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SUMMARY 
The purpose of this master thesis, is to analyse and evaluate the personal liability of the non 

executive board members in Danish limited companys (A/S). In 2010 a new Company Act was 

implemented into Danish Law. A lot of rules and laws was relaxed with the implementation, and 

have thus been made more flexible. For instance, it is now possible to choose from a two stringed, 

or the existing hybrid management model. Although the legislator has relaxed the rules, no change 

has been made in the liability rule.  

 

To make up for the relaxation of the rules, legislator has implemented more precise rules when it 

comes to the non executive board members tasks and duties. The question is therefore which tasks 

and duties should the board members now perform, to avoid personal liability, in comparison to 

under previous legislation? Do the rules that just have been implemented mean that the liability has 

now been made more strict? Further does the rule of liability in the Company Act change the 

incentives of the board members, so that their behaviour changes, and will the change mean that 

they act more economically efficient, or is there another rule that give a more economically efficient 

solution?  

 

The analysis shows changes in the non executive board members duties and responsibilities in the 

new Company Act. The rules are more precise and specific than the ones in the old Company Act. 

This could mean that the personal liability has become more strict, however, the rules have just 

been specified after how the courts previously interpreted the rules. It has now become more clear 

as to which duties and tasks a board member has. It has never been liable to be stupid, but it is now 

much more difficult to hide behind this rule. Furhtermore, the rules forces the board members to be 

more educated when it comes to how a company is run without a real requirement for 

professionalism. The conclusion is therefore that the liability has not been directly made more strict, 

and has not changed significally.  

 

The rules have not changed the behaviour of the non executive board members, as the rule of 

liability is the same. The anslysis has shown that the most efficient solution for neglience is culpa. 

Strict liability has the unwanted quality, that there will not be made any investments, because the 

price of the personal liability is too high. The non executive board member will thus not dare to 

invest if there is strict liability.  
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1. Indledning. 
 

I Oktober 2006 nedsatte daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen et udvalg som 

skulle modernisere selskabsretten. Man ønskede fra regeringens side, en mere fleksibel og 

dynamisk selskabslov i Danmark, som kunne følge den teknologiske og internationale udvikling, og 

fjerne unødvendige bindinger på danske selskaber. Målet var at øge dansk erhvervslivs 

konkurrenceevne internationalt, og at vilkårene for virksomhederne i Danmark skulle blive mere 

optimale, således at det bland andet ville være mere attraktivt at etablere virksomhed her i 

Danmark.1 Selskabsloven skulle moderniseres som et led i at gøre Danmark til et mere 

konkurrencedygtigt samfund, hvor ”virksomhedens rammevilkår skal være i verdensklasse”.2 For at 

opnå dette, ønskede regeringen en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning, som er så let som 

mulig for erhvervslivet at administrere og efterleve.3

 

 

Målet var at skabe en dynamisk og fleksibel lovgivning, som kun pålagde virksomhederne 

minimale administrative byrder. Det vil sige en lovregulering som er friere og mere fleksibel, men 

som samtidig indeholder de nødvendige regler til beskyttelse af kreditorer, aktionærer, 

anpartshavere og tredjemand - en lovgivning der skal fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne 

og som vil være med til at skabe fordele for danske virksomheder  i nutidens globalisering.4 

Udvalgets arbejde, som blev færdigt i November 2008, er udformet i en betænkning: Modernisering 

af selskabsretten, betænkning 1498/2008. Denne betænkning, som indeholdt et udkast til et nyt 

lovforslag, ledte til vedtagelsen af en ny selskabslov (Lov 2009-06-12 nr. 470 om aktie- og 

anpartsselskaber, som senest ændret ved LBK 2011-04-11 nr. 322 om aktie- og anpartsselskaber, 

herefter kaldet selskabsloven SL)). Den første del af selskabsloven trådte i kraft den 1. maj 2010 og 

den sidste del trådte i kraft 1. marts 2011.5

 

  

Selskabsloven har medført en del ændringer af selskabsretten, bl.a. er der regler som er skåret væk. 

For det første er der nu kun en selskabslov, som gælder for både anpartsselskaber og aktieselskaber. 

Reglerne i forbindelse med indskud af selskabskapital, erhvervelse af egne aktier og 
                                                 
1 Betænkning 1498/2008, s. 15f 
2 betænkning 1498/2008, s. 15 
3 Betænkning 1498/2008, s.15 
4 Betænkning 1498/2008, s. 15 
5 Ikke hele selskabslovgivningen trådte på denne dato i kraft, bl.a. pga. at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens systemer 
skulle kunne følge med de krav som loven stiller til dem rent administrativt. Første del trådte i kraft den 1. maj 2010.  
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selvfinansiering er også blevet ændret, for at skabe større frihed for det enkelte kapitalselskab til at 

organisere sig som det passer selskabet bedst. Det er med selskabsloven muligt, at indrette ledelsen 

i et aktieselskab som en samlet direktion, dvs. efter den engelske enstrengede model, en direktion 

og bestyrelse, såsom vi kender det her fra Danmark, eller en direktion og et tilsynsråd, dvs. den 

tyske skarpt opdelte tostrengede model. Lovgivningen på selskabsområdet er på den måde blevet 

liberaliseret med selskabsloven. En mere liberal, fleksibel og dynamisk lovgivning, som lader flere 

dispositioner eller beslutninger være op til den enkelte virksomhed, kræver generelt større 

årvågenhed og et større overblik fra dem der investerer i virksomheden, for at de kan sikre sig at der 

er tale om en rentabel investering. En lovgivning med færre regler giver jo ledelsen af selskabet 

friere hænder til at foretage sig dispositioner, som kan være svære at gennemskue for den enkelte 

aktionær, anpartsindehaver eller kreditor. Selskabsdeltagerne6

 

 må således i større grad, sætte sin lid 

til ledelsen, og stole på, at bestyrelsen eller tilsynsrådet udfører sin pligt med at kontrollere 

direktionen, og sikre deres interesser.  

Selskabsloven er mere fleksibel for den enkelte virksomhed i forhold til den gamle aktieselskabslov 

– Lovbekendtgørelse nr. 649 om aktieselskaber fra 15-06-2006, herefter forkortet ASL. Samtidig 

har man valgt, at pålægge bestyrelsen flere pligter, således at liberaliseringen er blevet reguleret ved 

et præciseret ansvar for ledelsen. Ved at specificere bestyrelsens pligter og opgaver i forhold til 

aktie- og anpartsselskabslovene, har man prøvet at kompensere for den større frihed som ledelsen 

har fået, således at det stadigvæk skal være sikkert at investere i et kapitalselskab. Ledelsen af et 

selskab vil altid have større indsigt i hvad der foregår i selskabet end selskabets ejere, kreditorer 

eller tredjemand. Det er derfor vigtigt at lovgivningen yder et sæt regler, der sørger for at 

selskabsdeltagernes interesser bliver beskyttet. Det er vigtigt at reglerne giver ledelsen incitament 

til, at styre selskabet på en forsvarlig måde. Ansvarsreglerne skal givetvis sørge for at beskytte 

selskabsdeltagernes interesser, men på den anden side må ansvarsreglerne heller ikke være så 

stramme at bestyrelsesmedlemmerne ikke tør lave andre investeringer end i statsobligationer, i frygt 

for at ifalde ansvar. Reglerne skal være optimale, således at selskabet har handlefrihed nok til at 

skabe gevinst, uden at det er på bekostning af kreditorer og aktionærer. 

1.1 Problemformulering 
Selskabsloven præciserer bestyrelsens ansvar. Det er således bedre klarlagt hvilke opgaver og 

pligter bestyrelsen, som et minimum skal påtage sig, for at udføre deres hverv forsvarligt, i forhold 
                                                 
6 Med selskabsdeltagere menes kreditorer, medarbejdere, aktionærer/ejere og tredjemand. 
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til i den gamle aktieselskabslov. Selvom bestyrelsens pligter og opgaver er blevet mere specificeret 

med den nye lovgivning, har man valgt at bibeholde ansvarsgrundlaget fra den gamle 

aktieselskabslovgivning, nemlig culpa ansvaret. Spørgsmålet er således om præciseringen af 

bestyrelsens opgaver og pligter reelt set betyder, at bestyrelsesansvaret er blevet skærpet eller ej? 

Kompenserer udvidelsen af de pligter og opgaver bestyrelsen skal varetage, for den liberalisering 

der er sket, således at aktionærer, kreditorer og tredjemand, nu som minimum opnår samme 

beskyttelse som de gjorde under aktieselskabsloven? Er ændringen i det hele taget optimal eller 

findes der en mere økonomisk efficient løsning? 

I denne afhandling undersøges der derfor, om bestyrelsens ansvar7

Med bestyrelsen menes fremover, bestyrelsen og tilsynsrådet, med mindre andet står nævnt, 

og på nær i afsnit 4.3.1 og 4.3.2. 

 i et aktieselskab reelt set har 

ændret sig - er blevet skærpet eller lempet – ved selskabslovens ikrafttræden, i forhold til 

bestyrelsesansvaret under den tidligere aktieselskabslov, og hvorledes ændringerne i 

bestyrelsesansvaret påvirker bestyrelsesmedlemmernes incitamenter til at handle økonomisk 

efficient, samt om der findes en mere økonomisk efficient løsning.  

Problemformuleringen er: 

• Er bestyrelsens ansvar i aktieselskaber reelt set blevet ændret med indførelsen af 

selskabsloven, i forhold til bestyrelsesansvaret under aktieselskabsloven? 

 

• Hvorledes påvirker ændringerne i bestyrelsesansvaret bestyrelsesmedlemmernes 

incitamenter til at handle økonomisk efficient? Findes der en mere økonomisk efficient 

løsning? 

 
 

Der er således tale om en komparativ analyse af ansvarsgrundlaget for bestyrelsesmedlemmernes 

erstatningsansvar i et aktieselskab efter gældende ret – selskabsloven – og den  hidtidige 

aktieselskabslov. Dette omfatter en analyse af de opgaver og pligter bestyrelsen skal varetage, og i 

hvilket omfang de enkelte bestyrelsesmedlemmer ifalder ansvar ved udførelse af deres hverv. 

Herudover undersøges det hvilke konsekvenser ansvarsgrundlaget har for bestyrelsesmedlemmernes 

adfærd. Det analyseres om reglerne er økonomisk  efficiente, eller om der findes en mere efficient 

                                                 
7 Med bestyrelsen menes; bestyrelsen, dersom aktieselskabet har en bestyrelse og direktion, og tilsynsrådet, dersom 
aktieselskabet har et tilsynsråd og en direktion, jf. SL § 5, nr.5, litra a-c. 
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løsning. Her vil der udarbejdes en analyse udfra spilteori, og om løsningen er efficient eller ej, vil 

blive betragtet udfra Kaldor Hicks optimalitet. 

1.2 Afgrænsning 

1.2.1 Juridisk afgrænsning. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i reglerne for bestyrelsens og tilsynsrådets erstatningsretlige 

ansvar i danske aktieselskaber, således at det er bestyrelsesansvarsspørgsmålet ifølge tidligere 

gældende ret, der vil blive sammenlignet med gældende ret (selskabsloven), indenfor dette område. 

Det er kun ansvarsspørgsmålet for bestyrelsen og tilsynsrådet i den øverste ledelse i aktieselskaber, 

som nævnt i SL § 5, nr. 4, litra a-c, der vil blive behandlet. Den centrale ledelses, dvs. direktionens 

jf. SL §5, nr. 4, litra a-c, og kapitalejeres eller aktionærers erstatningsansvar behandles ikke i denne 

opgave, da dette ville kræve en opgave med noget større omfang. Endvidere vil betydningen af et 

bestyrelsesmedlems eventuelle ansvarsforsikring i forbindelse med erstatningsansvaret, heller ikke 

blive behandlet af hensyn til opgavens omfang. Det samme gælder for reglerne for udregning af 

erstatningen ved opfyldelse af de erstatningsretlige regler, og de procesretlige regler for 

erstatningssager mod ledelsen.  

 

De særlige regler for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vil heller ikke blive gennemgået, da 

fokus i opgaven er ansvarsspørgsmålet, og selve ansvarsgrundlaget som udgangspunkt er ens for 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Med 

hensyn til opgavens omfang, vil der ikke blive sondret mellem børsnoterede og ikke børsnoterede 

aktieselskaber i opgaven. Opgaven omhandler kun ansvarsspørgsmålet for aktieselskaber. Dersom 

det er relevant for ansvarsspørgsmålet og opgavens problemformulering, vil de særlige regler for 

børsnoterede aktieselskaber dog medtages for at belyse problemstillingen. Af hensyn til opgavens 

omfang, og eftersom reglerne for bestyrelsesansvar i aktieselskaber og anpartsselskaber er ens, 

behandles ikke bestyrelsens ansvar i anpartsselskaber. Dog vil domspraksis vedrørende bestyrelser i 

anpartsselskaber medtages, såfremt dette er relevant for problemformuleringen. Strafferetligt ansvar 

er ej heller nærmere behandlet, da det kun er det erstatningsretlige ansvar der behandles. Kun 

bestyrelse og tilsynsråd i Danmark behandles, eftersom der ikke er ens regler i EU eller 

internationalt, og et internationalt perspektiv således kræver en opgave med meget større omfang. 

Dog vil eksempler fra andre landes ledelsesansvar eller struktur blive inddraget, såfremt at dette er 

relevant for problemformuleringen. Objektivt ansvar inddrages i analysen, men da der som 
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udgangspunkt ikke er objektivt ansvar for bestyrelser i Danmark, vil gennemgangen være 

overfladisk, og kun inddrages dersom det er nødvendig.  

 

1.2.2 Økonomisk afgrænsning 

Den økonomiske analyse tager udgangspunkt i den juridiske konklusion. Matematiske udregninger 

af ansvar vil kun medtages såfremt dette er yderst nødvendigt af hensyn til problemstillingen og 

opgavens omfang. Endvidere er Kaldor Hicks efficiens valgt frem for paretooptimalitet, som 

efficienskriterie. Da, en ændring i bestyrelsesansvaret er indgribende for hele det danske samfund, 

ville det være umuligt at opstille en løsning der ville forbedre alle agenters nytte, uden at nogen blev 

stillet værre. Således ville det være meget svært, at analysere bestyrelsesansvaret udfra pareto 

optimalitet, da dette kræver at nogen får det bedre, uden at der er nogen der får det dårligere. Kaldor 

Hicks kriteriet indebær omvendt, at det er den samlede nytte der skal maksimeres, og at det er 

muligt for en agent at blive stillet dårligere, så længe at den samlede nytte er højere end tidligere. 

 

I den retsøkonomiske analyse benyttes dynamiske spil, da parterne ikke vil handle samtidig i 

bestyrelsesanliggender. Statiske spil vil således ikke blive behandlet. For at gøre analysen så nem 

og overskuelig som mulig, er det antaget at der i spillene råder perfekt information, og at agenterne 

er risikoneutrale og fuldt ud rationelle. Der tages således ikke stilling til, at de forskellige agenter 

kan have forskellig tilgange til risiko, og således kan have nogle meget komplicerede 

nyttefunktioner. Af samme årsag ses der bort fra tilsynsrådet i den økonomiske analyse. Der vil 

således kun blive kigget på selve bestyrelsesansvaret. Endvidere vil det opstillede spil omhandle 

opkøb af en virksomhed. Der afgænses herfra de juridiske regler vedrørende køb og salg af 

virksomheder, da dette ikke er relevant i forhold til den økonomiske problemstilling. 

1.3 Metode 

Afhandlingen består både af en økonomisk analyse og en juridisk analyse. Den juridiske analyse 

består af den komparative analyse af selskabsloven og aktieselskabsloven med henblik på om 

bestyrelsesansvaret har ændret sig, og om denne ændring medfører nogle yderligere risici for 

selskabsdeltagerne, særligt kreditorer og aktionærer. Den økonomiske analyse vil tage udgangspunkt i 

den juridiske konklusion, og analysere hvilke konsekvenser ændringen har for 

bestyrelsesmedlemmernes adfærd, for at klarlægge om erstatningsansvarsreglerne for bestyrelsen, i 
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henhold til gældende ret, er optimale, eller om der findes en mere økonomisk efficient løsning. Den 

juridiske og økonomiske analyse afsluttes med en fælles konklusion, og dernæst en perspektivering. 

 

1.3.1 Juridisk analyse – metode og struktur 
 
Den juridiske analyse af problemformuleringen vil blive foretaget ud fra den retsdogmatiske 

metode, dvs. en systematisk gennemgang af de gældende retskilder i en vilkårlig rækkefølge i form 

af lovgivning, retspraksis, sædvane og forholdets natur. Retskilderne vil blive opstillet ud fra en 

ikke hierarkisk rækkefølge, da der ikke eksisterer en bestemt rangorden mellem dem. Den 

retsdogmatiske metode har til formål at beskrive, fortolke, analysere og systematisere gældende ret, 

der baseres på skriftlige kilder indsamlet gennem lovgivningen, retspraksis, forarbejder, artikler, 

bøger, og elektroniske kilder, m.v.8

 

 Der vil således også blive brugt juridisk litteratur, i form af 

artikler og bøger ved fremstillingen.  

Ved fortolkningen af bestyrelsesansvaret i henhold til aktieselskabsloven vil primært lovgivning og 

retspraksis blive benyttet for at belyse problemstillingen. Herunder vil visse udvalgte domme, samt 

artikler og anden juridisk litteratur blive behandlet for at fastlægge hvorledes gældende ret indtil 

selskabslovens ikrafttræden var. Da selskabsloven er ny, og der endnu ikke foreligger så meget 

litteratur om denne lov - eller retspraksis for den sagens skyld - vil primært lovgivningen, dvs. 

selskabsloven, og dennes forarbejder blive benyttet til at klarlægge om bestyrelsens ansvar har 

ændret sig ved indførelsen af denne lov.  

 

Afhandlingen indledes med at bestyrelsesansvaret i henhold til den gamle aktieselskabslov bliver 

gennemgået og analyseret. Udgangspunktet i aktieselskabsloven var et culpa ansvar. For at 

fastlægge hvornår et bestyrelsesmedlem blev idømt et erstatningsansvar i henhold til 

aktieselskabsloven, kræves det således at det klarlægges hvilke opgaver og pligter som bestyrelsen 

var pålagt ifølge aktieselskabsloven og selskabets vedtægter, samt hvad der er kutyme eller sædvane 

indenfor den branche som selskabet befinder sig i. For at fastlægge det dagældende 

bestyrelsesansvar, vil de pligter og opgaver bestyrelsen i et aktieselskab var pålagt ifølge 

aktieselskabsloven, blive gennemgået, efter en beskrivelse af culpareglen i aktieselskabsloven, jf. 

ASL §§ 140-142. 

                                                 
8 Nielsen Ruth, m.fl. 2005, s. 27 ff. 
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Dernæst bliver de ændringer, der er sket for bestyrelsesansvaret i et aktieselskab, ved indførelsen af 

selskabsloven, beskrevet. Det vil sige at her vil gældende ret fastslås og blive sammenlignet med 

tidligere ret. Afhandlingen tager derefter stilling til, om bestyrelsens ansvar er blevet skærpet eller 

lempet i dansk ret, ved overgangen til selskabsloven. 

 

1.3.2 Økonomisk analyse – metode og struktur 

Da denne afhandling både består af et juridisk og et økonomisk perspektiv, bliver 

problemformuleringen også belyst ud fra en retsøkonomisk metode. Med den retsøkonomiske 

metode skal forstås, en økonomisk metode, hvorefter økonomiske begreber og analyseværktøjer 

bliver benyttet til at behandle juridiske spørgsmål. Der er tale om en økonomisk metode, som 

benytter økonomiske modeller og økonomiske begreber for at analysere retsregler og love. 

 

I det økonomiske afsnit vil bestyrelsesansvaret blive belyst udfra spilteori, og det efficiens kriterie 

som benyttes vil være Kaldor Hicks efficiens. Spil, kan løses ud fra forskellige løsningsbegreber. 

De er anvisninger for hvorledes rationelle agenter vælger strategi, under forskellige forhold. Den 

økonomiske analyse definerer agenterne i spillet, hvilke strategier agenterne har, og hvilke payoff 

der er forbundet med strategierne. Spillet løses ved at finde den strategi som spillerne med stor 

sandsynlighed vil vælge, dvs. den ligevægt de vil vælge under de forskellige ansvarsnormer. Den 

ligevægt der har den størst samlede payoff, er den der er kaldor hicks optimal i spillet. 

Payoffs ved agenternes valg, vil blive fastlagt ved en analyse af hvilke valg de vil træffe  udfra den 

løn eller vederlag de modtager, den indsats de yder, hvor stor risikoen for tab er, og hvor stor 

risikoen er for at et tab udløser eterstatningsansvar. Ligevægtene fra de forskellige spil, og dermed 

også løsningen, leder frem til en samlet vurdering af, i hvilket omfang lovændringen bidrager til en 

Kaldor Hicks efficient tilstand. Det vil sige om der samlet set er vundet noget, og således om 

bestyrelsesansvaret i selskabsloven bidrager til at bestyrelsesmedlemmernes incitament til, at handle 

økonomisk efficient samlet set er styrket, eller om der findes en løsning der er mere økonomisk 

efficient. Spillet opstilles for at vise om ændringen i reglerne for bestyrelsesansvar medfør at 

bestyrelsen i selskabet handler anderledes, fordi payoff ved beslutningsmulighederne har ændret 

sig, ved selskabslovens indførelse. Dette vil vise om bestyrelsens incitamenter til at handle 

økonomisk efficient har ændret sig ved ikrafttrædelsen af selskabsloven.  
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1.4 Disposition 

Kapitel 1 indeholder indledningen med problemformuleringen, metode og afgrænsning, og er en 

gennemgang af hvad selve afhandlingen omhandler. 

 

Kapitel 2 omhandler en kort beskrivelse af den generelle opbygning af et aktieselskab efter 

gældende ret.  

 

Kapitel 3 analyserer erstatningsansvarsreglerne for bestyrelser i danske aktieselskaber indtil 

selskabslovens ikrafttræden den 1. maj 2010. Kapitlet er delt op i tre afsnit. I den første del 

analyseres bestyrelsesansvaret under aktieselskabsloven udfra aktieselskabsloven og retspraksis. 

For at analysere ansvarsgrundlaget, vil bestyrelsens pligter og opgaver blive beskrevet og analyseret 

i den anden del. I den tredje del beskrives den ledelsesstruktur som var gældende under 

aktieselskabsloven. Kapitlet indeholder analyser af domme for at beskrive de rammer der gjaldt for 

bestyrelsesansvaret under aktieselskabsloven. 

 

Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de ændringer i bestyrelsesansvaret som er sket som følge af 

selskabslovens ikrafttræden. Herunder bliver gældende ret for ledelsesstruktur, ansvarsgrundlaget 

og bestyrelsens pligter beskrevet. 

 

Kapitel 5 omhandler en analyse af, om de forskelle der er i bestyrelsesansvaret mellem dagældende 

og gældende ret, har medført en reel ændring – skærpelse eller lempelse - af bestyrelsesansvaret. 

Kapitlet konkluderer således den juridiske del af opgaven.  

 

Kapitel 6 indeholder den retsøkonomiske analyse, og der opstilles her et spil, for at belyse 

bestyrelsesansvaret i henhold til aktieselskabsloven og til gældende ret, udfra økonomisk teori. Der 

stilles spørgsmål ved om ændringen påvirker bestyrelsens incitamenter til at handle økonomisk 

efficient. Endvidere opstilles der flere spil for at finde den ansvarsnorm der er mest økonomisk 

efficient..  

 

Kapitel 7 består af konklusionen og indeholder hovedkonklusionen på afhandlingens 

problemformulering.  
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2. Generelt om aktieselskaber. 
 

Den generelle organisation i et aktieselskab har ikke ændret sig ved ikrafttrædelsen af den nye 

selskabslov. Et aktieselskab er næsten bygget op som en omvendt pyramide. Øverst oppe findes 

generalforsamlingen som består af selskabets ejere eller selskabets aktionærer, om man vil. 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i et aktieselskab og aktionærerne udøver deres 

myndighed på generalforsamlingen, jf. SL § 76. Nedenfor generalforsamlingen forefindes 

bestyrelsen og direktionen, som sammen leder selskabet. Flertallet af bestyrelsen vælges af 

generalforsamlingen, jf. SL § 120, og det er dette organ der ansætter direktionen, jf. SL § 111. 

Direktionen udfør den daglige ledelse mens bestyrelsen står for den mere overordnede styring, og 

ikke mindst kontrol med direktionen, jf. SL § 111 og SL §§115-116. Der er som noget nyt i 

selskabsloven mulighed for en ledelsesstruktur bestående af et tilsynsråd og en direktion i et 

aktieselskab, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 2. Tilsynsrådet har ingen ledelsesopgaver, såsom en bestyrelse 

har. Det har kun tilsyns- og kontrolopgaver. Såfremt et selskab har valgt denne form for 

ledelsesstruktur, står direktionen både for den daglige ledelse og den overordnede og strategiske 

ledelse, jf. SL § 117, stk. 2. Tilsynsrådet forestår dog kontrollen og tilsynet med direktionen, 

ligesom en bestyrelse gør, jf. SL § 116, og er det øverste ledelsesorgan, jf. SL § 5, nr. 5. 

 

Generalforsamlingen har en række opgaver, men det er ikke denne der står for den ”direkte eller 

almindelige ledelse” af selskabet. Det gør nemlig direktionen og bestyrelsen i samråd, og en 

generalforsamling skrider sjældent ind i den direkte eller almindelige ledelse af selskabet. 9

 

For 

eksempel er det generalforsamlingen, der skal vælge bestyrelse og revisor, godkende årsrapporten, 

godkende vedtægtsændringer, vedtage udbytte, beslutte om der skal ske kapitalændringer og 

beslutte om selskabet skal opløses. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om ethvert forhold 

vedrørende selskabet, medmindre Selskabsloven (SL) har henlagt kompetencen til andre. Ejerne af 

selskabet skal i mange henseender sætte sin lid til at ledelsen forvalter deres investering på en 

tilfredsstillende måde. Selvfølgelig kan ejerne jo altid undlade at investere i selskabet, eller sælge 

deres aktier. De kan jo på den måde beskytte sig selv mod en ledelse der ikke leder selskabet i den 

ønskede retning.  

