 5 7 10 12 15

BS: 5,29kr.              9,74kr.              13,52kr.            20,01kr.            25,60kr.            32,90kr.            37,22kr.            43,06kr.            

LR: 3,13kr.              6,26kr.              9,40kr.              15,66kr.            21,92kr.            31,32kr.            37,58kr.            46,98kr.            

Figur 5.1: Optionsværdiens følsomhed overfor ændringer i løbetiden
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Black-Scholes modellen - datagrundlag

Løbetid

D1: -0,23 0,02 0,16 0,35 0,48 0,64 0,73 0,85

D2: -0,43 -0,27 -0,19 -0,10 -0,05 0,01 0,04 0,07

Ligningsrådets formel - datagrundlag

Løbetid: 12                      24                      36                      60                      84                      120                    144 180

H: 91                      91                      91                      91                      91                      91                      91                      91                      

L(mdr.): 12                      24                      36                      60                      84                      120                    144                    180                    

R: 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709% 0,28709%

F: 3,13% 6,26% 9,40% 15,66% 21,92% 31,32% 37,58% 46,98%
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Bilag 6 - Beregning af optionsværdi ved brug af binomialmodellen

Underliggende akties værdi: 100kr.      

Udnyttelsespris: 110kr.      

t: 1

Risikofri rente (diskontoen): 3%

Udbytte: 5%

Volatilitet: 20%

a= 0,98020 S 271,83

u= 1,22140 C 161,83

d= 0,81873 S 222,55

p= 0,40099 C 104,95

1-p= 0,59901 S 182,21 S 182,21

C 61,28 C 72,21

S 149,18 S 149,18

C 33,40 C 35,16

S 122,14 S 122,14 S 122,14

C 17,33 C 16,43 C 12,14

S 100 S 100,00 S 100,00

C 8,67 C 7,46 C 4,72

S 81,87 S 81,87 S 81,87

C 3,32 C 1,84 C 0,00

S 67,03 S 67,03

C 0,72 C 0,00

S 54,88 S 54,88

C 0,00 C 0,00

S 44,93

C 0,00

S 36,79

C 0,00

t: 0 t: 1 t: 2 t: 3 t: 4 t: 5
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Bilag 7 - Beregning af optionsværdi ved brug af binomialmodellen

Underliggende akties værdi: 100kr.         

Udnyttelsespris: 110kr.         

t (år): 2,5

Risikofri rente (diskontoen): 3%

Udbytte: 5% S 188,22

Volatilitet: 20% C 78,22

S 137,19

C 25,09

a= 0,951229 S 100 S 100

u= 1,371943 C 8,05 C 0

d= 0,728893 S 72,89

p= 0,345753 C 0

q= 0,654247 S 53,13

C 0

t: 0 t: 2,5 t: 5
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Bilag 8 - Følsomhedsanalyse og sammenligning af binomialmodellen og den 

simple model

Antagelser

Underliggende akties værdi: 100kr.               

Udnyttelsespris: 110kr.               

Løbetid (år): 5

Risikofri rente (diskontoen): 3%

Udbytte: 5%

Volatilitet: 20%

Varians: 4%

Den simple model Binomialmodellen

C: 7,52kr.              C: 8,67kr.              

Tabel 8.1: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i markedsprisen

Markedspris: 50kr.                 70kr.                 80kr.                 100kr.               110kr.               120kr.               150kr.               175kr.               

Binomial: 0,23kr.              1,89kr.              3,34kr.              8,67kr.              12,56kr.            16,45kr.            31,93kr.            47,74kr.            

Simpel model: 0,21kr.              1,50kr.              2,89kr.              7,52kr.              10,76kr.            14,58kr.            28,88kr.            43,16kr.            

Figur 8.1: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i markedsprisen
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Tabel 8.2: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i udnyttelsesprisen

Udnyttelsespris: 50kr.                 70kr.                 80kr.                 100kr.               110kr.               120kr.               150kr.               175kr.               

Binomial: 35,72kr.            23,19kr.            17,47kr.            11,42kr.            8,67kr.              5,93kr.              3,23kr.              1,34kr.              

Simpel model: 32,67kr.            20,86kr.            16,34kr.            9,79kr.              7,52kr.              5,76kr.              2,59kr.              1,34kr.              

Figur 8.2: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i udnyttelsesprisen

Tabel 8.3: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i den risikofrie rente (diskontoen)

Rente: 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Binomial: 6,41kr.              7,50kr.              8,67kr.              9,94kr.              11,29kr.            12,71kr.            14,22kr.            15,79kr.            

Simpel model: 5,53kr.              6,47kr.              7,52kr.              8,66kr.              9,91kr.              11,24kr.            12,66kr.            14,17kr.            

Figur 8.3: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i den risikofrie rente (diskontoen)
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Tabel 8.4: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i udbytteraten

Udbytte: 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Binomial: 20,28kr.            17,37kr.            14,77kr.            12,47kr.            10,45kr.            8,67kr.              7,13kr.              5,80kr.              4,66kr.              

Simpel model: 18,19kr.            15,47kr.            13,06kr.            10,95kr.            9,11kr.              7,52kr.              6,16kr.              5,00kr.              4,03kr.              

Figur 8.4: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i udbytteraten

Tabel 8.5: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i volatiliteten

Volatilitet: 1% 5% 10% 15% 20% 30% 50% 75% 100%

Binomial: -kr.                0,17kr.              1,79kr.              5,09kr.              8,67kr.              16,02kr.            30,04kr.            45,00kr.            56,51kr.            

Simpel model: 0,00kr.              0,14kr.              1,83kr.              4,51kr.              7,52kr.              13,80kr.            26,06kr.            39,54kr.            50,27kr.            

Figur 8.5: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i volatiliteten
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Tabel 8.6: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i løbetiden

Løbetid: 1 2 3 5 7 10 12

Binomial: 4,72kr.              5,93kr.              7,46kr.              8,67kr.              9,17kr.              9,13kr.              8,92kr.              

Simpel model: 3,20kr.              5,07kr.              6,23kr.              7,52kr.              8,07kr.              8,21kr.              8,04kr.              

Figur 8.6: Tegningsretsværdiens følsomhed overfor ændringer i løbetiden
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Bilag 9 - Medarbejderens subjektive værdiansættelse

Antagelser

Underliggende akties værdi: 110kr.        

Udnyttelsespris: 100kr.        

Løbetid (år): 5

Risikofri rente (diskontoen): 3%

Udbytte: 5%

Volatilitet: 20%

Varians: 4%

Black-Scholes-modellen Medarbejderens er indifferent

D1: 0,21 Tildeling af 1.000 optioner: 14.992,92kr.   

D2: -0,23 Kontantaflønning: 10.000kr.         

C: 14,99kr.   Besparelse ved kontantaflønning: 4.992,92kr.     
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