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Abstract 

 

This paper explores the relationship between the Danish banks and their 

stockholders. The recent crisis in the financial markets has uncovered massive 

problems with corporate governance in the Danish banking sector and particularly 

the role of shareholders and their influence on the management of the banks has 

been viewed as an important cause of the crisis. The paper starts off with a brief 

discussion of corporate governance problems that arise in and are unique for the 

banking sector from an agency theory point-of-view.  After this introductory 

discussion the paper embarks on a survey of a sample of banks that are grouped 

according to how well they have managed through the crisis. The survey shows that 

the managements of the Danish banks have had a large degree of discretion when 

controlling their banks and the survey indicates that agency problems such as 

irresponsible growth and entrenchment can be found in the Danish banks. 

Stockholders’ options for engaging in the control of the banks are analyzed, and the 

paper then argues that the agency problems found in the banks are the result of a 

lack of influence from shareholders, which then again stems from institutional 

factors such as the ownership structure in Danish Banks, and corporate law-statutes 

that provide for the undermining of shareholder influence. 

After a short review of the common viewpoints from international and national 

institutions on shareholder activism, measures that can increase the incentives for 

shareholders to take a more engaged perspective on ownership on the Danish banks 

are introduced. These measures include the abolishment of voting ceilings, which 

are common in the Danish banks, and an introduction of double voting rights shares 

dependent on time of ownership, and the consequences of incorporating the 

measures in the Danish are analyzed. Lastly, a summarizing conclusion is given to the 

issues raised in the first chapter of the paper. 
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1. Kapitel 1 

1.1 Baggrund 

Den nuværende finansielle krise er kaldt den største recession siden den store 

depression i 1930’erne1, og hvad der startede som en boligboble i USA endte 

med at kaste verdens finansielle markeder ud i en krise med et så stort omfang, 

at den har påvirket alle industrialiserede lande i verden. Nobelprisvinderen i 

økonomi Joseph Stiglitz har udtalt, at krisen har ført til det største spild af 

økonomisk kapital siden Anden Verdenskrig, at den bogstavelig talt har kostet 

trillioner af dollars, og at ingen demokratisk regering tidligere har fejlallokeret 

ressourcer i et sådan omfang2.  

Krisen, hvis hovedkatalysator ofte vurderes til at være de såkaldte misligholdte 

subprime-lån på det amerikanske boligmarked3, udviklede sig til en global kredit- 

og fundingkrise, der fik banker over hele verden til at bukke under. Da 

boligboblen bristede i Danmark i 2008, kom også mange danske 

pengeinstitutters problemer frem i lyset. Størst mediefokus fik Roskilde Bank, 

der blev overtaget af det statsejede Finansiel Stabilitet, men også fusioner 

mellem andre nødlidende banker fandt sted af flere omgange4. Bechmann og 

Raaballe skriver, at den danske udgave af finanskrisen langt hen ad vejen er en 

dansk bankkrise med streg under dansk5. Medier, politikere og forskere var 

hurtige til at dreje fokus over på ledelsen af de danske banker som årsag til, at 

det gik så galt, som det gjorde. En kraftig ekspansion i udlån i forhold til indlån 

blev af mange kaldt uansvarlig6, og bankledelserne blev set som grådige, 

uansvarlige individer, der ragede høje lønninger til sig, mens de drev bankerne i 

sænk og dermed påførte store tab for aktionærer og kreditorer. Siden da har 

både politikere fra højre og venstre side af det politiske spektrum, såvel nationalt 

som internationalt, krævet ny regulering på området og kommet med forslag om 

øgede kapitalkrav, krav om bonuslofter og forbud mod aktieoptionsaflønning til 

                                                      
1 Kirkpatrick (2009), s. 3.  
2 ”Towards Basel III? Regulating the Banking Sector After the Crisis” (2009), s. 8. 
3 Se Østrup, Oxelheim og Wihlborg (2009), s. 5.  
4 Som eksempel fusionen mellem Forstædernes Bank og Nykredit (se fremstillingens afsnit 
5.3.3.).  
5 Bechmann og Raaballe (2009), s. 4. 
6 Se eksempelvis Andersen og Østrup (2009), s. 165 
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bankledelser – alt sammen i et forsøg på at få bankerne på ret køl igen. Store 

redningspakker fra regeringer er blevet ydet i et omfang ikke set før, og 

internationale organisationer som EU, Basel-komitéen og OECD har udtænkt 

handleplaner, retningslinjer og nye former for regulering, der skal sikre, at den 

globale banksektor med sin store betydning for samfundet vender stærkt tilbage, 

og at en fremtidig krise bliver undgået. 

 

1.2 Problemstilling 

 

Som nævnt i indledningen har ledelsen i bankerne fået en stor del af skylden for, 

at krisen udviklede sig, som den gjorde. Ledelsen beskyldes for at have ageret 

egenhændigt i egen interesse, og der har ikke været tilstrækkelig 

gennemsigtighed i bankernes drift, der har kunnet sikre en kontrol af ledelsen.  

Et vigtigt spørgsmål bliver således, hvad årsagerne er til, at ledelsen har haft så 

frie hænder til at foretage værdireducerende handlinger for bankerne, som har 

forårsaget tab hos aktionærer og i de grelle eksempler bankkrak med store tab 

for samfundet som helhed til følge. Bør vi ikke med selskabslovgivningen have 

regler, der skal sikre, at aktionærerne fungerer som en kontrolinstans for 

ledelsen af selskaberne, så man på den måde sørger for, at selskaberne bliver 

styret i selskabsdeltagernes interesse?  

Noget tyder på, at corporate governance er et vigtigt begreb i forsøget på at 

forstå årsagen til den finansielle krise i Danmark, og dermed komme nærmere at 

kunne undgå en ny fremtidig krise. Der kan næppe være tvivl om, at bankerne i 

høj grad har løbet for store risici7.  Der har været for stor fokus på kortsigtet 

profit frem for det, der ofte ses som værende målet for enhver virksomhed: At 

skabe langsigtet vækst i værdien af ejernes kapital. Udlånsvæksten i bankerne 

har været enorm, og kapitalbeholdningen i bankerne har ikke fulgt med. 

Ledelsen har således i mange tilfælde løbet for høje risici, der har skadet 

bankerne og deres aktionærer. Man må dog også spørge sig selv, hvor ejerne har 

været henne? Bankaktionærer har som alle andre aktionærer i aktieselskaber 

rettigheder, der skal give dem mulighed for at have indflydelse på selskabets 

                                                      
7 Se også Møller og Parum (2008), s. 15. 
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drift. Aktionærer har formelle og uformelle rettigheder, der skal give dem 

mulighed for at vælge en ledelse, der arbejder for aktionærernes bedste. 

Spørgsmålet bliver hermed, om aktionærerne i virkelighedens verden kan udøve 

deres indflydelse. 

Det bliver derfor relevant at undersøge, hvorvidt aktionærer i bankerne faktisk 

har disciplineret ledelsen, eller om aktionærerne indirekte ved passivitet eller 

direkte har opfordret ledelsen til at øge den uhensigtsmæssige risiko hos 

bankerne. Det skal undersøges, hvilke årsager der kan være til, at aktionærer 

ikke skulle ønske at disciplinere ledelsen. 

 Endeligt afsluttes med en vurdering af, hvorledes man kan påvirke incitamenter 

til, at aktionærer i finansielle virksomheder agerer som forsvarlige og fornuftige 

ejere gennem aktivt ejerskab. Her vil ændringer i selskabsretlige regler blive 

inddraget som faktorer, der kan give aktionærer og ledelsen større incitamenter 

til at sikre en bedre balance mellem fokus på langsigtet vækst og kortsigtet 

profit. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Denne fremstilling forsøger altså at analysere forholdet mellem aktionærer og 

ledelsen i de udvalgte banker, og skal særligt se på, hvorledes aktionærer kan gøre 

deres indflydelse på ledelsen af bankerne gældende. Ud fra den ovennævnte 

problemstilling opstilles følgende problemformulering, der vil blive forsøgt besvaret i 

fremstillingen: 

 

1. Hvilke indikationer er der på, at krisen i bankerne skyldes agency-problemer 

hos ledelsen? 

 

2. Har aktionærerne i de udvalgte banker haft mulighed for at udøve indflydelse 

på ledelsen i bankerne, og kan der findes beviser for, at aktionærerne har 

benyttet sig af denne indflydelse? 
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3. Hvilken virkning vil udvalgte regulatoriske tiltag have på målsætningen om at 

sikre, at aktionærer i banker får større incitament til at udøve en indflydelse, 

som kan føre til en sund og stabil bankledelse med langsigtet vækst som mål i 

bankerne? 

