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Summary	  	  
In March 2010, the main part of a new law – the Companies Act - came into effect in 
Denmark.  
 
Through this new act, the capital owner of a public limited company gained an 
increased flexibility to structure the management of the company. The new 
Companies Act made it possible to choose between three different management 
structures:  

- A single board, consisting of executive and non-executive directors (known 
from the UK) 

- A supervisory board and a management board (known from Germany) 
- A Board of Directors and a management board (the model used in Denmark 

up until the new Companies Act came into effect)  
As a result of this newly acquired flexibility, it is relevant to examine how this 
possibility of choice can improve the utility of the residual recipient of the company’s 
surplus - the owner or owners. 
 
The Companies Act does not stipulate many requirements regarding candidates 
chosen to sit on these boards nor their tasks. It is therefore mostly up to the owner of 
the company to decide which management structure to use. 
 
The Principal/Agent-theory explains how it can become problematic if the 
supervisory task, no matter whom this task is given to, is shifted too far away from 
the company and the daily management. The economic analysis and model in this 
thesis shows, due to the assumptions made, that it is more efficient for the owner of 
the company to choose a management structure which ensures that the supervisory 
task is placed close to the daily management, as this will increase the utility achieved 
by the owner of the company. 
 
Placing the directors with the supervisory task close to the daily management could 
cause problems with interdependence.  However, problems of this nature can be 
managed by the owner’s choice of whom to place on the different boards. 
 
The economic model presented in this thesis does not account for numerous other 
determinants that could account for the choice of a management structure other than 
the one proposed in this thesis. However, it must be acknowledged that a variety of 
other determinants do exist, and these could influence the owner’s choice, as they 
could factor a difference in utility for the owner. 
 
Regardless of which management structure an owner deems best for the company, it 
is clear that this increase in flexibility allowed by the new Companies Act allows for 
utility maximisation from the owner’s point of view, since he, as the residual recipient 
of the company’s surplus, can now evaluate the options and choose, the management 
structure that gives him the highest level of utility. 
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1 Kapitel	  1	  

1.1 Indledning	  
I oktober 2006 nedsatte økonomi- og erhvervsministeren Udvalg til Modernisering af 
Selskabsretten, med ønsket om gennem denne modernisering at medvirke til at 
Danmark bliver et af verdens mest konkurrencedygtige samfund. 1 
 
Det bredt sammensatte udvalg afgav i november 2008 den omfangsrige betænkning 
nr. 1498/2008 om Modernisering af Selskabsretten.2 Efter en høringsrunde fremlagde 
ministeren lovforslag L 170 Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber 
(selskabsloven).3 Lovforslaget havde visse ændringer i forhold til betænkningen, 
herunder vedrørende kapitalkrav for anpartsselskaber. I forbindelse med behandlingen 
af L 170 kom flere ændringer til, blandt andet forbud mod aktionærlån, om søgtes 
ophævet i betænkningen.4  
 
Endelig 29. Maj 2009 vedtog folketinget lov nr. 470 af 12 juni 2009 om aktie og 
anpartsselskaber (selskabsloven).5 Den endeligt udformede lov er udtryk for den 
største reform af selskabsretten i Danmark siden lovændringen i 1973.6  
 
Baggrunden for ønsket om en gennemgribende reform var som nævnt at modernisere 
selskabsretten i Danmark, og retsområdet trængte – som skrevet i kommissoriet – til 
et servicetjek.7  
 
Når regeringen ønskede at gennemføre en så omfattende reform, som tilfældet blev, 
skyldes det naturligvis også, at Danmark er i konkurrence med alle andre lande om at 
tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser og i sidste ende skatteprovenu. Skal 
dette ønske indfries, kræver det blandt mange andre ting en tilstrækkelig 
konkurrencedygtig selskabslovgivning. En selskabslovgivning, der er brugervenlig og 
enkelt at håndtere.8 
 
En af de mange betingelser, der blev stillet i moderniseringsudvalgets kommissorium, 
var, at deres forslag til en selskabslov skulle indeholde en høj grad af fleksibilitet og 
valgfrihed for det enkelte selskab. Denne tanke, om at det enkelte selskab er nærmest 
til at beslutte, hvorledes man bedst muligt indretter sig selv og sine dispositioner, er 
ikke kun en dansk ide. I 2002 kom et udvalg ved navn the High Level Group of 
Company Law Experts, som blev nedsat af EU-Kommissionen, med en rapport om en 
modernisering af rammelovgivningen inden for selskabsretten i EU.9 I rapporten står 

                                                	  
1 Betænkning 1498 (2008;15). 
2 Herefter benævnt betænkningen. 
3 Herefter benævnt L 170. 
4 Neville & Sørensen (2009;32ff). 
5 Lov 2009-06-12 nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven, som ændret ved L 2010-02-16 
nr. 159. Herefter benævnt selskabsloven eller blot SL. 
6 Christensen (2008;129). 
7 Betænkning 1498 (2008;16). 
8 Betænkning 1498 (2008;16) 
9 A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe (2002). 
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vedrørende et paradigmeskifte fra beskyttelseslovgivning til en mere fleksibel 
rammelovgivning:  
 

In adopting this approach we may have lost sight of what the Group believes 
to be the primary purpose of company law: to provide a legal framework for 
those who wish to undertake business activities efficiently, in a way they 
consider to be best suited to attain success. Company law should first of all 
facilitate the running of efficient and competitive business enterprises. This is 
not to ignore that protection of shareholders and creditors is an integral part 
of any company law. But going forward the Group believes the primary focus 
of the European Union should be to develop and implement company law 
mechanisms that enhance the efficiency and competitiveness of business 
across Europe.10 

 
Denne nye tankegang er således som nævnt, at selskaberne selv er nærmest til at 
træffe efficiente beslutninger, og lovgivningen skal give selskaberne den 
tilstrækkelige frihed til dette - uden dog at forkaste beskyttelsen af for eksempel 
kreditorer. I den seneste reform af den danske selskabslovgivning i 1973 var netop 
minoritets- og kreditorbeskyttelsen et element, der blev sat fokus på, og som blev 
styrket.11 
 
Fleksibiliteten som ønsket i kommissoriet er blandt andet kommet til udtryk i de nye 
muligheder, der er givet selskaber for at strukturere ledelsen. Hvor aktieselskaber med 
den tidligere retsstilling var tvunget til at have sin ledelse opdelt i en bestyrelse og en 
direktion, gives der nu mulighed for en større selvbestemmelse.  
 
Selskabet kan nu strukturere sig med en direktion og et tilsynsråd. Tilsynsrådet er 
således en nyopfindelse i dansk selskabsret, men findes allerede i Tyskland under 
navnet Aufsichtsrat.  
 
Hovedelementerne i dette nye selskabsorgan er således, at der via vandtætte skodder 
mellem tilsynsrådet og direktionen sikres en større grad af objektivitet og 
uafhængighed i tilsynet af direktionen i forhold til, hvad en bestyrelse kan udøve. På 
den anden side løftes tilsynsrådet så at sige længere væk fra selskabet og skal ikke 
længere deltage i den strategiske ledelse af selskabet. På baggrund af denne afstand 
kan det forventes, at det bliver sværere for tilsynsrådet at få adgang til den 
nødvendige information om selskabet og direktionen, end tilfældet er for den 
traditionelle bestyrelse.  

                                                	  
10 High Level Group of Company Law Experts (2002;4). 
11 Werlauff (2006;29). 
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1.2 Problematisering	  af	  emnet	  
De seneste par år har budt på indtil flere større erhvervsskandaler, hvor et af mange 
problemer syntes at have været forholdet mellem en stærk og egenrådig direktør og en 
svag og/eller passiv bestyrelse. Her tænkes især på sagerne omhandlende Roskilde 
Bank og IT Factory.12  
 
I forhold til den traditionelle bestyrelse er der især to faktorer, hvor det nye tilsynsråd 
divergerer. For det første løftes tilsynsrådet således væk fra selskabet, hvor den ikke 
længere, som en bestyrelse, varetager den strategiske ledelse, men udelukkende fører 
tilsyn. For det andet opsættes nu vandtætte skodder mellem direktion og tilsynsråd.  
 
Fratagelsen af den strategiske ledelse og dermed den direkte berøringsflade i selskabet 
kan vel antages at begrunde frygten for, at et tilsynsråd kan risikere at blive holdt i 
mørket i endnu højere grad end en traditionel bestyrelse ville kunne.   
 
På den anden side står argumentet om, at de vandtætte skodder giver en langt højere 
grad af objektivitet i tilsynet af direktionen.  
 
Det er ingenlunde nemt at blive enige om betydningen af indførelse af tilsynsrådet i 
dansk selskabsret, hvilket meget godt illustreres ud fra to på hinanden følgende blogs 
i Berlingske Business, som henholdsvis har titlerne ”Tilsynsråd kan svække 
kontrollen” og ”Tilsynsråd kan styrke kontrollen”. Forfatterne argumenter netop ud 
fra de to ovenstående betragtninger.  
 
Mange forhold kan tale for at bevare den traditionelle bestyrelse i selskabets ledelse, 
og formentlig ligeså mange forhold kan tale for at indføre tilsynsrådet. Sikkert er det 
dog, at det er kapitalejerne selv, altså i aktieselskabets tilfælde aktionærerne, der skal 
træffe beslutningen om, hvorvidt selskabets ledelsesstruktur skal ændres, og derfor 
ses det som det mest relevant at beskue problemstillingen ud fra disses optik. 
 

                                                	  
12 Ritzau, 05.12.2008 ”Bestyrelse var passiv i ni måneder”, Berlingske Tidende, 25.08.2008 ”Kritik: 
Gik i protest mod svag bestyrelse”, epn.dk, 10.12.2008 ”Ekspert undrer sig over Jensbys ledelsesstil” 
samt flere andre. 
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1.3 Problemformulering	  
I lyset af ovenstående søges følgende overordnede spørgsmål besvaret i denne 
afhandling: 
 

Hvordan kan selskabslovens muligheder for at strukturere ledelsen i 
et aktieselskab skabe merværdi for aktionærerne? 

 
Under besvarelse af dette overordnede spørgsmål søges følgende underspørgsmål 
ligeledes besvaret: 
 

Hvorledes er retsstillingen i dansk selskabsret vedrørende 
struktureringen af ledelsen i et aktieselskab efter ikrafttrædelsen af 
selskabsloven? 

 
samt 
 

Hvorledes kan aktionærerne i et aktieselskab, med ændringen i 
reglerne om konstruktionen af selskabets ledelse, som blev indført ved 
ikrafttrædelsen af den nye selskabslov, søge at mindske Moral Hazard 
problemer med ledelsen.  
 

1.4 Metode,	  teori	  og	  struktur	  
I dette afsnit vil de metodiske overvejelser samt den anvendte teori blive gennemgået 
og beskrevet.  
 
Afhandlingen tager i sin helhed udgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode, som er 
en af de helt centrale tilgange i cand.merc.(jur.)-studiet på Copenhagen Business 
School.  
 
Dette til trods er denne metodiske tilgang yderst sparsomt beskrevet i litteraturen, og 
en beskrivelse af denne vil derfor uundgåeligt indeholde forfatterens egen opfattelse 
af metoden. 
 

1.4.1 Den	  erhvervsjuridiske	  metode	  
Det bærende element i erhvervsjuridisk metode (EJM) er en integration mellem 
juridisk og økonomisk metode. Et af de vigtige bidrag til EJM er retsdogmatikken, der 
anvendes til at finde gældende ret inden for et givent område. Denne metodiske 
fremgang er aktørforudsætningsuafhængig og arbejder ligeledes uden 
markedsforudsætninger.13 Dette adskiller sig fra størstedelen af den økonomiske teori, 
da man her arbejder med aktørforudsætninger som rationalitet, opportunisme samt 
markedskendetegn såsom en given konkurrencesituation med videre. Integrationen vil 
ske ved at lade den ellers aktørforudsætningsuafhængige juridiske analyse underkaste 
                                                	  
13 Østergaard (2003;278). 
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de forudsætninger, som optræder i den økonomiske analyse samt at lade de ellers to 
vidt forskellige analyser bidrage til en fælles konklusion. Netop anvendelsen af 
økonomiske modeller og teorier i tæt samspil med retsdogmatikken giver den 
erhvervsjuridiske metode sin videnskabelige berettigelse.14  
 
Hverken retsdogmatikken eller økonomisk teori er afhængig af den erhvervsjuridiske 
metode og begge metodiske tilgange finder deres berettigelse i årtiers – endda 
århundredes – anvendelse og udbygning, men ved at integrere de to tilgange opstår et 
interessant grænsefelt mellem netop juraen og økonomien. Et grænsefelt, der kan 
analyseres og bearbejdes ved hjælp af den erhvervsjuridiske metode.  
 
I nærværende afhandling vil EJM komme til udtryk gennem en retsdogmatisk analyse 
af regler vedrørende ledelsesstrukturer i selskabsloven samt ved anvendelsen af 
Principal/agent-teori. Disse to forskellige tilgange vil blive beskrevet straks nedenfor.  
 

1.4.2 Den	  juridiske	  metode	  
I nærværende afhandling anvendes som skrevet den retsdogmatiske metode. Metoden 
har som formål at udlede gældende ret inden for et givent område ved en systematisk 
og analytisk gennemgang af de retskilder, en dommer måtte forventes at lægge til 
grund i et retsafgørelse15. Dette gøres ved at udføre to centrale opgaver, nemlig at 
systematisere retskilderne samt at fortolke disse.16  
 
Den retsdogmatiske metode anvender som skrevet ikke en bestemt synsvinkel, idet 
gældende ret ses som gældende for enhver og således ikke er begrænset til én 
analyseenhed. Metoden er endvidere positivistisk, idet den udleder gældende ret 
gennem analyse af retskilderne, men kan ikke anvendes til at beskrive, hvad gældende 
ret bør være.  
 
I den retsdogmatiske metode opstilles et hierarki af de forskellige retskilder med 
indbyrdes forskellig værdi og tyngde. Dette adskiller sig fra den traditionelle 
retskildelære, hvor der ikke forefindes et hierarki, men blot en mængde retskilder 
uden skelen til den relative værdi af disse.17 Denne metodiske fremgang sikrer, at 
resultatet af en given retsdogmatisk analyse ikke afhænger af analytikeren, men alene 
af retskilderne.18  
 
Om end metoden anvendes til at beskrive gældende ret inden for et givent område og 
derved er forklarende af natur, skal man dog have for øje, at mange retskilder er 
ganske åbent formulerede og giver derfor rum for en vis fortolkning, der kan give en 
analyse forskellige nuancer alt efter forfatter.19 

                                                	  
14 Østergaard (2003;279). 
15 Østergaard (2003;275). 
16 Nielsen (2002;20). 
17 Nielsen & Tvarnø (2005;27). 
18 Nielsen & Tvarnø (2005;27). 
19 Blume (2004;151). 
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I nærværende afhandling vil den retsdogmatiske analyse vedrøre de retskilder, der kan 
udlede gældende ret inden for strukturering af et selskabs ledelse. Det vil naturligvis 
primært dreje sig om selskabsloven og de relevante bestemmelser heri. For en analyse 
af de forhold, der ikke blev ændret, vil den nu ophævede aktieselskabslov blive 
anvendt som fortolkningsbidrag, idet nogle bestemmelserne heri ligner disse i 
selskabsloven.20 Som et andet fortolkningsbidrag til forståelse af selskabsloven vil 
dennes forarbejder blive inddraget, hvor det anses som værende nødvendig. At 
inddrage forarbejder er diskuteret i litteraturen, men det må konstateres, at de danske 
domstole hyppigt anvender forarbejder som fortolkningsbidrag, og blandt andet derfor 
vil de ligeledes blive anvendt i nærværende afhandling.21  
 
Andre relevante retskilder med lavere hierarkisk værdi vil naturligvis ligeledes blive 
behandlet, hvis det skønnes nødvendigt for at udlede gældende ret. Herunder tænkes 
naturligvis primært på domspraksis inden for området, om end både emnets karakter 
samt lovens meget unge alder kan betyde, at domspraksis er yderst sparsomt. 
 
Til slut vil afhandlingen ligeledes indeholde en kort gennemgang af den 
tilstedeværende soft law, altså retningslinjer, som ikke nødvendigvis er juridisk 
bindende, men alligevel har en så fremtrædende rolle, at de ikke kan negligeres. 
Placeringen i det juridiske system af sådan soft law vil blive nærmere beskrevet.  
 
Selskabsretten som juridisk disciplin må antages at være en specialdisciplin inden for 
formueretten, som jo karakteriseres som værende inden for privatretten. Dette 
stemmer også fint med det faktum, at store dele af netop selskabsloven er 
erstatningssanktioneret og vedrører således forholdet mellem private – det være 
eksempelvis ledelsen og ejerkredsen i et aktieselskab.22 Dette til trods indeholder 
selskabsloven ligeledes bestemmelser og forhold, der er af offentligretlig karakter og 
sanktioneres med offentligretlige sanktioner såsom bøde.23 Dette bevirker, at 
selskabsretten ikke kategorisk kan indplaceres under privatretten, men må 
karakteriseres som en hybrid mellem privat- og offentlig ret.  
 
Selskabsretten, og især området omkring ansættelse og kontrol af direktion, har en 
stor berøringsflade med den almindelig formueret, nærmere bestemt kontraktretten. 
Den almindelig ansættelsesret, navnlig funktionærloven, finder ikke anvendelse på en 
direktør, hvorfor der er en udvidet grad af aftalefrihed i kontraheringen af 
ansættelseskontrakt med netop direktionen.24 
 
Grundet denne grænsedragning mellem selskabsretten og kontraktretten vil netop 
kontraktretten finde anvendelse på forholdet mellem direktion og ejerkreds i et 

                                                	  
20 Lovbekendtgørelse 2006-06-15 nr. 649 Aktieselskabslov, senest ændret ved L 2008-06-17 nr. 510, 
nu ophævet (herefter blot aktieselskabsloven). 
21 Nielsen (2002;164). 
22 Nielsen & Tvarnø (2005;26) SL § 361 til eksempel for den privatretlige karakter.  
23 SL § 366 til eksempel. 
24 Nielsen (2005;321). 



Kasper	  Lind	   	   Kapitalejers	  valg	  af	  ledelsesstruktur	  

	   	   Side	  10	  af	  75	  

aktieselskab, og en ansættelsesaftale vil derfor blandt andet kunne blive kendt ugyldig 
i henhold til aftalelovens generalklausul i § 36.25 Nærværende afhandling vil dog 
fokusere på de selskabsretlige regler, der bestemmer forholdet mellem ledelse og 
ejerkreds, sammensætningen af disse samt deres opgaver og forpligtelser.  
 

1.4.3 Økonomisk	  metode	  
Separationen mellem ejerskabet og ledelsen af et aktieselskab er et af de helt tydelige 
kendetegn ved denne organisationsform. Litteraturen har talrige analyser og 
forklaringer på, hvilke fordele og ulemper, der kan opstå ved at have denne 
organisation. Dette vil blive beskrevet i kapitel 3. 
 
En overordnet problematik vil dog uundgåeligt kunne opstå, nemlig 
interessekonflikter mellem ejerne og ledelsen. Problemerne opstår ved, at der ikke er 
personsammenfald mellem de, som handler og de, som bærer den økonomiske 
konsekvens af disse handlinger. Til at afdække og søge at minimere disse konflikter 
findes principal/agent-teorien at have stor relevans.  
 
Principal/agent-teori - eller blot PA-teori – vil derfor være den gennemgående teori i 
nærværende afhandling. Teoriens udgangspunkt er en analyse af forholdet mellem en 
principal og en agent. I dette tilfælde vil principalen være kapitalejeren/ejerkredsen i 
et aktieselskab og agenten vil være direktionen.  
 
PA-teorien bygger, som anden nyinstitutionel teori,  videre på neoklassisk økonomisk 
teori med nogle udbyggede og ændrede aktørforudsætninger, der er markant 
anderledes end ved neoklassisk teori. Der er klassisk set to skoler indenfor agentteori. 
Den positivistiske agentteori, der kan anvendes til at forklare organisationsformer og 
den normative PA-teori, der fokuserer på valg af efficiente incitamentsstrukturer.26 
Denne afhandling vil benytte sidstnævnte grundet den normative tilgang.  
 