                                                 
9 Gomard Bernhard, 2006, s.237 
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Ledelsen10 i dagens aktieselskaber skal tage højde for de forskellige selskabsdeltageres interesser, 

samtidig med at de skal sørge for en forsvarlig drift, og at selskabet klarer sig godt i en alt mere 

globaliseret forretningsverden. Det kan umiddelbart virke som om selskabsdeltagernes interesser, 

forsvarlig drift og det at selskabet klarer sig godt, er sammenfaldende interesser. Forsvarlig drift, 

burde jo betyde at selskabet klarer sig godt, og kreditorer, såvel som aktionærer og medarbejdere i 

selskabet må jo have dette som mål. Det, at det går godt for et selskab, kan defineres på mange 

måder for de forskellige selskabsaktører. En aktionærs ønske om øget profit er ikke altid 

sammenfaldende med forsvarlig drift, eller en selskabskreditors ønske om lav investeringsrisiko. 

Ledelsens opgave i et selskab kan derfor være meget vanskelig. Særligt bestyrelsen har noget at se 

til, da det er den der repræsenterer ejerne af selskabet og skal føre kontrol med direktionen, og altså 

sørge for at de leder selskabet efter de retningslinier og anvisninger de har opstillet, jf. SL § 115, 

stk. 1, nr. 3.11

 

 Såfremt selskabet har et tilsynsråd, i stedet for en bestyrelse, skal de sørge for at 

direktionen leder selskabet efter loven, selskabets forretningsorden og på en fornuftig måde. 

Der kan opstå store tab for et selskab grundet flere årsager. Det er selvfølgelig ikke alle årsager der 

leder til at et bestyrelsesmedlem ifalder erstatningsansvar. Nogle gange kan det være at bestyrelsen 

har skønnet forkert, og en investering som ellers så god ud, viste sig at være dårlig. Når et 

bestyrelsesmedlems handling medfør tab for selskabet, skal dette selvfølgelig ikke gå ustraffet hen, 

da dette medfør et tab for aktionærerne, kreditorerne, for de medarbejdere der evt. må gå ned i løn 

eller bliver fyret som følge heraf. I sidste ende kan det indebære et tab for samfundet. Al risiko skal 

dog  ikke hvile på bestyrelsesmedlemmerne, da man som aktionær eller kreditor må regne med at 

der er en vis risiko behæftet med at investere i en virksomhed. Såfremt denne byrde alene hvilede 

på bestyrelsesmedlemmerne ville det være alt for omkostningsfuldt for det enkelte medlem. En 

konsekvens deraf, kunne også være at der ikke er nogen der tør sidde i en bestyrelse.  

 

                                                 
10 Med ledelsen menes her bestyrelsen eller tilsynsrådet, og direktionen i et aktieselskab, dvs. dem der står for den 
direkte ledelse af selskabet. 
11 Tilsynsrådet skal ikke opstille retningslinjer og anvisninger for direktionen, såsom en bestyrelse skal. De har alene en 
tilsyns- og kontrolpligt i forhold til direktionen. Tilsynsrådet repræsenterer dog ejernes interesser ved at føre kontrol 
med direktionen. Jf. mere herom i afsnit 4. 
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3. Bestyrelsesansvar i aktieselskaber indtil 1. mars 2010.12

 
 

I Danmark kunne bestyrelsen ifølge aktieselskabsloven idømmes erstatningsansvar for forsætlige 

eller uforsvarlige handlinger under udførelsen af deres hverv, som medførte skade på selskabet eller 

selskabets kreditorer, aktionærer eller tredjemand, ved overtrædelse af aktieselskabslovgivningens 

regler eller selskabets vedtægter jf. ASL § 140. Dvs. der var tale om et culpa ansvar. 

 

Bestyrelsen i aktieselskaber, som er den øverste ledelse i aktieselskaber, skulle ikke kun sørge for at 

selskabet blev drevet på en forsvarlig måde, men også føre tilsyn med den daglige ledelse, sørge for 

at direktionen fulgte bestyrelsens retningslinjer, og således styrede selskabet på en hensigtsmæssig 

måde, og altså ikke ene og alene efter egne interesser, jf. ASL § 54. Samtidig med, at de skulle føre 

tilsyn, havde de ikke samme informationer som direktionen havde vedrørende selskabet. Det vil 

sige at bestyrelser i aktieselskaber faktisk stod over for en noget kompliceret opgave, hvorefter de 

skulle kontrollere, at direktionen udførte deres hverv på forsvarlig vis, men med begrænset 

information herom. Samtidig kunne bestyrelsesmedlemmerne risikere, at blive idømt til at dække 

tab opstået som følge af skade påført selskabet, et så kaldt erstatningsansvar. Heldigvis kunne det 

kun ske såfremt, at tabet opstod som følge af en uforsvarlig eller forsætlig handling fra bestyrelsens 

side af, jf. mere herom nedenfor. 

 

3.1 Culpa ansvar 
 
Culpa er dansk rets almindelige erstatningsgrundlag, og er et vidstrakt og fleksibelt begreb. Culpa er 

ikke hjemlet ved lov, men er en retsgrundsætning der er udviklet igennem retspraksis. Når en 

person har voldt skade, og skaden er opstået fordi personen har handlet forsætligt eller uagtsomt, 

har denne handlet culpøst, dvs. personen har brudt culpareglen. Såfremt culpa reglen er blevet 

overtrådt, kan skadevolder ifalde et erstatningsansvar, dvs. blive dømt til at erstatte det opståede tab 

som skaden har årsaget. Ved bedømmelsen af om en person har handlet culpøst, brugte man 

tidligere ofte en Bonus Pater Familias betragtning. Det vil sige, at man kiggede på hvorledes den 

fornuftige logiske familiefar, ville have reageret i den pågældende situation, for at fastlægge om 

skadevolder havde handlet uagtsomt, dvs. med manglende agtpågivenhed eller med forsæt, dvs. 

                                                 
12 Dette kapitel omhandler aktieselskabslovens regler, dvs. de regler der var gældende indtil selskabslovens 
ikrafttræden. 
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med vilje. I senere tider har man bevæget sig væk fra Bonus Pater betragtningen, og culpa begrebet 

er på en måde blevet mere objektivt, da man ikke længere forventer at en person altid reagerer 

korrekt, fornuftigt og uden at begå fejl. Det vil sige at culpa begrebet er blevet om end endnu mere 

fleksibelt og vidstrakt end tidligere.  

 

Ved culpabedømmelsen er det skadelidte der skal bevise, at skadevolderen har handlet culpøst. 

Bevisbyrden ligger altså hos skadelidte. Der er også tilfælde, eller områder i dansk ret, hvor 

bevisbyrden  vendes om, dvs. at det lige pludselig er skadevolderen der skal bevise at denne ikke 

har handlet culpøst. Dette kaldes præsumptionsansvar, eller bare culpa med omvendt bevisbyrde, og 

er en skærpet form af det almindelige culpaansvar.  

 

Ved culpabedømmelsen, dvs. ved bedømmelsen om skadevolder har handlet uagtsomt, forsætligt 

eller bare hændeligt, skelnes der også mellem grov uagtsomhed og simpel uagtsomhed. Simpel 

uagtsomhed kan nogle gange medføre lempelse af erstatningskravet, eller på nogle områder at det 

helt bortfalder. Der er ikke en endegyldig definition på hvad der er forskellen mellem simpel og 

grov uagtsomhed, andet end, at ved grov uagtsomhed, har skadevolder udvist mindre 

agtpågivenhed, end ved simpel uagtsomhed. Sondringen mellem simpel og grov uagtsomhed, er 

altså noget som må vurderes i forhold til den konkrete sag.  

 

I henhold til aktieselskabsloven, som udtrykkelig indeholdt en culpa regel for et selskabs 

bestyrelsesmedlemmer, stiftere og direktører, jf. ASL § 140, krævedes der altså en uforsvarlig 

handling som medførte skade på selskabet, dets kreditorer, aktionærer eller tredjemand for at der 

var tale om en culpøs handling. Hvad der var uforsvarligt afhang af hvad der kunne forventes i den 

konkrete situation. For at fastlægge hvad der var uforsvarligt i forhold til et hverv, blev man nødt til 

at klargøre hvad hvervet indebar. Når der var tale om fastlæggelse af om et bestyrelsesmedlems 

adfærd var uforsvarligt eller forsvarligt, benyttedes aktieselskabsloven, selskabets vedtægter og 

forretningsordens som en slags basis for hvad der var forsvarlig adfærd. Det var således nødvendigt, 

at fastlægge hvilke pligter og opgaver bestyrelsesmedlemmet havde i henhold til lovgivning, 

selskabets vedtægter og dets forretningsorden, for at kunne fastlægge hvad der var forsvarlig 

adfærd, og deraf også uforsvarlig adfærd.  
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Det var ikke nok at der var udvist uforsvarlig eller forsætlig adfærd for at et bestyrelsesmedlem 

kunne ifalde et erstatningsansvar. For det første skulle der være indtruffet en skade som havde 

medført et tab for selskabet, selskabets aktionærer, kreditorer eller tredjemand. Desuden skulle der 

være sammenhæng mellem den skade der var sket på selskabet og bestyrelsesmedlemmets adfærd, 

handling eller manglende handling, så kaldt årsagssammenhæng, eller kausalitet. Endvidere skulle 

bestyrelsesmedlemmet kunne forvente at denne adfærd, handling eller undladelse af handling, ville 

medføre skaden. Det vil sige at der skulle også være en påregnelighed mellem handlingen eller 

adfærden og den indtrådte skade, så kaldt adækvans. Såfremt der i lovgivning, retspraksis eller 

forholdets natur var særlig hjemmel til at fravige reglen, kunne bestyrelsesmedlemmet, på trods af 

at alle betingelser for at culpa reglen ellers var blevet overtrådt, alligevel ikke idømmes 

erstatningsansvar for skaden. 

 

Dansk ret indeholder også andre former for ansvarsgrundlag, bl.a. objektivt ansvar. 

3.1.1 Objektivt ansvar  
 

Objektivt ansvar er et udvidet ansvarsgrundlag som er hjemlet i lovgivning eller retspraksis. Når der 

er objektivt ansvar kræves ikke culpa hos skadevolder, og denne kan altså ifalde erstatningsansvar 

selv når skadevolder ikke har handlet uagtsomt, forsætligt eller uforsvarligt. Ved objektivt ansvar 

skal der altså kun være indtruffet en skade, hvorefter skadevolder skal erstatte tabet som følge af 

denne skade, uanset om der er udvist uforsvarlig adfærd eller ej. Reglerne om kausalitet og 

adækvans gælder også for objektivt ansvar, dvs. der skal selvfølgelig være en forbindelse mellem 

skaden og adfærden. Objektivt ansvar er et skrappere ansvarsgrundlag end f.eks. culpa, da 

skadevolder her også kan idømmes erstatningsansvar for det der er hændeligt.  

 

3.2 Bestyrelsens erstatningsansvar 
 

Bestyrelsesmedlemmer , som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet 

selskabet skade, er pligtige at erstatte denne. Det samme gælder når skaden er tilføjet selskabets 

aktionærer, kreditorer eller tredjemand ved overtrædelse af denne lov eller vedtægterne, jf. ASL § 

140.  
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Der skelnedes her mellem skade der var tilføjet selskabet og skade der var tilføjet selskabets 

aktionærer, kreditorer eller tredjemand. I henhold til ASL § 140, skulle aktieselskabsloven eller 

selskabets vedtægter være overtrådt for, at et bestyrelsesmedlem kunne idømmes, at erstatte en 

skade tilføjet selskabets aktionærer, kreditorer eller tredjemand. Såfremt der var tilføjet selskabet 

skade, krævedes kun en forsætlig eller uagtsom handling. De almindelige betingelser for culpa om 

kausalitet og adækvans, skulle selvfølgelig også være opfyldt. For at kunne fastlægge om et 

bestyrelsesmedlem havde handlet uagtsomt eller ej, krævedes en nærmere vurdering af hvad 

hvervet som bestyrelsesmedlem indebar i det pågældende selskab. Det vil sige at man blev nødt til, 

at klargøre om bestyrelsesmedlemmet havde efterlevet de pligter som dette havde ifølge 

aktieselskabslovgivningen, selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, og hvad der ellers 

var kutyme for en bestyrelse i selskaber indenfor samme branche. 

 

Det skal bemærkes, at den nævnte personkreds i ASL § 140, ikke var udtømmende, hvilket betød at 

enhver person, som træffede beslutninger i selskabet, eller som disponerede for dette, kunne ifalde 

ansvar og blive erstatningspligtige, såfremt den pågældende handlede i strid med sine pligter i 

selskabet.13

 

 En person der  reelt set var leder for et aktieselskab, selv om denne hverken sad i 

direktionen eller bestyrelsen kunne faktisk blive idømt erstatningsansvar som følge af tab i 

selskabet, jf. U 1997.364 H (Sat air), hvorefter et moderselskab, dvs. en aktieejer, blev idømt ansvar 

efter ASL § 140, for ledelsesmedlemmer. En aktieejer havde normalt en loyalitetsforpligtelse over 

for selskabet, og det krævede grov uagtsomhed eller forsæt for at denne skulle idømmes et 

erstatningsansvar, jf. ASL § 142. Sat air dommen viser dog, at såfremt en aktieejer virkede som den 

reelle leder af selskabet, kunne denne idømmes ansvar efter ASL § 140. 

I forbindelse med erstatningsansvar overfor selskabets tredjemand, er det sket, at en direktør eller et 

bestyrelsesmedlem, er blevet idømt at betale erstatning til en leverandør, selvom hverken selskabets 

vedtægter eller aktieselskabslovens regler er blevet overtrådt specifikt. Se f.eks. U 2006.243 H hvor 

bestyrelsen ikke tog skridt til at sikre at bestyrelsen besluttede at nærmere retningslinjer skulle 

iagttages ved den fremtidige drift, da det burde have stået klart for dem at fondens kapital var tabt. 
14

                                                 
13 Gomard, B, 2006, s. 472 

Kunne et bestyrelsesmedlem forudse selskabets konkurs, var denne altså ansvarlig overfor en 

14 Domspræmisserne til U 2006.243 H 
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leverandør der ikke blev betalt, selvom ingen specifik regel i aktieselskabsloven eller vedtægter var 

overtrådt. 15

 

 

Bestyrelsesansvaret indebar ikke, at der ikke var plads til at lave fejl, og at et selskab ikke kunne 

tabe mange penge, eller endda gå konkurs uden at der ifaldt et erstatningsansvar. Tværtimod så gav 

culpa reglen bestyrelsen plads til at begå fejl, så længe at bestyrelsen havde truffet en disposition i 

god tro, og på et beslutningsgrundlag som medlemmerne af bestyrelsen troede var fornuftigt. Der 

skulle således være plads til forretningsmæssige skøn, og at disse nogle gange slog fejl. Et udtryk 

for at the business judgement rule eksisterede i dansk ret.16 Bestyrelsen i et selskab vil altid stå over 

for det problem, at det grundlag der skal træffes beslutninger ud fra, vil komme fra selskabets 

direktion og selskabets revisor. Dette var selvfølgelig kun et problem, dersom direktionen prøvede 

på at snyde, eller misvejlede bestyrelsen til at træffe beslutninger i en bestemt retning. Så længe 

bestyrelsen efterlevede de pligter og opgaver, som de var pålagt af aktieselskabsloven og selskabets 

vedtægter, medlemmerne var i god tro og benyttede deres sunde fornuft, ville 

bestyrelsesmedlemmerne ikke blive idømt at erstatte en skade på selskabet, eller selskabets 

kreditorer, aktionærer eller tredjemand.17

 

  

Dersom bestyrelsen træffede en beslutning som førte til et tab, kunne de ifalde et ansvar. Det 

krævede dog, at beslutningen var uforsvarlig i erstatningsretlig forstand. Det vil sige at såfremt en 

beslutning medførte et tab, men ikke var uforsvarlig, ville bestyrelsen ikke ifalde et 

erstatningsansvar, jf. U 2003.317 H (Brask Thomsen). Omvendt måtte bestyrelsen, for eksempel 

ikke udsætte en kreditor for en kreditrisiko. som var upåregnelig for denne, og som var så 

væsentlig, at det var overvejende sandsynlig, at kreditoren ville lide et tab, jf. U 1998.1137 H 

(Fodboldselskabet). Også undladelse af at handle eller skride ind, når det stod klart at selskabet 

f.eks. havde tabt sine penge, kunne medføre et erstatningsansvar. Dvs. der var en handlepligt fra 

bestyrelsens side, hvor undladelse medførte et erstatningsansvar.18

                                                 
15 Gomard, B, 2006, s. 472 

 Kreditorer havde dog altid en vis 

accept af risiko når de lånte penge til et selskab. Havde eksempelvis kreditor kendskab til selskabets 

dårlige økonomi, da handlen blev indgået eller burde have haft det, accepterede denne risikoen for 

at tabe disse penge. Dvs. undlod kreditor at udvise sædvanlig omhu i sin kreditgivning, havde denne 

16 Se afsnit 3.3.4 om the business judgement rule 
17 Gomard Bernhard, 2006, s. 479 og U 1982.595 H Bønnelycke, samt U 2011.1052 H 
18 Se nærmere herom kap. 3.3 
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efter omstændighederne en grad af egen skyld, som kunne medføre helt eller delvist bortfald af 

erstatningskravet, jf. ASL § 143, og afsnit 3.2.2.19

 

 

For at klarlægge hvornår et bestyrelsesmedlem ville ifalde et erstatningsansvar, kræves en 

gennemgang af bestyrelsens pligter og opgaver, som de var pålagt i henhold til aktieselskabsloven, 

anden lovgivning, selskabets vedtægter og selskabets forretningsorden. Der kan ikke stilles et 

regelsæt op for alle situationer, hvorefter et bestyrelsesmedlem ville være blevet idømt 

erstatningsansvar. Der kræves en konkret vurdering i hver enkelt situation. Med hjælp af de pligter 

og opgaver bestyrelsen havde ifølge aktieselskabsloven, samt retspraksis, kan man dog danne et 

billede af hvornår et bestyrelsesmedlem kunne ifalde et erstatningsansvar.  

3.2.1 Bevisbyrde og det enkelte bestyrelsesmedlems erstatningsansvar 

Ved culpa ansvar er der, som tidligere nævnt, ligefrem bevisbyrde, og dette gjaldt også under 

aktieselskabsloven.. Det vil sige, at det var skadelidte der skulle påvise at der forelå et 

ansvarspådragende forhold. Dette må siges at være til stor fordel for bestyrelsen. Da skadelidte som 

regel var en aktionær, kreditor eller tredjemand, der ikke havde adgang til de interne notater, 

protokoller mv., kunne det derfor tænkes, at have været svært for denne at løfte bevisbyrden for om 

der var sket noget ansvarspådragende, med mindre at det var åbenlyst at bestyrelsen havde forsømt 

deres pligter. Dog var der en undtagelse hvad angår bevisbyrde, og det var ved tegning af egne 

aktier. Her var der ifølge aktieselskabsloven omvendt bevisbyrde.  

 

Endvidere skal nævnes at der ikke var et kollektivt bestyrelsesansvar. Det vil sige at der skulle 

bevises, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen havde handlet ansvarspådragende. 

Ansvarsbedømmelsen af et bestyrelsesmedlem var altså altid individuel. Selvom bestyrelsen 

arbejdede som et samlet organ, blev der ikke pålagt dem et kollektivt ansvar, jf. U 2004.2253 H. 

Bestyrelsesmedlemmerne blev vurderet udfra de handlinger og dispositioner de havde foretaget. 

Havde et enkelt bestyrelsesmedlem handlet uagtsomt, så ville ikke de andre medlemmer 

nødvendigvis ifalde ansvar, såfremt de ikke også havde handlet uagtsomt. Det var dog meget 

normalt at flere bestyrelsesmedlemmer blev idømt ansvar for de samme handlinger, da de som regel 

havde været fælles om at træffe beslutninger. 

 

                                                 
19 Gomard, B., 2006, s. 484 
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3.2.1.1 Bestyrelsesmedlemmer med særlige professioner 

Der var i Danmark ikke professionsansvar, dvs. at det krævedes ikke en specifik uddannelse for at 

kunne blive bestyrelsesmedlem. Alle kunne i princippet besidde posten, såfremt de var myndige og 

ikke under værgemål, jf. ASL § 52. Et bestyrelsesmedlem behøvede ikke have den indsigt i 

selskabets forhold og branchekendskab, eller kunne løse specialopgaver, såsom en direktør skulle 

kunne. Et bestyrelsesmedlem skulle være en generalist, som skulle have strategisk overblik og 

bruge sin sunde fornuft over væsentlige almene faktorer af betydning for virksomheden.20

 

 Det vil 

sige at et bestyrelsesmedlem skulle være i stand til at træffe de beslutninger som krævedes af en 

bestyrelse.  

Det ville heller ikke have været optimalt at bestyrelsesansvaret var et professionsansvar. Det vil 

medføre at almindelige mennesker ikke vil besidde en bestyrelsespost, da risikoen for at ifalde 

ansvar for forsømmelser er større, og de vil konstant frygte at de ikke har stor nok indsigt til at bære 

opgaven. Det vil medføre at der kun er et begrænset antal hænder til at besidde bestyrelsesposterne i 

Danmark, som i sin led vil medføre at de ikke vil kunne passe deres job ordentligt pga. for mange 

opgaver.   

 

Selvom der ikke var et professionsansvar krævede, det, at besidde en bestyrelsespost en indlevelse i 

selskabet og at man aktivt fulgte selskabets udvikling. Det var f.eks. ikke i orden at et 

bestyrelsesmedlem ikke fulgte selskabets udvikling og forhold, pga. at denne manglede danske og 

engelske sprogkundskaber, jf. U 2007.497 H – Rejseselskabet Calypso. 

 

Dersom bestyrelsesmedlemmet besad særlig viden – dvs. havde en uddannelse eller profession der 

gav større viden eller branchekendskab på området, end et almindeligt bestyrelsesmedlem – kunne 

dette i visse tilfælde føre til en strengere culpabedømmelse, jf. U.2004.2253 H og U 2006.243 H. 

Dog var der ikke tale om en professionsansvarsnorm, men blot en vurdering af om 

bestyrelsesmedlemmet besad kvalifikationer der betød at denne burde have vidst bedre. Alle 

bestyrelsesmedlemmer skulle bedømmes ens efter de pligter, beføjelser og rettigheder som de 

havde. Ansvaret var individuelt, og hvert enkelt medlem blev bedømt efter deres individuelle 

forudsætninger og handlinger Såfremt et medlem besad yderligere information vedrørende en 

                                                 
20 Gomard, Bernhard, 2006, s.474 
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disposition som led af deres hverv eller uddannelse, kunne de således blive bedømt strengere end 

resten af bestyrelsesmedlemmerne, jf. U 2004.2253 H og U 2006.243 H.  

 

3.2.1.2 Ansvarsfraskrivelse 

Det var skadelidte der havde bevisbyrden. Såfremt der opstod en erstatningsansvarssag overfor et 

bestyrelsesmedlem, var det en god idé at have mulighed for, at bevise at man ikke selv havde 

handlet uforsvarligt. Dette var der mulighed for i bestyrelsens protokol. Der skulle nemlig ifølge 

ASL § 56, stk. 5 føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem 

var uenig i en beslutning, kunne denne få sin mening indført her, jf. ASL § 56, stk. 5. Dette kunne 

medføre evt. frifindelse, såfremt der opstod en erstatningsansvarssag overfor bestyrelsen. En 

frifindelse krævede i hvert fald, at medlemmet kunne bevise at denne havde været uenig.. I de fleste 

tilfælde var dette dog ikke nok. Såfremt at et bestyrelsesmedlem syntes at en disposition var 

uforsvarlig, skulle medlemmet virkelig have prøvet på at overbevise deres kollegaer om den fejlbare 

disposition, og udøvet al den indflydelse de havde på bestyrelsesmødet, der omhandlede den 

uforsvarlige disposition. Ved grov tilsidesættelse af bestyrelsens pligter, var den eneste måde et 

medlem kunne blive frifundet fra et ansvar, at udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kunne 

til enhver tid træde ud af bestyrelsen, jf. ASL § 50, stk. 1. Bestyrelsesmedlemmet burde altid 

overveje at informere dem der havde valgt denne – dvs. generalforsamlingen – om begrundelsen for 

fratræden. Særligt hvis kun direktøren var den der var tilbage og styrede selskabet. I U 1997.283 H 

(DOKOFF) blev en bestyrelsesformand idømt ansvar for direktørens misbrug af selskabets midler, 

da bestyrelsesformanden, ved at udtræde af bestyrelsen uden at informere generalforsamlingen om 

misbruget, lod direktøren blive alene tilbage i selskabet, og direktørens misbrug var påregneligt. 

 

3.2.2 Lempelse, jf. ASL § 143. 

Erstatning efter reglerne i ASL §§ 140-142 kan nedsættes, når dette findes under hensyn til 

skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt, jf. ASL § 143, stk. 1. 

For det første skal det nævnes, at en erstatning kun kunne lempes for bestyrelsesmedlemmet, 

såfremt at betingelserne for en erstatningspligt var til stede. Dvs. der skulle være taget stilling til 

selve ansvarsspørgsmålet. Når der var taget stilling til dette, og erstatningspligten altså var til stede, 

kunne lempelse komme på tale når tabets størrelse var betydeligt, eller pga. skyldgraden, eller når 

omstændighederne i øvrigt talte for at erstatningen skulle nedsættes eller bortfalde, jf. ASL § 143, 
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stk. 1. For at en erstatning kunne blive lempet, skulle sagsøgte selv nedlægge påstand herom overfor 

retten, jf. U 2001.873 H (Konkursboet ASX).  

 

Dersom flere bestyrelsesmedlemmer var blevet idømt at betale erstatning, var der solidarisk 

hæftelse overfor skadelidte, jf. ASL § 143, stk. 2. Dvs. så snart at den fulde erstatning var blevet 

betalt til skadelidte af en af skadevolderne, kunne denne søge indbyrdes regres overfor de andre 

erstatningspligtige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt at der er et medlem af bestyrelsen vars 

erstatning var blevet lempet, hæftede denne kun med den nedsatte del af beløbet overfor skadelidte. 

 

Der kunne også lempes efter reglerne i erstatningsansvarslovens EAL § 24. Reglerne i 

erstatningsansvarsloven og i aktieselskabsloven er forskelligt formulerede. Der var reelt set ikke 

den store forskel i bedømmelsen af, om der skulle ydes lempelse eller ej, ved benyttelse af den ene 

eller den anden regel. ASL § 143 gik altid forud for EAL § 24, som følge af lex specialis princippet, 

men indførelsen af EAL § 24, gav muligvis flere lempelsesmuligheder, da retspraksis fra EAL § 24 

lemper bredere end ASL § 143. Dette er dog udenfor opgavens problemformulering. 