 

For at kunne svare på dette, har jeg udviklet en række underspørgsmål, der skal 

besvares i analysen: 

a. Hvilke særlige corporate governance-forhold gør sig gældende i de danske 

banker? 

b. Er der indikatorer i informationen afgivet af bankerne, der tyder på, at der er 

problemer med corporate governance-systemer i de udvalgte banker? 

c. Har aktionærer tilstrækkeligt med muligheder for at kontrollere ledelsen af 

de danske banker? 

d. Hvordan kan man øge aktionærindflydelsen i de udvalgte danske banker? 
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1.4 Struktur 

Følgende oversigt viser fremstillingens opbygning: 

 

Figur 1 

Kapitel 1 definerer fremstillingens problemformulering og fastlægger de metodiske 

rammer for analysen. Kapitlerne 2-3 indleder analysen ved at definere de særlige 

corporate governance-problemer, der findes i banksektoren, og selskabs-

lovgivningens særlige kontrolsekvens, som skal mindske agency-problemer i 

selskaber med separation mellem ejerskab og kontrol. De problemer, som 

separationen giver, sættes ind i problemformuleringens kontekst ved at beskrive de 

unikke problemer, der opstår i banksektoren. Der gives en forklaring på 

bankledelsernes mulighed for at forfølge egne interesser, og i kapitel 4 følger en 

diskussion af aktionærernes incitamenter til og muligheder for at udøve kontrol. 

Kapitel 1 

Kapitel 2-4  
Corporate Governance-
forhold i banksektoren 

Kapitel 5-7  
Undersøgelse af bankernes 

forløb gennem krisen 

 

Kapitel 8  
Undersøgelse af aktionærernes 

mulighed for at udøve indflydelse i 
de udvalgte banker 

 

Kapitel 9-11  
Diskussion af ejerskabets 

betydning for aktionærindflydelse 

 

Kapitel 12  
Initiativer til at øge 

aktionærindflydelse i 
bankerne 

Kapitel 13  
Samlet konklusion 
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Corporate governance-problemerne vil blive anskuet fra et perspektiv, der knytter 

sig til managerialismen, som af mange føres tilbage til Berle og Means, der med 

bogen ”The Modern Corporation and Private Property” skabte fokus på de 

problemstillinger, der opstår, når der er separation mellem ledelsen og ejerne i 

selskaber, og hvordan disse problemer kan løses. I fremstillingen vil virksomhederne 

blive set på fra et ”Nexus-of-Contract”-perspektiv, hvor virksomheden opfattes som 

en samling af implicitte og eksplicitte kontrakter. Ejerne ansætter som principaler 

ledelsen, og de indgår kontrakter om, hvordan ledelsen af selskabet skal foregå. 

Imidlertid er det ikke muligt at kontrahere på alle tænkelige forhold, og derfor har 

ledelsen et frirum til at handle i egen interesse. Dette giver anledning til corporate 

governance-problemer i bankerne, og særligt vil forholdet ledelsen-aktionærerne og 

forholdet mellem aktionærerne indbyrdes blive analyseret i fremstillingen.  

I kapitel 5.1-5.4 starter den egentlige undersøgelse af de udvalgte banker, og det 

forklares, hvordan bankerne er udvalgt og opdelt i grupper i fremstillingen. I kapitel 

5.5-7 undersøges den vækst bankerne har været igennem, og det undersøges, om 

bankernes udvikling passer ind i agency-teoriens problemstillinger. Den observerede 

vækst i bankerne knyttes således til agency-teorien, der angiver vækst som et muligt 

resultat af, at en ledelse har for frie hænder til at handle i egen interesse8.   

Det er ikke et mål med analysen at falsificere eksisterende agency-teori, men 

derimod blot at undersøge, om bankernes forløb gennem krisen kan forklares ved 

teorien ved at se på informationen afgivet af bankerne.  

I kapitel 8-10 analyseres ejerforholdene i de udvalgte banker, da ejerskabet i 

bankerne har stor indflydelse på niveauet af kontrol, som aktionærerne kan udøve, 

og i kapitlerne 11-12 angives forskellige forklaringer på den fundne ejerskabsstruktur 

i banksektoren.  

Videre følger en normativt præget gennemgang af udvalgte, mulige regulatoriske 

tiltag, der kan give aktionærer større incitamenter til at sikre, at både aktionærer og 

ledelse arbejder for en sundere og mere stabil bankdrift, der samtidig har langsigtet 

vækst og værdiskabelse for aktionærerne som mål. I kapitel 12 af analysen vurderes 

det således, om en ændring af reglerne om aktionærernes stemmeret vil føre til 

                                                      
8 Se afsnit ”6. Væksten i bankerne”. 
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ændrede incitamenter hos aktionærerne. Endelig opsummeres analysens resultater i 

en konklusion, der forsøger at opsummere besvarelsen af fremstillingens 

problemstilling. 

Analysen er hovedsagligt holdt på virksomhedsniveau, da det er forholdene i 

bankerne, der analyseres. Dog er der enkelte steder, hvor konsekvenser for 

samfundet er beskrevet grundet bankernes vigtige rolle i samfundsøkonomien. 

 

1.5 Afgrænsninger 

 

I fremstillingen fokuseres der på aktionærernes rolle i udvalgte banker. I Danmark er 

pengeinstitutter indrettet som banker, andelskasser og sparekasser.  

I lov om finansiel virksomhed fremgår det, at banker skal vælge selskabsform som 

aktieselskaber, jf. § 12, stk. 1. I fremstillingen vil kun pengeinstitutter organiseret 

som banker blive behandlet grundet opgavens fokus på aktionærernes rolle. Således 

vil andelskasser og sparekasser ikke blive behandlet. 

Der vil i denne fremstilling kun blive behandlet banker, hvis aktier er optaget til 

handel på regulerede markeder. Banker, der ikke er optaget til handel på et 

reguleret marked, vil således ikke blive behandlet, og banker, der udelukkende virker 

som investeringsbanker, vil heller ikke blive behandlet. Der vil således være fokus på 

et udvalg af danske banker, der har traditionel bankvirksomhed som deres 

hovedvirke.  

Banksektoren er i en spændende fase i øjeblikket, og der går ikke mange dage 

mellem nye meddelelser fra bankerne og nye forslag til regulering. For at kunne 

konkludere på min analyse har jeg været nødsaget til at afskære for kvalitative data, 

der er kommet senere end 1. juni 2010, og for kvantitative data, der er offentliggjort 

senere end 1. april 2010.  
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1.6 Data- og kildekritik  

 

I fremstillingen bruges hovedsagligt kvantitative data9 fra bankernes afgivelse af 

information til markedet. Finansiel information og regnskabsdata fra bankerne er 

taget fra bankernes årsrapporter, Datastream og Thompson OneBanker-databasen. 

Selskabsmeddelelser og vedtægter er taget direkte fra OMX News-klienten, som 

biblioteket på CBS giver adgang til. Under dataindsamlingen har der været en 

afvejning mellem tilgængeligheden af data og validiteten af data. Datastream og 

Thompson OneBanker-databasen giver med deres mulighed for at trække data ud til 

Excel hurtig adgang til information, der nemt kan bearbejdes. Til gengæld har jeg 

oplevet, at databaserne desværre ikke altid stemmer overens med bankernes egen 

information afgivet i årsrapporterne. Jeg har forsøgt at holde en rangorden, der 

lægger størst vægt på bankernes egen information, dernæst Datastream og 

Thompson OneBanker-databasen, således at skulle der være uoverensstemmelse 

mellem tallene, har jeg valgt bankernes egen information. Hvis der har været 

uoverensstemmelser mellem Datastream og Thompson OneBanker-databasen, har 

jeg valgt de tal, hvor det har været muligt at finde en uddybende forklaring på, hvor 

tallene stammer fra. Særligt Thompson OneBanker-databasen har gode forklaringer 

på, hvordan deres tal er fremkommet, ligesom deres Helpdesk-afdeling er utroligt 

hjælpsomme, hvis man beder om uddybende information.  