PA-teoriens fokus på netop nødvendige incitamentsstrukturer er rodfæstet i de 
aktørforudsætninger, som teorien indeholder. Disse forudsætninger er blandt andet en 
imperfekt og asymmetrisk informationsstrøm. Denne information antages endvidere 
at have en værdi og kan således erhverves på markedsvilkår.27 Man kan dog antage, at 
denne information ikke vedrører netop agentens indsats. Denne information er for 
principalen skjult. Endvidere er aktørerne opportunistiske i en – for modparten – 
ukendt grad samt fuldt rationelle.  
 
Vigtigst antages det endvidere, at der mellem de to aktører findes en delvis 
målkonflikt.28 Såfremt denne konflikt ikke er tilstede, findes ej heller 
incitamentsproblemer, idet de to aktørers interesse da vil være enslydende. Alle disse 
forudsætninger vil blive grundigt gennemgået i det relevante afsnit.  

                                                	  
25 Nielsen (2005;360). 
26 Sornn-Friese (2007;125ff). 
27 Sornn-Friese (2007;129). 
28 Sornn-Friese (2007;129). 
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Analyseenheden i PA-teorien er den enkelte kontrakt mellem principalen og agenten. 
En kontrakt, der i tilfældet med ledelsen i et aktieselskab, naturligvis ikke frit kan 
kontraheres, men skal udformes i overensstemmelse med gældende ret.  
 
Der er grundlæggende tale om to forskellige problemer, der udspringer af kløften 
mellem principal og agent. Det ene problem vedrører skjulte handlinger og det andet 
vedrører skjult information. Problemet med skjulte handlinger, kaldet Moral Hazard 
problemer, opstår ved, at en part, agenten, grundet sin opportunistiske adfærd samt 
den asymmetriske informationen kan handle i uoverensstemmelse med, hvad der er 
aftalt, og at denne handling kan skjules for principalen.29 Handlingerne her kan både 
være aktive handlinger samt den situation, hvor agenten blot undlader at møde det 
krav om arbejdsindsats, der er kontraheret.  
 
Situationen med skjult information, kaldet Adverse Selection, opstår, når agenten ex-
ante ligger inde med information om sig selv, der kan have afgørende betydning for 
principalen.30 George Akerlof beskrev i 1970, ud fra denne teori, markedet for brugte 
biler ud samt et eventuelt sammenbrud af dette, såfremt man ikke kunne løse adverse 
selection problemerne.31  
 
Denne afhandling vil behandle både Moral Hazard problemer i forbindelse med 
separation mellem ejere og ledelse i aktieselskabet samt Adverse Selection problemer, 
der vil kunne opstå, når tilsynsrådet eller bestyrelsen skal finde og ansætte 
direktionen.  
 
PA-teorien vil blive behandlet ved hjælp af elementer fra det spilteoretiske felt. 
Spilteorien er ligesom PA-teorien opstået som en reaktion på den neoklassiske 
økonomiske teori og har ligeledes i al væsentlighed de samme aktørforudsætninger.32 
Et konstrueret spil kan vise, hvorledes agent og principal må forventes at agere under 
de forudsætninger, hvormed man har konstrueret spillet. Disse forudsætninger vil 
blive grundigt gennemgået i det relevante afsnit.  
 

1.4.4 Synsvinkel	  
Synsvinklen i opgaven vil følge den erhvervsjuridiske metodes synsvinkel, som er på 
virksomhedsniveau. Dette udspringer jo blandt andet af den anvendte økonomiske 
teoris synsvinkel som i dette tilfælde er relationen mellem principal og agent – 
mellem ejer og ledelse. Da en beslutning om at indsætte et tilsynsråd i stedet for en 
bestyrelse skal træffes af kapitalejerne, altså aktionærerne, samt at beslutningen helst 
skal skabe merværdi for disse – shareholder value, ses det naturligt, at synsvinklen 
bliver placeret hos netop aktionærerne. Analyseobjektet er således relationen mellem 
principal og agent.  

                                                	  
29 Knudsen (1997;167). 
30 Knudsen (1997;165). 
31 Akerlof (1970). 
32 Knudsen (2997;90). 
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1.4.5 Struktur	  
Afhandlingen er bygget op, så der først svares på de to underspørgsmål i 
problemformuleringen for til sidst at svare på det overordnede spørgsmål.  
 
Det juridiske underspørgsmål vil blive besvaret i den retsdogmatiske analyse i kapitel 
2. Det andet underspørgsmål besvares i de følgende tre kapitler med en generel 
principal/agent-teoretisk analyse i kapitel 3, en opstilling af afhandlingens 
økonomiske model i kapitel 4 og en numerisk løsning af modellen i kapitel 5. Kapitel 
6 indeholder en række overvejelser, som er relevante for valget af ledelsesstruktur, 
men som ikke er indeholdt i modellen. Endeligt vil afhandlingens overordnede 
problemformulering blive besvaret i den endelige konklusion.  
 

1.5 Afgrænsninger	  
Nærværende afhandling omhandler ledelsesstrukturer i aktieselskaber. På baggrund 
heraf vil samme emneområde inden for andre selskabskonstruktioner ikke blive 
behandlet, desuagtet at nogle af selskabskonstruktionerne er indeholdt i 
selskabsloven.  
 
Den fællesskabsretslige regulering vil ej heller blive gennemgået. Der afgrænses 
naturligvis ikke fra EU-retten som sådan, men grundet selskabslovens relativ nylige 
ikrafttræden antages det, at denne lov til fulde lever op til de regler, der er udstedt på 
fællesskabsretligt niveau, og at disse er korrekt implementeret i dansk lovgivning. En 
analyse af, hvorvidt dette rent faktisk er tilfældet, er absolut hverken uinteressant eller 
irrelevant, men falder uden for denne afhandling, hvorfor der antages som beskrevet.  
 
Børsretlig lovgivning vil ej heller blive gennemgået. Denne afhandling vil således 
dreje sig om ikke-børsnotererede aktieselskaber. Her menes dels den danske 
børsretlige lovgivning såvel som eventuelle regelsæt, som børser og handelspladser 
måtte have. 
 
De arbejdsretlige elementer i en ansættelseskontrakt vil ikke blive gennemgået i 
nærværende afhandling. Funktionærloven er netop ikke gældende for direktører og 
der eksisterer derfor en større grad af aftalefrihed i forbindelse med 
ansættelseskontrakter med disse, hvorfor en analyse af dette område ikke kan anses 
for interessant.33 Problemstillinger vedrørende forhold efter ansættelsesforholdets 
ophør, herunder fratrædelsesordninger, vil ej heller blive behandlet.  
 
Analysen vil ej heller behandle reguleringen vedrørende afgivelsen af årsregnskaber 
samt anden revisorretlig lovgivning. Disse instrumenter medvirker til at muliggøre 
rapportering fra selskabet til ejere af dette, men en egentlig retsdogmatisk analyse 
findes dog at være uden for afhandlingens fokus.  

                                                	  
33 Nielsen (2005;321). 
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Selskabslovens sanktionsbestemmelser, både de privatretlige samt de offentligretlige, 
vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling, da emnet ikke kan anses for at være  
inden for afhandlingens fokusområde, nemlig valget mellem ledelsesstrukturer og 
konsekvenserne heraf.  
 
Hvis man ser på den økonomiske analyse af forholdet mellem ejer og ledelse vil der 
ikke blive foretaget andre kontraktøkonomiske analyser end den tidligere beskrevet. 
Transaktionsomkostningsteorien vil således ikke blive behandlet. 
Transaktionsomkostningsteori kan blandt andet være behjælpelig med at forklare 
hvorfor organisationer ser ud som de gør.34 Om end det kunne være interessant at se 
på hvorfor et aktieselskab som selskabskonstruktion ser ud, som det gør, falder det 
igen uden for denne afhandling. Afhandlingen vil dog indeholde nogle begreber som 
ligeledes går igen i transaktionsomkostningsteorien såsom begrænset rationalitet og 
opportunisme, men en egentlig transaktionsomkostningsanalyse vil således ikke finde 
sted.  
 
Der vil i de forskellige analyser blive foretaget mere detaljerede afgrænsninger, men 
det vil være mest relevant at nævne disse i analyserne, hvorfor de ikke er medtaget i 
dette afsnit om afhandlingens overordnede afgrænsninger.  

                                                	  
34 Sornn-Friese (2007;101). 
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2 Kapitel	  2	  –	  Den	  retsdogmatiske	  analyse	  
Dette kapitel indeholder den retsdogmatiske analyse af struktureringen af et 
aktieselskabs ledelse. Analysens primære omdrejningspunkt vil i sagens natur være 
selskabsloven i samspil andre relevante retskilder.  
 
Inden den egentlige analyse af selskabsloven vil være en forklaring af den nye 
terminologi, som selskabsloven benytter sig af samt en forklaring af de forskellige 
ledelsesstrukturer, som man kan anvende. Det er relevant for at kunne forstå 
selskabslovens bestemmelser til fulde. 
 

2.1 Hvor	  mange	  strenge	  spilles	  der	  på	  i	  selskabsretten?	  
Når man behandler ledelsesstrukturer i aktieselskaber, tales der ofte om to forskellige 
overordnede ledelsessystemer, nemlig den enstrengede (monistiske) model eller den 
tostrengede (dualistiske) model. Der er dog ikke ubetinget klarhed over, hvad disse 
definitioner præcist indeholder, og begreberne dækker derfor ikke over det samme i 
alle lande.35 
 
Det enstrengede system er som oftest kendetegnet ved kun at have ét ledelsesorgan, 
ofte kaldet Board of Directors. I dette ledelsesorgan findes enkelte medlemmer som 
varetager den daglige ledelse af selskabet, kaldet executive directors, mens de øvrige 
medlemmer af Board of Directors uden daglige ledelsesopgaver kaldes non-executive 
directors. I de seneste år har tendensen været, at non-executive directors tillægges 
ansvar for tilsynet med executive directors, hvorved denne model bevæger sig hen 
imod en tostrenget model. Den rene enstrengede model kendes fortrinsvis fra 
England, Irland og Spanien.36 
 
Det tostrengede system er kendetegnet ved at have to separate ledelsesorganer, men 
findes i mange forskellige versioner på tværs af forskellige lande.37 Den mest 
”rendyrkede” version af dette system findes i tysk selskabsret, hvor selskabet ledes af 
en direktion, Vorstand, der er under tilsyn af et tilsynsråd, Aufsichtsrat. Aufsichtsrat 
har ingen ledelsesbeføjelser af nogen art og udfører således alene tilsynet med 
selskabets Vorstand.38 Personsammenfald mellem disse to organer er ikke tilladt, og 
der er således vandtætte skodder mellem for at sikre objektiviteten og kontrollen med 
Vorstand.39  
 
 
 
 

                                                	  
35 Betænkning 1498 (2008;284). 
36 Bech-Bruun (2006;68). 
37 Christensen (2009:440). 
38 Christensen (2009;440). 
39 Betænkning 1498 (2008;284). 
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Lidt stilistisk kan man således opstille de mest markante forskelle mellem de to 
systemer således:  
 

Kendetegn Enstrenget Tostrenget 
   Antal ledelsesorganer 1 2 
Ledelsesbeføjelser i det øverste/eneste organ Ja Nej 
Personsammenfald Ja Nej 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Inden selskabslovens ikrafttrædelse havde Danmark en mellemting mellem disse to 
systemer, nogle steder refereret til som en ”halvandenstrengsmodel”40 Ledelsen af 
danske aktieselskaber blev ifølge aktieselskabslovens §54 varetaget af en direktion og 
en bestyrelse i forening, med en klart over- og underordnelsesforhold.41 Man kunne 
således foranlediges til at mene, at der var tale en om tostrenget løsning, men det ses 
netop overfor, at den danske model ikke passer stringent ind i nogle af systemer, idet 
der netop er tale om 2 forskellige ledelsesorganer, men med ledelsesbeføjelser i begge 
og ifølge aktieselskabslovens §51, stk. 2 modsætningsvis mulighed for 
personsammenfald i ledelsesorganerne. I denne bestemmelse fastlås det nemlig, at 
mindretallet af bestyrelsen godt må være del af selskabets direktion. Danmark havde, 
før selskabsloven ikrafttrædelse, således en situation, hvor udgangspunktet nok måtte 
siges at være en mellemting mellem de to modeller, men hvor en egentlig enstrenget 
model faktisk var mulig, dog med de begrænsninger, der fulgte af aktieselskabsloven.  
 
Der er således reelt tale om tre – og ikke to – forskellige modeller for 
ledelsesstrukturer, der kan illustreres således: 
 

Enstrenget model 
Kendes især fra England 

Tostrenget model 
Kendes især fra Tyskland 

”Halvandenstrenget” model 
Kendes især fra Danmark 

   
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Det har længe ikke haft den store betydning, om landets ledelsessystem defineredes 
som værende et en- eller tostrenget system, men behovet kom med indførelsen af det 
europæiske selskab, SE-selskabet, idet der nu skulle træffes et valg mellem de to 
systemer i henhold til SE-reglerne.42 
 

                                                	  
40 Christensen (2008;128). 
41 Bunch et al. (2007;374f.). 
42 Schaumburg-Müller et al. (2010;517). 
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Det havde i mange år været den gængse opfattelse, at Danmark, hvis tvunget til at 
vælge mellem den en- eller tostrengede model, var blandt de lande, der anvendte den 
tostrengede, da vi netop brugte en model med to ledelsesorganer. Dette viste sig dog 
ikke at være tilfældet, da forholdet blev nærmere undersøgt. Kommissionen lagde 
nemlig ikke vægt på antallet af ledelsesorganer, men på hvorvidt man kunne have 
dobbeltmandat. Hvis man ville opfatte sit system som tostrenget, måtte der være 
vandtætte skodder mellem ledelsesorganerne. Dette kunne Danmark naturligvis ikke 
påstå, og vores hidtidige ledelsesmodel måtte derfor betragtes som værende 
enstrenget.43  
 
Når denne afhandling dette til trods anvender alle tre modeller, er det fordi, der er så 
store forskellige mellem dem, at de ikke blot kan betragtes som værende en- eller 
tostrengede. Det er især i analysen af incitamentsstrukturerne i ledelsen, at dette vil 
finde relevans.  
 

2.2 Selskabslovens	  terminologi	  
Selskabsloven indeholder som beskrevet bestemmelser for både aktie- og 
anpartsselskaber, som tidligere var reguleret i hver sin lov. Dette har medført et behov 
for indførslen af begreber og termer, som tidligere var ukendte i dansk selskabsret.44 
Hvor der før var tale om et aktie- eller anpartsselskab benyttes nu blot termen 
kapitalselskab og i tråd hermed kaldes en aktie eller en anpart nu blot kapitalandel. 
Andre eksempler på denne nye sprogbrug findes i loven. Disse nye termer har ikke 
erstattet de hidtidige, men tjener blot som en samlebetegnelse for de forhold, der før 
var adskilte i de to regelsæt og som nu er samlet i ét, selskabsloven.  
 
Inden for struktureringen af ledelsen i et kapitalselskab er der ligeledes indført nye 
begreber.45 Disse begreber dækker over, at det som beskrevet nu er muligt at 
strukturere sin ledelse på forskellig vis. Det vil sige, at beslutninger ikke træffes i 
samme organ i alle selskaber, og derfor er en ny terminologi påkrævet. 
 
I selskabslovens § 5 er indført begreberne Det centrale ledelsesorgan samt Det 
øverste ledelsesorgan. Det divergerende punkt i definitionen af disse ligger i det 
forhold, hvorvidt selskabet er struktureret med en bestyrelse eller et tilsynsråd. Det er 
således underordnet, hvorvidt direktionen selv er medlem af bestyrelsen eller ej (den 
enstrengede og halvandenstrengede model).  
 
Det centrale ledelsesorgan vil være bestyrelse i aktieselskaber med en sådan og 
direktionen i selskaber med et tilsynsråd.  
 
Det øverste ledelsesorgan vil i selskaber med en bestyrelse være netop bestyrelse som 
i ovenstående tilfælde. I selskaber med et tilsynsråd vil dette være det øverste 
ledelsesorgan. 
                                                	  
43 Schaumburg-Müller et al. (2010; 517). 
44 Definitionerne i SL findes i SL § 5. 
45 SL § 5, nr. 4-5. 
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Begreberne lader sig skitsere på følgende måde:  
 

 
Begreb 

Selskab med 
bestyrelse 

Selskab med 
tilsynsråd 

   Det centrale ledelsesorgan Bestyrelsen Direktionen 
Det øverste ledelsesorgan Bestyrelsen Tilsynsrådet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Forskellen mellem de to struktureringsformer og hermed grunden til det divergerende 
sprogbrug gennemgås senere i nærværende analyse.  
 

2.3 De	  mulige	  ledelsesstrukturer	  i	  Danmark	  
Som beskrevet i indledningen kom, med ikrafttrædelsen af selskabsloven, en helt ny 
mulighed for kapitalejerne i danske aktieselskaber til at strukturere selskabets ledelse. 
Tidligere havde man været tvunget til at vælge en model med en bestyrelse og en 
direktion, altså modellen, der i denne afhandling kaldes den halvandenstrengede 
model. I praksis kunne selskabet dog også strukturere ledelsen som en enstrenget 
ledelse med de begrænsninger, der lå i aktieselskabsloven.46 
 
Såfremt selskabet måtte ønske at anvende den tostrengede model, var det nødvendigt 
at vælge SE-selskabet som retsform, idet der her var valgfrihed. Et dansk aktieselskab 
havde ikke samme muligheder for frit at vælge.47  
 
En sådan valgfrihed findes nu i SL §111, stk. 1, der bestemmer, at selskabet kan 
strukturere sin ledelse på to forskellige måder. Den første model ligner til forveksling 
situationen i aktieselskabsloven og består således af en bestyrelse og en direktion. 
Direktionen kan bestå af bestyrelsens egne medlemmer eller personer, som ikke er 
tilknyttet bestyrelsen. Som situationen var før selskabslovens ikrafttrædelse må 
flertallet af bestyrelsen ikke være direktører i selskabet, og ej heller må 
bestyrelsesformand og –næstformand være direktører i selskabet.48 Denne ligner som 
skrevet ledelsesmodellen som aktieselskabsloven indeholdte og er således i det store 
hele blot en videreførelse af den retstilstand, der bestod under aktieselskabsloven.49 
 
Valgfriheden, som kom med selskabsloven, kommer til udtryk i SL §111, stk. 1, nr. 2, 
hvor det bestemmes, at et aktieselskab foruden ovenstående mulighed ligeledes nu har 
muligheden for at vælge en struktur som ledes, ikke som før af bestyrelsen og 
direktionen i forening, men nu kun af en direktion. Til gengæld skal et tilsynsråd nu 
både ansætte direktionen, samt føre tilsyn med denne. Imellem disse to 
                                                	  
46 Blandt andet at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ikke måtte være direktører i selskabet 
og at formanden ej heller måtte. Endvidere fandtes begrænsninger i formandens arbejdsopgaver, når 
selskabet var noteret (arbejdende bestyrelsesformand). Se ASL § 51, stk. 2-3. 
47 Schaumburg-Müller (2010;517). 
48 SL § 111, stk. 1, nr. 1. 
49 L170, bemærkninger til § 111. 
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ledelsesorganer vil der være vandtætte skodder, og et medlem af direktionen kan 
således ikke samtidig være medlem af tilsynsrådet.  
 