 

3.3 Bestyrelsens pligter og opgaver. 

Ved bedømmelsen af om et bestyrelsesmedlem havde handlet ansvarspådragende eller ej, tog man 

udgangspunkt i de pligter og opgaver som aktieselskabsloven pålagde bestyrelsen. ASL § 54 

beskrev opgavefordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, samt hvilke hovedopgaver de 

respektive organ havde21

 

. Hovedopgaverne for bestyrelsens del, bestod i at sørge for en forsvarlig 

organisation af selskabet, at påse at bogføring og formueforvaltning kontrolleredes på en efter 

selskabets forhold tilfredsstillende måde, og tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til 

enhver tid var forsvarligt i forhold til selskabets drift, jf. ASL § 54. Bestyrelsen havde selvfølgelig 

også andre opgaver, såsom at indkalde generalforsamlingen, og forberede ind for denne. 

Bestyrelsesmedlemmerne kunne blive idømt et ansvar for ikke at indkalde til generalforsamling, 

men da der i så fald formodentlig ville have været tale om et strafansvar, er det udenfor opgavens 

problemstilling.  

                                                 
21 Her er der tale om overordnet set, da store dele af opgavefordelingen bliver besluttet af bestyrelsen i de retningslinjer 
og anvisninger bestyrelsen skal opstille for direktionen. Se mere om dette i afsnit 3.3.1. 



 24 

3.3.1 Opgavefordeling mellem bestyrelse og direktion 
 

Som tidligere nævnt, stod både direktionen og bestyrelsen for ledelsen i et aktieselskab, jf. ASL § 

54, stk. 1, 1.pkt. Der var ikke en præciseret opgavefordeling mellem bestyrelsen og direktionen i 

aktieselskabslovgivningen. Aktieselskabsloven indeholdt dog nogle overordnede ret fleksible regler 

om opgavefordeling mellem bestyrelse og direktion. Det var op til det enkelte selskab at fastlægge 

hvilket ledelsesorgan der stod for de specifikke opgaver i selskabet, indenfor de rammer som 

aktieselskabsloven opstillede. 

 

Ifølge ASL § 54, stk. 2 var det direktionen, der skulle varetage den daglige ledelse. Det var ikke 

nærmere specificeret hvad der mentes med daglig ledelse i lovgivningen. Det var op til bestyrelsen i 

et selskab, at fastlægge hvad daglig ledelse indebar, og hvilke opgaver den daglige ledelse 

omfattede i det enkelte selskab, jf. ASL § 54, stk. 2 hvorefter direktionen skulle følge de 

retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen havde angivet. Om end det ikke stod udtrykkeligt i 

aktieselskabsloven, kunne det udledes fra ASL § 54, at det var bestyrelsen der skulle stå for en mere 

overordnet ledelse. Direktionen skulle jo ifølge ASL § 54 følge de retningslinjer og anvisninger 

som bestyrelsen gav, i deres daglige ledelse af selskabet. Udover dette, var det bestyrelsens ansvar, 

at sørge for en forsvarlig organisation af selskabets ledelse, jf. ASL § 54, stk.1, og det var 

bestyrelsen der skulle bemyndige dispositioner der efter selskabets forhold var usædvanlige eller af 

stor betydning, jf. ASL § 54, stk. 2. Sammenholder man disse regler med hinanden, samt at 

bestyrelsen skulle påse at bogføring og formueforvaltning kontrolleredes på en tilfredsstillende 

måde, jf. ASL § 54, stk. 3, kunne det udledes at det var bestyrelsen der skulle stå for en mere 

overordnet ledelse, og føre tilsyn med direktionen. Det eneste krav som aktieselskabsloven stillede 

til opgavefordelingen, var at dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning skulle forelægges 

bestyrelsen for deres godkendelse inden de kunne foretages, jf. ASL § 54, stk. 2.22

 

 

Reglerne der fordeler ledelsesopgaverne mellem bestyrelsen og direktionen, var meget generelle. 

Det var op til bestyrelsen at definere hvilke opgaver der skulle foretages af hvilket ledelsesorgan i 

selskabet, jf. ASL § 54, stk.2. Der var et forbud mod arbejdende bestyrelsesformænd i børsnoterede 

selskaber, jf. ASL § 51, stk. 3. Forbuddet mod arbejdende bestyrelsesformænd indebar, at en 

bestyrelsesformand i et børsnoteret aktieselskab hverken måtte være direktør i selskabet, eller 

                                                 
22 Se mere herom i afsnit 3.3.1.1 
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fungere som en direktør, dvs. som leder af den daglige eller løbende drift. Der var dog ikke et 

forbud mod, at en bestyrelsesformand foretog enkeltstående dispositioner som hørte under den 

daglige drift, så længe at bestyrelsesformanden blev anmodet om at udføre opgaverne af og for 

bestyrelsen, jf. ASL § 51, stk. 3. Reglen blev indført efter skandalen med Nordisk Fjer23. Nordisk 

Fjer havde en egenrådig leder, der både var direktør og bestyrelsesformand i selskabet. Johannes 

Petersen, som han hed, formåede at fuske med regnskaberne, for at få Nordisk Fjers regnskaber til 

at se meget bedre ud end hvad de egentlig var. Nordisk Fjer skandalen er en af de store 

finansskandaler i senere tid, og for at undgå at en sådan skandale opstod igen, indførte man bland 

andet en forbudsregel mod arbejdende bestyrelsesformænd i børsnoterede aktieselskaber i 

aktieselskabsloven24

 

.  Indførelsen af denne regel fremhæver hensigten bagved opdelingen af 

ledelsen; at bestyrelsen skulle fungere som et kontrollerende organ overfor den daglige ledelse, 

således at den daglige ledelse havde mindre mulighed for at snyde med regnskaber, og styre 

selskabet efter egne interesser i stedet for ejernes. 

Der var ellers ingen begrænsning for hvor meget bestyrelsen måtte blande sig i direktionens 

arbejde, så længe at bestyrelsen opfyldte de pligter de havde. Det kan være svært, at opstille en 

ramme for hvornår en bestyrelsesformand havde overskredet grænsen for at være arbejdende 

bestyrelsesformand eller ej, da det var op til det enkelte selskab at fastlægge hvad daglig ledelse 

indebar, og hvilke opgaver der hørte under de respektive ledelsesorgan. Der er mange eksempler på 

bestyrelser der er meget aktive i styringen af det selskab de repræsenterer. Det modsatte findes 

givetvis også.  

 

Bestyrelsesformænd der er meget aktive i styringen af deres selskab findes også, selvom de ikke er 

direktører. F.eks. kan Brøndbyernes IF nævnes. De har en meget aktiv bestyrelsesformand – Per 

Bjerregaard. Per Bjerregaard, som var direktør i selskabet indtil 2007, er meget i medierne som 

repræsentant for Brøndby IF, og har meget magt og indflydelse i selskabet med hensyn til hvorledes 

det skal styres. Udefra set kunne det tænkes at Per Bjerregaard er en arbejdende bestyrelsesformand, 

da han ser ud til at have en meget stor indflydelse på den daglige drift. Dette ville dog være op til 

domstolene at afgøre, såfremt en erstatningsansvarssag skulle opstå. Det kræver også et nærmere 

indblik over hvorledes den interne organisation rent faktisk foregår.25

                                                 
23 U 1993.165H, Østre Landsret, 14. december 1993 

 

24 Indføjet ved L 1992 1060 
25 Se mere herom i afsnit 3.4 om ledelsesstruktur 
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Det var op til det enkelte selskab, at fastlægge hvorledes ledelsesarbejdet skulle foregå og fordeles. 

Reglen om at en direktør aldrig måtte være bestyrelsesformand, jf. ASL § 56, stk. 1, 2. pkt., at 

flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke måtte være direktører i selskabet jf. ASL § 51, stk.2, samt 

at bestyrelsesformanden ikke måtte være en så kaldt arbejdende formand i et børsnoteret selskab, jf. 

ASL § 51, stk. 3, skulle overholdes. Hensigten bagved reglerne var at selskabet ikke skulle have én 

enerådende leder, der bestemte det hele, men to selvstændige ledelsesorganer der stod for 

henholdsvis den overordnede ledelse og den daglige ledelse. Således at man fik et kontrollerende 

organ, der sørgede for at repræsentere selskabets ejere og deres interesser, og et ledende organ, der 

stod for den daglige drift. Udover dette indeholdt ikke aktieselskabslovgivningen en 

opgavefordeling og var fleksibel, således at selskaberne kun indrette sin ledelse bedst det passede 

selskabet.  

3.3.1.1 Dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning 

Direktionen skulle stå for den daglige ledelse, det vil sige den løbende drift, jf. ASL § 54, stk. 2. 

Dispositioner der efter selskabets forhold var af usædvanlig art eller af stor betydning var ikke 

omfattet af den daglige ledelse. Sådanne beslutninger skulle forelægges selskabets bestyrelse og det 

var bestyrelsen der skulle bemyndige at direktionen måtte foretage en sådan disposition, jf. ASL § 

54, stk. 2. Det uddybes ikke hvad der skulle forstås med dispositioner af usædvanlig art eller af stor 

betydning i lovgivningen. Sager hvor en direktør var inhabil, jf. ASL § 58, skulle altid forelægges 

bestyrelsen. Ellers var det op til selskabet, eller nærmere bestemt bestyrelsen at definere hvad der i 

selskabet skulle forstås som dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning. I Karnov’s noter 

til ASL § 54, stk. 2, nævnes at en direktørs beslutning om indfrielse af et selskabs ikke forfaldne 

gæld på ca. 7 mio. kr. til en kreditor fandtes at ligge udenfor begrebet ”daglig ledelse”.26

 

 Udover 

dette var det op til bestyrelsen at fastlægge nærmere retningslinier om hvornår der var tale om 

dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning. 

Såfremt direktionen stod overfor en disposition af usædvanlig art, og de ikke kunne afvente 

bemyndigelse fra bestyrelsens side af, fordi dette f.eks. kunne skade selskabet, kunne direktionen 

godt foretage dispositionen mod at direktionen snarest muligt underrettede bestyrelsen om den 

trufne disposition, jf. ASL § 54, stk. 2, 3. og 4. pkt. Her skulle der være tale om en situation 

                                                 
26 Karnov’s noter til aktieselskabsloven, note nr. 239 
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hvorefter afventning af at foretage dispositionen ville have været til væsentlig ulempe for selskabet. 

Spørgsmålet var hvornår en disposition, blev til væsentlig ulempe for et selskab, såfremt den ikke 

foretages med det samme. Her var det igen op til bestyrelsen at sætte grænser over for direktionen, 

således at direktionen på forhånd ikke var i tvivl om hvad der gjaldt.  

 

Der kunne altid opstå situationer som bestyrelsen ikke havde taget højde for. Her var det jo godt at 

direktionen havde en vis beslutningsret, da det ikke altid var optimalt at lade visse beslutninger 

vente til at bestyrelsen kunne bemyndige beslutningen på næste bestyrelsesmøde. Det var også 

vigtigt, at grænsen for hvornår der var tale om, at en disposition var usædvanlig eller af stor 

betydning, ikke var for stringent, da dette ville medføre en ineffektiv daglig ledelse som hele tiden 

skulle afvente bestyrelsens bemyndigelse for at kunne træffe beslutninger.  

 

Såfremt direktionen i et selskab hele tiden træffede beslutninger af usædvanlig art med 

efterfølgende underrettelse af bestyrelsen, og der blev anlagt en erstatningssag som følge af et tab i 

selskabet der kunne forbindes med disse dispositioner, var der stor sandsynlighed for at 

bestyrelsesmedlemmerne ville idømmes et ansvar. De ville jo have udvist en passiv adfærd, og have 

forsømt deres pligter, ved ikke at sætte en stopper for de dispositioner som direktionen blev ved 

med at foretage, men som egentlig var bestyrelsesanliggender. Der ville også i sådan en situation, 

kunne argumenteres for, at bestyrelsen ikke havde givet direktionen klare nok anvisninger på hvilke 

beslutninger der hørte under daglig ledelse og hvilke der ikke gjorde. Dette ville jo betyde at de 

således ikke havde sørget for, at selskabet havde en forsvarlig organisation, jf. ASL § 54, stk. 1. 

Uanset hvilken regel der blev benyttet, ville de i så fald have forsømt deres pligter, og vil derfor 

kunne idømmes et erstatningsansvar, jf. ASL §§ 54 og 140.  

 

3.3.2 Forsvarlig organisation 

Ifølge ASL § 54, stk. 1 var det bestyrelsen der skulle sørge for en forsvarlig organisation af 

selskabets virksomhed. Forsvarlig organisation er et vidt begreb. Det var ikke nærmere uddybet 

hvad der skulle forstås med forsvarlig organisation i loven. ASL § 54 er en generalklausul, dvs. at 

denne klausul blev brugt, dels når det ikke passede ind under noget andet, og dels til at 

forstærke eller uddybe de andre regler i loven. I Karnovs noter til loven, står der at ledelsen 

skulle drage omsorg for at også den øvrige lovgivning f.eks. konkurrencelovgivningen og 
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kildeskattelovens indeholdelsesregler blev overholdt.27

 

 I noten nævnes også, at en af bestyrelsen 

vigtigste pligter var at indkalde til generalforsamlingen. Dette præciserer dog ikke begrebet og dets 

indebyrd særlig meget.  

Det, at bestyrelsen skulle sørge for en forsvarlig organisation af selskabet, styrkede bestyrelsens 

rolle som det overordnede ledelsesorgan, og at det var bestyrelsen der skulle sørge for eller føre 

tilsyn med at direktionen nu også styrede selskabet efter de retningslinjer og anvisninger som 

bestyrelsesmedlemmerne havde opstillet, jf. ASL § 54, stk. 2. Ser man på de øvrige regler for 

bestyrelsen i aktieselskabsloven kunne noget tyde på, at man med forsvarlig organisation henviste 

til den økonomiske og strategiske organisation af selskabet, og at denne skulle foregå på forsvarlig 

vis. Da bestyrelsen skulle sørge for at selskabets kapitalberedskab til hver en tid var forsvarlig i 

forhold til selskabets drift, og påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleredes på en 

efter selskabets forhold tilfredsstillende måde, jf. ASL § 54, stk. 3, må forsvarlig organisation 

hovedsagelig forstås som et økonomisk mål – at det var bestyrelsens ansvar at sikre selskabets 

økonomiske overlevelse, og dets fortsatte positive udvikling. 

 

Bestyrelsen skulle ikke kun opstille retningslinjer og anvisninger for direktionens hverv, men de 

skulle også udarbejde en forretningsorden, der skulle indeholde nærmere bestemmelser om 

bestyrelsens hverv, jf. ASL § 56, stk. 7. ASL § 56, stk. 7 indeholdt endvidere ti minimumskrav til 

hvad forretningsordenen skulle indeholde. Dog gjaldt disse krav kun børsnoterede og statslige 

aktieselskaber, men de fungerede som model for ikke børsnoterede selskaber.28

                                                 
27 Karnovs noter til aktieselskabsloven, note nr. 328. 

 De fleste af de ti 

krav vedrørte den økonomiske organisation af selskabet. Bland andet skulle bestyrelsen tage stilling 

til selskabets organisation, såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og 

budgettering, jf. ASL § 56, stk. 7, nr. 5. Bestyrelsen skulle også følge op på planer, budgetter og 

lignende, samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige 

dispositioner, overordnede forsikringsforhold, pengestrømme og særlige risici, jf. ASL § 56, stk.7 

nr. 7. De skulle også løbende gennemgå selskabets perioderegnskaber, og vurdere budgettet og 

afvigelser fra dette, og sørge for tilstedeværelsen af revision og vurdere om der var brug for intern 

revision, jf. ASL § 56, stk. 7, nr. 9 og 10. Såfremt man sammenholder ASL § 54 med ASL § 56, 

28 Det anbefaledes bl.a. i Nørby-udvalgets anbefalinger til god selskabsledelse (komiteen for god selskabsledelse), at 
alle aktieselskaber bør følge disse minimumskrav som der stilles til børsnoterede aktieselskaber i aktieselskabsloven. 
http:// www.corporategovernance.dk. 

http://www.corporategovernance.dk/�
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stk. 7 understøttes det standpunkt, at der med begrebet forsvarlig organisation hovedsagelig mentes 

den økonomiske og strategiske organisation af selskabets virksomhed, og at det således var 

bestyrelsens ansvar at sikre selskabets økonomiske overlevelse, og at selskabet havde en positiv 

økonomisk udvikling.  

 

3.3.3 Forsvarligt kapitalberedskab og formueforvaltningen 

Bestyrelsen skal tage stilling til om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold 

til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en 

efter selskabets forhold tilfredsstillende måde, jf. ASL §54, stk. 3, 1. og 2. pkt.  

Dette var et bestyrelsesmedlems væsentligste opgave.  

 

Det første led af bestemmelsen – bestyrelsen skal tage stilling til om selskabets kapitalberedskab til 

enhver tid er forsvarligt – blev indført efter Nordisk Fjer sagen. Lovgiver ønskede at indføre en 

regel, der fik bestyrelsen til aktivt at føre tilsyn med selskabets likviditet, således at lignende 

tilfælde ikke opstod.29 Spørgsmålet er om indførsel af dette led i reglen, har haft en reel betydning, 

men det er udenfor opgavens problemstilling.30

 

 Hensigten med bestemmelsen var i hvert fald, at 

bestyrelsesmedlemmerne, skulle have en kritisk holdning til, om selskabet i virkeligheden havde 

den fornødne likviditet eller ej.  

Begreberne forsvarligt kapitalberedskab og formueforvaltning var bredt og generelt formuleret. Det 

er svært, at fastlægge nøjagtig hvad man mente med formueforvaltning, og om denne kontrolleredes 

på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Det var delvist op til det enkelte selskab at 

fastlægge hvad formueforvaltning indebar, og hvornår den blev kontrolleret på en tilfredsstillende 

måde. Udfra aktieselskabsloven og især retspraksis, kunne der dog dannes et generelt billede af 

hvad begreberne indebar. Retspraksis og andre regler i aktieselskabsloven stillede minimumskrav til 

hvad, ”med kontrol på en tilfredsstillende måde” betød, og uddybede hvad begrebet 

”formueforvaltning” indebar.  

 

                                                 
29 Sofsrud, Thorbjørn, 1999, s. 194 
30 Sofsrud Thorbjørn mener ikke at det har ændret retstilstanden at dette led er blevet tiføjet til ASL § 54, jf. herom 
Sofsrud, Thorbjørn i Bestyrelsens Beslutning og Ansvar, s. 299. Se også herom Gomard, B i U.1993B.145. 
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ASL § 56, stk. 7 opstillede som tidligere nævnt ti krav til hvad bestyrelsens forretningsordenen som 

minimum skulle indeholde i børsnoterede aktieselskaber. Disse krav var vejledende for ikke 

børsnoterede selskaber. Her lagdes der op til at bestyrelsen skulle følge op på budgetter og planer, 

samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, 

overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici, jf. ASL § 56, 

stk. 7, nr. 7, og bestyrelsen skulle gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende i løbet af 

hvert regnskabsår, og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra, jf. ASL § 56, stk. 7, nr. 8.  

Det vil sige at det var de regnskabsmæssige, finansielle og strategiske beslutninger der var en del af 

begrebet formueforvaltning, og skulle kontrolleres og vurderes af bestyrelsen. Hvor stor en kontrol 

bestyrelsen skulle føre med den daglige ledelse, var dog op til det enkelte selskab, og dettes behov.  

 

Det, at bestyrelsen skulle påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleredes på en 

tilfredsstillende måde understregede bestyrelsens pligt til at føre tilsyn med direktionen. Det var 

nemlig direktionen der skulle sørge for, at formueforvaltningen skete på betryggende måde og påse 

at selskabets bogføring skete under iagttagelse af lovgivningens regler herom, jf. ASL § 54, stk. 3, 

3. pkt. Det vil sige at det var bestyrelsens ansvar at føre tilsyn med, at direktionen økonomisk styrer 

selskabet på den måde som bestyrelsen har anvist og givet retningslinier for, og at den i det hele 

taget fulgte aktieselskabsloven, anden lovgivning, og selskabets vedtægter. Her måtte bestyrelsen 

gøre brug af de ressourcer de havde til rådighed, dvs. løbende kontrollere og vurdere regnskaber og 

budgetter. Det var ikke nok, kun at sætte sig ind i virksomhedens regnskab en gang om året op til 

generalforsamlingen. Dette var også præciseret i ASL § 54, stk. 3, da bestyrelsen skulle tage stilling 

til om selskabets kapitalberedskab til hver en tid var forsvarligt i forhold til selskabets drift. Der 

lagdes her op til at bestyrelsen løbende skulle følge med i selskabets økonomiske udvikling. 

 

Pligten til løbende at holde øje med kapitalberedskabet præciseredes yderligere i ASL § 69 a, 

hvorefter bestyrelsen skulle foranledige, at generalforsamlingen afholdtes senest 6 måneder efter at 

selskabet havde tabt halvdelen af sin aktiekapital. På generalforsamlingen skulle bestyrelsen 

redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der 

burde træffes, herunder selskabets opløsning. Såfremt at det i løbet af året opdagedes, at selskabet 

havde tabt halvdelen af aktiekapitalen, skulle bestyrelsen indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling. ASL § 69 a lagde op til at det ikke var nok kun at årligt orientere sig om hvordan 

økonomien havde det i selskabet, uden at dette skulle gøres løbende, således at en evt. 
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kapitaltabssituation kunne opdages i tide. Dvs. at ASL § 69 a skærpede det krav, der var til 

bestyrelsen, om at holde øje med den økonomiske udvikling i selskabet. Dette gjaldt også, dersom 

bestyrelsen havde forsømt nogle af de andre lovfæstede bestemte pligter, såsom reglerne om 

udbyttets størrelse jf. ASL §§ 109-110, reglerne om aktionærlån jf. ASL §§ 115-115 a, og om 

kapitalnedsættelse, jf. ASL § 46 stk. 2. I disse tilfælde ville bestyrelsen nemmere blive idømt et 

ansvar, end hvis blot culpareglen i ASL § 140 eller generalklausulen i ASL § 54, benyttedes.  

 

Det var muligt at fortsætte driften, selvom et selskab var i store økonomiske vanskeligheder. F.eks. 

var det ikke en nødvendighed, at et selskab informerede en leverandør om den økonomiske 

situation, så længe at der stadigvæk var et håb om overlevelse – om end dette var spinkelt, jf. U 

1977.274 H. Det var op til bestyrelsen, at vurdere om den økonomiske situation var så håbløs, at det 

at fortsætte driften ville medføre tab for kreditorerne. Der skulle være tale om en situation, hvor 

fortsat drift uden tab for kreditorerne måtte anses for at være udelukket, for at der var tale om en 

ansvarspådragende situation.31 Såfremt bestyrelsen ikke standsede driften i tide, og optog mere 

kredit for at kunne drive selskabet videre, på et tidspunkt hvor det burde have stået klart for 

bestyrelsen at en fortsættelse af selskabet uden tab for kreditorerne, måtte være udelukket, var det 

en ansvarspådragende handling, jf. U 1998.1137 H. Det var uforsvarligt i erstatningsretlig forstand 

at udsætte kreditor for en kreditrisiko som var upåregnelig for denne kreditor, og som var så 

væsentlig at det uundgåeligt ville medføre at kreditor led et tab.32

 

 Såfremt at bestyrelsen ikke fulgte 

virksomheden som de skulle, og derfor ikke greb ind over for uforsvarlige dispositioner, som en 

normal rapportering kunne have gjort bestyrelsen bekendt med, ifaldt de også ansvar, jf. U 

2006.243 H og U 2007.497 H.  

I de to sidstnævnte domme havde bestyrelsen undladt at følge selskabet. I U 2007.497 H som 

omhandlede et rejseselskab – Calypso – var der aldrig holdt bestyrelsesmøder, der var uorden i 

regnskaberne og de løbende regnskaber og budgetter mv. der skulle afleveres til bestyrelsen, var 

aldrig udarbejdet. Det vil sige at her havde bestyrelsen helt undladt at overholde deres tilsynspligt, 

deres pligt om at tage stilling til kapitalberedskabet og sørge for at formueforvaltningen var i orden. 

Her kan U 2011.1290 H endvidere nævnes. Dommen omhandlede et I/S der blev omdannet til et 

A/S, uden at aktiekapitalen nogensinde var til stede. Der blev aldrig afholdt bestyrelsesmøder i 

selskabet, eller taget stilling til budgetter og bogføring. Bestyrelsen blev dømt erstatningspligtige af 
                                                 
31 Sofsrud, Thorbjørn 1999, s. 297 
32 Gomard, B, 2006 s. 476 
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kreditorernes tab,. Dog blev bestyrelsesformanden delvist friholdt af selskabets revisor, da denne 

burde have kunnet se, at kapitalgrundlaget ikke svarede til det registrerede, og fordi der ikke var 

bogført noget særligt for selskabet. I U 2006.243 H som omhandlede en fond – Mindship, undlod en 

advokat (bestyrelsesmedlem) at tage skridt til at sikre at bestyrelsen besluttede at visse 

retningslinjer skulle iagttages, ved fremtidig drift. Blandt andet burde der ikke være stiftet 

yderligere gæld efter den 23/9-1996 (hvor det kunne konstateres at fondens kapital var tabt), og 

herefter burde varekøb være sket mod kontant betaling. Dette skete dog ikke, og 

bestyrelsesmedlemmet og direktøren idømtes erstatningsansvar. 

 

Det var selvfølgelig ikke nok for bestyrelsen, kun at føre tilsyn med at formueforvaltningen foregik 

på en tilfredsstillende måde, og at kapitalberedskabet til enhver tid var forsvarligt i forhold til 

selskabets drift. ASL § 54, stk. 3 påførte også bestyrelsen en pligt til at handle, såfremt forholdene 

ikke var i orden. En tilsynspligt uden en eller anden form for tilhørende handlepligt, ville også være 

fuldstændig meningsløs. Et bestyrelsesmedlem kunne idømmes erstatningsansvar for undladelse, 

dersom vedkommende burde have handlet. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke greb ind over for en 

daglig ledelse der udførte sit hverv åbenlyst utilfredsstillende, vil dette medlem kunne idømmes et 

erstatningsansvar. Her kan Mindship dommen U 2006.243 H igen nævnes, hvor bestyrelsen ikke 

greb ind overfor direktøren, når denne bl.a. valgte at trodse bestyrelsens beslutning, og starte en 

restaurationsforretning i juni 1996, hvor økonomien absolut ikke så god ud, og som senere ledte til 

at fonden gik konkurs.  