Krisen i bankerne har fået Finanstilsynet til at lave inspektioner hos bankerne, og 

som resultat af disse inspektioner er enkelte af bankerne blevet bedt om at justere i 

deres årsrapporter. Eksempelvis er nedskrivninger blevet korrigeret, og i visse 

tilfælde er de blevet flyttet frem og tilbage mellem forskellige perioder. En ændring 

får således virkning for tallene i flere perioder tilbage, hvilket har ført til, at 

databaserne i enkelte tilfælde har misset disse reklassificeringer. I disse tilfælde har 

jeg valgt data fra de korrigerede årsrapporter. Dette har dog kun været et problem i 

særlige tilfælde, og generelt er det fundet, som det også må forventes, at 

databaserne har stor præcision og viser det rigtige billede af bankerne.  

                                                      
9 Se Andersen (2005), s. 25ff.  
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Nyheder fra pressen er hovedsagligt taget som inspiration, da jeg mener, at 

artiklerne under krisen ofte har båret præg af et vist niveau af sensationalisme. Jeg 

har derfor forsøgt at underbygge presseartikler med information fra bankerne selv, 

information fra Finanstilsynet og artikler fra forskere i forskellige tidsskrifter. 

Omvendt har bankerne i deres informationsafgivning selvfølgelig forsøgt at tale 

krisen ned, så sandhedsværdien i deres oplysninger har man også skulle være 

opmærksom på.  

 

2. Corporate governance og banksektoren 

 

2.1 Indledning 

 

Bankerne har en særlig rolle i samfundet, og den finansielle krise, der netop startede 

i de finansielle institutioner, har vist, hvor stor betydning bankerne har for hele 

samfundets økonomiske stabilitet. Læser man rapporter fra forskellige 

organisationer om krisen fremgår det, at corporate governance-forhold i den 

finansielle sektor får en stor del af skylden for, at krisen udviklede sig, som den 

gjorde. Eksempelvis skriver EU-Kommissionen i følgedokumentet til deres Grønbog 

”Corporate Governance in Financial Institutions: Lessons to be drawn from the 

current financial crisis, best practices10”, at ”aktionærerne i de finansielle 

institutioner ikke har opfyldt deres rolle som ”ansvarlige ejere”, hvilket indebærer 

aktiv overvågning og udnyttelse af deres aktionærrettigheder til at sikre langsigtet 

levedygtighed for selskaberne og en forbedring af corporate governance og 

strategi.
11

”. Sammenhængen mellem corporate governance-forhold i bankerne og 

krisen er således åbenbar. 

Grundet bankernes vigtige rolle for samfundet er de derfor underlagt en omfattende 

regulering, og denne regulering er blandt andet årsag til, at der opstår nogle helt 

særlige corporate governance-forhold i banker, som ikke eksisterer for ikke-

finansielle virksomheder. Indledningsvis vil jeg kort redegøre for begrebet corporate 

                                                      
10 Grønbogen har dokumentreferencen ”KOM(2010)284”. 
11 SEC(2010)669, s. 23-25. 
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governance, som det vil blive brugt i fremstillingen, og jeg vil forsøge at redegøre for, 

hvorfor corporate governance er et vigtigt begreb inden for banksektoren. Jeg vil 

kort gennemgå specielle governance-forhold inden for banksektoren, og så vil jeg se 

på den rolle, som aktionærerne er tiltænkt at skulle udfylde. Dette gøres for senere i 

fremstillingen at kunne svare på en af de centrale problemstillinger, nemlig om 

aktionærer har udfyldt deres tiltænkte rolle.  

 

2.2 Begrebet ”Corporate governance” 

 

Problemstillingerne i corporate governance-diskussionen har været kendt lige så 

længe der har været separation mellem ejerskab og kontrol i børsnoterede 

selskaber. I tråd med fremstillingens virksomhedssyn12 kan corporate governance ses 

som et forsøg på at løse de agency-problemer, der opstår ved adskillelsen mellem 

ejerskab og kontrol, da det ikke er muligt for ejerne fuldstændigt at kontrahere med 

ledelsen angående alle fremtidige forhold, der måtte opstå, som omhandler driften 

af selskaberne.  Ledelsen, der driver virksomheden i det daglige, har derfor et 

spillerum til at foretage handlinger i egen interesse, der ikke kommer ejerne til 

gode13.  

I aktieselskaber er indbygget en kontrolsekvens, der skal sikre, at ledelsen arbejder i 

ejernes interesse. Aktionærerne vælger en bestyrelse på generalforsamlingen, som 

herefter vælger en direktion. Bestyrelsen skal stå for den langsigtede strategi og 

træffe beslutninger af væsentlig karakter, mens direktionen styrer selskabets daglige 

ledelse.  

 

 

 

Figur 2 – Kontrolkæden i aktieselskaber. 

                                                      
12 Se afsnit ”1.4. Struktur”. 
13 Se Jensen og Meckling (1976), s. 5 

AKTIONÆRER BESTYRELSE DIREKTION 
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Denne kontrolkæde har i almindelige selskaber dermed tre led, hvor aktionærerne er 

øverste led, der kontrollerer bestyrelsen, som videre kontrollerer direktionen. Denne 

kontrolkæde er derfor vigtig, men som det skal vises senere i fremstillingen er der 

tegn på, at den ikke fungerer optimalt i de danske banker. 

Komitéen for god Selskabsledelse14 definerer begrebet corporate governance som: 

”Det system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed, dvs. som 

”kontrol og styring” af virksomheder gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, 

aflønningssystemer, selskabslovgivning m.v.”
15

 

Dette er blot en af mange definitioner på corporate governance, men traditionelt 

deles begrebet op i to modeller16 med hver deres hovedsynspunkter. Den ene model 

kan knyttes til de angloamerikanske lande, hvor hovedsynspunktet er, at det 

altovervejende fokus for ledelsen i selskaberne bør være på at maksimere værdien 

for ejerne i selskabet, nemlig aktionærerne. Dette synspunkt udtrykkes af 

eksempelvis Shleifer og Vishny17, og der er således fokus på, hvordan man kan sikre, 

at investorer i selskaberne får et afkast på deres investering. Man kan derfor 

kategorisere denne model som shareholder-modellen. 

Den anden model, som typisk knyttes til de kontinentaleuropæiske lande, favner 

bredere, da den inkorporerer en bredere social interessegruppe for 

selskabsledelsen. Her er der fokus på, at selskabsledelsen skal tilgodese forskellige 

stakeholdere, som eksempelvis medarbejdere, leverandører og tilsynsmyndigheder. 

Det er derfor ikke tilstrækkeligt for ledelsen at sikre, at aktionærerne er tilfredse, 

men ledelsen skal ved deres beslutninger også tage hensyn til de konsekvenser, 

deres beslutning vil have for bankens øvrige stakeholdere.  

Begrebet ”corporate governance” har stor sammenhæng med agency-teorien, og 

der er stor fokus på principal-agent-forhold. Traditionelt har der i corporate 

governance-diskussioner været fokus på ledelsesorganerne i selskaberne18, herunder 

hvordan ledelsen af sammensat, hvordan ejerne kan sikre, at ledelsen handler i 

deres interesser og hvordan ledelsen skal aflønnes. I selskaber med separation 

                                                      
14 Tidligere kaldet Nørby-udvalget. 
15 Se definitionen på www.corporategovernance.dk/sw37802.asp. 
16 Se eksempelvis Macey og O’Hara (2003), s. 91 og Gup et al. (2007), s. 18. 
17 Se Shleifer og Vishny (1997), s. 737 
18 Se eksempelvis Basel Comittee on Banking Supervision, (2006), punkt 10, s. 4. 
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mellem ejerskab og kontrol kan der findes mange andre governance-

problemstillinger end blot forholdet mellem ejere og ledelse. Eksempelvis giver 

forholdet mellem de forskellige ledelsesorganer (fx mellem bestyrelsen og 

direktionen) og forholdet mellem de forskellige aktionærer også anledning til 

problemstillinger, hvis årsager kan forklares ud fra agency-teorien. Det er således 

ikke givet, at alle aktionærer har de optimale incitamenter til at sikre, at bankerne 

drives fornuftigt og forsvarligt. Det er således også et corporate governance-aspekt 

at sørge for, at aktionærerne har fokus på langsigtet værdiskabelse frem for at jage 

kortsigtet profit, der skader selskabet på længere sigt.  