Denne nye valgfrihed i selskabsloven giver således mulighed for at kapitalejere i 
aktieselskaber kan strukturere ledelsen i selskabet på alle de tre måder, som blev 
beskrevet ovenfor. Skitseret med de danske termer vil det se således ud:  
 

Enstrenget model 
Reguleret i SL §111, stk. 1, nr. 1 

Halvandenstrenget model 
Reguleret i SL §111, stk. 1, nr. 1 

Tostrenget model 
Reguleret i SL §111, stk. 1, nr. 2 

   
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Det er vigtigt her at bemærke, at det, uanset hvilken ledelsesstruktur, der vælges, altid 
er kapitalejerne i aktieselskabet, der er de ultimative beslutningstagere. Medlemmerne 
af det øverste ledelsesorgan vil således altid  - i det mindste for flertallets 
vedkommende – skulle ansættes eller vælges af ejerkredsen, der ligeledes vælger 
hvilken ledelsesstruktur, selskabet skal benytte sig af.50 
 
Straks nedenfor vil følge en analyse af de to typer af øverste ledelsesorganer, 
herunder deres sammensætning og opgaver i selskabet. Herefter vil følge en analyse 
af direktionen. Også her vil især sammensætning og opgaver bliver analyseret. 
Analysen af direktionens opgaver vil blive todelt, idet opgaverne divergerer alt efter 
hvilket øverste ledelsesorgan, selskabet er struktureret med. 
 

2.4 Bestyrelsen	  

2.4.1 Sammensætning	  
Såfremt kapitalejerne i et aktieselskab vælger at konstituere ledelsen med en 
bestyrelse, er der naturligvis en del krav til dette organ samt dets medlemmer.  
 
SL §112 fastslår enkelte habilitetskrav til medlemmerne af bestyrelsen i 
aktieselskabet. Heri fastslås det således, at der skal være tale om myndige personer, 
der ej heller må være under værgemål eller samværgemål.51 Dette er en videreførelse 
af de tidligere regler i aktieselskabsloven og medfører således ikke en ændret 
retstilstand på dette punkt. Det kan af lovens tekst modsætningsvis sluttes, at der ikke 
må være tale om juridiske personer, men udelukkende fysiske. Dette fraviges 
imidlertid i næste stykke, der dog kun gælder for rederiaktieselskaber.52 Der er i loven 
                                                	  
50 L170, bemærkninger til §111. 
51 I henhold til Værgemålsloven  §§ 5 og 7.  
52 SL § 112, stk. 2.  
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intet til hinder for, at medlemmer i bestyrelsen ikke længere har rådighed over eget 
bo, eksempelvis i forbindelse med konkurs, som tilfældet er med stifterne i et 
kapitalselskab.53   
 
Som tilfældet var med aktieselskabsloven efter 2004, stilles der ej heller i 
selskabsloven krav om bestyrelsesmedlemmers bopælssted.54 Dette må antages at 
være i tråd med den fri bevægelighed i EU-retten, og som et led i realiseringen af det 
indre marked.55 Endvidere bemærkes det, at det ikke kun er i EU-regi, at 
bopælskravet ikke er eksisterende. Det samme gælder i henhold til tredjelande.  
 
Bestyrelsen i et aktieselskab skal bestå af ikke under tre medlemmer.56 Det er dog 
vigtigt at have for øje, at der her sigtes på generalforsamlingsvalgte medlemmer af 
bestyrelsen. Såfremt der er medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelsen skal de 
således tillægges de tre.57 I forlængelse af dette er det i SL § 120, stk.1 fastslået, at 
flertallet af medlemmer i bestyrelsen skal vælges af generalforsamlingen.  
 
Som beskrevet ovenfor er det tilladt for selskabets direktører ligeledes at sidde i 
selskabets bestyrelse. Hvorvidt direktionen ligeledes sidder i selskabets bestyrelse 
afgør således, om der er tale om en halvandenstrenget ledelsesmodel eller den rent 
enstrengede. 
 
Bestyrelsen har, som senere gennemgås, en kontrolfunktion over for direktionen og 
for at sikre denne funktion, er det et krav, at flertallet af bestyrelsens medlemmer ikke 
er direktører i selskabet.58 Når dette flertal beregnes medtages, i modsætning til 
ovenstående, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.59 I tråd med ovenstående 
ønske om, at bestyrelsen skal være en effektiv kontrolinstans, må formand og 
næstformand i aktieselskabet ikke være direktører i samme selskab.60 Der er dog i 
loven intet til hinder for, at en direktør i et moderselskab samtidig er 
bestyrelsesformand i moderselskabets datterselskab.  
 
Der er i loven ingen stillede krav til at bestyrelsesmedlemmer skal besidde en vis 
faglig kvalifikation. Såfremt dette ønskes er intet dog til hinder for, at der i selskabets 
vedtægter kræves eksempelvis branchekendskab. Det er dog antageligvis sjældent, at 
således vedtægtshjemlede krav forekommer.61 
 
Foruden de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, vil denne også 
kunne indeholde medarbejdervalgte medlemmer. Danmark har, i tråd med mange 
andre kontinentaleuropæiske lande, bestemmelser, der sikrer medarbejderes ret til 
                                                	  
53 SL § 24, stk.2. 
54 Werlauff (2006;480). 
55 Gomard (2006;29). 
56 SL § 111, stk. 2. 
57 L 170, bemærkningerne til § 111.  
58 SL § 111, stk. 1, 4.pkt. 
59 L 170, bemærkningerne til § 111. 
60 SL § 111, stk.1, sidste pkt.  
61 Schaumburg-Müller (2010;526). 
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indflydelse på ledelsesniveau.62 SL § 140, stk.1, som - bortset fra en sproglig 
modernisering - er en videreførelse af aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3.pkt., 
bestemmer, at medarbejdere i et selskab, der over 3 år har beskæftiget over 35 
medarbejdere, har ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer. Antallet, der kan 
vælges er afhængig af antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer og kan således 
udgøre op til halvdelen af disse. I praksis dog mere end halvdelen, idet bestemmelsens 
tredje punktum bestemmer, at såfremt det udregnede antal medarbejdervalgte 
medlemmer ikke bliver et helt tal, skal der rundes op. Der er dog i SL §140, stk. 2 
mulighed for at vælge et lavere antal repræsentanter iblandt medarbejderne, såfremt 
der ikke er kandidater nok. Det er således vigtigt at være opmærksom på ordlyden i 
SL § 140, stk. 1, der giver medarbejderne en ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer. 
Der er ikke tale om en pligt, og ordningen om medarbejderrepræsentation i 
bestyrelsen er således blot et tilbud, ikke en obligatorisk ordning.  
 

2.4.2 Opgaver	  
Bestyrelsen, i det fald at kapitalejerne har besluttet at organisere selskabets ledelse 
med en sådan, har en række opgaver. En del af disse opgaver er oplistet i SL § 115, 
som ifølge lovgiver i det store hele er en videreførelse af reglerne fra 
aktieselskabslovens tider.63 Dog er der en del nye begreber i bestemmelse, desuagtet 
at disse ikke nødvendigvis skaber en ny retsstilling.  
 
Foruden de i bestemmelsen oplistede opgaver for bestyrelsen skal den således også 
varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet samt sikre en forsvarlig 
organisation af selskabets virksomhed.64 Disse begreber er for lovgivningen nye i 
Danmark, men har allerede fundet indpas i forskellig retningslinjer for god 
selskabsledelse.65 Begreberne er ikke videre defineret i loven, men forarbejderne 
hertil beskriver organisation af selskabet som blandt andet fastlæggelse af 
hovedlinjerne for, hvordan virksomheden tilrettelægges, herunder hvilke rammer, der 
skal gælde for investeringer, finansiering, og udstedelses af policies.66 At bestyrelsen 
endvidere er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse medfører således, at 
netop bestyrelsen træffer afgørelser i sager af større betydning. Det må antages, at 
kriteriet om betydningens størrelse her er flydende defineret og således kan divergere 
fra selskab til selskab. Om en beslutning skal træffes af bestyrelsen eller direktionen 
behandles nedenfor under direktionens arbejdsopgaver.  
 
Det er i henhold til selskabsloven bestyrelsens opgave og ansvar at sikre 
tilfredsstillende bogføring og regnskabsaflæggelse.67 Denne bestemmelse tilsigter en 
overordnet kontrol med selskabets bogføringssystemer og tillige rapportering fra 

                                                	  
62 Christensen (2009;461). 
63 L 170, bemærkningerne til § 115. 
64 SL §115, stk. 1, 1.pkt.  
65 Betænkning 1498 (2008;307). 
66 L 170, bemærkningerne til § 115. 
67 SL § 115, stk.1, nr. 1. 
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eventuelle interne revisioner. Direktionen har således stadig ansvaret for den daglige 
kontrol.68 
 
Det påhviler endvidere bestyrelsen at påse, at der i selskabet er etableret fornødne 
procedurer for risikostyring og interne kontroller.69 Definitionen af disse procedurer 
er atter, med formuleringen fornødne, gjort flydende, afhængig af selskabets størrelse 
og kompleksitet. Det beror således på et konkret skøn. 
 
Hvilke risici, der er indeholdt i bestemmelsen er ikke klart, men det må formodes 
blandt andet at kunne være risici forbundet med valutakurssvingninger, indgåelse af 
vigtige kontrakter samt eventuelle miljømæssige risici.70  
 
Som tidligere fastslået (og straks nedenfor yderligere analyseret) er det bestyrelsens 
opgave, foruden at varetage en del af ledelsesopgaverne i selskabet, at føre tilsyn med 
direktionen.   
 
Dette tilsyn og kontrol er i sagens natur afhængig af de oplysninger, der kommer fra 
netop direktionen, og det er derfor ligeledes bestyrelses opgave at sikre et fornødent 
rapporteringssystem fra direktionen til bestyrelsen.71 Mangelfuld information til 
bestyrelsen om selskabets finansielle forhold kan således være ansvarspådragende for 
bestyrelsen i sidste ende, såfremt denne ikke har levet op til kravet om at sikre 
rapporteringen.72  
 
I forlængelse heraf har bestyrelsen, som tidligere nævnt, ansvaret for at påse, at 
direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, 
samt naturligvis at ansætte denne direktion.73 Bestemmelsen i § 115, stk. 1, nr. 4 er ny 
i lovgivningen, men giver ligesom flere andre ændringer inden for bestyrelsens 
virkemåde ikke en ny retstilstand, idet bestemmelsen blot er en kodificering af den 
hidtidige retspraksis på området.74  
 
Det er gennem denne retspraksis ligeledes slået fast, at afskedigelse af direktionen 
påhviler vedkommende, der har til opgave at ansætte den, i dette tilfælde altså 
bestyrelsen.75   
 
Det er i forarbejderne til selskabsloven slået fast, at denne ansættelseskompetence – 
og derved også afskedigelseskompetencen – kan henlægges til et andet selskabsorgan, 
altså generalforsamlingen.76 Dette skulle endvidere være en videreførelse af gældende 
ret fra før selskabslovens ikrafttræden. Dette er dog ej korrekt. Retten til ansættelse og 
                                                	  
68 SL 118, stk. 1. 
69 SL §115, stk. 1, nr. 2. 
70 Christensen (2009;448f). 
71 SL § 115, stk.1, nr.3. 
72 Se. U2007.497H. 
73 SL § 111, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. samt §115, stk. 1, nr. 4. 
74 L 170, bemærkningerne til § 115.  
75 Blandt andet U1967.41H. 
76 L 170, bemærkningerne til § 111. 
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afskedigelse af direktionen er eksklusivt bestyrelsens og kan således ikke uddelegeres 
til andre selskabsorganer.77 Ej heller en hovedaktionær ville kunne afskedige en 
direktør.78 Det er derfor langt fra sikkert, at denne ansættelses- og 
afskedigelseskompetence kan gives til generelforsamlingen efter de nye regler i 
selskabsloven, og det må derfor konstateres, at der er en uklarhed om retstilstanden på 
dette område.79  
 
Den sidste opgave selskabslovens § 115 pålægger bestyrelsen er at påse, at selskabets 
kapitalberedskab er forsvarligt, med de i bestemmelsen oplistede krav. Bestemmelsen, 
som kom i den daværende aktieselskabslov i 1993 efter Nordisk Fjer sagen, sigter på, 
at et selskabs kapitalgrundlag ikke kan undermineres uden bestyrelsens vidende. 80 
 
Bestemmelsen er med selskabsloven blevet lidt skarpere formuleret, dog uden at 
lovgiver har ønsket at skærpe bestyrelsens ansvar i forbindelse med 
kapitaludvanding.81 Et sådant ansvarsgrundlag skal således stadig bedømmes ud fra 
culpanormen. Man skal endvidere indlæse i bestemmelsen en handlenorm for 
bestyrelsen i forbindelse med et for hurtigt forsvindende likviditet i selskabet, men 
grundet forskelligheden i selskaber har det ikke været ønskeligt at præcisere forholdet 
yderligere.82 Dog kan det siges, at selskabet skal have tilstrækkelig egenkapital til at 
overkomme faldende indtjening.83 Det er dog ledelsen, og herved bestyrelsens, 
opgave at forsøge at drive et kriseramt selskab videre i forsøget på at overvinde denne 
krise. Selskabet må dog ikke forpligte sig mere, end det realistisk er muligt at indfri. 
Disse to hensyn skal afvejes og dette er endnu en grund til, at SL § 115, stk. 1, nr. 5 
ikke videre definerer, hvad der ligger i begrebet forsvarlig kapitalberedskab.  
 
Foruden at beskrive bestyrelsens opgaver indeholder selskabsloven ligeledes en 
begrænsning for bestyrelsens formand, såfremt selskabet er noteret på reguleret 
marked. En sådan bestyrelsesformand må ikke udføre hverv, som ikke er en del af 
hvervet som formand. Undtaget herfor er dog opgaver, som han bemyndiges til af 
bestyrelsen.84 Formålet med bestemmelsen er især at forhindre, at formanden 
overtager den daglige ledelse af selskabet. Denne bestemmelse er tilnærmelsesvis 
enslydende med aktieselskabslovens § 51, stk.3 og blev indført (og nu videreført) i 
ønsket om effektivt at undgå en uønsket magtkoncentration hos 
bestyrelsesformanden, som tilfælde havde vist. Grundet afgrænsningen fra børsret vil 
dette område ikke blive yderligere analyseret.  
 

                                                	  
77 Werlauff (1983;125). 
78 Atter U1967.41H. 
79 Schaumburg-Müller (2010;523). 
80 Christensen (2009;451). 
81 L 170, bemærkningerne til § 115. 
82 L 170, bemærkningerne til § 115. 
83 Schaumburg-Müller (2010;532). 
84 SL § 114. 
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2.4.3 Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
Retsstillingen omkring valg til bestyrelsen er uændret i forhold i den tidligere 
situation under aktieselskabsloven. Det er som tidligere beskrevet 
generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen (i hvert fald flertallet af denne). Dog er 
der ligeledes mulighed for at myndigheder eller andre tillægges en ret til udpegelse af 
et eller flere medlemmer af bestyrelsen.85 Andre kan i denne forbindelse være stiftere 
med flere.86 
 

2.5 Tilsynsrådet	  
Mange af reglerne, der vedrører tilsynsrådet, i det tilfælde, at selskabet har valgt 
denne ledelsesmodel, er sammenlignelige med reglerne for bestyrelsen. Derfor vil 
analysen af tilsynsrådet til dels udspringe af ovenstående analyse af bestyrelsen, og 
for at undgå unødige gentagelser vil der ofte blive refereret dertil.   
 

2.5.1 Sammensætning	  
Valget af medlemmer til selskabets tilsynsråd vil i mange henseender ligne valget til 
en bestyrelse. Tilsynsrådet har samme myndighedskrav til medlemmer i henhold til 
selskabslovens § 112, stk. 1 og reglerne om den størrelsesmæssige sammensætning er 
ligeledes enslydende.87 
 
Den store forskel i sammensætningen af de to typer øverste ledelsesorganer finder 
man i de begrænsninger, der findes i henhold valgbare kandidater til tilsynsrådet. 
Grundet de vandtætte skodder mellem de to ledelsesorganer i den tostrengede model 
kan direktører i selskabet ikke samtidig vælges til tilsynsrådet, hvorimod bestyrelsens 
mindretal godt kunne bestå af direktører. Der er dog intet til hinder for, at tilsynsrådet 
i særlig tilfælde udpeger et af sine medlemmer til direktør. Denne handling vil dog 
blot suspendere det pågældende medlems virke i tilsynsrådet, så længe posten som 
midlertidig direktør er besat.88 
 
Hvad angår medarbejdervalgte ledelsesrepræsentanter fastslår selskabslovens § 140, 
stk.1, 1.pkt, at disse skal vælges ind i selskabets øverste ledelsesorgan, og i den 
tostrengede ledelsesmodel er det således i tilsynsrådet. 
 
Minimumskravet på tre tilsynsrådsmedlemmer er ligesom ved bestyrelsen at regne 
blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer. De medarbejdervalgte 
tilsynsrådsmedlemmer tælles altså ikke med i opfyldelse af minimumskravet.  
 

                                                	  
85 SL §120, stk. 2. 
86 Schaumburg-Müller (2010;544). 
87 SL §111, stk. 2 gælder for såvel bestyrelse som tilsynsråd.  
88 L 170, bemærkninger til § 116. 
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2.5.2 Opgaver	  
Såfremt selskabet har valgt et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan tilfalder der i 
sagens natur dette organ nogle opgaver.89 Det interessante i bestemmelserne, der 
omhandler disse opgaver er i og for sig ikke, hvad der er nævnt heri, men snarere 
hvad der ikke er nævnt. Som tidligere beskrevet er en af bestyrelsens primære 
opgaver at forestå selskabet overordnede og strategiske ledelse.90 Tilsynsrådet 
varetager ikke denne opgave, idet dette organ så godt som udelukkende har en tilsyns- 
og kontrolfunktion.91 
 
Bortset fra tilsynsrådets tilsyns- og kontrolopgaven skal rådet ligeledes ansætte og 
afskedige direktionen efter samme retningslinjer som tilfældet var med bestyrelsen.92 
 
En komparativ ordlydsfortolkning af bestemmelserne vedrørende henholdsvis 
bestyrelsens og tilsynsrådets opgaver vil unægtelig vise en meget lille forskel i 
arbejdsopgaverne.93 Begrebet overordnet og strategisk ledelse figurerer således kun i 
bestemmelserne, der vedrører bestyrelsen, ligesom det øverste ledelsesorgan i 
tilsynsrådets tilfælde kun skal sikre, at direktionen udfører sit hverv på behørig måde 
mens bestyrelsen ligeledes skal sikre, at det sker efter netop bestyrelsens 
retningslinjer.94 
 
Det kan således synes som en ganske beskeden forskel i arbejdsopgaverne for 
henholdsvis bestyrelsen og tilsynsrådet. Den virkelige verden må antageligvis være en 
anden. Netop den overordnede ledelse af et aktieselskab med dertilhørende afstikning 
af retningslinjer til direktionen må antages at fylde ganske meget i en bestyrelses 
arbejde. Netop denne meget lille forskel i ordlyden af de to vigtige bestemmelser var 
et af Advokatrådets kritikpunkter til Betænkning 1498, idet man ikke fandt, at 
forskellen tilstrækkelig beskrev forskellen, som den ville udspille sig i det praktiske 
arbejde.95 
 

2.5.3 Valg	  af	  tilsynsrådsmedlemmer	  
Valget til tilsynsrådet er reguleret på samme vis som til bestyrelsen, hvorfor der 
henvises til dette afsnit.  
 
Dog skal det erindres, at der grundet forbuddet mod personsammenfald mellem 
tilsynsrådet og bestyrelsen, ikke kan være direktører i samme selskabs tilsynsråd.96  
 

                                                	  
89 SL §§ 111, stk. 1, nr. 2 og 116. 
90 SL § 115, 1. pkt. 
91 SL § 111, stk. 1. 
92 SL § 111, stk. 1, nr. 2. 
93 SL § 111 samt § 115 og 116. 
94 SL §§ 115, nr. 4 samt 116, nr. 4. 
95 Schaumburg-Müller (2010;535). 
96 SL § 111, stk. 1, nr. 2, sidste pkt.  
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2.6 Direktionen	  
Uanset hvilken af de tre ledelsesstrukturer, der tidligere blev omtalt, selskabet er 
struktureret med, er det nødvendigt for det øverste ledelsesorgan at ansætte en 
direktion. Sammensætningen af denne direktion samt habilitetskrav hertil vil være 
enslydende, når der blot bortses fra det tidligere beskrevne forbud mod 
personsammenfald i den tostrengede struktur. Opgaverne derimod vil divergere, alt 
efter hvilken ledelsesstruktur selskabet benytter. 
 