 

Bestyrelsen kan ikke sætte sig ind i alle forhold i selskabet, og dette er heller ikke meningen. Dog 

skulle bestyrelsen sørge for at have fornøden indsigt og begreb om de centrale forhold vedrørende 

selskabets organisation og økonomiske styring, således at de havde mulighed for at tage stilling til 

væsentlige dispositioner, om selskabets kapitalberedskab var forsvarligt, og vurdere direktionens 

arbejde.33

 

  

Det skal i den anledning opmærksommes, at alle beslutningsgrundlag og informationer om 

virksomheden, kom fra direktionen eller revisor. Dvs. at der var mulighed for at bestyrelsen fik 

enten fejlagtig information eller slet ingen information fra direktionen af. Det var ikke nødvendigt 

for bestyrelsen at foretage selvstændig prøvelse af de oplysninger de modtog fra direktionen og 

                                                 
33 Andersen P.K. 2008, s. 294 
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revisor. I forhold til et erstatningsansvar kunne de stole på disse oplysninger, med mindre det var 

noget man med sund fornuft kunne se ikke passede, jf. U 1982.595 H (Bønnelycke). Såfremt en 

virksomhed led et tab, som følge af en disposition foretaget af direktionen, kunne bestyrelsen kun 

ifalde ansvar for dette tab hvis de havde haft kendskab til kendsgerninger som gjorde dispositionen 

angribelig eller at de med sund fornuft og ved at de fulgte deres pligter havde kunnet regne ud at 

dispositionen var angribelig, og de ikke greb ind.34

 

 I U 1997.1680 H (Linexa) f.eks., frifandtes et 

bestyrelsesmedlem for et ansvar, da denne ikke havde kendskab til en underentreprise kontrakt på 

1,5 mio. kr. eller til forhold som burde have givet bestyrelsesmedlemmet anledning til at undersøge 

anvendelsen af entreprisesummen nærmere. Dvs. et forhold der var holdt skjult for bestyrelsen. 

Direktører i aktieselskaber havde endvidere pligt til at oplyse korrekt information. I U 2011.1052 H 

havde en direktør ikke underrettet selskabet om en fordring, som denne havde foretaget modregning 

i, selvom den var overdraget til et factoringselskab. Endvidere havde direktøren løjet og holdt 

selskabet hen med meddelelser om at tredjemand ville betale. Endnu et tilfælde hvor direktøren blev 

idømt ansvar, men bestyrelsesformanden gik fri. 

Bestyrelsen skulle altså have en så stor indsigt i hvad der foregik i selskabet på et økonomisk og 

strategisk plan, at de havde mulighed for at træffe de nødvendige dispositioner i tide, således at et 

tab oftest muligt blev undgået. Dog ville det aldrig være hensigtsmæssigt at bestyrelsen blev 

erstatningsansvarlige for alle tab. Dette var heller ikke tilfældet, under aktieselskabslovens regime, 

se mere herom i afsnittet nedenfor. 

3.3.4 The Business Judgement Rule 

Princippet the business judgement rule, som stammer fra anglo-amerikansk ret, betyder at der skal 

være plads til forretningsmæssige fejlskøn. Princippet indebærer at såfremt en bestyrelsesbeslutning 

medfør tab, så er der ansvarsfrihed, så længe at ledelsen var i god tro ved udøvelsen af det 

forretningsmæssige skøn, der dannede grundlag for beslutningen. Dog skal betingelserne om ”duty 

of care” og ”duty of loyalty”35 være opfyldt, for at det forretningsmæssige skøn ikke skal være 

ansvarspådragende.36

 

  

                                                 
34 Gomard, Bernhard, 2006, s.475 
35 Duty of care, er en pligt til at drage omsorg og føre tilsyn med selskabets virksomhed, herunder tilvejebringe 
yderligere oplysninger i det omfang, omstændighederne giver eller burde give bestyrelsesmedlemmet anledning hertil. 
Duty of loyalty, er en pligt der betyder at bestyrelsen skal være loyal overfor selskabet og træffe beslutninger i 
selskabets interesse. Jf. herom Sofsrud, Thorbjørn 1999, s. 13 
36 Sofsrud, Thorbjørn, 1999, s. 135 
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Når bestyrelsen i et selskab træffer beslutninger, er de forbundet med større eller mindre risici. Der 

er altid en mulighed for at bestyrelsen træffer en forkert beslutning, der i den sidste ende medfør 

tab, selvom de har foretaget foranstaltninger. Såfremt bestyrelsen kan blive erstatningsansvarlige 

for hvert enkelt fejlskøn, kan det at være bestyrelsesmedlem blive en dyr affære. Derfor er det 

hensigtsmæssigt at der eksisterer et vist spillerum hvad angår forretningsmæssige skøn. Dette var 

også tilfældet under aktieselskabsloven, dvs. the business judgement rule eksisterede i en vis grad. 

Bestyrelsen var ansvarsfri, hvis dens beslutning byggede på et forretningsmæssigt skøn, som var 

udøvet i god tro og på et fornuftigt beslutningsgrundlag, selvom beslutningen viste sig at være 

tabsgivende.37

 

 Det var således ikke den tabsgivende disposition i sig selv som var 

ansvarspådragende, men de foranstaltninger, eller mangel på samme, som bestyrelsen havde 

foretaget sig op til dispositionen. Som tidligere nævnt, blev bestyrelsen ikke idømt erstatning hver 

gang et selskab led et tab, eller gik fallit. Der skulle være plads til at begå fejl og træffe forkerte 

beslutninger. 

3.4 Ledelsesstruktur 

 
I EU sondrer man mellem forskellige slags ledelsesstrukturer: den engelske enstrengede model, 

hvor man har et ledelsesorgan – bestyrelsen eller board ofdirectors -  bestående både af de 

medlemmer (executive directors), der står for den daglige ledelse og dem der (non-executive 

directors) står for den mere overordnede og strategiske ledelse af selskabet. På den modsatte side 

har man den tyske tostrengede model, hvor man har en direkte ledelse af selskabet og en bestyrelse, 

som kun fører tilsyn og ikke står for nogen form for ledelse af selskabet. Den tyske model er meget 

stringent. Der må ikke være personsammenfald i bestyrelsen og direktionen, og modellen 

modsvarer på nogen punkter, at ledelsen i et selskab består af en direktion og så kun et 

repræsentantskab, der fører tilsyn med direktionen jf. ASL § 59. I Danmark var der to 

ledelsesorganer – bestyrelsen og direktionen. Da en direktør godt måtte være medlem af 

bestyrelsen, kunne den danske model hverken betragtes, som at være en ren enstrenget model, eller 

en ren to strenget model. Den danske variation var derfor en delvis tostrenget model, eller som den 

tit benævnes i litteraturen en modificeret tostrenget model.  

 

                                                 
37 Sofsrud, Thorbjørn, 1999, s. 136-137 
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3.4.1 Den modificeret tostrengede model 
 

Hvorledes selskabets ledelse skulle indrettes bestemtes som også tidligere nævnt af ASL § 54. 

Reglen foreskrev at ledelsen skulle bestå af en direktion og af en bestyrelse, jf. ASL § 54, stk. 1. 

Man kan sige, at ledelsesstrukturen indtil videre lignede den tyske tostrengede model. Dog måtte 

der godt være personsammenfald i bestyrelsen og direktionen i Danmark, jf. ASL § 51, stk. 2. Dette 

er ikke en mulighed i den rene tostrengede model. Endvidere var det direktionen der skulle forestå 

den daglige ledelse, mens bestyrelsen skulle stå for den overordnede ledelse og føre kontrol med 

direktionen, jf. ASL § 54, stk. 2. I den rene tostrengede model fungerer ”bestyrelsen” som et 

tilsynsråd og har altså kun til opgave at kontrollere og føre tilsyn med direktionen.  

 

Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne måtte dog ikke være direktører i selskabet, jf. ASL § 51, stk. 

2, og en direktør måtte aldrig være bestyrelsesformand i selskabet, jf. ASL § 56, stk. 1, 3. led. 

Bestyrelsen skulle som minimum bestå af tre personer og den skulle vælges af generalforsamlingen, 

jf. ASL § 49, stk. 1 og 2. I børsnoterede selskaber var der endvidere et forbud mod arbejdende 

bestyrelsesformænd, jf. ASL § 51, stk. 3. Forbuddet mod arbejdende bestyrelsesformænd indebar, 

at en bestyrelsesformand i et børsnoteret aktieselskab hverken måtte være direktør i selskabet, eller 

fungere som en direktør, dvs. som leder af den daglige eller løbende drift. Der var dog ikke et 

forbud mod at en bestyrelsesformand foretog enkeltstående dispositioner som hørte under den 

daglige drift, så længe at bestyrelsesformanden blev anmodet om at udføre opgaverne af og for 

bestyrelsen, jf. ASL § 51, stk. 3. Så længe bestyrelsen overholdt deres opgaver og pligter, var der 

ikke en decideret grænse for hvor meget den måtte blande sig i den daglige drift. Det var op til det 

enkelte selskab hvorledes selskabets ledelse skulle indrettes, så længe de overholdt de rammer som 

aktieselskabsloven opstillede. Se også om arbejdende bestyrelsesformænd i afsnit 3.3.1. 

 

3.4.2 Repræsentantskab 

Der var en mulighed under aktieselskabsloven at indrette sig med et repræsentantskab, jf. ASL § 59. 

Repræsentantskabet minder på en måde om et tilsynsråd, rent strukturmæssigt. Dog skulle 

aktieselskabet stadigvæk have en bestyrelse. Direktører og bestyrelsesmedlemmer måtte ikke være 

medlem af repræsentantskabet, jf. ASL § 59, stk. 2, 2. led, og repræsentantskabet valgtes af 

generalforsamlingen, jf. ASL § 59, stk. 1. Repræsentantskabet havde en primær opgave at føre 

tilsyn med bestyrelsen og direktionens forvaltning af selskabets anliggender, jf. ASL § 59, stk. 3. 
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Endvidere kunne det bestemmes i selskabets vedtægter at repræsentantskabet skulle vælge 

bestyrelsen og bestemme bestyrelsens vederlag, jf. ASL § 59, stk. 3. Det vil sige at 

repræsentantskabet, på en måde, fungerede som tilsynsrådet gør i den tostrengede model, hvor 

opgaven er at føre tilsyn og kontrol med ledelsen.  

 

Et repræsentantskab i et selskab var dog en frivillig ordning, på nær i sparekasser., jf. Lov om 

finansiel virksomheder §§ 69 og 81, og var mere et besluttende organ – ligesom 

generalforsamlingen – end et handlende organ. Det havde ikke nogle reelle reaktionsmuligheder 

som f.eks. generalforsamlingen havde, - eller et tilsynsråd efter den rene tostrengede model har - og 

derfor var repræsentantskabet næppe et effektivt kontrolorgan. Derimod gav det aktionærerne 

mulighed for at følge selskabets udvikling og drift på nærmere hold. 

 

3.5 Sammenfatning 

Bestyrelsesansvaret under aktieselskabslovens regime, var et culpa ansvar, jf. ASL §140. Det vil 

sige at et bestyrelsesmedlem kunne idømmes ansvar, dersom dette havde handlet uagtsomt eller 

forsætligt i forbindelse med bestyrelseshvervet, og handlingen tilføjede selskabet skade, jf. ASL § 

140. Det samme gjaldt hvis skaden var blevet tilføjet aktionærer, selskabets kreditorer eller 

tredjemand, ved overtrædelse af aktieselskabsloven eller selskabets vedtægter, jf. ASL § 140. Den 

sidste linje, ”ved overtrædelse af aktieselskabsloven eller selskabets vedtægter” var uden reel 

betydning, da bestyrelsesmedlemmer er blevet idømt at betale erstatning til en leverandør, uden at 

ingen specifik regel i aktieselskabsloven, eller selskabets vedtægter er blevet overtrådt, jf. U 

2006.243 H. 

 

Culpa ansvaret er et fleksibelt og vidstrakt begreb, og culpa ansvarsnormen i forhold til 

bestyrelsesansvar, fastlagdes udfra de pligter og opgaver som bestyrelsen var pålagt af 

aktieselskabsloven, selskabets vedtægter og forretningsorden. Aktieselskabsloven, selskabets 

forretningsorden og selskabets vedtægter benyttedes således, som en slags basis for hvad der skulle 

forstås som forsvarlig adfærd, og deraf også uforsvarlig adfærd. Som altid ved culpa ansvar, var det 

dog et krav for at et erstatningsansvar kunne idømmes, at der var sket en skade, som havde medført 

et tab for selskabet, selskabets aktionærer, kreditorer eller tredjemand. Der skulle endvidere være 

kausalitet og adækvans mellem skaden og bestyrelsesmedlemmets adfærd. Bestyrelsesmedlemmets 
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adfærd skulle endvidere være uforsvarlig. Det vil sige at hvis bestyrelsen træffede en beslutning, 

som ledte til et tab, men selve beslutningen ikke var uforsvarlig, ville bestyrelsen ikke blive idømt 

et ansvar, jf. U 2003.317 H. Der var også mulighed for at et ansvar kunne lempes, eller helt 

bortfalde, jf. ASL § 143. En lempelse kunne kun komme på tale, såfremt sagsøgte selv nedlagde 

påstand herom, jf. U 2001.873 H, og når tabets størrelse var betydeligt, eller pga. graden af skyld, 

eller når særlige omstændigheder i øvrigt talte herfor. 

 

Bestyrelsesansvaret var et individuelt ansvar. Det vil sige at ved en erstatningsansvarssag skulle det 

påvises, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen havde handlet ansvarspådragende. Da bestyrelsen 

arbejdede som et samlet organ, og de som regel havde været fælles om at træffe beslutninger, blev 

flere bestyrelsesmedlemmer mange gange idømt ansvar for de samme handlinger, uden at der var 

tale om et kollektivt ansvar. Der var endvidere ikke tale om et professionsansvar under 

aktieselskabslovens regime. Der blev altså ikke stillet nogle uddannelsesmæssige krav til 

bestyrelsesmedlemmer, hvorefter de således ville bedømmes efter en strengere culpanorm. 

Bestyrelsesmedlemmer blev bedømt efter en bestyrelsesansvarsnorm. Da ansvaret var individuelt, 

blev der dog taget hensyn til det enkelte medlems kvalifikationer. Det er således sket, at et 

bestyrelsesmedlem, der var advokat eller revisor, er blevet dømt efter en strengere 

culpabedømmelse, end de andre bestyrelsesmedlemmer. Dette er sket med henvisning til, at en 

advokat eller revisor, som led i deres hverv, netop burde have vidst bedre i den pågældende 

situation, jf. f.eks. U 2004.2253 H, uden at der var tale om en professionsansvarsnorm. 

 

Bestyrelsen havde til opgave, at stå for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, om end 

dette ikke var konkretiseret i aktieselskabsloven. Det kunne dog udledes af de pligter og opgaver 

bestyrelsen havde, jf. ASL § 54. Det var direktionen der skulle stå for den daglige ledelse af 

selskabet, jf. ASL § 54, stk. 2. Direktionen skulle følge de retningslinjer og anvisninger som 

bestyrelsen havde angivet, jf. ASL § 54, stk. 2. Endvidere skulle bestyrelsen tage stilling til og 

godkende dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning inden de kunne foretages, jf. ASL § 

54, stk. 2. Såfremt at direktionen ikke kunne afvente bestyrelsens godkendelse, uden at det ville 

være til væsentlig ulempe for selskabet, kunne direktionen foretage dispositionen, mod at de snarest 

muligt underrettede bestyrelsen herom, jf. ASL § 54, stk. 2, 3. og 4. pkt.  
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Udover dette, var det op til det enkelte selskab, at fastlægge hvorledes opgavefordelingen mellem 

direktion og bestyrelse skulle fordeles. Der var dog et forbud mod arbejdende bestyrelsesformænd i 

børsnoterede aktieselskaber, jf. ASL § 51, stk. 3. En bestyrelsesformand måtte ikke være direktør 

eller fungere som direktør for selskabet, dvs. som leder af den daglige eller løbende drift. Dog måtte 

bestyrelsesformanden foretage enkeltstående opgaver, som hørte under den daglige drift, så længe 

at bestyrelsesformanden blev anmodet om, at udføre opgaverne af og for bestyrelsen, jf. ASL § 51, 

stk. 3. En direktør måtte heller aldrig være formand eller næstformand i bestyrelsen, jf. ASL § 56, 

stk. 1. Endvidere måtte flertallet af bestyrelsens medlemmer ikke være medlemmer af direktionen, 

jf. ASL § 51, stk. 3. Hensigten bagved disse regler var, at man fra lovgivers side ikke ønskede en 

enerådende leder, men to selvstændige organer, der stod for henholdsvis den overordnede og 

daglige ledelse. Således, at man fik et kontrollerende organ, der sørgede for at repræsentere 

selskabets ejere og deres interesser, og et organ der stod for den daglige drift. 

 

Bestyrelsen skulle også sørge for at selskabet havde en forsvarlig organisation, jf. ASL § 54, stk. 1. 

Det var ikke nærmere defineret i aktieselskabsloven, hvad der skulle forstås med begrebet forsvarlig 

organisation. Selvfølgelig skulle den øvrige lovgivning, såsom konkurrencelovgivning, 

kildeskattelovens regler, miljøhensyn osv. overholdes. De andre bestemmelser i aktieselskabsloven, 

lagde dog op til, at der med forsvarlig organisation mentes, at den økonomiske og strategiske 

organisation af selskabet foregik på en forsvarlig måde, særligt hvis man kigger på bestemmelsen 

om forsvarligt kapitalberedskab i ASL § 54, stk. 3. Der var tillagt begrebet forsvarlig organisation et 

økonomisk og strategisk perspektiv. Forsvarlig organisation måtte hovedsagelig forstås som et 

økonomisk mål. Det vil sige at det var bestyrelsens ansvar, at sikre selskabets økonomiske 

overlevelse, og dets fortsatte positive økonomiske udvikling.  

 

Endvidere skulle bestyrelsen tage stilling til om selskabets kapitalberedskab til enhver tid var 

forsvarligt i forhold til selskabets drift, og påse at bogføringen og formueforvaltningen 

kontrolleredes på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde, jf. ASL § 54, stk. 3. Det var 

heller ikke her uddybet nærmere, hvad der skulle forstås ved begreberne formueforvaltning og 

forsvarligt kapitalberedskab. Bestemmelsen om forsvarligt kapitalberedskab blev indført i 

aktieselskabsloven i 1992, efter Nordisk Fjer skandalen.38

                                                 
38 U 1993.165 H, Østre Landsretsdom af 14. december 1993. 

 Hensigten med reglen var, at lovgiver 

ønskede at bestyrelsen aktivt skulle føre tilsyn med selskabets likviditet, og have en kritisk holdning 
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til om selskabet havde den fornødne likviditet eller ej. Dette blev også uddybet i ASL § 56, stk. 7, 

som stillede krav til indholdet af børsnoterede og statslige aktieselskabers forretningsorden. 

Bestyrelsen skulle ifølge ASL § 56, stk. 7 følge op på budgetter og planer, samt tage stilling til 

rapporter om selskabers likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, 

pengestrømme og særlige risici. De skulle også gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende 

i løbet af hvert regnskabsår og vurdere budgettet og afvigelser herfra. Selvom bestemmelsen kun 

gjaldt for børsnoterede og statslige aktieselskab, var de ti krav til forretningsorden vejledende for 

alle andre aktieselskaber. 

 

Bestemmelsen om forsvarligt kapitalberedskab og formueforvaltning understregede bestyrelsens 

pligt til at føre tilsyn med direktionen. Det var bestyrelsens opgave at føre tilsyn med, at direktionen 

økonomisk styrede selskabet på den måde som bestyrelsens havde anvist og givet retningslinjer for, 

og at direktionen i det hele taget fulgte lovgivning, selskabets vedtægter og forretningsorden. Det 

var ikke nok, kun at vurdere regnskaber og budgetter en gang om året op til generalforsamlingen. 

Det krævedes, at de løbende tog stilling til den økonomiske udvikling i selskabet, jf. ASL § 54, stk. 

3. Dette var også præciseret i bestemmelsen om kapitaltab, hvorefter bestyrelsen skulle foranledige, 

at generalforsamling afholdtes senest 6 måneder efter at selskabet havde tabt halvdelen af sin 

aktiekapital, jf. ASL § 69 a. Kapitaltabsreglen skærpede kravet til at bestyrelsen løbende skulle 

holde øje med selskabets økonomiske udvikling. Der var også en handlepligt forbundet ved reglen 

om forsvarligt kapitaltab og formueforvaltning. Bestyrelsen kunne således blive idømt ansvar for 

undladelse at handle, dersom de burde have gjort dette, jf. U 2006.243 H. 

 

Begrebet the business judgement rule gjaldt i dansk ret. Det vil sige at så længe, at en beslutning 

byggede på et forretningsmæssigt skøn, som var udøvet i god tro, og på et fornuftigt 

beslutningsgrundlag, selvom beslutningen viste sig at være tabsgivende, var bestyrelsen ansvarsfri, 

jf. U 2003.317 H. Der var mulighed for at fortsætte driften, selvom selskabet var i meget store 

økonomiske vanskeligheder, og i kampen for overlevelse blev der givet stort spillerum for 

bestyrelsen, så længe de handlede. F.eks. var det ikke nødvendig at informere en leverandør om 

selskabets økonomiske vanskeligheder, så længe at der var et spinkelt håb om overlevelse, jf. U 

1977.274 H. Såfremt bestyrelsen ikke standsede driften, og optog mere kredit på et tidspunkt hvor 

det burde have stået klart for bestyrelsen at en fortsættelse af selskabet uden tab for kreditorerne, 

måtte være udelukket, var det en ansvarspådragende handling, jf. U 1998.1137 H. Det var også 
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ansvarspådragende for bestyrelsen, ikke at følge virksomheden som de skulle. Såfremt bestyrelsen 

ikke havde fulgt virksomheden som de burde, og derfor ikke greb ind overfor dispositioner, som en 

normal rapportering kunne have gjort bestyrelsen bekendt med, ifaldt de ansvar, jf. U 2006.243 H 

og U 2007.497 H.  

 

Bestyrelsen fik al information vedrørende selskabet, fra selskabets revisor og direktion. De kunne i 

erstatningsretlig forstand stole på disse oplysninger, med mindre det var noget man med sund 

fornuft kunne se ikke passede, jf. U 1982.595 H. Det samme gjaldt hvis de kendsgerninger, der 

gjorde en disposition angribelig, var blevet holdt skjult for bestyrelsen, eller hvis direktionen havde 

videregivet forkert information til bestyrelsen, jf. U 1997.1680 H og U 2011.1052 H.  

 

Der var ikke et krav til bestyrelsen, at de skulle kende alle forhold vedrørende selskabets 

organisation og økonomi. Dog kan man udlede fra retspraksis, at bestyrelsen skulle have så stor en 

indsigt i selskabet på et økonomisk og strategisk plan, at de havde mulighed for at træffe de 

nødvendige dispositioner i tide, således at et tab oftest mulig blev undgået.  

 

I Danmark havde vi tidligere kun en modificeret to strenget ledelsesstruktur. Ledelsen bestod af to 

ledelsesorganer, bestyrelsen og direktionen., jf. ASL § 54, stk. 1 Det var, som tidligere nævnt, 

bestyrelsen der førte tilsyn med direktionen, og som stod for den overordnede og strategiske ledelse, 

mens direktionen stod for den daglige, jf. ASL § 54. Der måtte være personsammenfald mellem 

bestyrelsen og direktionen, hvilket der ikke må være i den rendyrkede to strengede model. Dog 

skulle flertallet af bestyrelsens medlemmer, ikke sidde i direktionen, og en direktør måtte aldrig 

være formand eller næstformand for bestyrelsen, jf. ASL §§ 51, stk. 2 og 56, stk. 1. Der gjaldt også 

et forbud mod arbejdende bestyrelsesformænd i aktieselskaber, jf. ASL § 51, stk. 3. 
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4. Hvad har ændret sig ved ikrafttrædelsen af den nye selskabslov. 
 
Hensigten med at selskabsretten skulle moderniseres, var som tidligere nævnt, at regeringen 

ønskede en mere dynamisk og fleksibel lovgivning, som skabte flere og større muligheder for det 

danske erhvervsliv. Således at Danmark ville blive mere konkurrencedygtigt i en alt mere 

globaliseret forretningsverden.39

 

 Ved indførelsen af den nye selskabslov, er der også sket 

ændringer, som skaber større fleksibilitet og som lader det være op til det enkelte selskab hvorledes 

de skal indrette sig. 

Udover at reglerne for anparts- og aktieselskaber er samlet i en lov, er der sket en del lempelser. 

Selskabskapitalen som stadigvæk er på kr. 500.000 for aktieselskaber, behøver ikke betales ind fuldt 

ud med mindre at ledelsen beslutter at dette skal ske. Dog skal minimum ¼ indbetales. Det er nu 

muligt at have stemmeløse aktier, hvilket det ikke var tidligere. Reglerne for udlodning af 

ekstraordinært udbytte er blevet lempet, således at det kun kræver simpelt flertal i 

generalforsamlingen for at udlodde udbytte. Revisorerklæringerne i forbindelse med udlodning af 

udbytte er desuden blevet afskaffet. Endvidere er det nu muligt at erhverve egne kapitalandele 

udover den gamle grænse på 10 %. Selvfinansiering er også blevet mulig, men aktionærlån er 

stadigvæk forbudte. Udvalget foreslog at aktionærlån skulle tillades. Dette blev dog ikke vedtaget i 

den endelige lov. Reglerne om ledelsesstruktur er også blev ændret, således at det nu er muligt at 

indrette aktieselskabet efter den gamle modificerede tostrengede model eller den rene tostrengede 

model med et tilsynsråd og en direktion.  

 

På nogle områder er tidligere regler blevet skærpet eller præciserede. Kapitaltabsreglerne er f.eks. 

nu blevet ændret til at ledelsen skal reagere såfremt at halvdelen af kapitalen er tabt (som tidligere) 

eller om den når under kr. 62.500 (nyt). Endvidere er reglerne for bestyrelsens opgaver og pligter 

blevet præciserede, hvilket medfør at der er sket ændringer på området for bestyrelsesansvar. 

 

4.1 Corporate Governance 

Udvalget for modernisering af selskabsretten, har i deres arbejde lagt stor vægt på corporate 

governance tankegangen, og de anbefalinger som komiteen for god selskabsledelse har udstedt, 

                                                 
39 Betænkning nr. 1498/2008 s. 15 
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mht. selskabets ledelse.40Anbefalingerne er soft law, og gælder for børsnoterede selskaber. Det 

anbefales dog, at alle selskaber følger regelsættet. Udvalget for modernisering af selskabsretten har 

valgt ikke, at indsætte anbefalingerne i selskabsloven, da udvalget mente at den hidtidige fordeling 

mellem lovgivning og soft law er tilfredsstillende. Endvidere ville udvalget undgå præceptive eller 

deklaratoriske love.41

 

 Anbefalingerne kan dog få betydning ved en erstatningsansvarssag, hvor 

bestyrelsen ikke har handlet i overensstemmelse med god selskabsledelse. Komiteen for god 

selskabsledelse har ingen lovgivningskompetence, og anbefalingerne er således ikke retligt 

bindende, men fungerer som anvisninger dersom der opstår tvivl.  