Denne fremstilling behandler disse corporate governance-forhold i bankerne, og 

med tanke på deres rolle i samfundet19 mener jeg ikke, at det er muligt at se bort fra 

det ansvar, bankledelserne har for andre grupper end aktionærerne. Banker er 

netop underlagt en række krav fra lovgiver og tilsynsmyndigheder grundet den store 

offentlige interesse i et stabilt banksystem, og den angloamerikanske model er 

derfor for snæver i forhold til fremstillingens problemstilling. En bankledelse kan i 

mindre grad end ikke-finansielle virksomheder se bort fra andre grupper end 

aktionærerne grundet de institutionelle forhold, der omgiver bankerne. Af denne 

årsag vil corporate governance-begrebet i denne fremstilling skulle forstås i den 

betydning, som Komitéen for god selskabsledelse bruger begrebet, nemlig ud fra 

stakeholder-synpunktet.  

 

2.3 Bankernes rolle i samfundet 

 

Bankernes væsentligste rolle i samfundet er at formidle kapital og dermed at skabe 

likviditet til borgere og virksomheder. Bankerne har stordriftsfordele i forbindelse 

med kapitalformidlingen i forhold til, hvis kapital skulle formidles mellem 

enkeltpersoner, og disse stordriftsfordele viser sig på tre områder. Den første 

stordriftsfordel har bankerne ved, at de spreder risiko ved at optage lån fra mange 

låntagere. Hermed er banken i stand til bedre at bære, hvis en af de mange 

låntagere ikke er i stand til at betale lånet tilbage, og dette medfører, at bankerne 

                                                      
19 Se afsnit ”2.3 Bankernes rolle i samfundet”. 
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kan udlåne kapital til investeringer til en lavere rente, end hvad der ellers ville være 

tilfældet20. Desuden er bankerne bedre egnet til at kreditvurdere låntagerne, og 

dette vil ligeledes give mulighed for at udlåne til en lavere rente end det rentekrav, 

der vil opstå ved et lån mellem to parter, der ikke kender til hinanden, og ikke har 

rutinerne til at foretage en kreditvurdering. Banken sparer således 

søgeomkostningerne. Den sidste fordel bankerne har i forhold til andre långivere er, 

at bankerne er dækket af indskudsgarantier. Almindelig finansieringsteori siger, at 

indskydere af kapital i en virksomhed vil kræve en højere rente på deres investering, 

jo mere fremmedkapital, der er i virksomheden21. Dette skyldes, at jo højere andel af 

fremmedkapital, der er i virksomheden, jo større vil konkursrisikoen være. Dette 

gælder imidlertid ikke for bankerne, da indskuddene er dækket af en 

indskudsgaranti. Da indskydere dermed opfatter deres indskud som risikofrit22, er de 

villige til at acceptere en lav indlånsrente, og bankerne kan således tjene på 

forskellen mellem udlånsrenten, som de modtager fra låntagere for at stille kapital til 

rådighed, og så den indlånsrente, som de betaler for at indskydere stiller kapital til 

rådighed for banken. Bankerne kan altså på grund af indskudsgarantien tillade at 

have en stor del af fremmedkapital i forhold til egenkapital sammenlignet med ikke-

finansielle virksomheder, da sammenhængen mellem en stigende andel af 

fremmedkapital og et højere afkastkrav fra indskydere af kapitalen ikke gælder for 

bankerne. I nedenstående figur ses kapitalstrukturen i banker sammenlignet med 

andre typer af virksomheder: 

                                                      
20 Traditionel finansieringsteori omtaler ofte forholdet mellem risiko og det krævede afkast – se 
eksempelvis Ross, Westerfield og Jaffe (2003), kapitel 9. 
21 Se eksempelvis Ross, Westerfield, and Jaffe (2003), kapitel 16.  
22 Bemærk dog beløbsgrænser og andre betingelser ved indskudsgarantier. Dette er beskrevet i 
fremstillingens afsnit ”3.2 En løsning på bank runs-problemet: Indskudsgarantierne”. 
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Branchefordelt kapitalstruktur for danske virksomheder 

 

Der anvendes et vægtet gennemsnit af kapitalstrukturen. Virksomheder med en balancesum 

under 50.000 kr. er udeladt af beregningerne. Kernekapitalen anvendes som udtryk for 

egenkapitalen i bankerne. 

Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt, 3. kvartal 2004, side 55-66 

Figur 3 - Kapitalstruktur i forskellige sektorer. 

 

Bankerne yder således finansiering til investeringer for borgere og virksomheder. 

Bankerne skaber likviditet for borgere og virksomheder ved at holde illikvide aktiver 

som udlån og udstede likvide passiver i form af indlån og gør det hermed muligt for 

virksomheder at foretage værdiskabende investeringer, der ellers ikke ville være sat i 

værk på grund af manglende finansiering. Imidlertid giver denne bankvirksomhed 

anledning til særlige governance-problemer, som er unikke for banksektoren.  
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3. Særlige Corporate governance-aspekter i banksektoren 

 

Som det gælder for alle selskaber med en selskabskonstruktion med adskillelse 

mellem ejerskab og daglig ledelse, lider bankerne også af agency-problemer som 

følge af adskillelsen mellem ledelsen af selskaberne (agenten) og dem, der 

tilvejebringer kapital til selskaberne (principalen). Jensen og Meckling definerer i 

deres 1976-artikel agency-problemer som de problemer, der opstår, når en principal 

sætter en agent til at udføre en service for dem, hvilket involverer uddelegering af 

beslutningskompetence til agenten23. Agenten vil ofte have andre interesser end 

principalen, og agenten vil derfor ikke altid handle i principalens interesse. Agenten 

kan udnytte den asymmetriske information, der opstår ved, at agenten er meget 

tættere på selskabet til at tilegne sig fordele på bekostning af ejerne. Her tænkes på 

private fordele som større kontor, en høj aflønning af medarbejdere, der skal sikre 

ledelsen et bedre omdømme og andre goder, der ikke kommer ejerne til gode. Disse 

agency-problemer kan mindskes, hvis det er muligt for agenten at overvåge 

ledelsens handlinger, eller hvis principalen tilbyder agenten en incitamentskontrakt, 

der ensretter agentens interesser med principalens ved eksempelvis at gøre 

agentens aflønning afhængig af de resultater, banken kan levere. Aktieoptioner og 

bonuskontrakter er almindelige redskaber til at opnå en sådan ensretning af 

interesser. En anden måde, der ofte angives som noget, der kan holde ledelsen i skak 

og dermed mindske agency-problemerne, er markedet for kontrol24. Hvis ledelsen 

driver selskabet dårligt, vil aktiekursen falde, og dette vil få selskabet til at være 

attraktivt for andre aktionærer, der kan overtage selskabet ved at købe majoriteten, 

afsætte ledelsen og dermed tage fordel af de uudnyttede værdier i selskabet. Dette 

er den nuværende ledelse klar over, og dermed er der en grænse for, hvor meget 

den kan udnytte agency-problemerne til sin fordel. Hvis ledelsens handlinger gør, at 

prisen på aktierne falder under, hvad andre investorer mener, at værdien af 

selskabet berettiger til, gør kursfaldet selskabet modtageligt over for fjendtlige 

overtagelser. Markedet for kontrol er således en utrolig væsentlig del af corporate 

                                                      
23 Jensen og Meckling (1976), s. 5 
24 Møller og Nielsen (2004), s. 141. 
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governance-systemet i selskaber med adskillelse af ledelse og kontrol, og et likvidt 

marked for bankaktier kan derfor være med til at mindske agency-omkostningerne. 

Som det vil blive vist senere i fremstillingen er der imidlertid faktorer, der begrænser 

markedets likviditet.  

§ 12 i lov om finansiel virksomhed fastslår, at alle banker skal vælge aktieselskaber 

som selskabsform. Bankerne ejes derfor af aktionærer, som har valgt en ledelse, der 

driver banken i det daglige. Den nye selskabslov25 indførte muligheden for valgfrihed 

i valget af ledelsesstruktur, og ikke-finansielle aktieselskaber kan således vælge 

mellem den i dansk selskabsret traditionelle struktur med en bestyrelse og en 

direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 1, og den nye struktur med en direktion, der bliver 

ansat af et tilsynsråd, jf. § 111, stk. 1, nr. 2. Dette gælder imidlertid ikke for 

bankerne, da § 12, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed fastslår, at de nye regler ikke 

gælder for finansielle virksomheder, herunder banker, jf. § 12, stk. 1, og at disse skal 

have en bestyrelse og en direktion. I lovbemærkningerne til lovforslaget til ændring 

af andre love som følge af indførelsen af selskabsloven26 begrundes dette med, at 

bestyrelsen i banker som følge af reguleringen af sektoren bliver inddraget mere i 

den daglige ledelse, og bankerne derfor ikke kan vælge strukturen med blot en 

direktion og et tilsynsråd. Man anerkender altså det tætte forhold, der findes 

mellem bestyrelse og direktion i bankerne. I forhold til fremstillingens 

problemformulering bliver resultatet af det tættere forhold mellem bestyrelse og 

direktion imidlertid, at leddet i kontrolkæden ”bestyrelse-direktion” 27 bliver svagere 

end i selskaber, hvor der er større afstand mellem bestyrelse og direktion. Af denne 

årsag er aktionærkontrol i bankerne af særlig vigtig karakter. 