2.6.1 Sammensætning	  

2.6.1.1 Hvad	  udgør	  en	  direktør?	  
Inden man ser på eventuelle habilitetskrav til direktionen er det relevant at se på, hvad 
der egentlig udgør en direktør i selskabsrettens forstand.  
 
Desuagtet at mange ledere i moderne selskaber i dag tituleres direktør, er der i 
selskabsrettens terminologi en formodningsregel, der bestemmer, at det udelukkende 
er de direktører, der er anmeldt som sådanne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der i 
selskabsrettens forstand er direktører.97 Afgørende er det dog, at det er denne stilling, 
der reelt repræsenterer den daglige ledelse af selskabet. 
 
Når ovenstående udelukkende er en formodningsregel, skyldes det, at afvigelser til 
begge sider kan findes. Hvis en – ellers korrekt anmeldt – direktør må skønnes at have 
meget begrænset kompetence, kan formodningsreglen således fraviges, hvorfor denne 
direktør ikke vil blive betragtet som en direktør i lovens forstand.98  
 
Dog kan formodningsreglen ligeledes fraviges den anden vej således at en person, der 
ikke er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, findes at have tilstrækkelig 
kompetence til reelt at have status af direktør.99 
 
Der er dog disse afvigelser til trods ikke megen tvivl om at anmeldelse til Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen i langt de fleste tilfælde vil være udslagsgivende i henhold til 
undersøgelse af en given persons direktørstatus.  
 
En konsekvens af en persons status som direktør i selskabslovens forstand medfører, 
at denne, som nok er ansat af selskabet, ikke sidestilles med andre ansatte. 
Vedkommende vil derfor ikke være omfattet af eksempelvis funktionærloven.100 Ej 
heller vil direktøren være omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens § 95.101 
 

                                                	  
97 Boe (2004;32). 
98 Boe (2004;32). 
99 U2004.1708Ø. 
100 Christensen (2009;486) og U1981.506S. 
101 Boe (2004;139). 
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2.6.1.2 Flere	  direktører	  
Når blot ovenstående betragtninger erindres, er der i selskabsloven intet til hinder, for 
at der i et selskab findes mere end en direktør. Det afgørende er således, at alle 
direktørerne er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt besidder en 
tilstrækkelig grad af ledelseskompetence.102 
 
Direktørerne kan fordele arbejdet mellem sig, eksempelvis have en teknisk direktør, 
økonomidirektør mv. Blot skal de alle deltage i selskabets generelle daglige ledelse. 
Besidder en direktør udelukkende ledelseskompetence indenfor et afgrænset område, 
vil denne, uanset titel, ikke kunne betragtes som direktør i selskabslovens forstand.103 
 

2.6.1.3 Habilitetskrav	  
De i selskabsloven opstillede habilitets- og myndighedskrav til direktionen er 
enslydende med kravene for bestyrelsen og tilsynsrådet.104 Der henvises derfor til 
ovenstående gennemgang af disse. 
 

2.6.2 Opgaver	  
Opgaverne for direktionen i et aktieselskab divergerer afhængig af, hvilken 
ledelsesstruktur, selskabet benytter. Nogle opgaver vil i sagens natur gælde begge 
”typer af direktioner”, mens andre udelukkende vil skulle udføres af den ene eller 
anden type. Nedenfor er gennemgangen derfor opdelt i henholdsvis, hvis selskabets 
øverste ledelsesorgan er en bestyrelse eller et tilsynsråd. 
 

2.6.2.1 Når	  selskabet	  er	  struktureret	  med	  en	  bestyrelse	  
Regler om direktionens opgaver, når selskabets øverste ledelsesorgan er en bestyrelse, 
er for størstedelen af reglerne en videreførelse af retstillingen som under 
aktieselskabsloven, om end der er blevet tilføjet lidt i de relevante bestemmelser.105 
 
Når selskabet har en bestyrelse som det øverste ledelsesorgan, varetager direktionen 
den daglige ledelse af selskabet.106  
 
Hvad der ligger i begrebet den daglige ledelse er ikke skarpt defineret, men defineres 
i stedet som værende de dispositioner, som ikke, efter selskabets forhold, er af 
usædvanlig art eller stor betydning.107 Heri ligger således en udpræget grad af 
fleksibilitet, idet selskabets størrelse, branche og meget andet kan spille ind i 
definitionen af den daglige ledelse.  
 

                                                	  
102 Gomard (2006;260). 
103 Gomard (2006;260). 
104 SL § 112.  
105 L 170, bemærkningerne til §§ 117 og 118. 
106 SL § 117, stk. 1, 1. pkt. 
107 SL § 117, stk. 1, 3. pkt. modsætningsvis. 
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Bestyrelsen kan undtagelsesvis bemyndige direktionen til at træffe beslutninger, der 
efter ovenstående definition som udgangspunkt ville falde uden for direktionens 
opgavefelt.108 Omvendt kan bestyrelsen ligeledes overtage enkelte sager fra 
direktionen, så længe at dette ikke gøres generelt, da dette ville være en overtrædelse 
af opgavefordelingen, som givet i selskabsloven.109 
 
En undtagelse til reglen om, at direktionen udelukkende må tage sig af den daglige 
ledelse forekommer i de såkaldte negotiorum gestio situationer.110 Dette drejer sig om 
de situationer hvor direktionen ikke kan afvente bestyrelsens svar på en beslutning, 
som det normalt vil tilkomme bestyrelsen at tage stilling til, og hvor der således 
foreligger begrebet periculum in mora, altså fare ved at vente. I disse situationer kan 
direktionen træffe den pågældende beslutning og skal herefter snarest mulig 
underrette bestyrelsen om den trufne beslutning.111 
 
Direktionens varetagelse af selskabets daglige ledelse skal endvidere foretages efter 
bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.112 
 
Det erindres, at bestyrelsen skulle påse, at selskabets bogføring forløber på en 
tilfredsstillende måde. I forlængelse heraf er det direktionen opgave at sikre, at det 
sker under iagttagelse af den relevante lovgivning.113 Endvidere er det i henhold til 
denne bestemmelse direktionens opgave at sikre, at selskabets formueforvaltning 
foregår på betryggende vis.  Heri ligger, at direktionen blandt andet skal sikre 
bevarelsen af selskabets aktiver, opretholdelse af de relevante forsikringer samt andre 
dele af selskabets administration.114 
 
Endeligt skal direktionen sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt.115 Denne 
bestemmelse er ny og sigtet hermed sammenholdt med henholdsvis § 115, nr. 5 og § 
116, nr. 5 er, at den samlede ledelse således bærer ansvaret for de forhold, der er 
beskrevet i bestemmelserne. 116  
 

2.6.2.2 Når	  selskabet	  er	  struktureret	  med	  et	  tilsynsråd	  
Som ovenfor analyseret består tilsynsrådets opgaver for langt de flestes 
vedkommende af de samme opgaver som bestyrelsens. Dog skal tilsynsrådet ikke 
forestå den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og ej heller sikre en 
forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.  
 

                                                	  
108 L 170, bemærkninger til § 117. 
109 L 170, bemærkninger til § 117. 
110 SL § 117, stk. 1, 3.pkt. 
111 SL § 117, stk. 1, sidste pkt. 
112 SL § 117, stk. 1, 2.pkt. 
113 SL § 118, stk. 1. 
114 Werlauff (2006;403). 
115 SL § 118, stk.2. 
116 L 170, bemærkninger til § 118. 
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Denne forskel i ledelsesopgaver for det øverste ledelsesorgan genspejles i de opgaver, 
der pålægges direktionen under de to forskellige ledelsesstrukturer.  
 
Hvis selskabets er struktureret med et tilsynsråd, vil de opgaver, som rådet, i forhold 
til bestyrelsen ikke varetager, tilfalde direktionen. Direktionen, når underlagt et 
tilsynsråd, skal således varetage de samme opgaver som direktionen underlagt en 
bestyrelse, men herudover ligeledes varetage den overordnede og strategiske ledelse 
af selskabet samt sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.117 Hvad 
der er indeholdt i disse begreber blev gennemgået længere ovenfor.  
 
I sagens natur skal direktionen ikke længere varetage den daglige ledelse efter det 
øverste ledelsesorgans retningslinjer og anvisninger, idet tilsynsrådet jo ikke besidder 
en ledelsesfunktion men udelukkende en kontrol- og tilsynsfunktion.  
 
Den kumulerede ledelsesindsats vil således være den samme, uanset om selskabet er 
struktureret med en bestyrelse eller et tilsynsråd. Forskellen ligger i, hvilket organ der 
varetager den overordnede og strategiske ledelse samt sikrer en forsvarlig 
organisation af selskabets virksomhed. Organet, der således i selskabslovens 
terminologi bliver benævnt det centrale ledelsesorgan.  
 

2.6.3 Ansættelse	  og	  afskedigelse	  
Som tidligere nævnt er det det øverste ledelsesorgan, der ansætter direktionen. Det er 
derfor også henholdsvis bestyrelsen eller tilsynsrådet, der har afskedigelsesretten. 
Med den retsusikkerhed, som blev præsenteret tidligere i 2.4.2 vedrørende 
uddelegeringen af ansættelses- og afskedigelsesretten til generalforsamlingen, må det 
antages at være yderst tvivlsomt, hvorvidt dette kan lade sig gøre.  
 

2.7 Spekulationsforbud	  
Med arbejdet i et af de tre mulige ledelsesorganer, kan det ikke undgås, at man 
kommer til at besidde information af en karakter, der kan benyttes til at spekulere i 
selskabets kapitalandele. Foruden en ganske grundig regulering for selskaber med 
aktier noteret på regulerede markeder indeholder selskabsloven ligeledes et 
spekulationsforbud for medlemmerne i selskabets ledelse, hvad enten det måtte være 
direktionen, bestyrelsen eller tilsynsrådet.118 
 
Det er langt fra ualmindeligt, at ledelsesmedlemmer besidder kapitalandele. 
Spekulationsforbuddet i selskabsloven skal da ej heller forstås så udvidet, at 
ledelsesmedlemmer ikke må eje kapitalandele, endsige tjene på dette ejerskab.  
 
Når et ledelsesmedlem således handler med selskabets kapitalandele, må det bero på 
en konkret vurdering om der foreligger spekulation bag. Udsigten til udbytte- eller 

                                                	  
117 SL § 117, stk. 2. 
118 SL § 113. 
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kursgevinst er alene således ikke nok til at statuere spekulation, hvorimod udsigten til 
en kortsigtet gevinst ville kunne anses som dette.119 
 
Hvis et ledelsesmedlem endvidere handler under udnyttelsen af viden, som er 
erhvervet netop som ledelsesmedlem, vil dette ligeledes kunne anses som 
spekulation.120 
 
I forlængelse af spekulationsforbuddet, kan også nævnes den tavshedspligt, som 
selskabsloven pålægger ledelsesmedlemmer.121 Denne bestemmelse findes dog kun at 
have begrænset relevans, afhandlingens fokus taget i betragtning, hvorfor den ikke 
underkastes en nærmere analyse. 
 

2.8 Repræsentation	  og	  tegning	  af	  selskabet	  
Da et aktieselskab, som andre kapitalselskaber, er en juridisk person kan selskabet 
ikke på egne vegne disponere udadtil. Selskabet har, som Werlauff har skrevet 
”…hverken mund, arme eller ben.”122. Det vil derfor være et eller flere af 
selskabsorganerne, der træffer de reelle beslutninger for selskabet.  
 
Dette bringer os til et vigtigt område i selskabsretten, nemlig analysen af, hvilke 
ledelsesorganer eller personer, der kan repræsentere samt tegne selskabet udadtil. 
Dette er i sagens natur af stor vigtighed, især for selskabets medkontrahenter, idet 
disse gerne skulle sikre sig, at selskabet er forpligtet i henhold til en given aftale eller 
kontrakt.  
 
I denne analyse er det relevant kort at skelne mellem retten til at repræsentere 
selskabet og retten til at tegne selskabet. En nærmere analyse af disse to rettigheder 
ses straks nedenfor, men inden da, en kort gennemgang af forskellene mellem dem. 
Repræsentationsretten er udtryk for at de, der måtte have denne ret, kan repræsentere 
selskabet udadtil. Det være sig at møde til forhandlinger, deltage i retssager samt at 
modtage eventuelle forkyndelser af stævninger imod selskabet. Skal man derimod 
forpligte selskabet i en retshandel, kræver det således en tegningsret.123 
 

2.8.1 Retten	  til	  at	  repræsentere	  selskabet	  
Retten til at repræsentere selskabet udadtil tilkommer i henhold til selskabsloven 
medlemmer af både bestyrelsen og direktionen.124 Modsætningsvis kan man af denne 
bestemmelse læse, at retten således ikke tilkommer medlemmerne af tilsynsrådet. 
Dette virker naturligt, idet tilsynsrådet, jf. ovenstående analyse, ikke besidder 
ledelsesopgaver, men udelukkende en tilsyns- og kontrolfunktion.  
 
                                                	  
119 L 170, bemærkningerne til § 113. 
120 U1977.785Ø. 
121 SL § 132. 
122 Werlauff (2006;503). 
123 Christensen (2009;502f). 
124 SL § 135, stk. 1. 
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Vedtægterne kan ikke begrænse eller fratage bestyrelses- og direktionsmedlemmer 
denne ret, der således er ufravigeligt tilkommer dem.125 
 
Som netop nævnt kan tilsynsrådet som hovedregel ikke repræsentere selskabet. Hertil 
findes der dog en undtagelse.126 Tilsynsrådet kan, i de tilfælde, hvor selskabet er 
struktureret med et sådant, repræsentere selskabet i retssager mod direktionen eller 
medlemmer heraf samt sager, som direktionen har anlagt mod selskabet. Endvidere 
har tilsynsrådet repræsentationsret, når direktionens medlemmer er inhabile eller på 
anden vis undtaget fra at kunne repræsentere selskabet. 
 

2.8.2 Retten	  til	  at	  tegne	  selskabet	  
Retten til at tegne selskabet, altså forpligte selskabet i en retshandel, tilkommer som 
hovedregel det centrale ledelsesorgan som helhed samt medlemmerne af bestyrelsen 
eller direktionen individuelt.127 I denne bestemmelse nævnes det eksplicit, at denne 
rettighed ikke tilkommer medlemmerne af tilsynsrådet.128  
 
Tegningsretten, som nævnt straks her ovenfor, er hovedreglen i selskabsloven og 
kaldes ligeledes for den legale tegningsret. Ønsker selskabet blot at beholde disse 
tegningsregler, findes det ej nødvendig at lade vedtægterne bestemme herom, idet 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blot vil registrere denne legale tegningsret, i de 
tilfælde, hvor vedtægter ikke ændrer forholdet.129   
 
Retten til at tegne selskabet kan således begrænses i forhold til den legale 
tegningsret.130 Bestemmelsen hjemler således retten til at begrænse de enkelte 
medlemmer af direktionen og bestyrelsens ret til at tegne selskabet, men kan ikke 
begrænse den samlede bestyrelses tegningsret.131 
 
Det er antageligvis uklart, hvorvidt man i vedtægterne kan begrænse den individuelle 
tegningsret til eksempelvis kun at gælde de generalforsamlingsvalgte medlemmer, og 
derfor ikke eksempelvis de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Praksis viser at 
denne formulering tidligere er blevet godkendt, men at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen ikke længere vil godkende dette. Skal de individuelle 
tegningsrettigheder begrænses, skal de således ske ved navns nævnelse (hvilket må 
antages at være for ufleksibel en løsning) eller ved titel, såsom bestyrelsesformand.132 
 
Det skal i denne analyse erindres, at tegningsrettigheder efter disse bestemmelser 
udelukkende kan tilkomme medlemmer af bestyrelsen samt direktionen. Hvis 
personer uden for denne kategori skal kunne tegne selskabet skal dette ske via 

                                                	  
125 Werlauff (2006;503). 
126 SL § 135, stk. 4. 
127 SL § 135, stk.2, 1.pkt. 
128 SL § 135, stk. 2, 2.pkt. 
129 L170, bemærkningerne til § 135. 
130 SL § 135, stk. 3. 
131 L170, bemærkningerne til § 135. 
132 Werlauff (2006;505). 
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prokura. En sådan prokura kan kun tildeles af det centrale ledelsesorgan.133 Herudover 
gælder de almindelige fuldmagtsregler i aftalelovens kapitel 2. Især aftalelovens 
bestemmelse om stillingsfuldmagten må siges at have betydning i dette forhold.  
 
Tegningsrettens rækkevidde samt begrænsninger er hjemlet i selskabslovens §§ 136-
137 samt de almindelige fuldmagtsregler i dansk ret, men en nærmere analyse heraf 
findes at være uden for afhandlingens fokusområde. 
 

2.9 Aflønning	  af	  selskabets	  ledelse	  
Et område, som nok er begrænset reguleret, men stadig af allerstørste vigtighed er 
aflønningen af ledelsen i et aktieselskab.  
 
Selskabsloven foreskriver, at ledelsesmedlemmer, altså i direktion, bestyrelse samt 
tilsynsråd, kan aflønnes med fast eller variabelt vederlag.134 Vederlaget må ikke 
overstige, hvad der er sædvanlig efter arbejdets art og omfang, eller hvad der er 
forsvarligt i forhold til selskabets økonomi.135 
 
Denne bestemmelse er efter sin ordlyd meget åben og bidrager ikke meget til at 
fastsætte et præcist vederlagsniveau, hvilket må siges at være tilstrækkelig fleksibelt, 
idet selskaber jo er mangfoldige i størrelse, art og kompleksitet. 
 
Aflønningen af direktionen vil ofte ske efter aftale mellem direktionen og bestyrelsen 
eller tilsynsrådet og vil normalt være fastlagt i direktørkontrakten.136 Bestyrelsens 
eller tilsynsrådets vederlag vil ofte ikke være reguleret i en egentlig aftale, men blot 
besluttet på den årlige ordinære generalforsamling.137 Ligebehandlingsprincippet i 
bestyrelsen og tilsynsrådet medfører, at medlemmerne vil modtage det samme 
honorar, såfremt de udfører samme mængde arbejde. Det hører til normalbilledet, at 
bestyrelsesformanden (og med tiden ligeledes tilsynsrådsformanden) udfører et langt 
større og mere tidskrævende stykke arbejde og derfor modtager et større honorar end 
de menige medlemmer.138 Endvidere kan forskelle i arbejdsopgaver blandt de menige 
medlemmer ligeledes betyde en forskel i vederlaget.139 
 
Det fremgår som beskrevet, at ledelsens vederlag vil kunne udgøres af et fast eller et 
variabelt vederlag. Endvidere ses ofte kombinationer af de to. Det faste vederlag 
udgør i sagens natur en på forhånd aftalt størrelse og kommer til udbetaling uanset 
selskabets præstation. Det variable vederlag kan udregnes efter mange forskellige 
parametre som omsætning, resultat, aktiekurs, forskellige regnskabstekniske begreber 
og så videre. Der er således i princippet ingen begrænsninger på, hvorledes man kan 

                                                	  
133 SL § 135, stk. 5. 
134 SL § 138, stk. 1. 
135 SL § 138, stk. 2. 
136 Christensen (2009;488) og Boe (2004;138). 
137 Christensen (2009;489). 
138 Christensen (2009;489). 
139 U1997.1475H. 
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udregne dette variable vederlag, men en begrænsning på størrelsen heraf, som ovenfor 
beskrevet.  
 
Disse variable vederlag, ofte konstrueret ved optionsprogrammer, anvendes ofte til at 
øge incitamenterne for ledelsen til at agere som kapitalejerne ønsker og derved 
mindske eventuelle konflikter herimellem. Dette analyseres i afhandlingen kommende 
kapitler.  
 
Såfremt selskabet måtte gå konkurs, kan ledelsesmedlemmer dog risikere at skulle 
tilbagebetale 5 års variabelt vederlag, såfremt selskabet var insolvent, da vederlaget 
blev fastsat.140 
 
Foruden regler, som netop gennemgået, findes en række regler for aktieselskaber med 
aktier noteret på et reguleret marked.141 Disse regler findes dog at være uden for 
afhandlingens fokusområde og vil derfor ikke bliver yderligere gennemgået.  
 