4.2 Ledelsesstruktur 

Ved selskabslovens ikrafttræden er det blevet muligt at vælge ledelsesstruktur for aktieselskaber. 

De kan nu vælge mellem den rene to strengede model, eller den model som vi kender fra 

aktieselskabsloven, nemlig den modificerede to strengede model. Det er således muligt at vælge en 

ledelsesstruktur efter den tyske rene to strengede model: tilsynsråd og direktion, eller den 

ledelsesstruktur som vi hidtil kender i dansk ret: bestående af en bestyrelse og en direktion, jf. SL § 

111, stk. 1. I den sidstnævnte model, er reglerne fra aktieselskabsloven i store træk videreført. Det 

er kun bestyrelsens handlepligter der er blevet ændret. Reglerne for struktur og personsammenfald 

ved denne model er videreført fra aktieselskabslovene. 

 

Forskellene i ledelsesstruktur mellem de to modeller er i hovedtræk, at bestyrelsen har 

ledelsesopgaver i et aktieselskab, hvilket tilsynsrådet ikke har, jf. SL §§ 111, stk. 1 og 115-116. 

Tilsynsrådet har altså alene en tilsyns- og kontrolfunktion, jf. SL § 116. Endvidere må der ikke være 

personsammenfald mellem tilsynsrådet og direktionen, hvilket der godt må være i begrænset 

omfang mellem bestyrelse og direktion, jf. SL § 111, stk. 1. En direktør må ikke være bestyrelses 

formand eller næstformand, og flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke sidde i direktionen, jf. 

SL § 111, stk. 1, nr. 1. Både tilsynsrådet og bestyrelsen har til opgave at ansætte en direktion, og 

føre tilsyn med aktieselskabet, jf. SL §§ 111, samt 115-116.  

 

Forbuddet mod arbejdende bestyrelsesformænd fra ASL § 51, stk. 3 er videreført i SL § 114. Her 

gælder for både tilsynsråd og bestyrelse, at formanden i børsnoterede eller statslige aktieselskaber 
                                                 
40 http://www.corporategovernance.dk, Betænkning nr. 1498/2008 kapitel 9 om selskabets ledelse 
41 Betænkning nr. 1498/2008, s. 310 

http://www.corporategovernance.dk/�
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ikke må udføre hverv for selskabet, som ikke er en del af hvervet som formand, jf. SL § 114, stk. 1, 

1. pkt. Dog er det mulig for bestyrelsesformanden, men ikke formanden for et tilsynsråd, at udføre 

opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen, jf. SL § 114, stk. 

1, 2. pkt. Dette er jo også i overensstemmelse med at tilsynsrådet ikke har ledelsesopgaver, jf. SL §§ 

111 og 116.  

 

Tidligere i opgaven nævnes at der i nogle selskaber hersker meget aktive bestyrelsesformænd. Både 

Flemming Østergaard ”Don Ø”, som tidligere var bestyrelsesformand for Parken Sport og 

Entertainment A/S, og Per Bjerregaard, som er bestyrelsesformand i Brøndbyernes IF er tidligere 

blevet nævnt. Ved at ændre ledelsesstrukturen i disse selskaber, ved at udskifte deres bestyrelser 

med tilsynsråd, kunne selskabet komme deres aktive bestyrelsesformandsrolle til livs. Det ville jo 

medføre at formændene ikke længere ville få mulighed for at deltage i ledelsen, men kun føre tilsyn 

og kontrol med selskabet. Såfremt dette er ønsket blandt aktionærerne. 

 

Ifølge SE forordningen (Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 om statut for det europæiske 

selskab) artikel 39, stk. 2, kan tilsynsrådet i tilfælde hvor et medlem af direktionens forfald udpege 

et af sine egne medlemmer til at varetage hvervet som medlem af direktionen. I dette tilfælde skal 

medlemmet suspenderes fra tilsynsrådet så længe denne udfør hverv for direktionen. Ifølge 

bemærkningerne til lovforslaget til SL § 114, er sådan en suspension og udpegning mulig, på trods 

af forbuddet mod arbejdende formænd.42

 

 Dvs. at et medlem af tilsynsrådet ville kunne besidde en 

post i direktionen, så længe denne er suspenderet fra sit hverv i tilsynsrådet.  

Udover dette har et medlem af tilsynsrådet ikke repræsentations- og tegningsret, jf. SL § 135, stk. 1 

og 2, hvilket bestyrelsesmedlemmer har. Tilsynsrådet skal fortsat underskrive revisionsprotokol, 

samt årsrapporten. Udover dette er der få tilfælde hvor selskabet tilsynsrådet kan repræsentere 

selskabet. Dersom direktionens medlemmer er inhabile, eller hvis der rejses sag mod medlemmerne 

af selskabets direktion, eller et medlem af direktionen rejser sag mod selskabet, kan tilsynsrådet 

repræsentere selskabet, jf. SL § 135, stk. 4.  

 

                                                 
42 Lovforslag L170, note til § 114. 
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4.3 Bestyrelsens erstatningsansvar 

I udvalget for modernisering af selskabsretten diskuteredes om ansvarsnormen ved 

bestyrelsesansvar skulle ændres - enten til et præsumptionsansvar eller et objektivt ansvar. Flertallet 

mente at både et culpa ansvar med omvendt bevisbyrde, og et objektivt ansvar, ville være for 

byrdefuldt for bestyrelsesmedlemmerne, og at det således ville medføre, at ingen ønsker at påtage 

sig hvervet som bestyrelsesmedlem.43

 

 Derfor valgte udvalget at foreslå at lovgiver skulle bibeholde 

culpanormen. Dette forslag blev også vedtaget i den endelig lov.  

Udvalget foreslog i stedet at bestyrelsens ansvar skulle præciseres, således at bestyrelsens ansvar 

skulle udvides med en række klare og tydelige handlepligter i forhold til tidligere. Dette er også sket 

i den endelige selskabslov. Meningen med præciseringen var, at der ikke skulle herske tvivl om 

hvilke opgaver og pligter bestyrelsen har, og hvornår bestyrelsen ifalder ansvar og den ikke gør.  

Præciseringen skulle modvirke den lempelse, der er sket på andre områder ved indførelsen af 

selskabsloven. Det vil sige at præciseringen kunne tale for at bestyrelsesansvaret er blevet skærpet 

med den nye selskabslovs ikrafttrædelse. Spørgsmålet er således om dette reelt set er tilfældet? 

 

Ifølge SL § 361 skal stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv 

forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, erstatte denne. Det samme gælder når 

skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand. Det vil sige at man har ændret formuleringen en 

smule. For det første har man fjernet, at erstatning af skade tilføjet kapitalejere og tredjemand 

kræver en overtrædelse af denne lov eller selskabets vedtægter. I bemærkningerne til loven 

præciseres, at de gældende regler i aktieselskabslovens kapitel 23 videreføres, dvs. også 

retspraksis.44 Da der er blevet afsagt dom dengang aktieselskabsloven gjaldt, uden specifik 

henvisning til hjemmel i aktieselskabsloven eller i selskabets vedtægter i f.eks. Mindship dommen 

U 2006.243 H45

 

, må ændringen kun være sproglig og uden reel betydning. Det vil sige at selve 

erstatningsansvarsreglen som sådan ikke har medført reelle ændringer.  

Da man fra lovgivers side har valgt at bibeholde culpanormen, er der stadigvæk ligefrem 

bevisbyrde. Det er altså stadigvæk skadelidte der skal bevise at bestyrelsen har handlet uforsvarligt 

eller undladt at handle og at dette har ledt til et tab. Lovgiver har endvidere valgt at beholde det 
                                                 
43 Betænkning nr. 1498/2008 s. 42 
44 Lovforslag L 170. Bemærkninger til § 361, oprindelig til § 376 
45 Gomard Bernhard, 2006, s. 472 
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individuelle ansvar. Det vil sige at hvert enkelt bestyrelsesmedlems handlinger eller undladelser 

stadigvæk vil blive bedømt i en erstatningsansvarssag. 

 

Ligesom var tilfældet under aktieselskabsloven, er listen af personer der kan ifalde ansvar ikke 

udtømmende. Det står i bemærkningerne til selskabsloven, at ”ansvaret knytter sig til udførelsen af 

de omfattede personers hverv, og efter retspraksis kan ansvaret for uforsvarlig ledelse også påhvile 

andre end de registrerede medlemmer af ledelsen, f.eks. kapitalejere eller kreditorer, såfremt de har 

udøvet ledelse på en ansvarspådragende måde.”46

 

Dvs. at ligesom tidligere, kan en aktieejer ifalde 

ansvar med hjemmel i SL § 361, stk. 1, såfremt denne har udført den reelle ledelse i selskabet, jf. 

herom U 1997.364 H Sat air dommen. Ellers kan en kapitalejer kun blive erstatningsansvarlig for 

grov uagtsom eller forsætlig adfærd, som denne har tilføjet selskabet, andre kapitalejere eller 

tredjemand tab, jf. SL § 362, stk. 1. 

Lempelsesreglen i SL § 363 er identisk med den i ASL § 143. Lempelsesreglerne er derfor blevet 

videreført i den nye lovgivning.  

 

Professionsansvar var på tapetet i udvalgets arbejde. De overvejede at stille krav til bestyrelsens 

kvalifikationer. Dog mente udvalget ikke at dette ville være en optimal løsning. De anførte at 

bestyrelsesansvaret var strengt nok i forvejen, og at ansvarsbedømmelsen sker under hensyntagen til 

selskabets individuelle forhold.47

 

 Lovgiver har her været enig og det individuelle ansvar er 

videreført fra aktieselskabsloven. Det vil sige at, også som tidligere, så kan ansvarsbedømmelsen 

være strengere for et bestyrelsesmedlem der er advokat eller revisor, end en der ikke har denne type 

uddannelse bag sig, jf. f.eks. U 2004.2253 H, uden at der dog er tale om et professionsansvar. 

Da der ikke er sket en reel ændring i erstatningsreglen ved indførelsen af den nye selskabslov, må 

man således kigge på de pligter og opgaver bestyrelsen er pålagt i selskabsloven for at kunne 

bedømme om der er sket en skærpelse eller ej af bestyrelsens erstatningsansvar ved selskabslovens 

ikrafttræden. 

 

                                                 
46 Lovforslag L170, Bemærkningerne til § 361, oprindelig § 376 
47 Betænkning 1498/2008 s. 315-316 
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4.4 Bestyrelsens pligter og opgaver 

Bestyrelsens pligter og opgaver er beskrevet i SL §§ 115-116. Endvidere er direktionens opgaver 

indført i to separate regler, jf. SL §§ 117-118. Hele ASL § 54 er blevet overført til selskabsloven. 

Bestemmelsen er dog blevet præciseret, og bestyrelsens pligter og opgaver er nu opstillet i 

punktform. 

 

For bestyrelsen og tilsynsrådet gælder at de nu skal påse at, jf. SL §§ 115 og 116: 

1) bogføring og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold 

er tilfredsstillende 

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller 

3) tilsynsrådet eller bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om 

kapitalselskabets finansielle forhold 

4) direktionen udøver sit hverv på behørig måde, og efter bestyrelsens retningslinjer (OBS og 

efter bestyrelsens retningslinjer gælder KUN for selskaber som er indrettet med en 

bestyrelse og direktion, og altså ikke de selskaber der har et tilsynsråd og direktion, jf. SL §§ 

111, 115 og 116) 

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er 

tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, 

efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet at 

vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er 

forsvarligt. 

 

Reglerne er en præcisering og videreførelse af de hidtidige regler om bestyrelsens opgaver. Det er 

dog gjort nemmere og mere overskueligt at finde ud af hvilke pligter man som bestyrelses- eller 

tilsynsrådsmedlem har, end tidligere. Da tilsynsrådet er noget nyt i dansk ret, kan der givetvis ikke 

videreføres regler fra aktieselskabsloven herom. Begrebet eksisterede jo ikke tidligere. Det må dog 

antages at hidtidig retspraksis fra bestyrelsesanliggender vil blive anvendt for 

tilsynsrådsanliggender, da reglerne for hhv. tilsynsrådets pligter og bestyrelsens pligter er så ens. I 

bemærkningerne til SL § 116 i lovforslaget henvises der endvidere i det hele til SL § 115, nr. 1-5 

med noter48

                                                 
48 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 116 

, hvilket støtter at dette er hensigten. Selvfølgelig kan et medlem af tilsynsrådet ikke 

ifalde ansvar for ikke at have sikret en forsvarlig organisation, eller at have ført tilsyn med om 
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direktionen følger bestyrelsens retningslinjer. Disse to regler gælder nemlig kun for selskaber med 

bestyrelser. 

 

Ad 1) bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en måde, der efter aktieselskabets forhold er 

tilfredsstillende 

Dette er en videreførelse af ASL § 54, stk. 3, 2. pkt. om bogføring og formueforvaltning, og her er 

bestyrelsesansvaret ikke blevet ændret. Direktionen skal sørge for at bogføringen sker under 

iagttagelse af lovgivningen herom og at formueforvaltningen sker på betryggende måde, jf. SL § 

118, stk. 1. Dvs. at bestyrelsens ansvar er her, at føre kontrol med at alt vedrørende bogføring og 

regnskabsaflæggelse foregår på en betryggende måde, og at dette er tilfredsstillende efter 

aktieselskabets forhold. Dette skulle bestyrelsen også gøre i forhold til aktieselskabsloven. 

 

Ad 2) der er etableret de fornødne procedurer for interne kontroller og risikostyring 

Der er ikke nærmere specificeret hvad interne kontroller og risikostyring indebærer i 

bemærkningerne til lovforslaget. Dog forklares det, at der ved formuleringen ”fornødne procedurer” 

tages der hensyn til at der kan være forskellige krav til risikostyring og interne kontroller i 

forskellige typer og størrelser af selskaber. I betænkningen (betænkning nr. 1498/2008) henvises 

mange gange til Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger, og således corporate governance 

tankegangen. Det må derfor formodes at domstolene vil tage udgangspunkt i disse anbefalinger, ved 

bedømmelsen af en evt. erstatningsansvarssag. Komiteen for god selskabsledelse anbefaler, med 

hensyn til intern kontrol og risikostyring, bl.a. at direktionen mindst en gang årligt skal: 

- identificere de væsentligste forretningsmæssige risici

- at direktionen løbende skal 

, der er forbundet med realiseringen af 

selskabets strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen  

rapportere til bestyrelsen om udviklingen indenfor de 

væsentligste risikoområder og overholdelsen af eventuelle vedtagne politikker, rammer mv. 
49

Det kunne derfor tænkes at der med interne kontroller og risikostyring menes: en identifikation af 

forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og åbenhed omkring 

risikostyringen, med fokus på rapportering til bestyrelsen. Dette understreges også af SL §§ 115, 

stk. 1, nr. 3 og 116, stk. 1, nr. 3 hvorefter bestyrelsen løbende skal modtage fornøden rapportering 

om selskabets finansielle forhold. Det er dog stadigvæk en meget fleksibel og bred formulering, og 

 

                                                 
49 www.corporategovernance.dk anbefalingerne s. 19. 

http://www.corporategovernance.dk/�
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det er op til det enkelte selskab at fastlægge hvad det indebærer, og hvor meget risikostyring 

selskabet har brug for. Således giver bestemmelsen store frihedsgrader til det enkelte selskab. 

 

Ad 3) bestyrelsen løbende modtager fornøden rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold 

Dette er en uddybelse af bestyrelsens tilsynspligt, og en præcisering af hvad der gjaldt indtil 

selskabslovens ikrafttræden. Tidligere har der været en række sager, hvor bestyrelsen slet ikke, eller 

ikke har fulgt selskabet tilstrækkelig nok. Her henvises bl.a. til Calypso dommen U 2007.497 H og 

Mindship U 2006.243 H, m.fl. Bestemmelsen præciserer det, der tidligere gjaldt, nemlig at 

bestyrelsen løbende skal følge virksomhedens økonomi. Igen har lovgiver valgt at bruge begrebet 

fornøden, som er et meget elastisk begreb. Her må henvises til bemærkningerne til SL § 115, stk. 1, 

nr. 2, hvorefter der sigtes til at der gælder forskellige krav til forskellige typer selskaber og størrelse 

af selskaber. Dvs. det er op til det enkelte selskab at fastlægge hvor meget rapportering som er 

nødvendig for at kunne føre et tilfredsstillende tilsyn med selskabet og dets direktion. 

 

Ad 4) påse at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og b) efter bestyrelsens retningslinjer 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at bestemmelsen er en kodificering af gældende 

retspraksis på området, som bygger på, at det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger 

direktionen.50

b) efter bestyrelsens retningslinjer. Denne del af bestemmelsen gælder kun for selskaber der har en 

bestyrelse, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1. Dvs. den gælder 

 Endnu en gang er det en præcisering af bestyrelsens tilsynspligt, med en tilhørende 

handlepligt. Begrebet ”behørig måde” er dog et fleksibelt begreb. Der står ikke nærmere hvad der 

menes med begrebet i bemærkningerne til loven. Da rammerne for selskabets virksomhed, formål, 

og mål findes i selskabets vedtægter og i bestyrelsens forretningsorden, må denne bestemmelse 

fortolkes i lyset af selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden, samt om selskabsloven og 

andre regler i øvrigt overholdes.  

ikke for tilsynsrådet

                                                 
50 Lovforslag L170 bemærkningerne til § 115 

. Der er intet nyt med 

bestemmelsen, da direktionen også tidligere skulle følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger, 

jf. ASL § 54, stk.2. Denne del af reglen specificerer dog hvad der skal forstås med begrebet 

”behørig måde”. Bestyrelsen skal jo opstille retningslinjer som direktionen skal følge. Et brud på 

retningslinjerne, må jo medføre at direktionen ikke har udført sit hverv på behørig måde. Dersom 

selskabet har en bestyrelse, findes der således en norm for hvad der menes med behørig måde, som 

ellers skal fastlægges udfra selskabets vedtægter, forretningsorden og selskabsloven i øvrigt. Det vil 
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sige at bestemmelsen er mere konkret for bestyrelser end for tilsynsrådet Det vil således være 

nemmere for en bestyrelse, at tage stilling til og handle ud fra, om direktionen har udført sit hverv 

på behørig måde eller ej, end for tilsynsrådet.  

 

Ad 5) at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt. Se afsnit 4.4 om forsvarligt 

kapitalberedskab. 

4.4.1 Opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktion 

Det er fortsat direktionen der skal varetage den daglige ledelse af selskabet, jf. SL § 117. 

Direktionen skal fortsat følge de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen har givet, jf. SL § 

117, stk. 1. Endvidere betegnes dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning, ligesom 

tidligere, for bestyrelsesanliggender. Sådanne beslutninger kan direktionen kun træffe, såfremt de 

har fået bemyndigelse af bestyrelsen eller bestyrelsens beslutning herom ikke kan afventes uden 

væsentlig ulempe for selskabet, jf. SL § 117, stk. 1. Direktionens opgaver er altså ikke blevet 

ændrede, såfremt at den ledelsesstruktur selskabet har valgt, er med en bestyrelse og en direktion, jf. 

SL § 111, stk. 1, nr. 1 og afsnit 4.3.1.1. 

 

Bestyrelsen har fortsat til opgave at stå for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, jf. 

SL § 115, stk. 1. Tidligere var dette ikke præciseret, men kunne udledes fra de opgaver som 

bestyrelsen ifølge aktieselskabslovgivningen skulle varetage. Her har der altså sket en sproglig 

ændring. Udover dette er opgavefordelingen ikke blevet yderligere præciseret. Det er ikke nærmere 

specificeret hvad der menes med strategisk og overordnet ledelse og hvad der menes med daglig 

ledelse. Det er altså fortsat op til det enkelte selskab at definere hvad overordnet og strategisk 

ledelse versus daglig ledelse indebærer. Ligesom var tilfældet under aktieselskabsloven.  

 

Opgavefordelingen er altså ikke blevet nævneværdigt ændret, men den er præciseret. Reglerne er 

stadigvæk meget fleksible og selskabsloven opstiller blot nogle rammer for hvorledes et selskab 

skal ledes. Resten er op til det enkelte aktieselskab. Indholdet af den overordnede og strategiske 

ledelse må ligesom hidtil være af økonomisk karakter, da bestyrelsen ifølge selskabsloven bl.a. skal 

påse at regnskabsaflæggelse og bogføring sker på en tilfredsstillende måde, at selskabet har et 

forsvarligt kapitalberedskab, jf. SL § 115, stk. 1. Endvidere understreges det, at det er bestyrelsen 

som skal stå for den overordnede ledelse, ved at det er bestyrelsen der skal træffe beslutning om 

dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning, jf. ASL § 111, stk. 1, nr. 1, og at det er 
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bestyrelsen der skal udstede retningslinjer for direktionens ledelse af selskabet, jf. SL § 115, stk. 4. 

Udover dette har bestyrelsen også som tidligere stadigvæk en tilsynspligt med aktieselskabet, jf. SL 

§ 115, stk. 1, nr. 1 og nr. 4. 

 

Som tidligere nævnt, er forbuddet for arbejdende bestyrelsesformænd i børsnoterede aktieselskaber, 

tidligere reguleret i ASL § 51, stk. 3. Reglen er videreført i selskabsloven, jf. SL § 114. Her er der 

ingen ændringer. Bestyrelsesformænd i børsnoterede selskaber må altså stadigvæk ikke udføre 

hverv for selskabet der ikke er en del af hvervet som formand, medmindre formanden bliver 

anmodet om at udføre enkeltstående opgaver for og af bestyrelsen, jf. SL § 114. Endvidere er reglen 

om at flertallet i bestyrelsen skal bestå af ikke direktører, og at en direktør aldrig må være 

bestyrelsesformand eller næstformand, jf. SL § 111, stk. 1 videreført. Her gælder altså samme regler 

som tidligere. 

  

4.4.1.1 Opgavefordelingen mellem tilsynsråd og direktion 
 

Tidligere i opgaven nævnes, at der nu er valgmulighed for indretning af et selskabs ledelse. Har 

selskabet valgt at indrette ledelsesstrukturen således at den består af en direktion og et tilsynsråd, jf. 

SL § 111, stk. 1, nr. 2, er det også direktionens opgave at forestå den strategiske og overordnede 

ledelse, og sørge for en forsvarlig organisation af selskabet, jf. SL § 117, stk. 2. En opgave som 

ellers ligger hos bestyrelsen, jf. SL § 115. Tilsynsrådet skal således ikke, som en bestyrelse skal, 

udarbejde retningslinjer for direktionens arbejde, og ej heller sørge for at selskabet har en forsvarlig 

organisation, jf. SL § 115. Tilsynsrådet har således kun en tilsyns- og kontrolfunktion, og ikke en 

ledelsesfunktion, såsom en bestyrelse har, jf. SL §§ 115-116.  

 

Da tilsynsrådet ikke har en ledelsesfunktion, må deres kontrol og tilsynsopgave værre større end 

den hos bestyrelsen. En bestyrelse deltager jo i ledelsen, og er på den måde mere involveret i og 

opdateret med den daglige ledelse, og kan bedre følge selskabets forhold. Dvs. bestyrelsens 

kontrolopgave sammenflyder med dens ledelsesopgave. Da tilsynsrådet ikke har en ledelsesopgave, 

og derfor ikke har mulighed for at deltage i selskabets ledelse på en sådan måde, fylder 

kontrolopgaven mere, og kræver større ressourcer. Det er derfor vigtigt at tilsynsrådet etablerer et 

ordentligt rapporteringssystem mellem direktionen og tilsynsrådet.  
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Endvidere skal det nævnes at der overhovedet ikke må være personsammenfald i et selskabs 

direktion og tilsynsråd, jf. SL § 111, stk.1, nr. 2, såsom er tilfældet, dersom selskabet har en 

bestyrelse. Udover at tilsynsrådet ikke har en ledelsesopgave, såsom en bestyrelse har, er der ingen 

forskel på de opgaver et tilsynsråd og en bestyrelse skal forestå. 

 

Dersom et selskab har et tilsynsråd, er direktionens opgaver blevet udvidet. Direktionen skal jo 

således også stå for den overordnede og strategiske ledelse, samt at selskabet har en forsvarlig 

organisation, jf. SL § 117, stk. 2. En opgave der ellers ligger hos bestyrelsen.  

 

4.4.2 Forsvarlig organisation 

Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af aktieselskabets virksomhed, jf. SL § 115, stk. 1. 

Tilsynsrådet har ikke en lignende pligt, jf. SL § 116. Dersom et aktieselskab har et tilsynsråd, er det 

direktionen der skal varetage denne opgave, jf. SL § 117, stk. 2. Begrebet forsvarlig organisation er 

et fleksibelt begreb, og kan indebære mange forskellige opgaver. I bemærkningerne til § 115, i 

lovforslaget til selskabsloven, står det at organisation af selskabets virksomhed er, en fastlæggelse 

af hovedlinjerne for, hvordan virksomheden tilrettelægges, herunder hvilke rammer der skal gælde 

for investeringer, hvordan selskabet skal finansieres og hvilke ledelses- og ansættelsespolitikker, 

der skal gælde.51 Dvs. opgaven forsvarlig organisation går hak i hak med de retningslinjer der skal 

udarbejdes til direktionen, og hvad der gjaldt under aktieselskabsloven, hvorefter bestyrelsen skulle 

sikre aktieselskabets økonomiske overlevelse og at det har en positiv økonomisk udvikling, jf. 

herom i afsnit 3.3.2. I bemærkningerne til lovforslaget til selskabsloven præciseres det bedre hvad 

begrebet selskabets organisation indebærer, end var tilfældet tidligere. I Karnovs noter til 

aktieselskabslovens § 54 stk. 1, 2. pkt. om forsvarlig organisation,52

 

 lagdes der kun vægt på at den 

øvrige lovgivning, såsom miljøbeskyttelsesregler, kildeskatteloven og konkurrencelovgivningen 

blev overholdt, og så henviste man i øvrigt til ASL § 140.  

Tidligere var de ti krav, der stilledes til børsnoterede aktieselskabers forretningsorden i ASL  § 56, 

stk. 7, samt hele ASL § 54, med til at præcisere hvad der mentes med forsvarlig organisation. 