 

3.1 Unikke agency-problemer i banksektoren 

 

Som nævnt i det ovenstående er overvågning af ledelsens handlinger en af 

løsningerne på agency-problemet. Imidlertid er bankvirksomhed vanskeligt at 

                                                      
25 Der henvises til lovoversigten i fremstillingens litteraturliste.  
26 Se lovbemærkninger til ”L171 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om 
finansiel virksomhed og forskellige andre love”, FT samling 2008-2009, punkt 2.5.2. 
27 Se figur 2. 
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overvåge for kapitalindskydere, da udviklingen af komplicerede, finansielle 

produkter28, kombineret med forholdsvis løse krav til informationsafgivelse 

angående disse produkter, gør det svært for kapitalindskydere at følge med i 

bankernes drift. Bankerne oplyser ikke, hvem deres kunder er, og aktionærer og 

kreditorer kan derfor have svært ved at vurdere, hvor meget risiko bankledelsen har 

påtaget sig ved deres kreditpolitik. Alle de ovenstående faktorer gør, at 

bankvirksomhed kan være meget lidt gennemskuelig for indskydere af kapital, og 

dette vil lede til, at ledelsen får frirum til at foretage handlinger, der ikke er i 

aktionærernes interesse. 

Et andet særligt corporate governance-aspekt i banksektoren skyldes selve naturen i 

bankvirksomhed. Som nævnt i afsnit 2.3. om bankernes rolle i samfundet er 

hovedelementet i bankdrift at formidle kapital og dermed skabe likviditet for 

virksomheder og privatpersoner. Likviditet skabes ved, at banken modtager indlån 

fra indskydere, og disse indskud finansierer så udlån til bankens andre kunder. Ved 

at holde illikvide aktiver (udlån) og meget likvide passiver (indlån) skaber banken 

likviditet i økonomien. Da bankens indskydere kan tage deres penge ud af banken, 

når det passer dem, mens banken ikke blot kan få deres penge fra kunderne, når den 

ønsker det, skabes der en mismatch mellem ind- og udlån, som giver risiko for bank 

runs. Banken har således ikke likviditet til, hvis alle kunder på samme tid trækker 

deres penge ud af banken. Hvis kunderne hører rygter om, at der er vanskeligheder i 

deres bank, skabes der hermed en klassisk prisoner’s dilemma-situation. Disse 

kunder kan frygte, at andre kunder hiver deres penge ud, og hvis ikke de selv gør det 

samme, kan de stå tilbage med ingenting. Hvis der opstår mistanke om en banks 

stabilitet, kan dette således få indskydere til at lave et run mod banken for at sikre 

sig, at de i hvert fald får deres indskud tilbage. Dette var netop, hvad der skete med 

den britiske bank Northern Rock i september 2007, hvor indskydere stod i kø foran 

banken for at for deres indskud tilbage på trods af, at Financial Services Authority 

(den britiske pendant til Finanstilsynet) offentligt gav tilsagn om, at de mente, at 

banken var solvent29. Frygten for, at der skulle opstå et run mod Roskilde Bank, var 

også årsagen til, at banken ansøgte om og fik en særlig garanti fra Nationalbanken 

                                                      
28 De Larosière et al. (2009), s. 8, punkt 14. 
29 Se BBC News, 15. september 2007.  
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tilbage i juli 200830, efter banken havde modtaget en nedgradering fra 

kreditvurderingsbureauet Moody’s, og pressen var begyndt at skrive om 

problemerne i banken.   

 

3.2 En løsning på bank runs-problemet: Indskudsgarantierne 

 

For at forhindre bank runs som dette har man indført indskudsgarantier, der skal 

sikre indskydernes krav mod bankerne, så bank runs bliver overflødige. Det er muligt 

at dele garantiordningerne op i to forskellige kategorier: Den første kategori er 

ordningen, der er lovfæstet i lov om en garantifond for indskydere og investorer31. 

Den anden kategori er de nye ordninger, der er indført med bankpakke I og II.  

Før finanskrisen dækkede Garantifonden for Indskydere og Investorer indlån på 

beløb op til 300.000 kr.32, men med finanskrisen er der sket ændringer, således at 

indskud i banker, der deltager i Det Private Beredskab, er dækket fuldt ud indtil 

udløbet af bankpakke I. Således er alle simple kreditorers krav uanset størrelse 

dækket af staten, såfremt kravene ikke er dækket på anden måde, jf. lov om 

finansiel stabilitet, § 1, stk. 1. Indskyderes indlån er således dækket, så længe 

bankpakke I gælder. 

Efter udløbet af bankpakke I den 1. oktober 2010 er grænsen for dækkede 

navnenoterede indskud i banker, der har tilladelse til at drive bankvirksomhed, på 

beløb svarende til 100.000 euro per indskyder, jf. § 9, stk. 1 i lov om en garantifond 

for indskydere og investorer. Særlige indskud af opsparingsmæssig karakter dækkes 

fuldt ud, jf. § 9, stk. 2, nr. 1-12, samt indskud i forbindelse med køb af fast ejendom, 

jf. § 9, stk. 3 i samme lovbekendtgørelse. Beløbsgrænsen på 100.000 euro kan 

betyde, at større kunder, herunder særligt erhvervskunder og offentlige 

institutioner, vil vælge at sprede deres indskud fra én bank til flere banker eller flytte 

dem helt ud af banker, hvis der går rygter om bankens svigtende likviditet. Dette kan 

så yderligere sætte pres på kriseramte banker. Dette pres på i forvejen svækkede 

                                                      
30 Se selskabsmeddelelse fra Roskilde Bank pr. 10. juli 2008. 
31 Jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009. 
32Se § 9, stk. 1 i den nu historiske lovbekendtgørelse nr. 1009 af 8. august 2007 af lov om en 
garantifond for indskydere og investorer.  
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banker er forsøgt forhindret ved at gøre det muligt for bankerne at ansøge om en 

individuel statsgaranti. Med bankpakke II blev en overgangsordning indført, så 

banker, der ønsker det, kan ansøge om individuel statsgaranti for lån udstedt senest 

31. december 201033. Ordningen administreres af Afviklingsselskabet, jf. lov om 

finansiel stabilitet § 16 a, stk. 2, og deltagende banker skal, hvis deres ansøgning om 

statsgaranti på lån bliver godkendt, betale en garantiprovision til afviklingsselskabet, 

jf. lov om finansiel stabilitet, § 16c, stk. 1, nr. 4. Det bliver således en dyr garanti for 

bankerne, og det må forventes, at hovedsagligt banker med højrisikolån vælger at 

benytte sig af ordningen, da der desuden er en negativ signalværdi i at være nødt til 

at ansøge om individuel statsgaranti.  

Garantiordningerne løser således problemet for bankerne med bank runs, da 

indskydere ikke bærer samme risiko for at miste deres indskud, fordi staten, 

sammenslutningen af bankerne og garantifonden for indskydere og investorer 

dækker indskuddene. Imidlertid opstår der med garantiordningerne særlige 

governance-problemer for bankerne.  

 

3.3 Corporate governance-problemer som følge af garantiordningerne 

 

Fra forsikringsverdenen kendes problemet, at når en part er forsikret, så er der risiko 

for, at parten løber større risici, da han ikke selv skal bære det fulde tab, hvis det går 

galt34. Dette betegnes som moral hazard, og skyldes asymmetrisk information. 

Samme fænomen kan overføres til banksektoren og garantiordningerne. Ved at 

mindske risikoen for bank runs ved at indføre garantiordninger, åbner man imidlertid 

for risikoen for, at bankerne løber større og uhensigtsmæssige risici, end de ellers 

ville have gjort. Også i banksektoren skyldes det asymmetrisk information. På trods 

af tilsyn med banker fra Finanstilsynet og regler om offentliggørelse af information 

har staten som garant ikke samme viden som bankerne om bankernes forretninger. 