Desuagtet at afhandlingen som skrevet ikke omhandler kapitalselskaber, som er 
noteret på reguleret markedet, er det stadig interessant at se på netop noterede 
aktieselskabers brug af variable vederlag, idet dette om ikke andet kan belyse 
populariteten af denne aflønningsform.  
 
En nyere analyse af aflønningerne i direktionerne i OMXC20-selskaber viser således, 
at kun fire af disse 20 selskaber ikke anvender nogle former for variabelt vederlag til 
direktionen.142 I de resterende selskaber divergerer forholdet mellem fast og variabelt 
vederlag i høj grad. Blandt de selskaber, der afvender den laveste andel af variabelt 
vederlag i forhold i fast udgør det variable vederlag fra tolv til 20 procent af det faste 
vederlagt. I de selskaber, der aflønner med en høj grad af variabelt vederlag udgør 
dette helt op til 135 procent af det faste vederlag. Uden at kunne anvendes disse 
relativt begrænsede datamængder til en egentlig empirisk analyse, kan man i hvert 
fald belyse, at variable aflønningsformer er meget udbredt, i hvert fald i større 
selskaber.  
 

2.10 Repræsentantskabet	  
Selskabsloven indeholder ikke, som aktieselskabsloven gjorde, bestemmelser om 
repræsentantskaber i et kapitalselskab. Der er dog intet til hinder for, at vedtægterne 
kan bestemme, at et repræsentantskab skal være oprettet, uanset hvilken 
ledelsesstruktur selskabet har valgt.143  
 

                                                	  
140 SL § 138, stk. 2. 
141 SL § 139 samt andre børsretlige regler og regelsæt. 
142 PwC (2010;5). 
143 Christensen (2009;486). 
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Såfremt vedtægterne hjemler et repræsentantskab, er det vigtigt at holde sig for øje, at 
dette selskabsorgan ikke vil kunne tillægges nogle af de beføjelser, der ifølge 
selskabsloven tilkommer andre ledelsesorganer.144 
 
Da aktieselskabsloven kun gav meget begrænsede beføjelser til repræsentantskabet, 
som ligeledes manglede egentlige sanktionsbeføjelser, havde dette organ en 
begrænset udbredelse blandt aktieselskaber og på baggrund heraf, er denne regulering 
ikke videreført i selskabsloven.145 
 
Repræsentantskabet har dog en stor udbredelse inden for finansielle virksomheder, 
men disse blev ikke reguleret af aktieselskabsloven. Finansielle virksomheder 
reguleres i stedet i lov om finansiel virksomhed.146 Grundet afhandlingens 
afgrænsninger vil repræsentantskaber i finansielle virksomheder ikke blive behandlet. 
 

2.11 Soft	  law	  

2.11.1 Soft	  law	  i	  selskabsretten	  generelt	  
Den primære retskilde til at fastlægge gældende ret inden for struktureringen af et 
selskabs ledelse er naturligvis selskabsloven, som gennemgået og analyseret ovenfor.  
 
Foruden denne retskilde, som vel sagtens kan betegne hard law, og de deraf afledte 
domme med videre, findes i Danmark ligeledes en anden retskilde, nemlig soft law. 
Det skal med det samme siges, at betegnelsen retskilde er misvisende, idet soft law 
netop er kendetegnet ved ikke at være retligt bindende, men som udgangspunkt 
udelukkende at tjene som anbefalinger.  
 
Fordelene med denne form for (selv-)regulering er i sagens natur den øgede 
fleksibilitet, som ligger i det faktum, at soft law ikke skal igennem en kompliceret og 
langvarig lovgivningsproces, men kan tilpasses et i øvrigt dynamisk samfund.  
 
Inden for selskabsrettens område er det især Anbefalinger for god Selskabsledelse, der 
vil finde anvendelse.147  
 
Disse anbefalinger er kommet i flere udgaver, og den nyligst opdaterede udgave er 
således fra april 2010, altså efter selskabslovens ikrafttræden, og indeholder derfor 
anbefalinger i henhold hertil.  
 
Anbefalingerne er, i henhold til deres karakter som soft law, ikke bindende for nogle 
parter, men tjener udelukkende som – som navnet i øvrigt henstiller til – anbefalinger 
til en række områder inden for selskabsretten – herunder sammensætning med videre 
af ledelsesorganer.  

                                                	  
144 L170, bemærkningerne til § 111. 
145 Christensen (2009;487) og L170, bemærkningerne til § 111. 
146 Lov om finansiel virksomhed § 69. 
147 Af Komitéen for gos selskabsledelse. Herefter Anbefalingerne. 
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Trods karakteren af ikke-bindende regulering er anbefalingerne særdeles vigtige, idet 
selskaber noteret på et reguleret marked skal tage stilling til dem.148 Med denne 
stillingtagen menes, at selskaberne ikke er forpligtet til at følge anbefalingerne, men i 
dette fald skal forklare, hvorfor man har valgt anderledes. Dette princip kaldes for 
Comply or Explain-princippet.149  
 
Med fokus på børsnoterede selskaber, som denne afhandling afgrænser sig fra, kunne 
det antages, at anbefalingerne har en yderst begrænset betydning. Dette er dog ikke 
tilfældet, idet disse anbefalinger er best practise for god selskabsledelse og derfor 
sagtens kan tjene til inspiration – også for selskaber, som ikke er noteret på et 
reguleret marked.150  
 
Nedenfor vil dele af anbefalingerne blive gennemgået. Anbefalingerne vedrører 
mange områder inden for selskabsretten, men kun de relevante vil blive gennemgået 
og beskrevet.  
 
Det erindres i afsnittet straks nedenfor, at disse anbefalinger kun tjener som best 
practises og således ikke er bindende for de selskaber, som er i fokus i nærværende 
afhandling.  
 

2.11.2 Sammensætning	  af	  det	  øverste	  ledelsesorgan151	  
Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan beslutter, hvilke kompetencer, der er 
nødvendige blandt medlemmerne, og årligt beskriver dette i en offentlig tilgængelig 
skrivelse.  
 
Endvidere anbefales det, at når organet skal sammensættes, at man tydeliggør 
kandidaternes kompetencer og tager hensyn til, om der i organet er et behov for 
eksempelvis international erfaring. Disse kompetencer skal være tydeligt beskrevet 
for generalforsamlingen, der har til opgave at vælge organets medlemmer.  
 
Som tidligere beskrevet indeholder selskabsloven ikke faglige kompetencekrav til 
medlemmerne af ledelsen. Det forsøger anbefalingerne med disse punkter at udfylde, 
uden dog at skulle fratage selskaber selvbestemmelsen over sammensætningen af det 
øverste ledelsesorgan.  
 
Det anbefales endvidere at være opmærksom på, at de enkelte medlemmer kan 
modtage undervisning for at udvikle og vedligeholde de kompetencer, som findes 
nødvendige i organets arbejde.  
 

                                                	  
148 Årsregnskabsloven § 107b, samt børsreglerne. 
149 Anbefalingerne (2010;4). 
150 Anbefalingerne (2010;3). 
151 Anbefalinger punkt 5.1. 
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2.11.3 Det	  øverste	  ledelsesorgans	  uafhængighed152	  
Foruden de krav som selskabsloven stiller til det øverste ledelsesorgan er der i 
anbefalingerne et ret omfattende sæt anbefalinger til sikring af organets 
uafhængighed.  
 
Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er 
uafhængige. For at være uafhængig må et medlem ikke: 
 

• være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller 
ledende medarbejder i selskabet eller et associeret selskab,  

• have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen eller et associeret 
selskab i anden egenskab end som medlem af det øverste ledelsesorgan, 

• repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser, inden for det seneste år 
have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som 
partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i 
selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet eller et associeret 
selskab, 

• være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller partner hos ekstern 
revisor, 

• være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med 
selskabet, 

• have været medlem af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år, eller 
• være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige. 

 
Der skal i undersøgelsen af et medlems uafhængighed lægges vægt på de materielle 
forhold og mindre på de formelle.  
 

2.11.4 Ledelsens	  vederlag153	  
Som beskrevet indeholder selskabsloven ikke en omfattende regulering af forholdet 
omkring aflønning af ledelsen.154  
 
Netop forholdet omkring variabel aflønning er noget, der i den seneste tid har haft 
befolkningen bevågenhed, og anbefalingerne berører da også dette emne ganske nøje. 
 
Det anbefales således, at det øverste ledelsesorgan vedtager en egentlig 
vederlagspolitik for sig selv samt for direktionen, og at denne politik godkendes på 
generalforsamlingen. Vederlagspolitikken skal udtømmende indeholde de 
komponenter, som indgår i vederlaget og en begrundelse for at have valgt disse.  
 

                                                	  
152 Anbefalingerne, punkt 5.4. 
153 Anbefalingerne, punkt 6. 
154 Reguleringen er mere omfattende ved børsnoterede selskaber end ved ikke-børsnoterede (SL § 139) 
men indeholder ikke regler omkring omformning og størrelse af variable vederlagsprogrammer med 
videre. 
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Indeholder vederlaget varierende komponenter, skal der fastsættes grænser for disses 
andel af det samlede vederlag, og det skal sikres, at der er et passende forhold mellem 
løn, risiko og værdiskabelse for aktionærerne på kort og langt sigt.  
 
Endvidere anbefales det, at medlemmerne af det øverste ledelsesorgan ikke aflønnes 
med aktie- eller tegningsoptionsprogrammer.  
 
Såfremt direktionens variable aflønning er aktiebaseret anbefales det, at optionerne 
tildeles periodisk  og tidligst kan udnyttet tre år efter tildelingen.  
 
Det anbefales kontraktuelt at indskyde en ret for selskabet til at kunne kræve den 
variable andel af vederlaget tilbagebetalt, såfremt det blev udbetalt på grundlag af 
fejlagtige oplysninger.  
 
Til slut anbefales det, at denne vederlagspolitik er klar og overskuelig, og at 
formanden for det øverste ledelsesorgan redegør for den på den årlige 
generalforsamling samt i årsrapporten. 
 

2.12 Delkonklusion	  
Den retsdogmatiske analyse i dette kapitel viser, at man som ejer af et aktieselskab 
har meget vide rammer for, hvorledes man kan strukturere sin ledelse. Alle de tre 
typer ledelsesstrukturer som omtalt i 2.1 er nu mulige, om end selskabsloven i sin 
terminologi kun skelner mellem, hvorvidt selskabet ledes af en bestyrelse eller et 
tilsynsråd som øverste ledelsesorgan.  
 
Selskabsloven stiller endvidere kun beskedne krav til sammensætningen af de to 
organer, herunder eksempelvis faglige krav. Det samme gælder i øvrigt direktionen. 
Selskabets ejer har således gode muligheder for at strukturere ledelses i sit selskab, 
som det ønskes.  
 
Man skal her erindre, at selskabsloven skal omfatte aktieselskaber (samt naturligvis 
anpartsselskaber, som denne afhandling ikke behandler) af alle størrelser og grader af 
kompleksitet. Aktieselskabet i Danmark spænder jo netop over små enkeltmandsejede 
kapitelselskaber til de helt store børsnoterede OMX-C20 selskaber, og netop derfor er 
det nødvendigt, at selskabsloven er tilstrækkelig fleksibel, så den kan regulere 
selskaber af alle størrelser.  
 
Indførelsen af tilsynsrådet i dansk selskabsret skete, som det blev beskrevet i kapitel 
1, med et ønske om en højere grad af fleksibilitet for selskabets ejer, idet denne nu 
kan vælge netop ledelsesform, der passer det pågældende selskab bedst. Den primære 
kritik af tilsynsrådet vedrørte det faktum, at dette organ, som nu ikke længere deltager 
i selskabets ledelse, kom så langt væk fra selskabet, at kontrollen hermed svækkedes. 
De, der var positive i henhold til tilsynsrådet som ledelsesorgan mente derimod, at 
kontrollen med direktionen blev styrket, idet man ved tilsynsrådet fik et kontrolorgan, 
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som var mere uafhængigt af selskabets direktion og derved kunne føre en mere 
effektiv kontrol.  
 
Selskabsloven indeholder bestemmelser, der styrker såvel uafhængigheden som 
mulighederne for kontrol for begge typer af øverste ledelsesorgan, og det er derfor op 
til ejer af selskabet at beslutte, hvilken ledelsesstruktur, der kan foretrækkes, samt 
hvorledes det valgte organ skal struktureres.  
 
Uanset hvilken ledelsesstruktur, der vælges, indeholder selskabsloven kun 
rammebestemmelser, om hvorledes man kan aflønne sin ledelse i aktieselskaber, og 
ejer har derved ganske vide rammer for sammensætning af en vederlagspakke til 
direktion samt henholdsvis bestyrelse eller tilsynsråd.  
 
Om end anbefalingerne for god selskabsledelse ikke er obligatoriske at tage stilling 
for ikke-noterede selskaber, kan de virke som inspirationskilde til selskabets ejer ved 
de forhold, der ikke detaljeret er reguleret i selskabsloven.  
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3 Kapitel	  3	  -‐	  Principal/agent-‐teorien	  
Dette, og de to efterfølgende kapitler, indeholder den økonomiske analyse af valget 
mellem de tre ledelsesstrukturer, som selskabsloven giver mulighed for, og som er 
gennemgået i det foregående kapitel.  
 
Analysen følger selskabslovens terminologi, nemlig hvorvidt selskabet ledes af en 
bestyrelse eller et tilsynsråd. Hvorvidt der således er tale om en enstrenget eller 
halvandenstrenget model, når selskabet ledes af en bestyrelse, er ikke medtaget i 
denne analyse, men vil blive inddraget sporadisk, netop i lyset af at der er tale om en 
mellemting mellem de to ”rene” udgaver af ledelsesstrukturer. 
 
Dette kapitel vil indeholde en gennemgang af principal/agent-teorien.155 Denne 
gennemgang vil naturligvis ske i lyset af netop ledelsen af et aktieselskab. De mest 
relevante antagelser og forudsætninger i teorien bliver forklaret, ligesom såvel 
grunden til at adskille ledelsen fra ejerskabet af selskabet, som de problemer, denne 
adskillelse medfører, vil blive det. 
 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at PA-teorien kan finde anvendelse i et utal af 
forhold, der besidder de forudsætninger, som gennemgås nedenfor, men denne 
analyse vil altså udelukkende se på PA-teoriens anvendelse inden for 
ledelsesstrukturer i aktieselskaber. Selv inden for aktieselskabet, og selskaber 
generelt, findes en et antal forskellige forhold, hvor PA-teorien kunne finde 
anvendelse, men udelukkende forholdet mellem ejer og ledelse i selskaber analyseres 
her. Ledelsen i dette tilfælde vil være direktionen. Det anerkendes naturligvis, at der 
ligeledes vil kunne opstå problemer af PA-karakter mellem ejeren og 
bestyrelse/tilsynsråd, men i denne afhandling antages det, at det øverste ledelsesorgan 
handler fuldt i overensstemmelse med ejers ønske. Denne antagelse vil blive 
beskrevet yderligere i næste kapitels modelforudsætninger. 
 
Illustrativt ville denne antagelse kunne tage sig således ud: 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                	  
155 Herefter blot benævnt PA-teorien. 
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3.1 Separation	  af	  ejerskab	  og	  ledelse	  af	  et	  aktieselskab	  
Ovenstående analyse af selskabsloven klarlagde som bekendt, at ledelsen i et dansk 
aktieselskab er adskilt fra ejerskabet. Dette er således tilfældet for mange af de 
selskabstyper fra andre lande, som besidder de samme kendetegn som det danske 
aktieselskab.  
 
Denne separation har skabt interesse helt tilbage til Adam Smith, der i 1776 skrev om 
emnet i det berømte værk ”An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations”.156 
 
Grundene til, at man i selskabsretten i hele verden i dag benytter sig af separationen af 
ledelsen fra ejerskabet, er mange og forskelligartede, men blandt disse grunde kan 
eksempelvis nævnes evnen til at fremskaffe kapital fra passive ejere, altså 
investorer.157 
 
I forlængelse heraf kan det nævnes, at selskaber med stor kompleksitet ofte vil skabe 
merværdi ved at ansætte en faglig kompetent direktion, der således ikke nødvendigvis 
er sammenfaldende med ejerne, som det er nævnt ovenfor, sagtens kan være faglig 
uvidende, men kapitalstærke investorer.158 
 
Endvidere kan teorien om komparative fordele forklare, hvorfor man bør adskille 
disse to kompetencer, ledelsen og kapitalfremskaffelsen, i to forskellige grupper og 
derved skabe merværdi.159 
 
Der er alt i alt utallige forklaringer på at separere ledelsen af aktieselskaber fra 
ejerskabet af disse, og ovenstående juridiske analyse har jo netop også fastslået af 
dette er tilfældes i dansk ret. Derfor findes det uden for denne afhandlings 
fokusområde nærmere at beskrive grundene til separationen, men blot konstatere at 
dette netop er tilfældet for danske aktieselskaber og således i stedet koncentrere 
analysen om at begrænse de negative konsekvenser, som separationen kan medføre.  
 

3.2 Problemerne	  ved	  at	  separere	  ejerskab	  og	  ledelse	  af	  et	  aktieselskab	   	  
Helt overordnet handler principal/agent-problemerne om, at principalen af årsager 
som blandt andet er forklaret ovenfor ansætter en agent til at udføre et stykke arbejde 
for sig. Grundet de betingelser og personkarakteristika som gennemgås nedenfor, 
deler agenten ikke nødvendigvis principalens mening om, hvorledes dette arbejde skal 
udføres, og det medfører de problemer, som analyseres længere nedenfor. Før denne 
analyse vil de pågældende betingelser og karakteristika blive forklaret. 

                                                	  
156 Smith (1776). 
157 Berle & Means (1932; 10ff). 
158 Fama & Jensen (1983;312ff). 
159 Hendrikse (2001, 91). 
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3.2.1 Betingelser	  for	  at	  principal/agent	  problemer	  kan	  opstå	  
Som ovenfor beskrevet kan årsagerne til separationen af ejerskabet og ledelsen 
forklares på et utal af måder. Dog kan det ikke nægtes, at man ved at separere disse to 
funktioner skaber en række problemer.  
 
Problemerne opstår overordnet, når der er mere end én part, samt at den part som 
tager beslutningerne, ikke er sammenfaldende med den part, som beslutninger har 
konsekvenser for.  
 
I et aktieselskab kan ejeren – i ental eller flertal - siges at være den residuelle 
modtager af selskabets overskud.160 Det vil sige, at ejeren modtager et overskud, der 
er afhængig af, hvordan selskabets ledelse formår at drive selskabet. Såfremt der er 
fuldstændig interessesammenfald mellem ejer og ledelse ville der ikke opstå PA-
problemer af nogen art, men sådan er virkeligheden jo sjælden.  
 
Der vil derimod opstå problemer, der kan analyseres ved hjælp af PA-teorien, hvis 
følgende tre overordnede betingelser er til stede:161 

- En mulighed for at skabe et overskud 
- En interessekonflikt 
- Asymmetrisk information 

 

3.2.1.1 Muligheden	  for	  at	  skabe	  overskud	  
Der skal være en mulighed for at skabe et overskud, for at der kan tale om en PA-
konflikt. Den mulighed vil opstå i det tilfælde, at principalen kan opnå et overskud 
ved at ansætte en agent til at udføre et stykke arbejde og erlægge et vederlag, der er 
mindre end principalens nytte ved at få arbejdet udført, men som samtidig er større 
end agentens unytte ved at skulle udføre arbejdet. I denne situation vil det være 
nyttemaksimerende for begge parter at indgå i det pågældende samarbejde, som jo er 
nødvendigt for, at der kan i det hele taget kan opstå en konflikt. 
 