Kravene til forretningsordenen er nu blevet væsentlig mindre detaljerede, jf. SL § 130, selvom 

                                                 
51 Lovforslag L170, bemærkninger til § 115 
52 Karnovs noter til Aktieselskabsloven, note nr. 238 
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reglen er en videreførelse af ASL § 56, stk. 7.53 Kravene til indholdet i forretningsorden tager nu 

bedre højde for at der kan råde forskellige forhold og behov i forskellige selskaber. I noterne til SL 

§ 130, stk. 2, står det anført at ”bestemmelsen angiver en række temaer, som det kan være fornuftigt 

for bestyrelsen eller tilsynsrådet at overveje i forbindelse med udformningen af forretningsorden, 

men det er det enkelte kapitalselskabs ønsker og behov der er afgørende.”54

 

 Kravene er således 

blevet lempet, og blevet mere fleksible for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Dog gælder 

reglen til indholdet i forretningsorden nu alle aktieselskaber og ikke kun de børsnoterede og 

statslige sådanne.  

Selvom kravene til forretningsorden er blevet lempede i børsnoterede aktieselskaber, er det til 

gengæld blevet tilføjet to bestemmelser til bestyrelsens opgaver, som tidligere var omfattet af ASL 

§ 56, stk. 7 og således kun gjaldt for statslige og børsnoterede selskaber. Det drejer sig om 

bestemmelsen om at bestyrelsen skal etablere procedurer for risikostyring og interne kontroller, jf. 

SL §§ 115, stk. 1, nr. 2 og, 116, stk. 1, nr. 2, og at bestyrelsen skal sørge for at de modtager den 

fornødne rapportering vedrørende selskabets finansielle forhold, jf. SL §§ 115, nr. 3.og 116, nr. 

3.En præcisering af hvad der tidligere også var tilfældet, jf. U 2007.497 H, m.fl. Udover dette er 

bestemmelsen om at bestyrelsen skal sørge for at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, 

blevet udvidet, jf. SL §§ 115 og 116. Præciseringen af bestyrelsens og tilsynsrådets pligter, 

kompenserer således for den lempelse eller den øgede frihed det enkelte selskab har i forholdet til 

indholdet af forretningsorden. Nogle af de opgaver som bestyrelsen i et børsnoteret eller statsligt 

aktieselskabs tidligere skulle foretage sig i forhold til selskabets forretningsorden, jf. ASL § 56, stk. 

7, er nu gjort direkte lovpligtige for bestyrelser i alle aktieselskaber.  

 

Der er sket en præcisering af hvad begrebet forsvarlig organisation indebærer. Om dette er en 

skærpelse af bestyrelsesansvaret, er dog tvivlsomt. 

 

4.5 Forsvarligt kapitalberedskab  

Tidligere skulle bestyrelsen tage stilling til om kapitalberedskabet til hver en tid var forsvarligt i 

forhold til selskabets drift, og påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleredes på en efter 

selskabets forhold tilfredsstillende måde, jf. ASL § 54, stk. 3. Dette gælder stadigvæk, jf. SL §§ 
                                                 
53 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 130  
54 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 130 
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115, nr. 1 og 5, samt SL § 116, nr. 1 og 5. Bestemmelsen er dog blevet udvidet til; at bestyrelsen nu 

også skal påse at der er tilstrækkelig likviditet i selskabet til at opfylde nuværende og fremtidige 

forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til 

at vurdere selskabets økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er 

forsvarligt, jf. SL §§ 115, nr. 5 og 116, nr. 5.  

 

Det er ikke konkretiseret, hvad der skal forstås med forsvarligt kapitalberedskab, ligesom ej heller 

var tilfældet under aktieselskabslovens regime. Det ville også være umuligt at definere helt konkret, 

da selskaber er meget forskelligt indrettede, og har forskellige behov. Tidligere kiggedes der på de 

andre bestemmelser i aktieselskabsloven, hvilken type selskab der var tale om, samt retspraksis, for 

at udlede om bestyrelsen havde levet op til kravet om et forsvarligt kapitalberedskab. Bestyrelsen 

skulle tidligere have en så stor økonomisk og strategisk indsigt i selskabet, at de havde mulighed for 

at træffe de nødvendige dispositioner i tide, således at et tab så vidt muligt blev undgået. Der skulle 

dog være plads til forretningsmæssige fejlskøn. Bestemmelsen i ASL § 54, stk. 3 er blevet fortolket 

således, at det først var ansvarspådragende når selskabet stiftede mere gæld, efter at det burde stå 

klart for bestyrelsen at dette vil medføre tab for kreditor jf. U 19981137 H (fodboldselskabet), eller 

når selskabet indgik en aftale med en bestemt leverandør eller financier, på et tidspunkt hvor det 

stod klart at selskabet ikke længere var betalingsdygtigt, jf. U 1982.595 H (Bønnelycke), eller hvis 

bestyrelsen helt har undladt at følge virksomheden, og derfor ikke er grebet ind hvor de burde have 

gjort det, som i tilfældet med Calypso U 2007.497 H og Mindship U 2006.243 H, m.fl., og jf. mere 

herom i afsnit 3.3.3.55

 

 

I udvalget for modernisering af selskabsretten diskuteredes hvad det vil sige, at have et forsvarligt 

kapitalberedskab. Udvalget mente at begrebet kapitalberedskab indikerer, at bestyrelsen skal sikre, 

at selskabet til enhver tid i første række råder over de fornødne likvide ressourcer og i anden række 

den fornødne egenkapital i forhold til dets løbende drift og nuværende og fremtidige 

forpligtelser.56

                                                 
55 Gomard, B, 2006, s. 479 

Det vil sige, at selskabet på den ene side skal have tilstrækkelig likviditet og 

egenkapital til at kunne modstå midlertidige fald i indtjeningen. På den anden side skal dette ikke 

føre til, at selskaberne oparbejder en unødvendig stor likviditet og egenkapital, som står passivt hen. 

De skal kort fortalt, løbende holde øje med selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling, og 

56 Betænkning nr. 1498/2008, s. 302 
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løbende tage stilling til om situationen er økonomisk forsvarlig.57 Dette er i overensstemmelse med 

hvad der tidligere gjaldt. Udover dette lagde udvalget for modernisering af selskabsretten vægt på, 

at vurderingen af, om et kapitalberedskab er forsvarligt eller ej, skal være fremadrettet. Det vil sige, 

at der skal kigges på selskabets budgetter, forretningsgrundlag mv. i vurderingen heraf, og der skal 

løbende ske en vurdering af om der er balance mellem selskabets aktivitet og dets kapital.58

 

Det er 

således blevet præciseret, hvad bestyrelsen skal have for øje, når de skal sørge for et forsvarligt 

kapitalberedskab, uden at bestemmelsen er blevet så konkret, at den ikke tager højde for selskabers 

forskellighed. 

Bestemmelsen om forsvarligt kapitalberedskab er blevet præciseret, men spørgsmålet er om 

bestemmelsen har medført en ændring i retstilstanden, således at bestyrelsesansvaret er blevet 

skærpet? I  bemærkningerne til loven står det, at hensigten med bestemmelsen i SL §§ 115, stk. 1, 

nr. 5 og 116, stk. 1, nr. 5, ikke er en skærpelse af eksisterende retstilstand for så vidt angår ledelsens 

ansvar overfor kreditorerne i tilfælde af selskabets konkurs. Der er tale om en præcisering af, hvad 

det indebærer når bestyrelsen skal påse, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt.59 Dog er 

bestemmelsen udformet således at bestyrelsen til enhver tid er forpligtet at vurdere den økonomiske 

situation og sikre

                                                 
57 Betænkning nr. 1498/2008, s. 302 

, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Såfremt at bestemmelsen 

fortolkes fuldstændig efter ordlyden, er der jo her sket en skærpelse. Der er således indført et 

objektivt ansvar, hvorefter man altid vil ifalde ansvar, såfremt at kapitalberedskabet ikke til hver en 

tid er forsvarligt. Dette ville være et opgør med princippet om the business judgment rule, og det 

ville således være et krav at aktieselskaber altid skal have en positiv regnskabsmæssig bundlinie. 

Endvidere skal bestyrelsen nu også påse, at der er tilstrækkelig likviditet i selskabet til at opfylde 

nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, jf. SL §§ 115, stk. 1, nr. 5, 

2.pkt og 116, stk. 1, nr. 5, 2.pkt. Dette taler også for, at der er sket en skærpelse af ansvaret, da det 

jo er en indikation af at selskabet skal sørge for at der er tilstrækkelige midler til at opfylde 

fremtidige forpligtelser, som udpensles med at bestyrelsen til enhver tid skal sikre et 

tilstedeværende kapitalberedskab. Læser man betænkningen for modernisering af selskabsretten, og 

bemærkningerne til lovforslaget, kan det med sikkerhed udledes at dette i hvert fald ikke er 

hensigten. Desuden gjaldt likviditetskriteriet også tidligere ved kravet om at bestyrelsen skulle tage 

58 Betænkning nr. 1498/2008, s. 302 
59 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 115 
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stilling til at selskabet til hver en tid havde et forsvarligt kapitalberedskab, jf. ASL §  54, 

stk. 3, og afsnit 3.3.3. 

 

I bemærkningerne til lovforslaget står det bland andet: ”at den foreslåede bestemmelse ikke kan 

antages at føre til et generelt skærpet ansvar for aktieselskabets kapitalisering. For så vidt angår 

ledelsesansvaret, kan bestyrelsen alene pålægges et erstatningsansvar, hvis der foreligger en 

erstatningspådragende adfærd, hvilket bedømmes efter culpa normen.”60 Det står endvidere at: 

”Ledelsens ansvar for selskabets forsvarlige kapitalberedskab indebærer også et ansvar for 

selskabets drift og dermed en pligt til at standse virksomhedens drift, når en forsvarlig videreførelse 

ikke længere er mulig, og at der ikke er tale om en skærpelse af eksisterende retstilstand for så vidt 

angår ledelsens ansvar i tilfælde af selskabets konkurs.”61

  

 Det vil sige at et ansvar i forhold til 

forsvarligt kapitalberedskab, først kan komme på tale, dersom bestyrelsen burde have indset at 

selskabet ikke kan reddes, og de således burde have standset driften. Dette er et udtryk for, at det 

som hidtil har gældt er videreført, at princippet om the business judgement rule stadigvæk gælder i 

danske ret, og det taler imod at SL §§ 115, stk. 1, nr. 5 og 116, stk. 1, nr. 5 skal fortolkes som et 

objektivt ansvar.  

I bemærkningerne til lovforslaget står det, at bestyrelsen løbende bør vurdere kapitalselskabets 

finansielle stilling, og i bestemmelsen skal derfor indfortolkes en handlenorm knyttet til et 

likviditetskriterium.62

 

 Dette er i overensstemmelse med, at et ansvar først kan komme på tale, 

såfremt bestyrelsen fortsætter driften, dersom de burde have indset at dette ikke var forsvarligt. 

Ligesom var tilfældet tidligere. Dette taler for, at der ikke er tale om et objektivt ansvar, og at der er 

plads til forretningsmæssige fejlskøn i bestyrelser. 

Hensigten med selve moderniseringen af selskabsretten, var bl.a. at Danmark skulle blive mere 

konkurrencedygtigt i et internationalt perspektiv. En indførelse af et objektivt ansvar, hvorefter 

bestyrelsen ifalder ansvar, dersom de ikke til hver en tid har sikret et forsvarligt kapitalberedskab, 

taler jo direkte imod hensigten. Det ville jo medføre, at det er uattraktivt at sidde i bestyrelsen i en 

virksomhed, der er forbundet med nogen form for risiko i Danmark. Der vil altid være en vis risiko 

ved at drive virksomhed, og således også at sidde i bestyrelsen i et aktieselskab.  

                                                 
60 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 115 
61 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 115 
62 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 115 
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Det er dog domstolene der fortolker loven, og om de vil fortolke bestemmelsen hundrede procent 

efter dets ordlyd, og ikke efter hensigten med reglen, vil tiden vise. Det er dog min overbevisning, 

at der fortsat er tale om et culpa ansvar, og at det er bestyrelsens ansvar til hver en tid at tage stilling 

til om kapitalberedskabet er forsvarligt, og handle på dette, frem for at til hver en tid sikre at det 

tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. 

 

4.5.1 Kapitaltabsreglen 

Bestyrelsens har også pligt til at sikre, at generalforsamling, afholdes senest 6 måneder efter at det 

konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af selskabets tegnede kapital 

(uanset om hele den tegnede selskabskapital er blevet indbetalt eller ej), eller om den er mindre end 

62.500 kr., jf. SL § 119. Der er her tale om en videreførelse af kapitaltabsreglen i ASL § 69a. Dog 

er der nu tale om selskabets egenkapital i stedet for som tidligere aktiekapital, samt at der også er 

indført en nedre beløbsgrænse.  

 

Kapitaltabsreglen er uændret, og retstilstanden for aktieselskaber er den samme som før 

selskabslovens ikrafttræden.63

 

 Dog med den forskel  at bestyrelsen, uanset selskabskapitalens 

størrelse har pligt til at reagere om denne når under 62.500 kr.  

Det, at man har udskiftet aktiekapital med egenkapital i lovteksten, må alene anses for at være en 

sproglig ændring, da anpartsselskaber også er omfattet af reglen, og de naturligt nok ikke hare en 

aktiekapital. Udover dette er det ledelsen i et selskab, som skal sørge for at generalforsamlingen 

afholdes. Der tages ikke stilling til hvilket ledelsesorgan, som skal indkalde til generalforsamling. 

Det påhviler således både direktionen og bestyrelsen at reagere ved kapitaltab.  

 

Tidligere var det bestyrelsen der skulle redegøre for selskabets økonomiske stilling ved 

generalforsamlingen, og stille forslag til de foranstaltninger der burde træffes, jf. ASL § 69 a. Nu 

ligger denne opgave hos det centrale ledelsesorgan, dvs. hos direktionen i aktieselskaber, jf. SL § 

119, 3. pkt. Da, eventuelle foranstaltninger der skal foretages, når et selskab har tabt over halvdelen 

af dets kapital, må anses at være dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning, jf. SL § 117, 

                                                 
63 Lovforslag L170, bemærkninger til § 119 
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stk. 1, 3. pkt., vil bestyrelsen skulle tage stilling til de dispositioner der skal foretages, såfremt 

ledelsesstrukturen i SL § 111, stk.1, nr. 1 er valgt. Derfor vil ændringen ikke have en reel 

betydning, bortset fra at det nu er en direktør der redegør for den økonomiske stilling på 

generalforsamlingen, i stedet for et bestyrelsesmedlem. 

 

4.6 Sammenfatning 

Ved selskabslovens ikrafttrædelse blev selskabsretten moderniseret. Dette er sket ved at nogle 

lovregler er blevet lempede. I forhold til bestyrelsesansvaret, er der nu valgfrihed med hensyn til 

ledelsesstrukturen. Et aktieselskab kan således vælge mellem en rendyrket to strenget model, med et 

tilsynsråd og en direktion, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 2, eller den gamle model som vil kender fra 

aktieselskabsloven, med en bestyrelse og en direktion, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1. I 

tilsynsrådsmodellen må der ikke være personsammenfald mellem tilsynsråd og direktion, jf. SL § 

111, stk. 1, nr. 2. Tilsynsrådet har heller ikke, såsom bestyrelsen har, ledelsesopgaver. 

Medlemmerne af tilsynsrådet har kun en tilsyns- og kontrolpligt, og skal således ikke forestå den 

overordnede og strategiske ledelse, eller påse at selskabet har en forsvarlig organisation, som en 

bestyrelse skal, jf. SL §§ 111, stk. 1, nr. 1 og 115. En bestyrelse skal udstede retningslinjer for 

direktionens arbejde, og sørge for at direktionen følger disse, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 3. Dette skal 

tilsynsrådet heller ikke påse. Udover disse tre punkter, er der ingen forskel i de opgaver, som er 

pålagt en bestyrelse og et tilsynsråd. Ej heller erstatningsansvarsnormen. Reglerne vedrørende den 

ledelsesstruktur der omfatter en bestyrelse og direktion er uændret, fra det der gjaldt under 

aktieselskabsloven. 

 

Lovgiver har valgt at erstatningsansvaret for bestyrelser skal være uændret. Således gælder der 

stadigvæk et culpa ansvar for bestyrelser, jf. SL § 361. Culpa ansvaret gælder også for tilsynsrådet. 

Bestyrelsesansvaret er stadigvæk individuelt, og der er ej heller tale om et professionsansvar. Dog 

kan et medlem med særlige kvalifikationer, ligesom tidligere, dømmes efter en strengere 

culpabedømmelse, da denne i den givne situation burde have vidst bedre, som led af 

kvalifikationerne, jf. U 20042253 H. Et erstatningsansvar kan stadigvæk lempes efter samme 

præmisser som tidligere, jf. SL § 363. 
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Der er dog sket andre ændringer som kan påvirke culpabedømmelsen. Bestyrelsens pligter er blevet 

præciserede. Bland andet er de nu opstillede i punktform, bestående af fem specifikke handlepligter. 

Bestyrelsen skal påse at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en efter aktieselskabets 

forhold tilfredsstilende måde, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne 

kontroller, at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om aktieselskabets 

finansielle stilling, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde, og at aktieselskabets 

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, jf. SL §§ 115 og 116. 

 

Der er intet nyt med hensyn til det første punkt, at bogføring og regnskabsaflæggelse skal foregå på 

en tilfredsstillende måde. Dette gjaldt også tidligere. Dog hed det tidligere bogføring og 

formueforvaltning jf. ASL § 54, stk. 3. Lovgiver har valgt at præcisere, at det er bogføring og 

regnskabsaflæggelse, som der særligt skal holdes øje med, og som således var en del af det gamle 

begreb formueforvaltning. Med hensyn til, at der skal etableres fornødne procedurer for 

risikostyring og interne kontroller, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 2, gjaldt også dette tidligere for 

børsnoterede og statslige aktieselskaber, jf. ASL § 56, stk. 7. Nu skal alle aktieselskaber tage stilling 

til det. Det er dog ikke nærmere specificeret hvad der skal forstås ved interne kontroller og 

risikostyring. Det er op til selskabet at fastlægge, hvad der skal forstås hermed, og hvor meget der 

skal gøres ud af, selve risikostyringen og de interne kontroller. Sammenholder man SL §§ 115, nr. 3 

og 116, nr. 3 vedrørende risikostyring og kontrol, med SL §§ 115, nr. 2 og 116, nr. 2, vedrørende 

rapportering, så tyder det på, at bestyrelsens tilsynsfunktion understreges og det, at bestyrelsen 

løbende skal holde øje med de overordnede risici, bogføring, regnskab og generelt de finansielle 

forhold, udpensles. Det vil sige, at lovgiver understreger at bestyrelsen løbende skal holde øje med 

de finansielle forhold i selskabet. Dette er også en præcisering af tidligere retspraksis, hvor det har 

været ansvarspådragende for bestyrelsen ikke at løbende følge selskabet, jf. U 2006. 243 H og U 

2007.497 H, m.fl. 

 

Endvidere så skal bestyrelsen, jf. SL §§ 115, stk. 1, nr. 4 og 116, nr. 4, påse at direktionen udfør sit 

hverv på behørig måde. Dette er en kodificering af hvad der tidligere gjaldt, og ifølge 

bemærkningerne til lovforslaget, så bygger denne bestemmelse på at det er bestyrelsens der ansætter 

og afskediger direktionen.64

                                                 
64 Lovforslag 170, bemærkningerne til § 115 

 Det vil sige, her er der blevet tillagt bestyrelsen en decideret 

handlepligt. Dersom de andre regler i aktieselskabsloven, selskabets vedtægter, forretningsorden - 
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og for bestyrelsens vedkommende, men ikke tilsynsrådet også hvis de opstillede retningslinjer - 

ikke følges, så har bestyrelsen en pligt til at reagere, og i sidste ende afskedige direktionen, for ikke 

selv ifalde ansvar, såfremt der opstår et tab.  

 

Bestemmelsen om forsvarligt kapitalberedskab, er blevet yderligere præciseret. Bestyrelsen skal 

nu påse, at selskabet har tilstrækkelig likviditet til at opfylde aktieselskabets nuværende og 

fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og aktieselskabet er således forpligtet til at 

vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalselskab er forsvarligt, jf. 

SL §§ 115, nr. 5 og 116, nr. 5, mod tidligere kun at tage stilling til om kapitalberedskabet til hver 

en tid var forsvarligt. Dette tyder på, at der her er sket en skærpelse af ansvaret, da lovgiver har 

valgt at bestyrelsen skal sikre, at kapitalberedskabet til hver en tid er forsvarligt. Fortolkes 

sætningen skal sikre at kapitalberedskabet til hver en tid er forsvarligt, efter ordlyden, er der tale 

om et objektivt ansvar. Dog står det i bemærkningerne til lovforslaget, at der med den ændrede 

formulering af bestemmelsen i forhold til de gældende regler ikke tilsigtes en skærpelse af den 

eksisterende retstilstand for så vidt angår ledelsens ansvar over for kreditorerne i tilfælde af 

selskabets konkurs. Der er tale om en præcisering af, hvad det indebærer, når ledelsen skal påse, 

at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt.65Kravet om at bestyrelsen skal sørge for, at 

selskabet til hver en tid har den nødvendige likviditet, gjaldt også tidligere.66Sammenholdes dette 

med, at bestyrelsesansvaret er et culpaansvar i medfør af SL § 361, er der således ikke tale om et 

objektivt bestyrelsesansvaret. Der er blot tale om en præcisering af hvad ledelsen skal påse for at 

sikre at kapitalberedskabet til hver en tid er forsvarligt. Det vil sige at et ansvar ifaldes stadigvæk 

først på det tidspunkt, hvor fortsat drift ville medføre tab for kreditorerne, og princippet om the 

business judgement rule gælder stadigvæk i dansk ret. Bestemmelsen skal blot sikre, at et 

aktieselskabs kapitalgrundlag ikke undermineres, uden at bestyrelsen har været opmærksom på 

eller vidende om den mindskede soliditet eller væsentlige risici, som direktionen er bekendt med.67

 

  

Udover dette er kapitaltabsreglen blevet ændret. Der skal nu reageres hvis egenkapitalen er blevet 

halveret, eller er under kr. 62.500, jf. SL § 119.  

                                                 
65 Lovforslag 170, bemærkningerne til § 115 
66 jf. herom i afsnit 3.3.3 
67 Lovforslag 170, bemærkningerne til § 115 
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5. Er bestyrelsesansvaret blevet skærpet? 

Som tidligere nævnt, er det med selskabslovens ikrafttrædelse blevet muligt, at købe egne aktier 

udover den gamle grænse på 10 %, jf. SL 197. Erhvervelsen må dog ikke overstige selskabets frie 

reserver, jf. SL §§ 197, stk. 1 og  182, stk. 3. Selvfinansiering er også blevet muligt, jf. SL § 206, 

stk. 2. Endvidere behøver ikke hele selskabskapitalen være indbetalt. Det er nu kun nødvendigt at 

indbetale 25 % af selskabskapitalen, jf. SL § 33. Der er altså en del forbud, der er blevet lempede. 

Dette medfør flere punkter, som bestyrelsen skal vurdere i forhold til om de er forsvarlige eller ej. 

Bestyrelsen har således fået et større ansvarsområde, og der er således flere forhold, som 

bestyrelsesmedlemmerne skal skønne til. Beslutninger, som de tidligere slet ikke har skullet tage 

stilling til, og som kræver en vis professionalisme fra medlemmernes side. Der stilles samtidig, af 

diverse gode grunde, ikke krav om at bestyrelsesmedlemmer skal være professionelle, og ej heller 

har man valgt at skærpe ansvarsnormen i bestyrelsesansvaret. Spørgsmålet er således om 

præciseringen af bestyrelsesansvaret kompenserer for den øgede frihed, således at kreditorerne 

opnår samme beskyttelse som tidligere, og om bestyrelsesansvaret er blevet skærpet som led af 

udvidelsen af ansvarsområder?  

5.1 Bestyrelsesansvaret  

Selve bestyrelsesansvaret er ligesom tidligere underlagt en culpa ansvarsnorm. I 

culpabedømmelsen, skal nu medtages en række handlepligter, som er blevet præciserede i forhold 

til tidligere. De fleste af bestyrelsens handlepligter som er indført med selskabsloven, er dog en 

præcisering af hvad der tidligere gjaldt udfra retspraksis. Det vil sige at flertallet af handlepligterne 

har ikke medført en ændring af selve bestyrelsesansvarsnormen. Ved indførelsen af selskabsloven 

er der dog sket lempelser, med hensyn til selvfinansiering, erhvervelse af egne aktier og indskud af 

selskabskapitalen. Disse lempelser udvider bestyrelsens ansvarsområder. Tidligere, behøvede de jo 

slet ikke tage stilling til selvfinansieringsproblematik, da der her var et forbud. Ej heller behøvede 

bestyrelsen være oplyst mht. om hele selskabskapitalen ikke er indbetalt, kan medføre et økonomisk 

problem, da det tidligere forholdt sig sådan, at hele selskabskapitalen skulle indbetales. Der er 

således flere forhold en bestyrelse skal tage stilling til, eller i hvert fald føre tilsyn med, end 

tidligere. Denne slags udvidelse kan i sig selv skærpe bestyrelsesansvaret. I hvert fald øger det 

kravene til, det som bestyrelsen skal sætte sig ind i, for at overholde de pligter medlemmerne har 

ifølge, SL §§ 111, 115 og 116. Dette stiller krav til at bestyrelser generelt skal være mere oplyste, 
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således at de bedre kan tage stilling til, om selskabet skal forsætte driften eller ej, såfremt selskabet 

er i økonomisk uføre. Spørgsmålet er, om dette reelt set skærper bestyrelsesansvaret. 

 

Da reglen om forsvarlig kapitalberedskab, jf. ASL § 54, stk. 3, og kravene til børsnoterede 

aktieselskabers forretningsorden, jf. ASL § 56, stk. 7, blev indført i aktieselskabsloven i 1992, blev 

det diskuteret om de nye udførlige handlepligter bidrog til et skærpet ansvar. Professor dr. Jur. 

Bernhard Gomard beskrev ændringerne som pædagogiske illustrationer af, hvad der er forsvarlig 

handlemåde for medlemmerne af bestyrelsen på forskellige områder, som forklarer, men ikke 

ændrer indholdet af den almindelige erstatningsregel om ansvar for skyld.68

 

 Han mente ikke, at 

ændringen havde en væsentlig indflydelse på ansvaret, og at der således var sket en skærpelse heraf. 

Handlepligterne, der blev indført i aktieselskabsloven i 1992, blev indført i selskabernes 

forretningsorden, jf. ASL § 56, stk. 7. Forretningsorden kan ikke fortolkes på samme måde som en 

lovregel. En regel i forretningsorden kan bestyrelsen fravige, dersom de mener at dette er 

nødvendigt, uden at der er sket et lovbrud. En lovregel kan ikke fraviges i den forstand. Selvom jeg 

er enig med Gomards synspunkt, og at dette kan overføres til indførelsen af de nye handlepligter 

som bestyrelsen skal påse i forhold til selskabsloven, kan det, at handlepligterne nu er indført som 

deciderede bestemmelser i loven, dvs. lovpligter, tale for, at der alligevel er sket en skærpelse af 

bestyrelsesansvaret. 