Banker, hvis indskud er garanteret, kan i situationer, hvor de i forvejen er i knibe, 

have incitament til at løbe store risici. Hvis det går godt, tager bankerne hele 

                                                      
33 Jf. Lov om finansiel stabilitet, kapitel 4a. 
34 Se Hagen (2005), s. 86. 
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gevinsten selv, men hvis projektet mislykkes, flytter de risikoen over på staten og – 

så længe bankpakkerne løber – de andre banker, der er medlem af Det Private 

Beredskab, og som indbetaler til garantipuljen.  

Moral hazard-problemer i bankerne har man forsøgt at modvirke på et antal 

forskellige måder. Den første måde man vil forhindre misbrug på er ved at gøre 

bankernes bidrag til garantiprovisionen afhængig af bankernes individuelle forhold. 

For garantiordningen indført med bankpakkerne afgøres bankernes bidrag til 

garantipuljen af forholdet mellem medlemmerne af Det Private Beredskabs samlede 

nødvendige basiskapital opgjort efter lovgivningen og det enkelte medlems 

nødvendige basiskapital, således at de banker, der har højest krav til basiskapital, 

også betaler det største bidrag til puljen35. Basiskapitalkravet afhænger af størrelsen 

af de risikovægtede poster, jf. § 124 i lov om finansiel virksomhed36, og dermed 

kommer de banker med høj risiko til at indbetale den højeste provision til garantien. 

Ved den lovfæstede garantiordning gennem Garantifonden for Indskydere og 

Investorer bestemmes pengeinstituttets bidrag til fonden af Finanstilsynet, jf. lov om 

en garantifond for indskydere og investorers § 7, stk. 2, og institutternes individuelle 

bidrag beregnes med udgangspunkt i institutternes dækkede nettoindskud, dækkede 

midler og dækkede værdipapirer, jf. § 7, stk. 4.  

For garantiordningen indført med bankpakkerne I og II har man forsøgt at forhindre 

misbrug af garantiordningen ved at begrænse muligheden for udbetaling af udbytte i 

garantiperioden, og ved deltagelse i den individuelle statsgaranti går bankerne med 

til ikke at udføre kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til aktionærerne, jf. lov 

om finansiel stabilitets § 16c, stk. 3, og kun at udbetale udbytte, såfremt det kan 

rummes inden for det løbende overskud, jf. § 16c, stk. 2 og til sidst ikke at 

igangsætte nye aktieoptionsprogrammer eller lignende ordninger eller forlænge eller 

forny lignende ordninger.  

En tredje måde, staten forsøger at afbøde problemet med asymmetrisk information 

på, er ved at regulere kapital- og solvenskrav i lov om finansiel virksomhed. Lov om 

finansiel virksomhed § 7, stk. 8 fastlægger, at en virksomhed, der søger om tilladelse 

                                                      
35 Jf. punkt 9.6 i vedtægterne for Det Private Beredskab. Vedtægterne kan findes på Finansrådets 
hjemmeside. 
36 Se nærmere om krav til basiskapital nedenfor. 
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til at drive bankvirksomhed, skal have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb 

svarende til 8 mio. euro. Kravet er således markant højere end selskabslovens 

minimumskrav på en aktiekapital på 500.000 kr.37. Den ny selskabslov indførte i § 33, 

stk. 1 en mulighed for ikke-finansielle virksomheder til blot at indbetale mindst 25% 

af selskabskapitalen, dog mindst 80.000 kr. Denne mulighed gælder ikke for banker 

og andre finansielle virksomheder, hvor selskabskapitalen skal være fuldt indbetalt, 

jf. lov om finansiel virksomheds § 13, stk. 1.  

Det høje krav til selskabskapitalen i bankerne er et udtryk for et behov for 

beskyttelse af de særlige indskydere i banker, men også at banker står over for andre 

risici end ikke-finansielle virksomheder. Således slår lovbemærkningerne til 

ændringslovene ved indførelsen af den ny selskabslov fast, at kravene skal sikre 

gennemsigtighed med finansielle virksomheders likviditet, herunder kapitalens 

lødighed38. 

Ud over kravet om aktiekapital af en vis størrelse er bankerne underlagt 

kapitaldækningsregler, som skal sikre, at banker har kapital nok til at kunne stå imod 

de risici, som de står overfor. Reglerne om de danske bankers solvensforhold findes i 

kapitel 10 i lov om finansiel virksomhed samt i bekendtgørelse om kapitaldækning39 

og er baseret på EU-lovgivning, der igen er påvirket af retningslinjerne i Basel II fra 

Basel-komitéen.  

De danske banker skal efter disse regler have en basiskapital på mindst 8 % af de 

risikovægtede poster (solvenskravet) og 5 mio. euro (minimumskravet), jf. lov om 

finansiel virksomhed § 124, stk. 2. Kapitalkravet til bankerne er det højeste af 

solvens- og minimumskravet, jf. lov om finansiel virksomhed § 127. Ved opgørelsen 

af solvenskravet skal bankerne således vurdere deres basiskapital og risikovægtede 

poster. Hvad der udgør basiskapital er defineret i lovens § 128, og de risikovægtede 

poster opgøres efter § 8 i bekendtgørelsen om kapitaldækning.  § 8 giver bankerne 

                                                      
37 Minimumskravet for selskabskapital i aktieselskaber findes i selskabslovens § 4, stk. 2. 
38 Se lovbemærkninger til ”L171 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om 
finansiel virksomhed og forskellige andre love”, FT samling 2008-2009, bemærkninger til § 13, 
stk. 1.  
39 Bekendtgørelse nr. 1470 af 17. december 2009. 
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valgfrihed mellem to måder at opgøre de risikovægtede poster40, og bankerne vil 

derfor vælge den metode, der giver det mindste solvenskrav. En mere uddybende 

redegørelse over kapitalkravsreguleringen skal ikke følge her, da området falder 

uden for problemfeltet og er mere detaljeret, end omfanget af denne fremstilling 

tillader. 

Opsummerende er der i banksektoren særlige corporate governance-forhold, der 

betyder, at det er væsentligt at være klar over, hvilke interesser bankerne ledes i. 

Det er således vigtigt at sikre sig, at ledelsen arbejder for aktionærernes interesser, 

men lige så vigtigt er det at sikre, at aktionærernes interesser er de ”rette”, altså at 

aktionærerne har interesse i at sørge for, at ledelsen leder bankerne på en forsvarlig 

og fornuftig måde med fokus på langsigtet værdiskabelse.  

I bankerne er der mange forskellige stakeholdere, som alle har forskellige interesser. 

I det følgende redegøres der for disse stakeholdere, og deres incitament til udøvelse 

af kontrol diskuteres.  

 

3.4 Bankernes forskellige interessenter 

 

Banker har forskellige stakeholdere, der alle har en interesse i, hvordan bankerne 

bliver drevet. Alle disse interessenter har mulighed for at udøve en eller anden form 

for indflydelse på bankerne, men der er selvsagt meget stor forskel på, hvor stor 

indflydelse de forskellige interessenter har på bankernes drift.  

                                                      
40 De to muligheder er standardmetoden samt den interne ratingbaserede metode for 
kreditrisiko, jf. § stk. 1., dog skal Finanstilsynet give godkendelse ved anvendelse af den interne 
ratingsbaserede metode, jf. bekendtgørelsen for kapitaldækning § 19.   



Jon Gudmandsen Cand.merc.jur  

28 
 

 

 

Figur 4 – Interessentoversigt. 

Interessenterne i figur 4 er alle vigtige for bankerne, og en bank må derfor tage 

hensyn til disse, når den driver virksomhed. Staten har som følge af bankernes 

vigtige rolle i samfundet en interesse i, at bankerne bliver drevet stabilt og sikkert, 

og banksektoren er derfor kraftigt reguleret. I lov om finansiel virksomhed har 

Finanstilsynet fået en særlig tilsynsrolle, jf. § 344, stk. 1, og skal derfor overvåge 

bankerne og sikre, at de bliver drevet fornuftigt og forsvarligt. Desuden skal banker 

også overholde reglerne i selskabsloven, da bankerne i fremstillingen er struktureret 

som aktieselskaber. En fuld gennemgang af de særlige krav, som banker skal 

overholde efter lov om finansiel virksomhed, kan ikke gives her, dog skal de vigtigste 

hovedtræk nævnes. Det er muligt at dele reglerne op i tilladelsesregler, ejerregler og 

ledelsesregler41. En bank skal således have tilladelse fra Finanstilsynet til at drive 

bankvirksomhed efter kapitel 3 i lov om finansiel virksomhed, og denne gives kun, 

såfremt banken overholder særlige krav til aktiekapitalens størrelse, og hvis den 

                                                      
41 Som det gøres i Andersen og Schaumburg-Müller (2010). 
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bruger betegnelsen ”bank” i sit navn, jf. lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 642. 