3.2.1.2 Interessekonflikt	  
Som sagt opstår PA-problematikken, idet der ikke er interessesammenfald mellem 
principalen og agenten. Et af de centrale problemer her er, at agenten ikke vil arbejde 
så hårdt som principalen ønsker det. Agenten vil ofte have en unytte ved at arbejde, 
og dette medfører således, at han vil shirke, såfremt principalen ikke besidder 
muligheder for at kontrollere dette.162  
 
Denne interessekonflikt er i aktieselskaber særlig udtalt, idet der ofte vil være flere 
ejere. I nogle tilfælde så mange, at de mister den individuelle evne til at kontrollere 
agenten, som grundet sin unytte ved at arbejde vil minimere dette, såfremt det ikke 

                                                	  
160 Fama & Jensen (1983;301). 
161 Hendrikse (2001;91) (brugt til de følgende beskrivelser af betingelserne). 
162 Begrebet ”shirking” er taget fra den engelsksprogede litteratur på området og beskriver, når agenten 
udøver en lavere arbejdsindsats end aftalt med principalen.  
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medfører en sænkning af vederlaget. Dette gennemgås nøje nedenfor, når agentens 
karakteristika i modellen forklares.  
 
Da ejeren af aktieselskabet er residuel modtager af selskabets overskud, medfører 
agentens handlinger, eller mangel på samme, en direkte konsekvens for ejerens 
overskud, og dette forstærker naturligvis interessekonflikten.  
 

3.2.1.3 Asymmetrisk	  information	  
Agentens arbejdsindsats eller mangel på samme ville ikke udgøre et problem, såfremt 
principalen kunne observere og konstatere, når der forelå shirking. I det tilfælde 
kunne han så afskedige eller straffe agenten på anden vis.  
 
I PA-forholdet forholder det sig anderledes. Afstanden mellem principalen og agenten 
gør, at agenten vil ligge inde med information om eksempelvis egen indsats, som 
principalen ikke ligger inde med. Der er altså ikke alene tale om imperfekt 
information for principalen, men ligeledes asymmetrisk information mellem de to 
parter.  
 
I aktieselskabets tilfælde kan man sige, at direktionen ligger inde med flere 
informationer om selskabets situation end bestyrelse eller tilsynsråd. Direktionen har 
med den daglige ledelse at gøre, og i dette arbejde vil direktionen unægtelig have 
adgang til mere uddybende information end både bestyrelse og tilsynsråd.  
 
Den asymmetriske information kan være til ugunst for såvel principal som agent. 
Dette bliver gennemgået straks nedenfor i beskrivelsen af de to typer PA-problemer, 
ligesom eventuelle modtræk til denne asymmetri vil blive forklaret.  
 

3.2.2 Antagelser	  om	  personkarakteristika	  
Foruden de straks ovenfor nævnte betingelser for at PA-problemer kan opstå, er der 
endvidere nogle karakteristika hos principal og agent, som er relevante at nævne.  
 

3.2.2.1 Opportunisme	  
Opportunisme hos parterne i PA-forholdet er en vigtig del af problemet. Principalen 
ved, at agenten kan tænkes at handle opportunistisk, og denne viden skal ind i 
kontrakten, som udfærdiges med agenten vedrørende dennes arbejdsindsats.163 
 

3.2.2.2 Fuld	  rationalitet	  
Foruden at være opportunistiske, er parterne ligeledes fuldt rationelle. Det vil sige, at 
de kender modparten og hvilke præferencer for eksempelvis arbejdsindsats, som han 
besidder.  
 

                                                	  
163 Hendrikse (2001;94). 
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De her nævnte betingelser og karakteristika vil blive yderlige beskrevet samt 
suppleret i modellen i det kommende kapitel.  
 
Inden da skal de to typer PA-problemer forklares – igen i lyset af aktieselskabet. 
 

3.3 Adverse	  Selection	  –	  Problemet	  med	  skjult	  information	  
Adverse selection-problemet kommer fra forsikringsverdenen og beskriver den 
situation, hvor principalen ikke ved, hvilken type hans agent er. I 
forsikringssituationen kan det være relevant at vide, hvor risikovillig forsikringstager 
er, når han skal livsforsikres.  
 
Inden for selskabsretten kan der foreligge problemer af denne natur, når kapitalejeren, 
gennem sin bestyrelse eller tilsynsråd, skal ansætte en direktør, som – for 
enkelthedens skyld – enten kan være en god direktør eller en dårlig direktør.  
 
Inden for denne type problemer foreligger den asymmetriske information ex ante – 
altså inden kontraktindgåelsestidspunktet - og vedrører information om agentens type. 
Denne information ligger agenten naturligvis inde med, mens den er ukendt for 
principalen, der skal ansætte den pågældende agent.  
 
Denne problematik – asymmetrisk information ex ante om, hvilke af de to mulige 
typer agenten er, er blevet behandlet på mange forskellige måder. En af de helt 
centrale er George Akerlofs analyse af markedet for brugte biler og - uden i øvrigt at 
skulle sammenligne en direktør med en brugt bil - kan denne analyse bruges til at 
kaste lys over Adverse Selection-problemet i valget af direktør i et aktieselskab. 
 

3.3.1 The	  Market	  for	  Lemons	  
Akerlofs artikel fra 1970 analyserer som sagt markedet for brugte biler og 
konsekvenserne af den usikkerhed, der ligger i kvaliteten af disse.164 
 
Lidt forenklet er der i Akerlofs model to typer biler – ligesom straks ovenfor antaget 
med hensyn til direktører – nemlig de gode biler og de dårlige biler. Sælger er 
naturligvis klar over, hvilken type den bil, han forsøger at sælge, er, men denne viden 
er ikke tilgængelig for køber.165 
 
Når køber i lyset af denne informationsmangel skal prisfastsætte den ønskede bil, vil 
det naturligvis blive et vægtet gennemsnit af de to værdier, værdien af den gode bil og 
værdien af den dårlige bil – afhængig af sandsynlighederne for de to typer. Denne 
prisfastsætning vil resultere i, at kun de dårlige biler vil blive tilbudt, idet værdien af 
den gode bil vil overstige, hvad køber er villigt til at betale.166  
 

                                                	  
164 Akerlof (1970). 
165 Akerlof (1970; 489). 
166 Dutta (1999;396). 
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Hvis man i stedet for at antage, at der kun findes to typer biler, antager, at biler kan 
have en værdi på mellem 0 og 10, og at der er lige stor sandsynlighed for alle typer, 
ser det altså således ud: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 
En principal vil nu kun betale gennemsnittet 5, da han ikke ved, hvilken kvalitet og 
derved værdi bilen har. Når agenterne ved, at principalen kun vil betale 5, vil kun de 
agenter, hvis biler er mindre værd end 5, udbyde disse biler til salg. Det vil illustrativt 
se således ud: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Når principalen indser dette, vil han kun betale gennemsnittet af disse biler, altså 2,5. 
Agenternes adfærd vil således gentage sig, og det samme vil derefter principalens 
adfærd, indtil markedet bryder totalt sammen.167 
 

                                                	  
167 Akerlof (1970; 490). 
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Begge parter har her interesse i at mindske den asymmetriske information – dog ikke 
sælgerne af de dårlige biler, men i hvert fald såvel sælgere af gode biler som køberne 
og begge parter kan derfor handle for at mindste asymmetrien.  
 

3.3.2 Signalering	  
De agenter, der er af den gode type – hvad enten markedet er brugte biler eller 
direktører – kan altså have et ønske om, at principalen indser deres type og derfor er 
villig til at betale den rette pris og ikke kun det vægtede gennemsnit af værdierne af 
de to forskellige typer.168  
 
Dette vil i denne afhandlings fokusområde udmønte sig i, at agenten – direktøren – 
søger at bevise sin værdi for principalen. Dette kan ske, som det jo som oftest ses, 
gennem uddannelsesbeviser, anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere mv. Alle disse 
tiltag er, hvad man i denne teori vil benævne signalering fra agentens side.169 
 

3.3.3 Screening	  
Principalen kan, ligesom agenter af den gode type, søge at minimere usikkerheden om 
agentens type gennem forskellige tiltag, der i dette tilfælde kaldes screening.170  
 
Ved ansættelse af en direktør kan personligheds- og intelligenskvotientstest være 
eksempler herpå og skal altså minimere usikkerheden om agentens kvalitet.  
 

3.4 Moral	  Hazard	  –	  Problemet	  med	  skjulte	  handlinger	  
Foruden ovenstående problem kan der i PA-forhold ligeledes opstå problemer med 
skjulte handlinger, altså Moral Hazard-problemer.  
 
Dette problem opstår, i modsætning til Adverse Selection-problemer ex post 
kontraktindgåelsestidspunktet og vedrører i dette tilfælde asymmetrisk information 
om agentens handlinger.171  
 
Ligesom som ved Adverse Selection stammer Moral Hazard-problemet, fra 
forsikringsverdenen, hvor problemet ofte er, at en forsikret agent vil agere mere 
skødesløst end en ikke-forsikret agent, idet den forsikrede agent jo ikke selv løber 
risikoen ved ikke at opføre sig tilstrækkelig hensigtsmæssigt.172  
 
Den situation, at en agent opfører sig anderledes end principalen ønsker, ses i sagens 
natur mange steder i et aktieselskab, men her skal der fokuseret på forholdet mellem 
ejer af selskabet som principal og direktionen som agent.  
 
                                                	  
168 Hendrikse (2001;182). 
169 Hendrikse (2001;178). 
170 Hendrikse (2001;178). 
171 Dutta (1999;293). 
172 Dutta (1999;293). 
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Afstanden mellem ejeren, der i dette tilfælde repræsenteres af sin bestyrelse eller 
tilsynsråd og direktøren i selskabet medfører, at direktørens, altså agentens, 
arbejdsindsats – effort – ikke kan observeres af ejeren, principalen.173 Han kan altså 
kun se resultatet af agentens arbejde, målt i selskabets performance.   
 
Dette, kombineret med, at man ofte antager, at agenten har en unytte, en disutility, ved 
at arbejde hårdere, betyder, at agenten er tilbøjelig til at shirke, da principalen ikke vil 
kunne konstatere dette.  
 
Hvis agenten skal arbejde hårdere, altså yde en højere effort, skal han således have en 
incitamentsbaseret aflønning, der er afhængig af en given faktor. Denne faktor vil ofte 
være selskabets resultat eller aktiekurs, der således bliver brugt til at udregne agentens 
vederlag.  
 
Problematikken her er således, at selskabets resultat kan være påvirket af en række 
andre faktorer end direktørens effort. Selskabets ejer risikerer da at aflønne sin 
direktør med et højt vederlag, selvom denne kun har ydet en lav effort. Det modsatte 
ses naturligvis ligeledes, nemlig at en højt ydende direktør, grundet faktorer, han ikke 
har indflydelse på, aflønnes med et lavt vederlag. 
 

3.5 Delkonklusion	  
Dette kapitel har søgt at forklare de grundlæggende elementer i principal/agent-
teorien generelt samt sat disse elementer ind i afhandlingens problemfelt, altså 
aktieselskabet.  
 
Det er som beskrevet klart, at disse problemer vil kunne findes i et utal af forhold, 
selv inden for aktieselskabet og i mange forskellige afskygninger. 
 
Afhandlingen fokuserer imidlertid på det valg mellem ledelsesstrukturer, som 
selskabsloven har givet ejeren eller ejerne af aktieselskabet. Derfor vil det være 
relevant at kigge på, hvilke eller hvilket problem af PA-teoretisk karakter, der har den 
største betydning for netop dette valg. 
 
Adverse Selection-problemet ligger som beskrevet før en eventuel kontraktindgåelse 
med direktøren for selskabet. Adverse Selection-problemet medfører en stor og 
særdeles betydningsfuld informationsskævhed mellem principal og agent, altså 
mellem ejer og den potentielle direktør. Det er vist uden for enhver tvivl, hvor vigtig 
en kvalificeret, arbejdsvillig og samarbejdende direktør kan være for et aktieselskabs 
ejere. Derfor forsøges det, fra begge parter som beskrevet, at minimere denne 
asymmetri i informationen om kvaliteten af den potentielle direktør.  
 

                                                	  
173 Begrebet effort vil blive anvendt i afhandlingen og omfatter således en bred vifte af faktorer såsom 
anvendte timer, hvor hårdt, der arbejdes og om tidens koncentreres om selskabets bedste eller om 
agenten i stedet plejer andre interesser.  
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Dette forhold er altså af stor vigtighed, men samtidig må det konkluderes, i lyset af 
forrige kapitels juridiske analyse, at denne opgave for principalen ikke divergerer alt 
efter ledelsesstruktur. Opgaven med at ansætte selskabets direktion er enslydende for 
bestyrelsen og tilsynsrådet og forskellen i sammensætningen af disse kan da ej heller 
begrunde, at der skulle være en forskel i de to øverste ledelsesorganers løsning af 
ansættelsesopgaven. Det er altså derfor ikke relevant at undersøge Adverse Selection-
problemet nærmere, idet afhandlingens fokus jo netop ligger på, hvilke forskelle de 
mulige ledelsesstrukturer indebærer.  
 
Derimod er det særdeles relevant at se nærmere på Moral Hazard-problemet i lyset af 
ejers valg af ledelsesstruktur. Et af de bærende elementer i netop Moral Hazard 
problemer er som beskrevet den asymmetriske information om agentens adfærd. Som 
den juridiske analyse åbenbarede er en af bestyrelsens opgaver jo netop at deltage i 
selskabets ledelse sammen med direktionen. Denne opgave har tilsynsrådet ikke, og 
derfor kan vel antages, at der er en større distance mellem tilsynsråd og direktion end 
tilfældet er mellem bestyrelse og direktion. Denne øgede afstand kan ligeledes øge 
asymmetrien i information om agentens, altså direktørens, adfærd. Næste kapitel 
opstiller en model, der i lyset af PA-teorien, analyser konsekvenserne af en øget 
afstand mellem direktion og øverste ledelsesorgan.  
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4 Kapitel	  4	  –	  Den	  spilteoretiske	  model	  
Dette kapitel indeholder den spilteoretiske model, der vil forklare konsekvenserne af 
de to mulige ledelsesstrukturer, som selskabsloven tillader. Som tidligere nævnt 
erindres det, at selskabsloven teknisk set tillader tre forskellige strukturer, men 
analysen vil koncentrere sig om de to ”rene” udgaver, nemlig med henholdsvis en 
bestyrelse som øverste ledelsesorgan og et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan.  
 
Modellen vil først blive opstillet, gennemgået og analyseret generelt, og derefter i det 
kommende kapitel vil et taleksempel blive gennemgået. Førstnævnte er naturligvis 
vigtig, idet taleksemplet kun kan være – som navnet i øvrigt antyder -  et eksempel.  
 

4.1 Analysens	  PA-‐forhold	  
Som beskrevet i foregående kapitel er der utallige forhold i aktieselskabet, der kunne 
være interessante at analysere ved hjælp af PA-teorien. Denne afhandling fokuserer 
imidlertid på forholdet mellem ejeren eller ejerne af aktieselskabet og direktionen i 
dette, som følgende figur fra forrige kapitel viste: 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Som det fremgår af den retsdogmatiske analyse, skal ejeren vælge en bestyrelse eller 
et tilsynsråd, der skal ansætte og kontrollere direktionen og - i bestyrelsens tilfælde - 
ligeledes deltage i ledelsen af selskabet. Et meget interessant PA-forhold kunne derfor 
ligeledes være forholdet mellem ejer og bestyrelse eller tilsynsråd. Et forhold, der i 
mange henseender ville kunne underkastes de samme analyser som forholdet mellem 
ejer og direktion. Nærværende analyse ser dog ikke på dette forhold, men 
udelukkende på forholdet som straks ovenfor beskrevet. 
 
Det antages derfor, at der ikke foreligger problemer af PA-teoretisk karakter mellem 
ejer og bestyrelse/tilsynsråd, og at det øverste ledelsesorgan således har total 
interessesammenfald med ejer. Denne antagelse bygger således mere på et ønske om 
en brugbar analyse, end den bygger på realiteter, men dette til trods bibringer denne 
antagelse en vigtigt mulighed for at kunne analysere det nævnte PA-forhold. 
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4.2 Efficiens	  
Det erindres fra afhandlingens første kapitel, at synsvinklen er hos selskabets ejer, 
idet denne eller disse skal træffe valget mellem de to øverste ledelsesorganer.  
 
Derfor er det naturligvis relevant at se på, hvilke af de to ledelsesstrukturer, der 
skaber den største økonomiske efficiens hos netop ejer.  
 
Spørgsmålet er således nu hvilket efficiensbegreb, der er relevant at benytte i denne 
sammenhæng. Økonomisk teori anvender ofte Pareto-begrebet, som 
efficienskriterium.174 Der er her tale om en forbedring, hvis man ved en given 
handling kan sikre en part højere nytte, uden at andre parter får reduceret deres nytte. 
Der er således tale om efficiens – eller Paretooptimalitet – hvis en sådan forbedring 
ikke er mulig.  
 
Paretokriteriet er dog også blevet kritiseret fra mange sider gennem tiden. Blandt 
andet da kriteriet ikke indeholder noget om lighed eller fairness, og man kan sagtens 
tænke sig fordelinger af nytten, som er skæve, men stadig Paretooptimale.175 En 
anden kritik er, at kriteriet er for statisk. Man kan dårligt forestille blandt andet 
politiske tiltag, som ikke på en eller anden vis vil stille én part dårligere, mens andre 
stilles bedre. Et sådan tiltag vil, uanset om samfundet øger sin samlede nytte, ikke 
være en Paretoforbedring.  
 
Situationen, hvor en part vinder, mens en anden taber, kan derimod være en Kaldor-
Hicks-forbedring. Kaldor-Hicks-kriteriet divergerer fra Pareto ved at fastslå, at en 
handling kan være en forbedring, selvom en part taber, så længe at den tabende part 
taber mindre, end den vindende part vinder.176 Den vindende part kan altså 
kompensere taberen, så denne bliver indifferent. Der er med andre ord tale om en 
Kaldor-Hicks-forbedring, når parternes samlede nytte øges ved et givent tiltag.  
 
Det skal her bemærkes, at Kaldor-Hicks-kriteriet ikke indeholder krav om, at vinderen 
rent faktisk kompenserer taberen, men blot at dette er muligt.  
 
Denne analyse vil benytte Kaldor-Hicks-kriteriet som efficiensbegreb. Dette skyldes 
primært mobiliteten hos agenterne. Hvis agenten af grunde, der senere gennemgås, vil 
have en mindre nytte ved, at principalen vælger den ene ledelsesstruktur frem for den 
anden vil agenten blot skifte principal. Agenten skal derfor – for at ville fortsætte hos 
principalen – skulle kompenseres for den lavere nytte. Når agenten således holdes 
indifferent mellem de to muligheder, vil principalen vælge den ledelsesmodel, der 
stiller ham bedst og derved faktisk øger den samlede nytte. Denne fremgangsmåde 
med at holde en part indifferent, og derved lade den bestemmende part bære 

                                                	  
174 Raasschou-Nielsen & Foss (1997;13). 
175 Raasschou-Nielsen & Foss (1997;14). 
176 Eide & Stavang (2001;23). 
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konsekvenserne, bliver ofte anvendt i retsøkonomien til at skabe efficiente 
retstilstande.177 
 
Kaldor-Hicks-kriteriet er derfor valgt – ikke i ønsket om at øge den samlede velfærd – 
men i ønsket om at øge principalens nytte og samtidig kompensere agenten, således at 
han ikke blot skifter principal.  

4.3 Parternes	  nyttefunktioner	  
I dette kapitels opstillede model har parterne, henholdsvis agent og principal, følgende 
nyttefunktioner:  
 
 

€ 

ua = w − e  (4.1) 
 

 

€ 

up = P(e,n) − w  (4.2) 
 

hvor notationerne er som følger: 
Parternes nytte, henholdsvis agentens og principalens nytte, er benævnt u. Lønnen, 
som agenten modtager og principalen afgiver, er w og selskabets performance, som 
primært afhænger af agentens effort, e, er benævnt P(e,n).178 n er udefrakommende 
faktorer, som agenten ikke har indflydelse på. Dette forklares straks nedenfor.  
 
Formlen (4.1) viser, at agenten har en disutility, altså en negativ nytte, ved at arbejde. 
Hvis agentens vederlag, w, er konstant, kan han således nyttemaksimere ved at yde 
den lavest muligt effort. Skal dette forhindres, skal hans vederlag gøres afhængig af 
hans effort, så er opbygges incitamenter til at yde en høj effort.  
 