De fleste handlepligter, som bestyrelsen er blevet pålagt ved selskabslovens ikrafttrædelse, er dog 

kodificeringer af hvad der tidligere gjaldt. Dersom en skærpelse evt. kunne komme på tale, er 

handlepligten om, at bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for intern 

kontrol og risikostyring, jf. SL §§ 115, stk. 1, nr. 2 og 116, stk. 1, nr. 2, samt reglen om forsvarligt 

kapitalberedskab, jf. SL §§ 115, stk.1, nr. 5 og 116, stk. 1, nr. 5. Tidligere fandtes der også en 

handlepligt vedrørende interne kontroller og risikostyring. Den skulle dog være en del af 

forretningsorden, jf. ASL § 56, stk. 7 og gjaldt altså kun børsnoterede eller statslige aktieselskaber. 

Bestemmelsen i selskabsloven, er nu blevet indsat som en lovpligt for alle aktieselskaber, men 

reglen er ikke nærmere specificeret. Den skal nærmere ses i lyset af, at man fra lovgivers side 

ønsker at sikre sig at bestyrelsen i aktieselskaber rent faktisk følger selskabets økonomiske 

udvikling og finansielle forhold. Bestemmelsen, skal sammenholdes med reglen i SL §§ 115, stk. 1, 

nr. 3 og 116, stk. 1, nr. 3 om at bestyrelsen skal sikre sig et fornødent rapporteringssystem, og 
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kunne forholde sig kritisk hertil. Bestemmelsen stiller større krav til bestyrelsens 

informationsniveau, og præciserer bestyrelsens tilsynspligt, men det er usandsynligt at den rykker 

nævneværdigt på niveauet for selve ansvaret. 

 

Med hensyn til bestemmelsen om forsvarligt kapitalberedskab, jf. SL §§ 115, stk.1, nr. 5 og 116, 

stk. 1, nr. 5, er det tidligere i opgaven blevet diskuteret, om reglen i medfør af dens ordlyd, medfør 

en skærpelse af ansvaret. Da, det i bemærkningerne til lovforslaget er fremsat, at bestemmelsen blot 

er en præcisering af hvad det indebærer, når bestyrelsen skal påse at kapitalberedskabet til hver en 

tid er forsvarligt, og ikke er en skærpelse af ansvaret. Endvidere, at hensigten er, at bestemmelsen 

skal sikre at kapitalgrundlaget i selskabet ikke undermineres, uden at bestyrelsen har været 

opmærksom på eller vidende om den mindskede soliditet eller væsentlige risici, som direktionen 

eller andre i aktieselskabet er bekendt med, taler bestemmelsen ikke for en egentlig skærpelse af 

ansvaret.69

 

 

Der er således ikke sket nogen væsentlig ændring af selve ansvaret, men de nye bestemmelser 

tydeliggør og understreger snarere de pligter, som også tidligere påhvilede bestyrelsen. 

Selskabslovens ikrafttrædelse har medført, at bestyrelsens ansvarsområde er blevet større. Der er 

således flere områder, som et bestyrelsesmedlem skal holde øje med og være opdateret indenfor end 

tidligere, selvom ansvarsnormen er den samme. Dette  skærper ikke ansvaret i en væsentlig 

forstand, men som Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumbeerg-Müller så passende fremførte det 

i deres bemærkninger til den ny aktieselskabs- og anpartsselskabslov i erhversjuridisk tidskrift, så 

gælder den gamle grundsætning om, at det ikke er ansvarspådragende at være dum, men det bliver 

ikke lettere i fremtiden, at gemme sig bag ved denne klausul.70

5.2 Særligt om tilsynsrådet 

Handlepligterne og udvidelsen af 

bestyrelsens ansvarsområde, rykker således på den margin, for hvornår bestyrelsens fejlskøn er 

acceptable. 

Ved ikrafttrædelsen af den ny selskabslov, blev det muligt at vælge mellem en to strenget 

ledelsesstruktur og den hidtidige ledelsesstruktur i et aktieselskab. Caspar Rose har fremført megen 

kritik af den to strengede model, dvs. dersom selskabet vælger at have et tilsynsråd i stedet for en 

bestyrelse, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 2. Han mener at tilsynsrådet kan sammenlignes med et skrumpet 
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repræsentantskab, der har meget begrænset magt og indflydelse. Caspar Rose, mener at kontrollen i 

danske repræsentantskaber ikke har været særlig effektiv, grundet en ”free rider problematik”, 

hvorefter alle forventer at alle andre tager initiativ, hvilket resulterer i at ingen gør det.71Han synes 

endvidere, at tilsynsrådet findes for langt væk fra virksomheden, da rådet ikke sidder med 

selskabets strategiske ledelse, og det derfor vil være svært for tilsynsrådet at føre en effektiv kontrol 

med direktionen. Endvidere får tilsynsrådet i stort set alle deres beslutningsgrundlag fra direktionen. 

Dette, mener Casper Rose, medfører at den reelle mulighed for at tilsynsrådet kan føre en effektiv 

kontrol med direktionen kan blive illusorisk.72

 

  

At tilsynsrådet skulle være et skrumpet repræsentantskab er jeg uenig i. Tilsynsrådet er pålagt flere 

reelle handlepligter, jf. SL § 116, end hvad repræsentantskabet var, jf. ASL § 59. Dette medfør at 

tilsynsrådet er pålagt en strengere culpabedømmelse, der således tvinger dem til at i videre 

udstrækning føre kontrol med selskabet. Det, der adskiller bestyrelsen fra tilsynsrådet, er kravet til 

at de skal forestå den strategiske ledelse af selskabet. Bestyrelsen, vil således automatisk have et 

større indblik i virksomheden, end tilsynsrådet. Dette medfør at bestyrelsen, på et tidligere 

tidspunkt, vil have mulighed for at reagere og handle over for økonomisk uføre, eller uforsvarlige 

dispositioner, end hvad et tilsynsråd vil have. Bestyrelsen er således mere proaktiv end et tilsynsråd. 

Endvidere ville det være nemmere for en bestyrelse, at reagere på direktionens ubehørige måde at 

udføre sit hverv på, da bestyrelsen har opstillet retningslinjer og anvisninger for direktionens hverv, 

jf. SL § 115, nr. 4. Et tilsynsråd har ikke, og skal ikke opstille sådanne retningslinjer, jf. SL § 116, 

nr. 4, da det er en ledelsesopgave. I bedømmelsen af om direktionen har handlet på behørig måde, 

har de således færre muligheder for at begrunde en evt. afskedigelse, end en bestyrelse har. 

Bekymringen går således på, at der vil gå længere tid, før tilsynsrådet vil have mulighed for at 

handle på et uforsvarlig forhold, i forhold til hvornår bestyrelsen vil gøre det. Dette kan være 

forskellen på om et selskab på vej i økonomisk uføre, kan reddes eller ej.  

 

Omvendt så gør adskillelsen mellem en direktion og et tilsynsråd, at tilsynsrådet ikke i samme 

forstand kan overtales til, at uforsvarlige dispositioner rent faktisk er forsvarlige af en 

overbevisende direktør, og derfor undlade at handle. Endvidere kan man med et tilsynsråd komme 

arbejdende bestyrelsesformænd til livs, da der jo ikke må være personsammenfald mellem 

tilsynsråd og direktion, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 2. Der er helt klart fordele og ulemper ved begge 
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ledelsesstrukturer. Udvalget for modernisering af selskabsretten, havde da heller ikke noget held 

med at fastlægge hvilken ledelsesstruktur, der var bedre frem for en anden. Der er intet der tyder på, 

at der skulle være et skærpet ansvar for bestyrelsen i forhold til tilsynsrådet, udover at bestyrelsen 

også skal forestå den strategiske og overordnede ledelse, samt påse at selskabet har en forsvarlig 

organisation, jf. SL § 115. Ej heller er der noget der tyder på at der skulle være et skærpet ansvar for 

tilsynsrådet i forhold til bestyrelsen. Selvom tilsynsrådet ikke har ledelsesopgaver, vil 

tilsynsrådsmedlemmerne kunne ifalde ansvar for direktionens uforsvarlige dispositioner, såfremt de 

ikke griber ind overfor disse, jf. SL § 116, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at et tilsynsråd således har et 

indirekte ledelsesansvar. 

 

Om et selskab er indrettet med et tilsynsråd eller ej, indebær hverken en skærpelse eller lempelse af 

selve ansvaret, i forhold til bestyrelsesansvaret under aktieselskabslovens regime. Tilsynsrådet skal 

opnå samme tilsynsniveau, som en bestyrelse skal, selvom de ikke har en direkte ledelsespligt.73 

Om domstolene vil fortolke bestyrelsesansvaret strengere, end tilsynsrådsansvaret, således at 

aktionærer og kreditorer opnår bedre beskyttelse ved den modificeret ledelsesstruktur end ved den 

rene to strengede, vil tiden vise. Dog er det min opfattelse, at der i betænkningen for modernisering 

for selskabsretten, og i bemærkningerne til lovforslaget74

5.3 Sammenfatning 

 lægges op til at der skal stilles samme 

krav til bestyrelsens og tilsynsrådets tilsynsniveau, og at tidspunktet for hvornår bestyrelsen 

henholdsvis tilsynsrådet burde have indset at fortsat drift uden tab for selskabets kreditorer ville 

være udelukket, er det samme. Dette medfør indirekte at tilsynsrådets kontrolpligt er skærpet i 

forhold til bestyrelsens, da bestyrelsen også står for den overordnede ledelse, og på den måde har 

større indsigt i selskabet.  

Ved selskabslovens ikrafttrædelse, er bestyrelsens ansvarsområde blevet udvidet, som følge af de 

lempelser der er sket på en række områder. Ansvarsnormen er dog fortsat culpa. Bestyrelses 

ansvaret er blevet udvidet med en række handlepligter, for at opveje den øgede frihed og 

fleksibilitet som selskabsloven har medført, samt for at der ikke skal råde tvivl om hvilke pligter en 

bestyrelse er pålagt. De fleste handlepligter er blot rene præciseringer af den tidligere retstilstand. 

Det, at handlepligterne er blevet præciserede og er tydeliggjorde i forhold til tidligere, har medført 

at det er nemmere for et bestyrelsesmedlem, at vide hvilke pligter og opgaver denne rent faktisk har 
                                                 
73 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 116, hvorefter det i relation til de foreslåede bestemmelser i § 116, nr. 1-5, 
henvises i det hele til bemærkningerne til § 115, nr. 1-5. 
74 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 116 
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og skal sætte sig ind i. Da der er tale om præciseringer af hvad der også tidligere gjaldt, er der ikke 

tale om en nævneværdig skærpelse af bestyrelsesansvaret i sig selv. De nye handlepligter tydeliggør 

og understreger blot de pligter som også tidligere påhvilede bestyrelsen. Det er således blevet 

sværere at gemme sig bagved den klausul, der siger at det ikke er ansvarspådragende at være dum.75

 

 

På denne måde kompenserer bestyrelsesansvaret for den lempelse der er sket på andre områder 

indenfor selskabsretten. 

Der har været kritik af, at der nu kan vælges mellem den rene to strengede- og den modificerede 

ledelsesstruktur, fordi den rene to strengede model skulle medføre en illusorisk kontrol af 

direktionen, og således stille kreditorer og investorer dårligere.76 Det er dog min opfattelse, udfra 

bemærkningerne til lovforslagets § 116,77

 

 og udfra betænkningen om modernisering af 

selskabsretten, at hensigten er at tilsynsrådets tilsynsfunktion skal op på samme niveau som 

bestyrelsens, selvom tilsynsrådet ikke har en direkte ledelsesfunktion. Dette understreger og 

skærper således tilsynsrådets kontrolfunktion i forhold til bestyrelsens. De har en pligt til at handle 

overfor direktionens uforsvarlige dispositioner, jf. SL  § 116, stk. 1, nr. 4, og har på den måde en 

indirekte ledelsesfunktion. Dog kan det, at tilsynsrådet ikke har en overordnet og strategisk 

ledelsesfunktion medføre at tilsynsrådet reagerer senere på økonomisk uføre og uforsvarlige 

dispositioner, end hvad en bestyrelse ville have gjort. Omvendt kan et medlem af tilsynsrådet ikke 

lige så nemt lade sig påvirke af en manipulerende direktør, som et bestyrelsesmedlem kan, da der er 

personadskillelse. Om tilsynsrådet stiller kreditor væsentligt dårligere, end bestyrelsen er tvivlsomt. 

Det rykker næppe på tidspunktet for, hvornår et medlem af tilsynsrådet eller bestyrelsen burde 

indse, at selskabets fortsatte drift vil medføre tab for kreditor, og således tidspunktet for hvornår der 

idømmes erstatningsansvar. En kreditor må fortsat udvise agtpågivenhed og særlig omhu i deres 

kreditgivning, for at beskytte sig selv mod tab. Det kan argumenteres for, at bestyrelsesmodellen 

giver en bedre præventiv beskyttelse af kreditorer og investorer, end tilsynsrådsmodellen, men 

udover dette er der ikke de store forskelle set fra et erstatningsansvars synspunkt. 
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6. Er bestyrelsesansvarsmodellen økonomisk efficient? 

Den retsøkonomiske analyse beskæftiger sig med det faktum, at lovgiver bør anvende den form for 

retslig regulering som maksimerer den samfundsmæssige velfærd. Den maksimale 

samfundsmæssige velfærd opnås, når ressourcerne allokeres derhen hvor de tillægges størst værdi. 

For at måle dette begreb, benyttes to slags efficienskriterier: Pareto optimalitet og Kaldor Hicks 

efficiens.  

 

Bestyrelsesansvaret vil blive belyst udfra Kaldor Hicks efficiens kriteriet. Kaldor Hicks efficiens 

går ud på, at den samlede nytte fra parterne skal maksimeres. Det medfør, at der kan være aktører, 

der bliver stillet dårligere ved den optimale tilstand, end tidligere, men samlet set er der opnået en 

forbedring. Kaldor Hicks efficiens udgår fra, at dersom en aktør bliver stillet bedre, kan denne 

kompensere den der er blevet stillet dårligere for sit tab. Det vil sige at Kaldor Hicks vurderer den 

samlede nytte. Når der indføres regler, som gælder på tværs af samfundet, giver Kaldor Hicks 

efficiens et bedre billede end Pareto optimalitet. Kaldor Hicks modellen er ikke ligeså stringent som 

Pareto modellen, og endvidere tillader Kaldor Hicks at nogen taber, så længe at den samlede nytte 

forbedres. Pareto modellen derimod kræver at ingen stilles dårligere, hvor en anden bliver stillet 

bedre. Det ville måske umiddelbart se ud som en god løsning, hvis nogle får det bedre, men ingen 

får det dårligere. Dette ville ikke være muligt ved et bestyrelsesansvar. Det er også en ret urealistisk 

løsning. 

  

For at nå frem til den løsning der giver den kaldor Hicks optimale tilstand, vil spilteori blive 

benyttet. Det er tidligere konkluderet, at det gældende bestyrelsesansvar ikke har ændret sig 

nævneværdig i forhold til tidligere gældende ret. Det er blevet sværere at gemme sig bagved den 

klausul der giver ansvarsfrihed for ren og skær dumhed, da selskabsloven bedre præciserer 

bestyrelsens handlepligter. Ansvarsnormen er dog stadigvæk culpa. Således giver det ingen mening 

at opstille et spil med hensyn til bestyrelsesansvar udfra aktieselskabsloven overfor et spil ud fra 

selskabsloven, da nytten herved vil være den samme. Der kan dog opstilles et spil udfra gældende 

rets bestyrelsesansvar, overfor et spil hvori der råder omvendt bevisbyrde og et spil hvori 

bestyrelsesansvaret er et objektivt ansvar, for at finde frem til om der findes en mere økonomisk 

efficiente løsning.  
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Der undersøges således om ændringerne i reglerne, medfør en ændring i bestyrelsesmedlemmernes 

handlinger, som ændrer deres payoff forbundet med en bestemt beslutning. Spørgsmålet er således 

om den ændrede payoff skaber en ændring i bestyrelsesmedlemmernes incitament til at handle 

forsvarligt, og således i hvilket spil den mest økonomisk efficiente løsning findes. Således vil der 

også findes frem til om der findes en bestyrelsesansvarsmodel, der er mere økonomisk efficient end 

den i selskabsloven. 

  

6.1 Spilteori 

Der vil i afsnittet fokuseres på spilteori, da en opstilling af et spil giver et billede af, hvilke 

handlinger de forskellige aktører ville vælge i en given situation, samt hvilke handlinger der 

genererer størst payoff. Spilteorien benyttes til, at finde frem til den mest Kaldor Hicks efficiente 

løsning. Dette gøres ved at der opstilles forskellige spil, som fremlægger hvorledes aktørerne vil 

handle. Således vil der findes frem til den mest økonomisk efficiente bestyrelsesansvarsnorm.  

 

Der skelnes mellem statiske og dynamiske spil. I statiske spil, handler spillerne samtidig. Dette er 

ikke tilfældet ved bestyrelsesansvar. Her handler altid bestyrelsen sekundært til direktionens 

handlinger, som et led i deres kontrolfunktion. Ved et dynamisk spil har spillerne kendskab til det 

tidligere handlingsforløb. Der foreligger således en form for perfekt information i spillet. Spillet vil 

blive opstillet i ekstensiv form, da denne form viser den rækkefølge, hvorefter spillerne træffer 

deres beslutninger med præcis angivelse af, hvilke informationer de har til rådighed ved hver enkelt 

beslutningsmulighed. Et ekstensivt spil indeholder følgende elementer: 

1) alle aktører der deltager i spillet 

2) en beskrivelse af aktørernes valgmuligheder, således hvornår de kan træffe en beslutning 

3) en beskrivelse af de strategimuligheder aktørerne har til rådighed ved hvert 

beslutningstilfælde 

4) en specifikation af, hvad spillerne ved om tidligere trufne beslutninger, ved når denne selv 

skal til at træffe en beslutning 

5) en specifikation over aktørernes forskellige pay offs, som er resultatet af spillernes 

handlinger.78
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Et spil i ekstensiv form, opstiller punkter, som repræsenterer beslutningstilfælde. Udfra 

samlingspunkterne vokser grenene, som repræsenterer beslutningsmuligheder. I dette spil, stilles et 

aktieselskab overfor en mulighed om at opkøbe et andet selskab. Der er to aktører i spillet – 

bestyrelsesformanden (B) og selskabet (S). Da det normalt set er bestyrelsen, der forestår ledelsen 

af selskabet, er det bestyrelsesformanden, der skal træffe en beslutning først. I dette spil skal der 

besluttes om der skal investeres eller ej, dvs. om selskabet skal opkøbes eller ej. Dette er jo et 

bestyrelsesanliggende, da der her er tale om en disposition, der må anses for at være af stor 

betydning, skal dispositionen godkendes af bestyrelsen, inden den kan iværksættes, jf. SL § 117 

(tidligere ASL § 54). Bestyrelsesformanden skal således beslutte om der skal investeres eller ej. 

Vælger bestyrelsesformanden at undlade at investere, slutter spillet. Vælger derimod denne at 

investere, fortsættes spillet og der skal tages stilling til om der opstår et tab eller en gevinst. Opstår 

der et tab, skal det afgøres, om tabet udløser et erstatningsansvar eller ej. 

 

Spillet ses illustreret i nedenstående figur: 

 

 

 

 
 

 

Model: egen tilvirkning. 

 

 

Ved hver en afsluttende gren skal der opstilles en payoff. Payoff fastlægges ud fra det, der ligger til 

grund for beslutningsmulighederne, dvs. f.eks. den indsats aktøren har ydet i forbindelse med 

beslutningen, den løn eller det faste vederlag som bestyrelsesformanden modtager. Den ”løn” 

selskabet for, eller rettere sagt den gevinst selskabet for ved investeringen. Selskabet vil jo som 

sådan aldrig yde en indsats ved en investering, såsom en bestyrelsesformand gør. Der er selvfølgelig 

nogle omkostninger forbundet ved alle investeringer. Disse vil dog forblive konstante, uanset 

hvilken ansvarsnorm der råder. Således holdes disse derfor ude af spillet, da de ikke påvirker 

konklusionen. Spillet skal vurderes ud fra spillernes handling på et givent tidspunkt, og det skal 

vurderes, hvilke incitamenter spillerne har. Dette munder ud i deres payoffs. Dersom en spiller har 
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samme payoff i forskellige ligevægte, vil de foretrække den ligevægt hvor der er størst samlet 

payoff. 

6.1.1 Subgame perfect equilibrium og backward induction 

Når payoff er fastlagt for hver endt beslutningsgren, skal den Kaldor Hicks efficiente ligevægt 

findes. Dette gøres ved at bruge subgame perfect equilibrium og backward induction-metoden. 

Backward induction går ud på, at spillet analyseres fra spil til slut. Ved hvert set af 

beslutningsmuligheder, vælges de grene fra som bliver domineret af en anden handling. Dette 

resulterer i at det kun er de ende-grene der kan nås, der står tilbage. 

Definition af Backward induction: 

The process of analyzing a game back to front (from information sets at the end of the tree to 

information sets at de beginning of the tree). At each information set, one strikes from consideration 

actions that asre dominated, given the terminal nodes that can be reached.79

 

 

Denne metode kan kun benyttes, hvis der er tale om et spil med perfekt information. Et spil med 

perfekt information,  er kendetegnet ved at alle aktører i spillet ved hvad de andre i spillet gør, og 

har fuldstændig information hvorledes spillet bliver spillet. Da aktørerne følger lovgivningen i dette 

spil, råder der perfekt information. I virkeligheden ville der mange gange være nogen form for 

imperfekt information, da ikke alle er lovlydige. For nemheds skyld antager vi at aktørerne følger 

lovgivning, dvs. der råder perfekt information. 

 

Metoden kan benyttes til at løse generelle udvidede spil. Spillernes valg afhænger af deres tro på de 

givne informationer. Aktørerne giver deres bedste svar på alle disse informationer, dvs. en slags 

sekventiel form af rationalitet.80 Dette er en metode som kan benyttes for at finde frem til den 

Kaldor Hicks efficiente løsning, men kan være meget kompliceret. I stedet for mener Joel Watson at 

det er bedre, at fokusere på ligevægt. Han har videreudviklet Nash ligevægts konceptet, således at 

det inkorporerer begrebet sekventiel rationalitet. Dette kalder han ”perfektion”. 81

Joel Watson definerer subgame som følger: 

 Dette begreb 

bruges på hvert subgame. I et spil med perfekt information, vil alle beslutningsknuder udgøre et 

subgame.  

                                                 
79 Watson, Joel 2008, s. 168 
80 Watson, Joel 2008, s. 170 
81 Watson, Joel, 2008, s. 170 
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Given an extensive-form game, a node x in the tree is said ti initiate a subgame if neither x nor any 

of its successors are in an information set that contains nodes that are not successors of x. A 

subgame is the tree structure defined by such a node x and its successors.82

 

 

En strategiprofil i et spil, kaldes subgame perfect equilibrium, såfremt at den er Nash ligevægten i 

alle subgames i det oprindelige spil. Spiller aktørerne kun et delspil (subgame), som også er en del 

af et større spil, vil den beslutningsmulighed som aktørerne foretrækker udgøre en Nashligevægt i 

delspillet. Aktørernes foretrukne løsning vil udgøre en subgame perfect equilibrium (delspillets 

perfekte ligevægt) i hele spillet, såfremt den vælges frem for alle andre ligevægte. Subgame perfect 

equilibrium findes ved at bruge backward induction metoden. 

 

6.2 Spillene vedrørende bestyrelsesansvar 

Der vil ved spillet for alle ansvarsnormer benyttes samme grundlæggende investering; dvs. opkøb af 

en anden virksomhed. Det er fælles for alle opgaverne, at bestyrelsesformanden er lønnet med et 

fast honorar eller vederlag, imens selskabets indtægt består af et fast indtægt når der ikke investeres. 

Dog vil der udløses en ekstra indtægt såfremt investeringen medfør en gevinst. Det antages 

endvidere at spillerne er rationelle og risikoneutrale. Da bestyrelsesformanden er risikoneutral vil 

der altid være 50% chance for at han vælger at investere, og 50% chance for at han ikke vil 

investere. Såfremt et erstatningsansvar udløses, tilfalder erstatningen selskabet.  

 

6.2.1 Spil med culpa som ansvarsnorm 
 

Bestyrelsesformænd i aktieselskaber får ofte et honorar eller et vederlag for deres arbejde. Dette 

vederlag er konstant. Uanset om der investeres eller ej, vil således bestyrelsesformanden altid 

modtage sit vederlag. Vi ansætter vederlaget til 5. Ved investeringen ydes der en indsats fra 

bestyrelsesformandens side. Formanden bliver nødt til at undersøge investeringen i en vis grad. 

Culpaansvaret kræver ikke en så stor agtpågivenhed, som i situationer hvor der råder 

præsumptionsansvar eller især objektivt ansvar. Så længe at formanden har truffet sine dispositioner 

i god tro – dvs. med troen på at det vil give et positivt resultat, og at formanden med sund fornuft 

ikke kan se at investeringen vil medføre et tab – har kigget regnskaberne igennem, og direktørens 

                                                 
82 Watson, Joel, 2008, s. 170 
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rapport har været positiv, vil bestyrelsesformanden være ansvarsfri, hvis et tab skulle opstå. Det vil 

sige, at bestyrelsesformanden selvfølgelig skal sørge for at oplyses om de basale ting vedrørende 

investeringen, men behøver ikke gå ind i hver detalje. Bestyrelsesformanden vil derfor kun yde en 

lille indsats ved vurderingen af om investeringen nu er uforsvarlig eller ej. Indsatsniveauet anses for 

at ligge på 1. Payoff for formanden ansættes derfor til 4, såfremt at der ikke investeres. 

 

Selskabet foretager sig ingenting i denne situation. Investeres der ikke vil selskabet blot modtage 

dets faste indtægt på 5. Selskabets payoff ved undladelse at investere er således 5. Payoff ved at der 

ikke investeres er således (4,5). 

 

Selskabet står nu overfor følgende mulighed: Investeringen kan vise sig, at være tabsgivende, eller 

den kan vise sig at medføre gevinst. Lad os antage at der er 50% chance for at den medfør gevinst. 