Finanstilsynet har også mulighed for at have kontrol med ejerskabet af bankerne, da 

aktionærer, som ønsker at erhverve en kvalificeret andel43 af aktierne i en bank, skal 

meddele dette til Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed § 61. Det samme 

gælder ved erhvervelse af ejerandele på henholdsvis 20%, 33% og 50%, jf. § 61, stk. 

1, 2. pkt. Finanstilsynet vurderer herefter, om de kan godkende erhvervelsen ud fra 

kriterierne nævnt i § 61a, stk. 1. Godkendelseskravet bunder i, at Finanstilsynet 

ønsker at føre tilsyn med, at den nye ejer vil være med til at sikre, at banken vil blive 

drevet fornuftigt og forsvarligt, da en aktionær med så stor en ejerandel vil have stor 

indflydelse på bankens drift. På samme måde skal Finanstilsynet orienteres, hvis en 

aktionær med en ejerandel på over 10% ønsker at sælge aktier, så hans andel ryger 

under 10%, jf. lov om finansiel virksomhed § 61b. Finanstilsynet har også hjemmel i 

lov om finansiel virksomhed til at ophæve stemmerettigheden på de aktier, der er 

blevet erhvervet uden at følge underretningspligten til Finanstilsynet, jf.§§ 62, stk. 1-

3.   

Slutteligt spiller Finanstilsynet også en kontrolrolle ved udpegelsen af ledelsen i 

bankerne. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i bankerne skal have 

fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen, jf. lov om finansiel 

virksomhed § 64, stk. 1. §§ 64, stk. 2, nr. 1-4 opremser en række forhold, der 

forhindrer en person i at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem eller medlem af 

direktionen. Det må forventes, at kravet til erfaring med den finansielle sektor er 

højere for medlemmer af direktionen end for bestyrelsesmedlemmer, og for særligt 

de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer må erfaringskravene være 

beskedne44. Finanstilsynet har med hjemmel i §§ 351, stk. 1 og 2 i lov om finansiel 

virksomhed mulighed for at afsætte en direktør eller et medlem af bestyrelsen, 

såfremt han ikke kan bestride stillingen efter § 64, stk. 2. Der er for banker altså givet 

finanstilsynet stor indflydelse på forhold, der normalt er overladt til 

generalforsamlingen (valg af bestyrelse, jf. selskabslovens § 120, stk. 1) og 

bestyrelsen (ansættelse af direktion, jf. selskabslovens § 111, stk. 1, 2. pkt.) 

                                                      
42 Det fører for vidt her at opremse alle kravene, men en god oversigt er givet i Andersen og 
Schaumburg-Müller (2010), s. 100ff.  
43 10 % eller derover, jf. § 5, stk. 3 i LFV.  
44 Jf. Andersen og Schaumburg-Müller (2010), s. 140. 
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Som det fremgår af ovenstående, er staten med Finanstilsynet som myndighed 

hermed en væsentlig interessent for bankerne. 

Medarbejdere er for bankerne som for enhver virksomhed også vigtige 

interessenter. Det er vigtigt for en bank at have dygtige kunderådgivere, da disse er 

bankkundernes kontakt til banken, og bankkunderne er afhængige af, at der kan 

skabes et tillidsforhold til banken. Der kan opstå en interessekonflikt mellem 

rådgiver og kunde, da rådgiver skal være på kundens side, men samtidig skal sørge 

for, at banken tjener penge, og dette skaber helt særlige problemstillinger ved salg af 

bankens egne aktier.  

Jeg vil nu fremover koncentrere mig om de interessenter, der stiller kapital til 

rådighed for bankerne, særligt vil jeg se på, hvilken kontrol bankkunder, långivere og 

aktionærer som forskellige typer af investorer har mulighed for at udøve over 

ledelsesorganerne i bankerne.  

 

3.5 Bankernes forskellige investorer 

 

Alle de udvalgte banker i fremstillingens undersøgelse er struktureret som 

aktieselskaber, og deres aktier er eller har været optaget til handel på et reguleret 

marked45. For at bankerne kan drive bankvirksomhed, modtager de finansiering fra 

forskellige parter, der stiller kapital til rådighed mod at få noget igen – altså er der 

tale om en investering. Som ved alle investeringer gælder den grundlæggende 

sammenhæng mellem risiko og afkast46, således at en investor, der løber en høj 

risiko, også må forvente at få et højt afkast på sin investering. Lidt skarpt sat op kan 

man opdele bankinvestorerne i tre forskellige grupper af indskydere af kapital, men 

der vil ofte være et overlap mellem grupperne, således at en bankkunde samtidig er 

aktionær i banken, og større aktionærer i banker yder lån til banken.  

                                                      
45 Se fremstillingens afsnit ”1.5 Afgrænsninger” og ”5.2 Udvælgelsen af bankerne”. 
46 Se eksempelvis Ross, Westerfield og Jaffe (2003), kapitel 9. 
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Figur 5 – Bankernes kilder til kapital. 

De tre grupper stiller kapital til rådighed for bankerne, men de gør det under meget 

forskellige vilkår og på forskellige betingelser. Disse forskelligheder bunder alle i en 

forskel på, hvor stor en risiko investorerne løber med deres investering. For at en 

investor vil ønske at stille sin kapital til rådighed, vil han have nogle rettigheder til 

gengæld, der kan sikre ham mod den risiko, at investeringen giver et mindre afkast 

end forventet eller i værste fald går tabt. Man kan dele disse rettigheder op i 

økonomiske rettigheder og kontrolmæssige rettigheder47, og investorerne i de 

forskellige grupper har ofte sikret sig en kombination af disse rettigheder ved 

indgåelsen af aftalen om at stille kapital til rådighed. Økonomiske rettigheder kan 

være retten til at få et fast afdrag, pant i aktiver eller at gælden bliver prioriteret 

frem for anden efterstillet gæld. Kontrolrettigheder er de styringsmæssige 

rettigheder, som sikrer, at investoren har indflydelse på bankens ledelse og strategi 

traditionelt gennem stemmerettigheder på aktierne. De tre grupper har forskellige 

præferencer for disse rettigheder, og disse præferencer er afspejlet i investorernes 

risikoprofil. 

Den første gruppe, som tilvejebringer kapital, består af bankens kunder, der med 

deres indskud skaber likviditet for bankerne ved at lade deres penge stå hos banken 

                                                      
47 Se Lau Hansen (2003), s. 454 og Møller og Nielsen (2004), s. 12 
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mod en beskeden indlånsrente og en garanti for, at de ikke kan miste deres penge48. 

Da de forskellige garantiordninger garanterer indlån i bankerne, løber de mindre 

bankkunder derfor ingen risiko ved at stille kapitalen til rådighed, og de forventer et 

mindre afkast i form af en lav indlånsrente. Dog er der stor forskel på bankkunderne 

og på deres indskud i bankerne. Da kunderne som bekendt kan være alt fra 

privatpersoner og private virksomheder til kommuner, varierer indskuddene derfor 

også meget i størrelse. Dette viser sig også i forskelle i lånevilkårene til de forskellige 

låntagere.  

Den anden gruppe er de professionelle långivere. I banksektoren er det ofte andre 

banker på interbank-markedet, der yder finansiering til banker, der skal have 

finansieret den likviditets-mismatch, der opstår i selve bankdriften49. Disse långivere 

yder lån på meget forskellige vilkår, men fælles for disse lån er, at renten er 

betydeligt højere end hvad bankkunderne får for deres statsgaranterede indlån. 

Dette reflekterer således det faktum, at de professionelle långivere ikke er dækket af 

en statsgaranti, og at der derfor er en større risiko ved deres investering. Denne 

gruppes afkast består som regel af faste afdrag og rentebetaling, og så længe banken 

er solvent, er der ikke tvivl om afkastets størrelse.  

Den sidste gruppe kapitalindskydere er aktionærerne. Investorerne i denne gruppe 

er dem, der løber den største risiko ved investeringen. Afkast på denne type 

investering består af kursgevinster og udbyttebetalinger og forudsætter dermed, at 

banken kan generere et overskud50. At afkast forudsætter overskud i bankerne er 

ikke gældende for de to andre grupper af investorer, og derfor kan man tale om, at 

aktionærernes afkast er variabelt modsat långivernes, da der heller ikke er et loft for, 

hvor højt afkastet kan blive. Aktionærerne løber med deres investering derfor den 

største risiko af de tre grupper.  