Formlen viser endvidere en faldende marginalnytte af penge, altså at agenten er 
risikoavers. Denne antagelse bygger på, at agenten, som direktør, har sit vederlag som 
primær indtægtskilde. Det må derfor kunne antages, at han er risikoavers, når det 
kommer til dette vederlag.  
 
Principalen er derimod risikoneutral, som (4.2) viser. Ejerkredsen af aktieselskabet 
kan være mere eller mindre spredt, og den eller de enkelte ejere kan endvidere have 
diversificeret deres investeringer i ønsket om en generel risikominimering. Disse 
faktorer gør ejer risikoneutral overfor svingninger i de enkelte investeringer. Selv i 
situationen med en enkelt ejer, er antagelsen om risikoneutralitet ikke urealistisk, idet 
ejer ofte vil have selskabet som langsigtet investering og derfor ikke er optaget af de 
kortsigtede svingninger i selskabets performance.  
 
De to formler samlet viser den interessekonflikt, som nævntes i foregående kapitel. 
En høj effort vil give agenten en lavere nytte, mens principalen vil få højere nytte.  

                                                	  
177 Raasschou-Nielsen & Foss (1997;14) samt som eksempel Theory of Efficient Breach. 
178 Som beskrevet i foregående kapitel anvendes begreberne fra den engelsksprogede litteratur uden 
oversættelse. Dette sker for at undgå unøjagtigheder i oversættelsen, der ville kunne føre til 
misforståelser. Eksempelvis vil begrebet effort ikke bliver oversat til arbejdsindsats, idet der ikke dette 
begreb ligger for mange muligheder for tvivl.  
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4.4 Spillets	  progression	  
Denne model er grundlæggende opbygget som mange andre spilteoretiske modeller, 
der vedrører PA-forholdet mellem en selskabsejer og ledelsen i selskabet.179 
Forskellen fra disse typiske modeller og den her i afhandlingen opstillede model er, at 
denne model så at sige går et yderligere skridt bagud og inddrager ejers valg af 
ledelsesstruktur.  
 
Det vil sige, at dette spil begynder med, at principalen, altså ejeren, vælger et af de to 
mulige øverste ledelsesorganer. Når dette valg er foretaget, tilbyder han sin agent en 
kontrakt, som agenten således kan antage eller ej. Vælger agenten at afslå tilbuddet, 
stopper spillets progression i sagens natur her. Vælger han i stedet at antage 
kontrakten, står han nu over for et nyt valg, nemlig hvilken effort, han vil yde i jobbet 
som direktør. Denne effort har en stor betydning for, hvorledes selskabet performer, 
men effort er ikke den eneste faktor, der har betydning herfor. Uanset hvilket niveau 
agenten vælger at yde, er der udefrakommende faktorer n, der kan påvirke selskabets 
performance, men agentens effort har en stor virkning på sandsynlighederne for 
udfaldet. I denne model antages det således, at såfremt agenten yder en høj effort, er 
der en sandsynlighed p =0,9 for at selskabets performance bliver god og 
sandsynligheden p =0,1 for at selskabets performance bliver dårlig. Det omvendte gør 
sig gældende, såfremt agenten yder en lav effort.  
 

                                                	  
179 Eksempelvis Hendrikse (2001;chapter 6). 
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Illustrativt vil spillets progression se således ud: 
 

 
 
 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.4.1 Agentens	  vederlag	  
Som formel (4.1) viser, og som det tidligere er nævnt, vil agenten nyttemaksimere ved 
at minimere sin ydede effort, når vederlaget w er konstant. I stedet for at skulle 
kontrollere sin agent ekstensivt vil principalen ofte i stedet prøve at skabe et 
sammenfald af interesser mellem sig selv og sin agent og derved få at agenten til, af 
egen drift, at drive selskabets efter principalens ønske. Dette gøres ofte ved en såkaldt 
incitamentsaflønning. 
 
Litteraturen inden for metoder til denne aflønning er særdeles bred, og det skal ikke 
her gøres til genstand for yderligere analyse, hvorledes man bedst mulig 

Principalens 
valg 

Agentens 
valg 

Udefrakommende 
faktorer, n 
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sammensætter dette incitamentsprogram, men blot konstateres, at det som regel følger 
følgende model:180 
 
 

€ 

w = a + bX  (4.3) 
 

hvor w atter er det samlede vederlag, a er en fast del af vederlaget, X er eksempelvis 
selskabets performance eller en anden faktor, ejer ønsker fokus på og b indikerer i 
hvor høj grad, denne faktor skal have indflydelse på det samlede vederlag. 
 

4.4.2 Betydningen	  af	  den	  valgte	  ledelsesstruktur	  
Som tidligere nævnt adskiller den her opstillede model sig fra de typiske analyser af 
PA-forholdet mellem ejer og ledelse af aktieselskabet, idet denne model inddrager 
ejers valg af ledelsesstruktur.  
 
Valget af ledelsesstrukturen har nemlig betydning for den incitamentspakke, ejer vil 
tilbyde sin agent. 
 
I denne model antages det, at ejeren, når han repræsenteres af en bestyrelse, kan 
observere agentens handlinger, altså niveau af effort, og lønne sin agent derefter. 
Grunden til, at ejer gennem bestyrelsen kan observere agentens handlinger er, at 
bestyrelsen er tættere på direktionen, da de to ledelsesorganer i samspil håndterer 
ledelsen af selskabet.  
 
Når ejeren vælger at strukturere selskabet med et tilsynsråd, deltager dette 
ledelsesorgan, som den retsdogmatiske analyse viste, ikke i selskabets ledelse, men 
varetager udelukkende en tilsyns- og kontrolfunktion. Det antages derfor, at 
selskabets ejer ikke gennem dette organ kan observere agenten effort, men 
udelukkende resultatet af det valgte niveau af effort, altså selskabets performance, P. 
Her er det vigtigt, at det erindres, at P ikke udelukkende afhænger af agentens effort, 
men ligeledes de udefrakommende faktorer, n, som agenten ikke har indflydelse på.  
 
I modellen vil det altså sige, at agentens vederlag w bliver afhængig af den valgte 
effort, når selskabets er struktureret med en bestyrelse, mens w bliver afhængig af 
selskabets performance, når selskabet har et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan.  
 

                                                	  
180 Garen (1994;1179) – et eksempel på anden relevant litteratur kunne være Douglas (1989). 
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Illustrativt vil dette forhold tage sig således ud, hvor de røde cirkler viser, hvilken 
målbar faktor principalen kan lade agentens løn være afhængig af, altså X fra (4.3): 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 

4.4.3 Forventet	  nytte	  
Når nu nyttefunktionerne er blevet udvidet med hensyn til hvilken faktor, der påvirker 
w, ser de således ud 
 
Når selskabet har en bestyrelse, og agenten yder en høj effort, eH: 
 
 

€ 

ua = w(eH ) − eH  (4.4) 
 

 

€ 

up = 0,9Pgod + 0,1Pdårlig − w(eH ) (4.5) 
 

Når selskabet har en bestyrelse, og agenten yder en lav effort, eL: 
 
 

€ 

ua = w(eL ) − eL  (4.6) 
 

 

€ 

up = 0,1Pgod + 0,9Pdårlig − w(eL ) (4.7) 
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Når selskabet har et tilsynsråd, og agenten yder en høj effort: 
 
 

€ 

ua = 0,9 w(Pgod ) + 0,1 w(Pdårlig ) − eH  (4.8) 
 

 

€ 

up = 0,9(Pgod − w(Pgod ))+ 0,1(Pdårlig − w(Pdårlig )) (4.9) 
 

Når selskabet har et tilsynsråd, og agenten yder en lav effort: 
 
 

€ 

ua = 0,1 w(Pgod ) + 0,9 w(Pdårlig ) − eL  (4.10) 
 

 

€ 

up = 0,1(Pgod − w(Pgod ))+ 0,9(Pdårlig − w(Pdårlig )) (4.11) 
 

 
Når disse nyttefunktioner sættes ind i de mulige udfald af spillet skrevet som 
(agentens nytte; principalens nytte) ser det således ud: 
 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.5 Principalens	  nyttemaksimering	  
Da det som beskrevet antages, at det er principalen, der konciperer og tilbyder 
kontrakten til agenten, er det naturligvis værd at bemærke, hvilket udfald, der for 
principalen ville være at foretrække.  
 

((4.6);(4,7)) 

((4.8);(4,9)) 

((4.10);(4,11)) 

((4.4);(4,5)) 
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Til at begynde med kan det ud fra betingelsen om muligheden for at skabe overskud 
ved at indgå et samarbejde, konkluderes, at principalen helst ser, at agenten i det hele 
taget antager kontrakten.  
 
Dernæst er det interessant at se på, hvorvidt principalen ønsker, at agentens skal yde 
en høj eller lav effort. Det afhænger i sagens natur af principalens nytte ved agents 
valg.  
 
Såfremt principalens nytte er større ved at agenten vælger en høj effort,  
 
 

€ 

up (eh ) > uP (eL ) (4.12) 
 

vil principalen lade dette forhold indgå i kontrakten og derved give agenten de rette 
incitamenter til netop at handle, som principalen ønsker.  
 
Det er som beskrevet ligeledes principalen, der skal beslutte, hvilken ledelsesstruktur 
selskabet skal benytte. Her vil principalen i sagens natur vælge netop den model, der 
giver ham højst mulige nytte, men da agenten skal holdes indifferent mellem 
modellerne, er det relevant for principalen først at se på, hvorledes agentens 
forventede nytte vil være under de to ledelsesstrukturer.  

4.6 Agentens	  nyttemaksimering	  
Agenten, som jo er antaget at være opportunistisk, vil altså vælge den handling, der 
maksimerer hans egen nytte. Dette ved principalen, grundet den fulde rationalitet, og 
derfor vil han som beskrevet designe kontrakten, så agenten får incitamenter til at 
agere, som principalen ønsker.  
 

4.6.1 Incentive	  Compatibility	  Constraint	  
Hvis agenten skal yde en høj effort, vil det kræve, at nytten heraf overstiger nytten 
ved at yde den lave effort:181 
 
 
 

€ 

w(eH ) − eH ≥ w(eL ) − eL  (4.13) 
 

Dette ulighed kaldes for Incentive Compatibility Constraint og beskriver således 
hvornår agenten vil yde den høje effort.182  
 
Da lønnen som bekendt ikke udregnes på samme under de to ledelsesstrukturer vil 
dette medføre to forskellige Incentive Compatibility Constraints: 
 
 
 

                                                	  
181 Gardner (1995;275). 
182 Som andre begreber i denne afhandling, vil begrebet Incentive Compatibility Constraint ikke blive 
oversat til dansk men benyttet ved den engelsksprogede benævnelse.  
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Når selskabet har en bestyrelse: 
 
 
 

€ 

w(eH ) − eH ≥ w(eL ) − eL  (4.14) 
 

Når selskabet har et tilsynsråd: 
 
 
 

€ 

0,9 w(Pgod ) + 0,1 w(Pdårlig ) − eH ≥ 0,1 w(Pgod ) + 0,9 w(Pdårlig ) − eL  (4.15) 
 

 
Opfyldes disse betingelser vil agenten i de to situationer vælge at yde den høje effort 
og derved, såfremt principalen jævnfør ovenstående ønsker dette, have de rette 
incitamenter til at følge principalen.  
 

4.6.2 Participation	  Constraint	  
Det er ikke nok for principalen at koncipere kontrakten på en sådan måde, at agenten 
vil yde en høj effort. Principalen er også nødt til at sikre, at agenten i det hele taget vil 
acceptere kontrakten.183 
 
Her er det nødvendigt, at principalen, foruden at kende agentens nyttefunktion, 
ligeledes kender hans reservationsnytte, som er den nytte, agenten ville kunne opnå 
ved ikke at acceptere kontrakten og således arbejde andetsteds.  
 
I sagens natur vil agenten acceptere kontrakten (heri antages det, at kontrakten har et 
krav om høj effort) når nytten herved overstiger reservationsnytten: 
 
 
 

€ 

w(eH ) − eH ≥ ureservation  (4.16) 
 

Denne ulighed kaldes Participation Constraint og beskriver altså, under hvilke 
betingelser agenten vil acceptere kontrakten.  
 
Såfremt principalens ønske er, at agenten vil acceptere kontrakten, men kun yde en 
lav effort, kan denne ulighed naturligvis konstrueres.  
 
Hvis det, under lyset af de forskellige aflønningsmodeller, antages at agenten ønskes 
at yde den høje effort kan følgende uligheder altså udledes: 
 
Når selskabet har en bestyrelse: 
 
 
 

€ 

w(eH ) − eH ≥ ureservation  (4.17) 
 

 
 

                                                	  
183 Gardner (1995;275) og Hendrikse (2001;112). 
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Når selskabet har et tilsynsråd: 
 
 
 

€ 

0,9 w(Pgod ) + 0,1 w(Pdårlig ) − eH ≥ ureservation  (4.18) 
 

 

4.7 Koncipering	  af	  kontrakten	  
Det er som beskrevet principalen, der antages at koncipere kontrakten, hvorefter den 
tilbydes agenten. Den fulde rationalitet hos principalen betyder, at han vil koncipere 
dén kontrakt, der giver agenten incitamenter til at agere, netop som principalen 
ønsker.  
 
Det betyder, at principalen vil sammensætte agentens vederlag på en måde, der sikrer, 
at han dels accepterer kontrakten samt yder netop det niveau af effort, som principalen 
ønsker.  
 
Næste kapitel vil med et taleksempel vise, hvorledes principalen vil sammensætte 
kontrakten samt konsekvenserne af valget af ledelsesmodel.  
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5 Kapitel	  5	  –	  Det	  numeriske	  eksempel	  
Det foregående kapitel beskrev den spilteoretiske model generelt. Dette kapitel vil i 
stedet indeholde et numerisk eksempel på løsningen af modellen i ønsket om – for 
principalen – at finde frem til den bedst mulige ledelsesstruktur.  
 
Det er dog klart, at dette kun vil kunne tjene som eksempel, idet de forskellige 
faktorer indeholdt i modellen her i kapitlet gives numeriske værdier. Vælges andre 
værdier, vil resultatet af modellen kunne divergere. Ikke desto mindre er det relevant 
at lave netop en numerisk løsning, idet en sådan vil kunne bibringe mere klarhed over 
forholdet mellem de to ledelsesstrukturer, end en rent generel model ville kunne.  
 

5.1 Antagelser	  og	  progression	  i	  spillet	  
De antagelser, der blev beskrevet i kapitel 4, er i sagens natur de samme som i dette 
numeriske eksempel. Det samme gælder spillets progression, hvorfor der henvises til 
kapitel 4 for en gennemgang af dette. 
 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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5.2 Nyttefunktioner,	  performance	  og	  niveau	  af	  effort	  
Nyttefunktionerne i dette numeriske eksempel er de samme som i foregående kapitel: 
 
 

€ 

ua = w − e  (5.1) 
 

 

€ 

up = P(e,n) − w  (5.2) 
 

Endvidere antages det, at agenten kan vælge mellem to niveauer af effort og 
dertilhørende disutility ved at yde pågældende effort: 
 
 

€ 

eH =1
eL = 0

 
(5.3) 
 

 
Agenten antages at have en reservationsnytte, altså den nytte, han ville kunne få ved 
ikke at accepterer kontrakten og derved arbejde andetsteds på: 
 
 

€ 

ureservation =1 (5.4) 
 

 
Selskabets performance, som primært er afhængig af agenten nytte og i mindre grad 
af udefrakommende faktorer antages at være: 
 
 

€ 

PGod = 30
PDårlig =10 

(5.5) 
 

 

5.3 Ejers	  valg	  mellem	  bestyrelse	  eller	  tilsynsråd	  
Det antages, som beskrevet i foregående kapitel, at ejer gennem sit øverste 
ledelsesorgan, når dette er en bestyrelse, kan observere agentens handlinger, altså i 
dette tilfælde effort. Når der i stedet er valgt et tilsynsråd, kan ejer kun observere 
resultatet af agentens handlinger, altså selskabets performance, som også er påvirket 
af forskellige udefrakommende faktorer, n. 
 
Da valget mellem disse to forskellige ledelsesstrukturer medfører forskellig aflønning, 
som det blev vist ved (4.4) – (4.11) bliver det nødvendigt nu at dele analysen i to 
forskellige retninger, nemlig i den situation, hvor der vælges en bestyrelse, og når der 
vælges et tilsynsråd.  
 

5.4 Bestyrelsen	  som	  øverste	  ledelsesorgan	  

5.4.1 Agentens	  vederlag	  
Det antages som beskrevet, at det er principalen, der konciperer kontrakten og i 
forlængelse heraf antages, at det ligeledes er principalen, der har forhandlingsstyrken i 
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forholdet. Derfor vil principalen maksimere sin egen nytte ved at give agenten det 
lavest mulige vederlag.184 
 
Principalen, altså selskabets ejer, kan i dette tilfælde gennem sin bestyrelse observere 
agentens handlinger og kan derfor gøre den incitamentsfremmende aflønning 
afhængig heraf.  
 
Principalen vil derfor tilbyde agenten følgende vederlag: 
 
 

€ 

w(eH ) = 4
w(eL ) = 0

 
(5.6) 
 

 

5.4.2 Parternes	  forventede	  nytte	  
Nu kan parternes forventede nytte indsættes i spillet med notationen (agentens nytte; 
principalens nytte), når parternes nyttefunktioner (4.4) – (4.7) inddrages: 
 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

5.4.3 Constraints	  
Vælges der en bestyrelse, vil principalen gennem incitamentsaflønningen altså 
forsøge at få agenten til at yde en høj effort, idet dette vil maksimere principalens 

                                                	  
184 ”lavest mulige vederlag” skal naturligvis forstås på den måde, at agenten stadig gives incitamenter 
til at yde den af principalen ønskede effort, men agenten gives ikke et unødigt højt vederlag. 

((0;12) 

(1;24) 
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egen nytte. Skal det lykkes at få agenten til yde en høj effort, og inden da helt at 
acceptere kontrakten, skal de i (4.14) og (4.17) nævnte constraints være opfyldt. 
Derfor skal det undersøges, hvorvidt dette er tilfældet.  
 

5.4.3.1 Incentive	  Compatibility	  Constraint	  	  
Denne ulighed beskriver, som beskrevet tidligere, hvorvidt der er sammenhæng 
mellem agentens incitamenter og principalens ønsker.  
 
Som det ses ovenfor i afsnit 5.4.2 vil principalen foretrække, at agenten yder en høj 
effort. Dette sker hvis: 
 
 
 

€ 

w(eH ) − eH ≥ w(eL ) − eL
⇒

4 −1≥ 0 − 0
⇒

1≥ 0

 

(5.7) 
 

 
Agenten er altså med den her i eksemplet tilbudte incitamentsaflønning givet de rette 
incitamenter til at yde en høj effort, nøjagtig som principalen ønsker det. 
 

5.4.3.2 Participation	  Constraint	  
Hernæst er det interessant, hvorvidt agenten i det hele taget kan forventes at acceptere 
kontrakten.  
 
Som beskrevet i foregående kapitel kan agenten forventes at ville acceptere når nytten 
herved er lig eller overstiger reservationsnytten: 
 
 
 

€ 

w(eH ) − eH ≥ ureservation
⇒

4 −1≥1
⇒

1≥1

 

(5.8) 
 

 
 
Det vederlag, som agenten tilbydes i dette eksempel, vil altså give agenten 
incitamenter til dels at acceptere kontrakten og dels at yde den ønskede høje effort.  
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5.4.4 Delresultat	  
Da agenten nu yder den høje effort, bliver dels agentens og dels principalens nytter 
følgende: 
 
 

€ 

ua = w(eH ) − eH
⇒

ua = 4 −1
⇒

ua =1
− − − − − − − − − − − − − − − − −

up = 0,9Pgod + 0,1Pdårlig − w(eH )
⇒

up = 0,9x30 + 0,1x10 − 4
⇒

up = 24
− − − − − − − − − − − − − − − − −

usamlet = 25

 

(5.9) 
 

 
Hvis ejer af selskabet således vælger at strukturere selskabets ledelse med en 
bestyrelse som øverste ledelsesorgan, vil parterne altså, med eksemplets numeriske 
antagelser, samlet opnå en nytte på 25, fordelt med 24 til principalen og 1 til agenten.  
 