Selvfølgelig vil hele selskabsmekanismen arbejde hen i mod en gevinst, da dette er i selskabets 

interesse. Det vil sige at der bliver ydet en indsats. Denne indsats vil blive ydet uanset om der er 

culpa eller præsumptionsansvar. Lad os antage et selskabsindsatsen er på 1. Såfremt at der opstår en 

gevinst vil selskabet få tilføjet 3 til deres indtjening. Ved gevinst vil selskabets payoff, således være 

5 i fast indtjening, minus 1 i indsats og 3 som ekstra indtjening, pga. gevinsten. Den samlede payoff 

for selskabet er således 7. 

 

Payoff forbundet ved en gevinst, vil for bestyrelsesformandens vedkommende ligge på det faste 

honorar, minus den indsats denne har ydet ved undersøgelsen eller bemyndigelsen af investeringen. 

Det vil sige bestyrelsesformandens payoff vil ligge på 4. Formanden vil ikke yde mere vedrørende 

selve investeringen, såfremt der ikke opstår et tab. Payoff ved investering der medfør gevinst er 

således (4,7). 

 

Hvis der til gengæld er opstået et tab, skal der således tages stilling til om tabet medfør et 

erstatningsansvar eller ej. Da der er tale om et culpaansvar vil et ledelsesmedlem ikke ifalde ansvar 

for et forretningsmæssig fejlskøn. Margin for hvornår der idømmes ansvar ved en investering, vil 

således afhænge af hvor risikobehæftet investeringen var, og hvilke forholdsregler 

bestyrelsesformanden har gjort sig i forhold til risikoen forbundet ved investeringen. Var det for 

eksempel indlysende at et tab ville opstå, vil der idømmes ansvar. Et opkøb vil altid indeholde 

megen risici. Det er kun så meget, som der kan garanteres mod, lige meget hvor mange 
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forholdsregler en investor tager sig. Såfremt at investeringen er forbundet med en høj risiko og dette 

på forhånd er kendt, vil margin for hvornår der ifaldes ansvar være mindre, end hvis investeringen 

er forbundet med lav risiko. Det er dog stadigvæk muligt at investere i en investering med høj 

risiko, uden at der idømmes ansvar ved et tab – i hvert fald når erstatningsansvarsnormen er culpa. 

Der vil gives større margin for hvornår der idømmes ansvar, når tilfældet bliver bedømt efter culpa, 

end hvis der var tale om et præsumptionsansvar. Retspraksis har vist at der gives en stor margin for 

hvornår der ifaldes ansvar, ved culpanormen, jf. f.eks. U 1977.274 H (Havemann). Lad os derfor 

antage at sandsynligheden for, at en evt. erstatningsansvarspligt vil træde i kraft er på 30%. Det vil 

sige at sandsynligheden for at der ikke ifalder ansvar ligger på 70%. 

 

Bestyrelsesformanden payoff vil ved ansvarsfrihed bestå af: Vederlaget, minus tidligere ydet indsats 

og minus den indsats formanden yder nu for at prøve at redde selskabet, eller rettere sagt redde sig 

selv fra at ifalde ansvar. Denne indsats fastsættes til 1, da bestyrelsesformanden blot skal reagere og 

handle, men ikke behøver ýde en stor eller høj indsats for at undgå tab til en hver pris, såfremt 

denne vil undgå erstatningsansvar. Bestyrelsesformandens payoff ved ansvarsfrihed er således 3. 

 

Selskabets payoff vil ved ansvarsfrihed, dog se meget anderledes ud. Payoff vil her bestå af den 

faste indtjening, minus den tidligere ydede indsats, samt det tab som opstår ved at investeringen har 

medført et tab. Tabet ansættes til –10. Selskabets payoff er således –6. Payoff for ansvarsfrihed vil 

således være: (3,-6). 

 

Ender tabet i at bestyrelsesformanden vil idømmes et erstatningsansvar, vil dennes payoff mindskes 

meget. Et erstatningsansvar koster formanden –10 i erstatning. Bestyrelsesformandens payoff består 

derfor af det faste vederlag, minus de ydede indsatser, minus erstatningen. Formandens payoff 

bliver således –7.  

Selskabets payoff vil derimod udgøres af den faste indtjening på 5, minus ydet indsats på 1, plus 

den erstatning som bestyrelsesformanden vil betale selskabet på 10, men minus tabet på -10. 

Selskabets payoff vil således ligge på 4. Payoff ved erstatning vil således være (-7,4). 

  

Spillet for bestyrelsesansvar efter gældende ret vil derfor se således ud: 
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Spillet ses illustreret i nedenstående figur: 

 

 

 

 
 

 
(MODEL: egen tilvirkning) 

Løsningen på spillet findes ved at bruge backward induction. Bestyrelsen vil i det sidste subgame, 

eller ved den sidste beslutningsnode vælge at gå ansvarsfri frem for, at de skal betale erstatning. 

Dvs. vi udelukker erstatnings-beslutningsmuligheden. Selskabet vil foretrække succes, dvs. dersom 

investeringen giver gevinst, da denne helst vil have en payoff på 7 fremfor en payoff på -6. Det vil 

sige noden med tab og ansvarsfrihed tages væk. I næste subgame er bestyrelsesformanden 

indifferent mellem  de to beslutningsmuligheder, da de begge to giver en payoff på 4. 

Bestyrelsesformanden ønsker dog at det går godt for selskabet, da dette kunne tænkes smittes af på 

formandens faste vederlag. Derfor vælges gevinsten frem for at undlade at investere. Løsningen er 

således L(7,4) eller dersom der er succes. Nytten for denne ligevægt, bliver således E=0,5X0,5(4,7) 

= (1,1,75). 

 

6.2.2 Spil med præsumptionsansvar som ansvarsnorm 
 

Præsumptionsansvar betyder, at det nu er det skadevolder der har bevisbyrden. Det vil sige at nu  

skal bestyrelsesformanden selv bevise at tabet der er opstået er hændeligt. Dette medfør generelt et 

højere agtpågivenhedsniveau. Dog er det stadigvæk culpa der ligger til grund. Det er blot 

bevisbyrden der har rykket sig. 

Dette ændrer payoff i spillet. Bestyrelsen skal beslutte om der skal investeres eller ej. Da der nu er 

et præsumptionsansvar vil bestyrelsesformanden gerne kunne bevise, at denne traf den fornuftige 

beslutning, såfremt der opstår en erstatningsansvarssag. Dog vil denne øgede indsats først opstå, 

såfremt at der opstår et tab. Grundansvaret er jo culpa. Det er bare bevisbyrden der er vendt om. 

Indsatsen antages derfor at ligge på 1 lige som før, samt yderligere 1 i indsats fordi 

bestyrelsesformanden skal sørge for beviser for dennes handlinger.. Det vil sige at 

bestyrelsesformandens payoff nu er 5-1-1 = 3. Selskabets payoff holdes konstant, da det ikke har 
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foretaget sig noget ved denne beslutningsnode. Payoff ved at bestyrelsen vælger at undlade at 

investere er således: (3,5). 

 

Ved den anden beslutningsknude kan der opstå et tab eller en gevinst. Her vil selskabet igen yde en 

indsats for at gevinsten skal udløses, men den er ikke øget, da ansvarsnormen ikke påvirker den ved 

denne beslutning. Den ligger således fortsat på 1. Selskabets payoff er således 7 ved gevinst; 5 i fast 

indtjening, minus 1 i indsats, + 3 i bonus. Bestyrelsesformandens payoff ændrer sig ikke her, da 

denne ikke foretager sig noget, og ligger altså på 3. Payoff ved denne beslutning er således: (3,7) 

 

Sandsynlighed for at der opstår et tab eller en gevinst vil ikke ændre sig. Den øgede indsats der er 

blevet ydet ved præsumptionsansvar, er mere rettet på, at bevisførelsen er i orden, end yderligere 

indsats for at undgå et tab. Selvfølgelig vil noget af indsatsen smitte af på en undgåelse af tab i 

forbindelse med investering, men dette vil være minimalt. Derfor antages sandsynligheden for 

uændret. 

 

Såfremt at der opstår et tab, skal der afgøres om tabet udløser et erstatningsansvar eller ej. 

Bestyrelsesformanden vil her yde en større indsats end under spillet for culpa som ansvarsnorm 

Bestyrelsesformanden skal jo nu ikke kun skal vise at der foretages dispositioner for at redde 

selskabet, men formanden skal jo også bevise sin uskyld. Indsatsen fastsættes derfor til 2. Dette 

medfør at bestyrelsesformandens payoff er på 5 minus 2 i tidligere indsats, minus 2 i nuværende 

indsats = 1. Selskabets indsats forbliver uændret fra sidste beslutningsnode. Dog vil der ved 

ansvarsfrihed for bestyrelsesformanden udløses et udækket tab for selskabet. Selskabets payoff 

består således af den faste indtjening, minus indsatsen, minus det opståede tab. Dette giver en 

payoff på –5. Payoff ved ansvarfrihed er således: (1,-5). 

 

Såfremt et erstatningsansvar udløses, skal bestyrelsesformanden betale 10 i erstatning til selskabet. 

Det vil sige at deres payoff bliver hhv. 1-10= -9 og –5 + 10= 5. Payoff ved erstatning er således: (-

9,5) 

 

Da der er ydet en ekstra indsats for at undgå tab fra bestyrelsesformandens side , vil 

sandsynligheden for at der opstår et erstatningsansvar mindske. Det vil sige sandsynligheden vil nu 

være 0,2 for erstatning og 0,8 for ansvarsfrihed. 
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Dette giver følgende spil i ekstensiv form: 

Spillet ses illustreret i nedenstående figur: 

 

 

 

 
 

 
 

(model egen tilvirkning) 

For at finde løsningen i spillet eller ligevægten, bruges backwad induction. I det sidste 

beslutningspunkt, vil bestyrelsesformanden foretrække ansvarsfrihed frem for erstatning. Det vil 

sige her fjernes erstatningsgrenen som mulighed. Selskabet vil vælge succes frem for ansvarsfrihed, 

da dette giver denne en højere payoff. Bestyrelsesformanden vil være indifferent mellem om der 

blev investeret og en gevinst opstod, eller om der ikke blev investeret. Denne vil blive stående, da 

det er at foretrække at få succes, der evt. overføres  til bestyrelsesformandens vederlag næste år. 

Således findes ligevægten, dersom investeringen medfør succes: L(3,7). Nytten for denne ligevægt 

er E=0,5x0,5(3,7) = 0,75;1,75). 

6.2.3 Spil med objektivt ansvar som ansvarsnorm 

Objektivt ansvar er kendetegnet ved at skadevolder kan idømmes ansvar for det der er hændeligt, 

såvel som det der er uagtsomt og forsætligt. I ledelsessammenhæng betyder dette at såfremt der 

opstår et tab i selskabsregi, vil dette automatisk udløse en erstatning. Dette er bestyrelsesformanden 

helt klart ikke interesserede i. 

 

Bestyrelsesformanden vil derfor særligt arbejde hen imod at undgå et tab til enhver pris. 

Formandens indsats vil derfor være høj. Den ansættes således til 3. Bestyrelsesformandens payoff 

vil således ligge på 2, såfremt der ikke investeres. Selskabets payoff ved beslutning, om der skal 

investeres eller ej, vil ligge på 5, da denne endnu ikke har ydet en indsats. Payoff vil derfor være 

(3,5) hvis der ikke investeres. 
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Da der nu vil arbejdes hårdt hen imod at et tab skal undgås, falder sandsynligheden for at der vil 

blive investeret. Sandsynligheden antages således at ligge på 70% for at der ikke investeres og 30% 

for at der vil investeres. 

 

Selskabet vil ligesom tidligere yde en indsats for at investeringen skal udløse gevinst. Denne er dog 

uafhængig af ansvarsnormen. Den ligger derfor på 1 igen. Selskabets payoff vil derfor såfremt 

investeringen medfør gevinst ligge på 7 igen. Bestyrelsesformanden vil ved denne beslutning prøve 

på, at gøre alt for at tabet undgås. Et tab udløser jo automatisk en erstatningspligt for formandens 

vedkommende. Derfor vil bestyrelsesformanden yde yderligere en indsats på 2. 

Bestyrelsesformandens payoff vil således ligge på -1. Payoff ved at investeringen ender i en succes 

er således (-1,7). 

 

Sandsynlighed en for at tab opstår vil falde, eftersom bestyrelsesformanden arbejder hårdt imod at 

et tab vil blive undgået. Der er således 70% chance for at investeringen ender i en succes, og 30% 

chance for at den ender i et tab. 

 

Medfør investeringen et tab, trods ledelsens bestræbelser mod at undgå denne situation, udløser 

dette automatisk et erstatningsansvar. Selskabet får således 10 i erstatning for det opståede tab på 

10, men bestyrelsesformanden skal betale 10 i erstatning. Bestyrelsesformandens payoff vil således 

bestå af vederlaget på 5, minus ydet indsats på 3 og på 2, plus erstatningen på –10 til selskabet = -

11. Selskabets payoff vil bestå af den faste indtjening på 5, minus den ydede indsats på 1, samt 

erstatningen på 10= 4. Payoff ved tab, som er lig med erstatning vil således være (-11; 5). 

Spillet ses illustreret i nedenstående figur: 

 

 

 

 
 

 
 

(model: egen tilvirkning) 
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Hvor findes således løsningen? 

Selskabet vil foretrække at investeringen udløste en gevinst frem for en erstatning. 

Beslutningsmuligheden hvor der opstår et tab, som er lig med erstatning kan derfor fjernes. 

Bestyrelsesformanden vil foretrække en payoff på 2 fremfor en payoff på -1. Således vil 

bestyrelsesformanden undlade at investere. Løsningen bliver således: L(2,5). Dette giver en nytte på 

E= 0,7x(2,5) = (1,4;3,5). 

 

6.3 Fortolkning af resultaterne 

Resultaterne fra de forskellige spil med ansvarsnormer kan ses nedenfor: 
 Selskabets 

payoff 
Bestyrelses-
formandens 

payoff 

Sandsynlighed Payoff med 
sandsynlighed 

Samlet 
nytte 

Culpa 7 4 0,5x0,5=0,25 E = (1;1,75) 2,75 
Præsumptionsansvar 7 3 0,5x0,5=0,25 E= (0,75;1,75) 2,50 

Objektivt ansvar 5 2 0,7 E=(1,4;3,5) 4,9 
 
Ovenstående spil viser, at det er objektivt ansvar der giver størst samlet nytte. Under denne 

ansvarsnorm, giver ansvarsnormen bestyrelsen incitament til ikke at investere. Dette betyder, at 

mulige gevinster, og vækst for selve selskabet udelukkes, ved at bestyrelsesformanden er bange for 

at investere. Sandsynligheden for at de ifalder ansvar er nemlig for stor. Dette gavner ikke 

samfundet. Til gengæld udelukker manglende investering, også risiko for tab.. Spørgsmålet er om 

dette er optimalt og en ønsket løsning for selve selskabet?  

 

Culpaansvaret giver større samlet nytte end præsumptionsansvaret. Den økonomiske analyse viser, 

at hvis man skærper ansvarsnormen ved at bruge præsumptionsansvar, vil bestyrelsen bruge den 

ekstra indsats på bevisførelse for at undgå, at de kan blive idømt erstatning, i stedet for at bruge en 

ekstra indsats på at undgå investeringer der medfør tab. Præsumptionsansvaret giver altså ikke 

ledelsesmedlemmerne incitament til at benytte den ekstra indsats til fordel for selskabet. 

Selvfølgelig er det uundgåeligt at noget af den øgede indsats på ex ante bevisførelse, medfør en 

noget øget indsats på at forebygge tab ved investering. Dog viser analysen, at den afsmittende 

virkning ikke er nok for at præsumptionsansvaret skal blive Kaldor Hicks efficient.  

 

Til forskel fra ved objektivt ansvar bliver der dog investeret ved både præsumptionsansvar og culpa 

ansvar, hvilket medfør at selskabet tager del i mulige investeringer, og således også mulige 
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gevinster. Dette må også være gavnligt for selskabet, da det er med til at øge profitten for selskabets 

ejere. Dog viser analysen indtil videre at culpa er den mest økonomiske efficiente løsning, da denne 

giver størst samlet payoff.  
 

For at belyse problemstillingen yderligere, kunne det være en mulighed at stille selskabet overfor en 

endnu mindre risikoavers bestyrelsesformand. Det vil sige en bestyrelsesformand der vil være 

endnu mere risikovillig end tidligere. Vi ændrer blot på sandsynligheden for at der investeres fra 

50%  til at ligge på 90%. Dette ville medføre følgende resultat: 

 Bestyrelses 
formandens 

payoff 

Selskabets 
payoff 

Sandsynlighed Payoff med 
sandsynlighed 

Samlet 
nytte 

Culpa 4 7 0,9x0,5=0,25 E = (1,8;3,15) 4,95 
Præsumptionsansvar 3 7 0,9x0,5=0,25 E= (1,35;3,15) 4,50 

Objektivt ansvar 2 5 0,1 E=(0,2;0,5) 0,7 
 

Her vil den løsning med størst samlet nytte være culpa. Det vil sige, at dersom 

bestyrelsesformanden er mindre risikoavers vil culpa ansvarsnormen være den foretrukne løsning.  

Igen vil den optimale tilstand under objektivt ansvar medøfre at bestyrelsen ikke tør investere i 

andet end investeringer med meget lav risiko, såsom statsobligationer. Dette medfør en stabilitet, 

men ikke øget velværd, da der således ikke vindes noget. 

 

Under præsumptionsansvar, så vil denne type ansvar igen give incitament til at bestyrelsen sørger 

for at sikre sig bevisførelse, fremfor at de sikrer sig mod tab. Derfor er den løsning der bedst kan 

betale sig culpa, og er den løsning der er mest økonomisk efficient.  

 

Analysen giver et godt billede af hvorledes det forholder sig med bestyrelsesansvar, dog kan andre 

antagelser der ligger til grund for undersøgelsen, eller flere og andre antagelser give et andet 

billede. Dette skal man have med i betragtningen, dersom det analyseres. 
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7. Konklusion 
Analysen af aktieselskabslovens og selskabslovens regler har vist, at der er sket en ændring af det 

eksisterende bestyrelsesansvar. Ansvarsnormen er fastholdt, og der råder således stadigvæk et culpa 

ansvar for bestyrelsesmedlemmer i Danmark. Dog er ansvaret blevet præciseret, da bestyrelsens 

opgaver og pligter er blevet udvidede.  

 

Ved selskabslovens ikrafttrædelse, er bestyrelsens ansvarsområde blevet udvidet, som følge af de 

lempelser der er sket på en række områder. Ansvarsnormen er dog fortsat culpa. Bestyrelses 

ansvaret er blevet udvidet med en række handlepligter, for at opveje den øgede frihed og 

fleksibilitet som selskabsloven har medført, samt for at der ikke skal råde tvivl om hvilke pligter en 

bestyrelse er pålagt. De fleste handlepligter er blot rene præciseringer af den tidligere retstilstand. 

Det, at handlepligterne er blevet præciserede og er tydeliggjorde i forhold til tidligere, har medført 

at det er nemmere for et bestyrelsesmedlem, at vide hvilke pligter og opgaver denne rent faktisk har 

og skal sætte sig ind i. Da der er tale om præciseringer af hvad der også tidligere gjaldt, er der ikke 

tale om en nævneværdig skærpelse af bestyrelsesansvaret i sig selv. De nye handlepligter tydeliggør 

og understreger blot de pligter som også tidligere påhvilede bestyrelsen. Det er således blevet 

sværere at gemme sig bagved den klausul, der siger at det ikke er ansvarspådragende at være dum.83

 

 

På denne måde kompenserer bestyrelsesansvaret for den lempelse der er sket på andre områder 

indenfor selskabsretten. 

Der har været kritik af, at der nu kan vælges mellem den rene to strengede- og den modificerede 

ledelsesstruktur, fordi den rene to strengede model skulle medføre en illusorisk kontrol af 

direktionen, og således stille kreditorer og investorer dårligere.84 Det er dog min opfattelse, udfra 

bemærkningerne til lovforslagets § 116,85

                                                 
83 Andersen, L.L., Schaumburg-Müller, Peer, 2009, s. 70 

 og udfra betænkningen om modernisering af 

selskabsretten, at hensigten er at tilsynsrådets tilsynsfunktion skal op på samme niveau som 

bestyrelsens, selvom tilsynsrådet ikke har en direkte ledelsesfunktion. Dette understreger og 

skærper således tilsynsrådets kontrolfunktion i forhold til bestyrelsens. De har en pligt til at handle 

overfor direktionens uforsvarlige dispositioner, jf. SL  § 116, stk. 1, nr. 4, og har på den måde en 

indirekte ledelsesfunktion. Dog kan det, at tilsynsrådet ikke har en overordnet og strategisk 

84 Neville, M., mfl. 2009, kapitel af Caspar Rose, s. 103 
85 Lovforslag L170, bemærkningerne til § 116 
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ledelsesfunktion medføre at tilsynsrådet reagerer senere på økonomisk uføre og uforsvarlige 

dispositioner, end hvad en bestyrelse ville have gjort. Omvendt kan et medlem af tilsynsrådet ikke 

lige så nemt lade sig påvirke af en manipulerende direktør, som et bestyrelsesmedlem kan, da der er 

personadskillelse. Om tilsynsrådet stiller kreditor væsentligt dårligere, end bestyrelsen er tvivlsomt. 

Det rykker næppe på tidspunktet for, hvornår et medlem af tilsynsrådet eller bestyrelsen burde 

indse, at selskabets fortsatte drift vil medføre tab for kreditor, og således tidspunktet for hvornår der 

idømmes erstatningsansvar. En kreditor må fortsat udvise agtpågivenhed og særlig omhu i deres 

kreditgivning, for at beskytte sig selv mod tab. Det kan argumenteres for, at bestyrelsesmodellen 

giver en bedre præventiv beskyttelse af kreditorer og investorer, end tilsynsrådsmodellen, men 

udover dette er der ikke de store forskelle set fra et erstatningsansvars synspunkt. 

 

Bestyrelsesansvaret er således ikke blevet nævneværdigt skærpet i forhold til tidligere. Spørgsmålet 

er således om ansvaret er økonomisk efficient. Den økonomiske analyse har vist, at der ved culpa 

ansvar skabes incitament til at investere. Bestyrelsen vil her bruge minimale kræfter på at undersøge 

selve investeringen, det vil sige at payoff bliver her størst mulig til både selskabet og til bestyrelsen. 

Præsumptionsansvaret medfør godt nok en skærpelse af ansvaret, men skærpelsen medfør blot at 

bestyrelsen benytter den øgede indsats på at forebygge, at de ikke skal ifalde ansvar i stedet for at 

benytte den øgede indsats på at forebygge tab, og skabe gevinst for selskabet. Det vil sige den 

øgede indsats gavner ikke selskabet, og medfør ikke at den er mere økonomiske efficient. Ved 

objektivt ansvar tør bestyrelsesmedlemmerne slet ikke foretage nogen investering. Denne 

ansvarsnorm vil således blot medføre at selskabet foretager investeringer, der næsten ikke er 

risikobehæftede. Mindre risiko medfør lavere gevinster, og der vil således ikke bidrages 

nævneværdigt til det danske samfund ved denne type ansvar.  

 

Analysen konkluderer således at den mest økonomisk efficiente løsning er culpa ansvarsnormen, 

som således også forefindes i selskabsloven. 



 81 

LITTERATURLISTE  

 
• Andersen Paul Krüger, 2008 Aktie- og Anpartsselskabsret. 10. udg. København, Jurist og 

Økonomiforbundets Forlag 
• Betænkning nr. 1498/2008; Modernisering af selskabsretten, København, Erhvervs- og 

Selskasstyrelsen,  
• Gomard Bernhard, 2006 Aktieselskaber og anpartsselskaber, København, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 5. udgave 
• Gomard Bernhard, Schaumburg-Müller, Peer, 2011 Kapitalselskaber – aktie- og 

anpartsselskaber, København, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 6. udgave 
• Neville Mette og Engsig Sørensen, Karsten (red.), 2009 Den Ny Selskabslov, København, 

Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 1. udgave 
• Nielsen, Ruth, Tvarnø, Christina, 2005, Retskilder og retsteorier, København, Jurist og 

Økonomiforbundets Forlag, 1. udgave. 
• Sofsrud Thorbjørn, 1999, Bestyrelsens beslutning og ansvar, spørgsmål til bedømmelse af 

bestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar, 1999 København, Greens Jura/Akademisk Forlag 
• Watson, Joel, 2008, Strategy – An introduction to Game Theory, New York, 2. edition 

W.W. Norton & Company 
• Werlauff Erik, 2010 Selskabsret, København, Thomsons Reuters, 8. udgave 
 

Artikler/Tidsskrifter/Rapporter: 
- Andersen, Lennart Lynge, Schaumberg-Müller, Peer, 2009, Ny selskabslov – aktie- og 

anpartsselskabslov – nogle bemærkninger om betænkning nr. 1498/2008om modernisering 
af selskabsretten, Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1, 2009, s.62-71 

- Gomard, Bernhard, 1993, Bestyrelsesansvar U.1993B.145 
- Berg, Claus, Langsted, Lars Bo og Viltoft & Høberg-Petersen Advokataktieselskab, 1994, 

Er bestyrelsesansvaret blevet skærpet?, U.1994B.183 
Domæner: 
www.corporategovernance.dk 
www.eogs.dk 
www.retsinformation.dk 
www.folketinget.dk 
www.thomson.dk 
http://jura.thomsonreuters.dk Karnovs noter til selskabsloven og aktieselskabsloven online 
www.ebh-bank.dk 
www.roskildebank.dk 
www.oem.dk 
http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/L170/som_fremsat.htm#dok L170 Bemærkninger til 
lovforslag: Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven), som fremsat ved 1. 
behandling. 
 
Love: 
Selskabsloven (SL) 
Aktieselskabsloven (ASL) 
Anpartsselskabsloven (ApSL) 
Erstatningsansvarsloven (EAL) 
Lov om Finansiel Virksomhed  

http://www.corporategovernance.dk/�
http://www.eogs.dk/�
http://www.retsinformation.dk/�
http://www.folketinget.dk/�
http://www.thomson.dk/�
http://jura.thomsonreuters.dk/�
http://www.ebh-bank.dk/�
http://www.roskildebank.dk/�
http://www.oem.dk/�
http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/L170/som_fremsat.htm#dok�


 82 

Domsafsigelser: 
 
U 1977.274 H 
U 1982.595 H 
U 1997.283 H 
U 1997.364 H 
U 1997.1642 H omtalt i U 2000B 399  
U 1997.1680 H 
U 1998.1137 H 
U 2001.873 H 
U 2003.317 H 
U 2004.2253 H 
U 2005.918 H 
U 2006.243 H 
U 2007.497 H 
U 2011.1052 H 
U 2011.1290 H 
U 1993.165H, Østre Landsret, 14. december 1993 
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