5.5 Tilsynsrådet	  som	  øverste	  ledelsesorgan	  

5.5.1 Agentens	  vederlag	  
Når ejeren af selskabet har valgt et tilsynsråd om selskabets øverste ledelsesorgan, 
kan ejer ikke længere observere agentens, direktørens, effort. Nu kan han kun 
konstatere, hvad resultatet heraf bliver, altså selskabets performance, og lønne 
agenten herefter. 
 
Her erindres det, at selskabets performance ikke udelukkende afhænger af agentens 
effort, men ligeledes, dog i mindre grad, af udefrakommende faktorer, som er uden for 
agentens kontrol.  
 
Det vil sige, at agenten nu må bære en del af risikoen for, at selskabet performer 
dårligt trods en høj effort fra agentens egen side. Denne risiko blev i foregående 
situation udelukkende båret af principalen. 
 
Da agenten er risikoavers i henhold til (5.1) vil han ikke acceptere en sådan risiko 
uden en risikopræmie. Derfor er principalen nu nødsaget til at give agenten et højere 
vederlag end før, hvor agenten ikke bar en risiko.  
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Principalen vil derfor nu tilbyde følgende vederlag: 
 
 

€ 

w(PGod ) = 5
w(PDårlig ) = 0 

(5.10) 
 

 
 

5.5.2 Parternes	  forventede	  nytte	  
Med denne nye vederlagspakke og nyttefunktionerne i (4.8)-(4.11) ser parternes 
forventede nytte nu således ud: 
 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.5.3 Constraints	  
Når ejer har valgt at strukturere ledelsen med et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan, 
vil denne altså foretrække, at agenten, med den nævnte vederlagspakke, yder en høj 
effort, idet dette vil maksimere principalens nytte. Derfor vil det være nødvendigt dels 
at kontrollere, at agenten har de rette incitamenter til at gøre dette, samt om han i det 
hele taget vil acceptere kontrakten. 

((0.2;11,5) 

(1;23,5) 
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5.5.3.1 Incentive	  Compatibility	  Constraint	  
Uligheden som præsenteret først i (4.13) beskriver som nævnt, hvorvidt agenten har 
incitament til at yde en høj effort med et givent vederlag: 
 
 
 

€ 

0,9 w(Pgod ) + 0,1 w(Pdårlig ) − eH ≥ 0,1 w(Pgod ) + 0,9 w(Pdårlig ) − eL
⇒

0,9 5 + 0,1 0 −1≥ 0,1 5 + 0,9 0 − 0
⇒

1≥ 0,2

 

(5.11) 
 

 
Agenten har altså med denne vederlagspakke incitament til at yde en høj effort, idet 
hans nytte herved overstiger nytten ved at yde en lav effort. 

5.5.3.2 Participation	  Constraint	  
Hvorvidt agenten i det hele taget kan antages at ville acceptere principalen tilbud, 
afhænger af uligheden præsenteret første gang i (4.16): 
 
 
 

€ 

0,9 w(Pgod ) + 0,1 w(Pdårlig ) − eH ≥ ureservation
⇒

0,9 5 + 0,1 0 −1≥1
⇒

1≥1

 

(5.12) 
 

 
Agenten vil altså med hans nyttefunktion samt reservationsnytte acceptere kontrakten 
og samtidigt yde den af principalen ønskede høje effort. 



Kasper	  Lind	   	   Kapitalejers	  valg	  af	  ledelsesstruktur	  

	   	   Side	  65	  af	  75	  

5.5.4 Delresultat	  
Da agenten nu besidder de rette incitamenter til at agere, som principalen ønsker det, 
bliver parternes nytte som følger: 
 
 

€ 

ua = 0,9 w(Pgod ) + 0,1 w(Pdårlig ) − eH
⇒

ua = 0,9 5 + 0,1 0 −1
⇒

ua =1
− − − − − − − − − − − − − − − − −

up = 0,9(Pgod − w(Pgod ))+ 0,1(Pdårlig − w(Pdårlig ))
⇒

up = 0,9(30 − 5) + 0,1(10 − 0)
⇒

up = 23,5
− − − − − − − − − − − − − − − − −

usamlet = 24,5

 

(5.13) 
 

 
Når ejer vælger et tilsynsråd vil det i denne model give en samlet nytte på 24,5 fordelt 
med 23,5 til principalen og 1 til agenten. 
 
Det interessante her er, at agenten trods et højere gennemsnitligt vederlag har den 
samme nytte, som når han ledes af en bestyrelse. Dette skyldes hans risikoaversion. 
Agenten vil kun tage denne risiko, når han samtidig får en risikopræmie, altså en 
højere løn, når det går godt.  
 
At principalen er risikoneutral betyder, at denne er bedre til at bære risikoen, og den 
faldende samlede nytte kan altså tilskrives parternes respektive syn på risiko.  
 

5.6 Delkonklusion	  
Principalen bør i denne model altså vælge at strukturere sin ledelse med en bestyrelse 
som øverste ledelsesorgan frem for med et tilsynsråd.  
 
Dette skyldes, at den øgede afstand mellem øverste ledelsesorgan og direktionen, som 
valget af tilsynsråd vil føre med sig, skaber en usikkerhed om agentens adfærd hos 
principalen. Da principalen kun kan aflønne agenten efter, hvad der sikkert kan 
observeres, bliver agentens vederlag i tilfældet med tilsynsrådet afhængig af 
selskabets performance, som (4.8) – (4.11) viser, hvorimod vederlaget udelukkende er 
afhængigt af agenten effort, som principalen kan observere, når selskabet har en 
bestyrelse. Problemet herved er, at selskabets performance ikke udelukkende 
afhænger af agentens effort, men ligeledes andre faktorer. Denne usikkerhed, der 
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fremkommer ved tilsynsrådet som ledelsesorgan, medfører, at agenten, der er 
risikoavers, vil have en risikopræmie indbygget i vederlaget, der derfor bliver højere, 
end når han ledes af en bestyrelse.  
 
Dette risikotillæg, der i modellen har værdien 1, har grundet parternes forskellige 
nyttefunktioner ikke samme nytte hos henholdsvis agent og principal. Da agenten er 
risikoavers, mens principalen er risikoneutral vil værdien af den betalte risikopræmie 
være mindre hos agenten end hos principalen.  
 
Risikoen bør altså altid bæres af den, som nyttemæssigt er bedst hertil, i dette tilfælde 
principalen. Dette er grunden til, at den samlede nytte parterne imellem er større, når 
selskabets ledes af en bestyrelse, end tilfældet er, når et tilsynsråd indtager denne 
plads.  
 
Denne konklusion er i modellen klar og utvetydig. Dog er det her vigtigt at holde sig 
for øje, at modellen opererer med nogle meget betydningsfulde antagelser, herunder 
parternes nyttefunktioner. Antages andre nyttefunktioner at gælde, vil resultatet kunne 
divergere.  
 
Modellen fokuserer endvidere udelukkende på konsekvensen af afstanden mellem ejer 
eller, som antaget i denne afhandling, øverste ledelsesorgan som principal og 
direktionen som agenten. Som det erindres, var et af argumenterne for at strukturere 
selskabet med et tilsynsråd en øget uafhængighed af - og derved en skarpere kontrol 
med – direktionen. Dette forhold er ikke medtaget i modellen i dette og det 
foregående kapitel.  
 
Det er imidlertid utvivlsomt en vigtig faktor ved tilsynsrådet, som ikke kan 
negligeres. Endvidere er der en række forhold, som kunne tale for at vælge 
tilsynsrådet frem for bestyrelsen. Forhold, der ikke er inkluderet i modellen. Derfor 
vil næste kapitel – inden en endelig konklusion – blandt andet søge at afdække nogle 
forhold og faktorer, som kunne tale for at anvende tilsynsrådet som øverste 
ledelsesorgan i stedet for – som denne model konkluderer – en bestyrelse.  
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6 Andre	  forhold	  
Inden den endelige konklusion i det kommende kapitel, er det relevant at belyse nogle 
af de faktorer og betragtninger vedrørende valget af ledelsesstruktur, som ikke blev 
behandlet i de foregående kapitler. Et kapitel af denne type kommer gerne efter 
konklusionen, men da disse betragtninger, lige som ovenfor opstillede model, kan 
have betydning for en sådan konklusion, er det i dette tilfælde mest relevant at placere 
kapitlet før den endelige konklusion.  
 
Som det foregående kapitel viste, bør ejeren af et aktieselskab – under de opstillede 
forudsætninger – vælge en bestyrelse frem for et tilsynsråd. Det er dog uden for 
enhver tvivl, at der kan være andre årsager til, at man som ejer vælger dette nye 
begreb i dansk selskabsret – tilsynsrådet. Årsager, der af forskellige grunde ikke er 
med i modellen. Enkelte af disse årsager bliver behandlet i U.2009B.247, og herfra 
skal nævnes to: 
 
For det første kan det tænkes, at internationale koncerner med et tysk moderselskab 
ønsker en ensartethed i selskabernes ledelsesstrukturer og derfor vælger tilsynsrådet, 
som jo netop, fra lovgivers side, er valgt efter tysk inspiration. For det andet kan 
løsningen med tilsynsrådet benyttes, hvis ejer bevidst ønsker at løfte det øverste 
ledelsesorgan væk fra beslutningerne i ledelsen af selskaber. Det kunne tænkes at 
være tilfældet, hvis ejer har betænkeligheder ved ordningen om 
medarbejderrepræsentation, da denne, som beskrevet i 2.4.1, placeres i det øverste 
ledelsesorgan.  
 
Endelig kan tilsynsrådet være ønskeligt, hvis ejer søger at øge uafhængigheden 
mellem øverste selskabsorgan og direktionen, idet forbuddet mod personsammenfald 
og det faktum, at organerne ikke mødes om en fælles ledelse af selskabet, kan tænkes 
at øge denne uafhængighed.  
 
Dog kan det ikke nægtes, at en sådan uafhængig kan skabes på anden vis. 
Eksempelvis ved at vælge en ”halvandenstrenget” ledelse og herudover ikke have 
tilfælde af personsammenfald. Det vil antageligvis skabe en større uafhængighed uden 
øge afstanden mellem direktion og øverste ledelsesorgan, som vil ske ved at vælge 
tilsynsrådet frem for bestyrelsen.  
 
De årsager, der her er nævnt, kan som nævnt tale for at vælge et tilsynsråd i stedet for 
en bestyrelse, men der kan ligeledes findes begrundelser for en bestyrelse. Atter 
årsager, der ikke er indeholdt i afhandlingens model, men som stadig har en relevans 
og derfor bør nævnes.  
 
Som nævnt straks ovenfor kan det tænkes, at man kan skabe den uafhængighed som 
tilsynsrådet vil medføre, selv under bestyrelsen. Som den retsdogmatiske analyse 
klarlagde har ejer vide rammer for at strukturere sin ledelse, og der kan derfor skabes 
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en højere grad af uafhængighed, end den rent enstrengede model tilsiger. Eksempelvis 
ved at vælge en halvandenstrenget model uden personsammenfald.  
 
I øvrigt er der jo intet i den rent tostrengede model, der sikrer, at der vil være en 
ultimativ uafhængighed mellem organerne, blot fordi kontrolorganet ikke deltager i 
den daglige ledelse. Medlemmernes personlige bånd samt eventuelle ledelsesposter i 
andre selskaber med videre er antageligvis ikke et område, som lovgiver succesfuldt 
kan regulere, og dette kan unægteligt, selskabslovens bestemmelser til trods, skabe en 
brist i den ellers ønskede uafhængighed. Dette gør sig naturligvis gældende i samme 
grad hos bestyrelsen, uanset om der således er personsammenfald mellem denne og 
direktionen eller ej.  
 
Dernæst kan der forestilles endnu en faktor som medfører, at mange selskaber ikke vil 
benytte sig tilsynsrådet, som jo som nævnt er et nyt begreb i dansk selskabsret. Alle 
aktieselskaber oprettet op til lovens ikrafttrædelse er struktureret med en bestyrelse, 
og det må antages, at langt de fleste nye registreringer efter lovens ikrafttrædelse 
ligeledes ledes af en bestyrelse som øverste selskabsorgan, ganske enkelt fordi dette 
begreb er kendt i forvejen for selskaberne og disses ejere. At vælge et tilsynsråd i 
stedet vil kræve, at der er tungtvejende årsager hertil. Er dette ikke tilfældet, vil de 
fleste selskaber antageligvis forsat blive ledet af en bestyrelse.  
 
Det er til slut vigtigt at erindre, at selskabsloven ikke fokuserer på hverken 
tilsynsrådet eller bestyrelsen, som værende det andet organ overlegen. Selskabsloven 
lader det være helt op til kapitalejeren at vælge netop den ledelsesstruktur, der vil 
bidrage mest til selskabet, og derved til ejeren som residuel modtager. Idet denne 
afhandling har netop kapitalejeren som problemejer, og en given handlings efficiens 
måles ved ejers nyttemaksimering, vil valget, uanset hvilken struktur, der vælges 
blive efficient, idet det som nævnt er ejer selv, der træffer dette valg. Derfor får 
ovenstående betragtninger betydning, om end de ikke indgår i afhandlingens 
økonomiske model. Såfremt kapitalejeren har andre hensyn eller forudsætninger end 
forudsat i modellen, træffes blot den beslutning, som i det tilfælde vil være 
nyttemaksimerende.   
 
Dermed er det ikke sikkert, at samfundet som helhed vinder ved, at kapitalejer 
foretager en, for ham, nyttemaksimerende handling. Hvis der foreligger eksternaliteter 
– negative eller positive – vil samfundets samlede nytte blive forandret, men da denne 
afhandling som nævnt kun fokuserer på kapitalejers nytte, er dette ikke relevant for 
konklusionen.  
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7 Konklusion	  
Efter at begge analyser – både den juridiske og økonomiske – er tilendebragt, er det 
muligt at konkludere endeligt på afhandlingens hovedproblemformulering.  
 
Den juridiske analyse viste, at selskabets ejer – eller ejere – har ganske vide rammer 
for, hvorledes de kan strukturere ledelsen i deres aktieselskab, og disse er kun blevet 
endnu mere rummelige efter selskabsloven nu muliggør alle tre typer af 
ledelsesstrukturer: den enstrengede, den tostrengede og den halvandenstrengede, som 
vel sagtens er en mellemting mellem de to andre ”rene” former for ledelsesstrukturer.  
 
Udover valgfriheden for ejer til at vælge ledelsesstruktur indeholder selskabsloven en 
stor valgfrihed for selskaber og deres ejere til at fastlægge vederlagspakker til 
ledelsen. Dette betyder en stor fleksibilitet for ejer til at sammensætte vederlaget, så 
de korrekte incitamenter kan indbygges. Incitamenter, der vil få ledelsen til at agere 
på samme vis, som ejeren af selskabet ønsker det.  
 
Foruden enkelte begrænsninger i sammensætning og opgavefordeling, indeholder 
selskabsloven ikke en udtømmende og detaljerig regulering af disse områder, hvilket 
atter giver ejer af selskaber vide muligheder for at strukturere ledelsen, som det 
ønskes. Dette skal i sagens natur ligeledes ses i lyset af den forskellighed 
aktieselskaber har, og de heraf meget forskellige reguleringsbehov, der er samlet i én 
lov, selskabsloven. 
 
Afhandlingens generelle Principal/agent-teoretiske gennemgang klarlagde, at om end 
der i aktieselskaber kan opstå problemer med skjult information ex ante, vil valget af 
ledelsesstruktur ikke have betydning herfor. Muligheden for screening med videre vil 
være enslydende for de forskellige typer af ledelsesstrukturer, og derfor analyseredes 
dette ikke nærmere. Mere interessant er problemet med skjulte handlinger hos 
agenten, som i denne afhandling er direktionen.  
 
Når ejeren, som i denne teori er principal, vælger et tilsynsråd som øverste 
ledelsesorgan flytter han kontrollen af direktionen længere væk, end tilfældet er med 
en bestyrelse, der foruden tilsyns- og kontrolfunktionen ligeledes besidder en 
ledelsesopgave. Denne øgede afstand medfører antageligvis dels større uafhængighed, 
men vil også øge problemet med skjulte handlinger, idet principalen nu ikke længere 
kan observere agentens handlinger direkte, men udelukkende resultatet af disse. Når 
disse resultater ikke kun er afhængige af agenten handlinger, men ligeledes andre 
faktorer, bliver det uklart for principalen, hvorledes agenten handler. 
 
Med de forudsætninger og betingelser, som er indeholdt i modellen i denne 
afhandlingen, viser analysen, at selskabets ejer bør vælge en bestyrelse frem for et 
tilsynsråd. Dette skyldes, at agenten, når han ledes af et tilsynsråd, kommer til at bære 
en risiko for, at selskabets resultat bliver dårligt, selvom agenten har ydet en god 
arbejdsindsats. Dette sker grundet de vederlagspakker, som bliver anvendt i modellen.  
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Da agenten antages at være risikoavers, mens principalen er risikoneutral, er det ikke 
efficient at lade agenten bære denne risiko. Agents nytte har i modellen betydning, da 
det antages, at han er mobil. Hvis han således får en lavere nytte under én type ledelse 
end en anden, vil han blot skifte arbejde. Hvis han derimod er indifferent, vil han 
blive i selskabet. Principalen kommer derfor alene til at bære tabet ved at vælge et 
tilsynsråd frem for en bestyrelse.  
 
Selskabets ejer bør altså i modellen vælge en bestyrelse som øverste ledelsesorgan.  
 
Der er naturligvis andre forhold, der kan spille ind i valget af ledelsesstruktur. 
Forhold, der ikke er indeholdt i modellen. Disse forhold vil hver især kunne medføre 
at en anden struktur er bedre for et givent selskab og dets ejer.  
 
Sikkert er det dog, at beslutningen om, hvilken ledelsesstruktur, der vælges, ligger hos 
dén part, som beslutningen har betydning for, nemlig selskabets residuelle modtager 
af overskuddet, kapitalejeren. Dette er i sig selv efficient, da ejeren vil træffe den 
beslutning, der stiller ham selv bedst. Hvad der på samfundsniveau er at foretrække, 
er ikke interessant for ejeren, da denne som opportunist vil maksimere sin egen nytte 
og denne mulighed er blevet større, idet der nu er valgfrihed mellem 
ledelsesstrukturer. 
 
Det er blevet fremhævet af henholdsvis kritikere og støtter til tilsynsrådet, at 
bestyrelsen sikrer en bedre kontrol via sin nærhed, og modsat at tilsynsrådets øgede 
afstand til direktionen sikrer en bedre kontrol gennem uafhængigheden. Her er det 
vigtigt erindre, at selskabsloven indeholder muligheder for både at sikre, at 
tilsynsrådet modtager den relevante information til at udføre en effektiv kontrol, og 
omvendt at sikre en vis uafhængighed mellem bestyrelse og direktion.  
 
Den halvandenstrengede model kan tænkes at være et fornuftigt bud på en 
ledelsesstruktur, der sikrer, at det øverste ledelsesorgan kan varetage en effektiv 
kontrol af direktionen i aktieselskabet. Det sker dels ved at være tæt på direktionen og 
således i stand til at konstatere, hvorledes direktionen arbejder, og dels have den 
tilstrækkelig uafhængighed til at sikre, at kontrollen med direktionen ikke påvirkes af 
personsammenfald. Det er netop muligt i den halvandenstrengede model at have to 
ledelsesorganer, som begge har ledelsesansvar i selskabet og samtidig ikke 
personsammenfald de to organer imellem.  
 
Uanset at det formodentlig ikke kan forventes, at der registreres mange selskaber med 
et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan, er valgfriheden til at vælge ledelsesstruktur 
nyttemaksimerende for selskabets ejer, idet denne som den residuelle modtager af 
selskabets overskud, nu selv kan træffe den mest efficiente beslutning vedrørende 
ledelsen i det givne aktieselskab.   
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