 

                                                      
48 Dog er den ubegrænsede statsgaranti kun midlertidig indført med krisereguleringen. Efter 
denne garanti ophører, er kun indskud op til 100.000 euro dækket. Der henvises til afsnit ”3.2 En 
løsning på bank runs-problemet: Indskudsgarantierne” for nærmere forklaring. 
49 Se afsnit ”3.1 Unikke agency-problemer i banksektoren”. 
50 Se selskabslovens § 180, stk. 2 for hvilke midler, der kan udbetales som ordinært og 
ekstraordinært udbytte. For banker, der deltager i bankpakkerne, er det i bankpakkernes løbetid 
ikke muligt for bankerne at udbetale udbytte eller på anden måde foretage uddeling af selskabets 
midler til aktionærerne, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 c og punkt 12 i aftalen af 5. oktober 
2008 om finansiel stabilitet.  
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3.6 Økonomiske rettigheder vs. styringsrettigheder 

 

En måde at gruppere investorerne på er således ved deres præference for 

henholdsvis økonomiske og styringsmæssige rettigheder i bankerne.   

Bankkunderne kan få deres indlån dækket af en garantiordning, selv om banken 

skulle blive insolvent. Denne gruppe har størst præference for den økonomiske 

rettighed, de har ved at kunne trække deres indskud ud, når de ønsker det. Til 

gengæld har bankkunderne ikke den store interesse i eller viden til at have 

indflydelse på bankernes drift, da de ikke får del i et eventuelt overskud. Dog giver 

denne gruppe indirekte foranledning til et ønske om styringsmæssige rettigheder fra 

en anden part – nemlig staten – som følge af bankernes vigtige rolle i samfundet. Et 

bankkrak er omkostningsfyldt for staten, og derfor ønsker staten at sikre, at 

bankerne bliver drevet forsvarligt og sikkert. Dette er årsagen til den betydelige 

mængde af regulering, som bankerne er underlagt som beskrevet ovenfor.  

De større långivere får et fast afkast på deres lån, såfremt banken ikke bliver 

insolvent, og denne gruppe vurderer derfor også økonomiske rettigheder højere end 

kontrolrettigheder. Da långivere ikke får del i et eventuelt overskud, har de kun 

interesse for kontrolrettigheder, hvis banken er ved at blive insolvent. Så længe 

banken er solvent, har långivere intet incitament til at udøve kontrol med banken, da 

et eventuelt overskud i bankerne vil gå til aktionærerne.  

Aktionærerne derimod får kun afkast på deres investering, hvis de andre 

kapitalindskydere har fået deres, og banken kan generere et overskud. Denne 

gruppe har derfor et meget større incitament til at styre banken til et overskud og 

har dermed størst præference for de styringsmæssige rettigheder. Shleifer og Vishny 

finder også, at den overvejende årsag til, at aktionærer yder finansiering til selskaber 

skyldes, at de modtager styringsrettigheder til gengæld51. Der er intet loft for 

afkastets størrelse, og aktionærerne vil derfor have et stærkt incitament til at sørge 

for, at ledelsen arbejder på at maksimere overskuddet i bankerne. Aktionærerne er 

residualejere, hvilket vil sige, at de først får et afkast, når alle andre investorer har 

fået deres. Dette betyder, at de løber en større risiko ved deres investering end de 

                                                      
51 Se Shleifer og Vishny (1997), s. 750 
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andre grupper. Imidlertid er aktionærer ikke eksponeret fuldstændigt, da 

aktieselskabsstrukturen sikrer, at grænsen for det maksimale potentielle tab for en 

aktionær er, hvad han har indskudt. En aktionær kan således ikke miste mere, end 

hvad han har investeret. Dette kan give incitament til, at aktionæren vil forsøge at 

sørge for, at banken tager store risici, hvis banken er i vanskeligheder. Går det godt, 

får aktionærerne gevinsten, og går det skidt, er der en nedre grænse for 

aktionærernes tab. For en bank, der ikke er i vanskeligheder, vil aktionærerne dog 

have det bedste incitament af de tre investorgrupper til at sørge for, at banken bliver 

drevet med stabil vækst i værdi.  

Det er dog kun en del af aktionærerne, der deltager aktivt i driften af selskaberne og 

arbejder for en langsigtet vækst. Dette er de aktive ejere, og det er denne gruppe, 

man kan forvente vil udøve deres styringsrettigheder til at sørge for at vælge en 

ledelse, der kan drive banken forsvarligt og fornuftigt.  Den anden gruppe af 

aktionærer spekulerer i bankerne for at opnå en kortsigtet profit og er ikke 

interesserede i den langsigtede drift af bankerne. Spekulation kan skyldes 

optimistiske forventninger til fremtiden, som kan puste aktivpriser op og danne 

bobler. Disse bobler kan springe, hvis fremtiden ikke går så positivt som forventet, 

og netop spekulation angives ofte som en mulig årsag til den finansielle krise52. Det 

anses i fremstillingen som negativt, hvis en banks aktionærsammensætning består af 

for mange spekulanter, da aktionærerne så ikke opfylder rollen som aktive ejere, der 

arbejder for en sund og stabil bankdrift.  

Som nævnt er ovenstående lidt skarpt trukket op, da forskellige konstruktioner giver 

långivere mulighed for at udøve kontrol med de selskaber, de yder lån til, ligesom 

der findes aktionærer, som blot er interesseret i økonomiske rettigheder. Långivere, 

der ønsker kontrol med selskaber, har ofte undertakings-klausuler i låneaftalen, der 

betinger lånet af bestemte forhold som eksempelvis, at låntager skal udvise en 

bestemt adfærd eller ved at undlade at foretage visse dispositioner. Med den nye 

selskabslov kan ikke-finansielle selskaber vælge at udstede stemmeløse aktier, jf. 

selskabslovens § 46, stk. 1, 2. pkt., så aktionærer, der ikke ønsker kontrol, kan 

erhverve disse aktier, der sædvanligvis udstedes med en discount i forhold til 

                                                      
52 Se Østrup, Oxelheim og Wihlborg (2009), s. 186 
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stemmeberettigede aktier. Dette gælder dog ikke for banker, da forbuddet mod 

aktieklasser med forskellig stemmeværdi er videreført i lov om finansiel virksomheds 

§ 13, stk. 2. Der findes dog stadig mange aktionærer, der aldrig møder op på 

generalforsamling, men blot er aktionærer i bankerne, da man som aktionær ofte får 

kundefordele i banken så som gratis betalingskort, gebyrfri valutaveksling og andre 

fordele53.  

Til sidst kan nævnes bankernes mulighed for at udstede konvertible obligationer, 

hvor långiver har mulighed for at konvertere lånet til aktiekapital, såfremt långiver 

har tiltro til, at bankens aktiekurs vil stige. Indtil da vil långiver nyde almindelige 

økonomiske rettigheder som krav på rente i perioden.  

Da det er aktionærerne, der med deres risikoprofil har størst incitament til at drive 

banken, så den maksimerer overskuddet, er det også naturligt, at det er denne 

gruppe, der har de fleste styringsmæssige rettigheder af grupperne af investorer i 

bankerne. Dette argument understreges også af Easterbrook og Fischel, der havde 

følgende i deres artikel:  

”As residual claimants, the shareholders are the group with the appropriate 

incentives (collective problems to one side) to make discretionary decisions.”
 54

 

Det er derfor vigtigt, at bankernes aktionærer har mulighed for at udnytte deres 

incitament til kontrol over ledelsen af selskaberne, og at aktionærerne medvirker til 

bankernes værdiskabelse. Netop derfor er generalforsamlingen også selskabets 

øverste myndighed, og det er her, aktionærerne kan udøve deres 

styringsrettigheder.                                                                                                                                                                                                   

 

4. Aktionærernes muligheder for styring af bankerne 

 

Når man indtræder som aktionær i en bank, struktureret som aktieselskab, følger 

der beføjelser og rettigheder med dette ejerskab, der kan give aktionæren mulighed 

for at opnå en grad af indflydelse på selskabets ledelse. Det er muligt at opdele 

styringsrettighederne i de formelle rettigheder, som er sikret hovedsagligt gennem 

                                                      
53 Hvad dette betyder for aktionærernes udøvelse af indflydelse bliver diskuteret i afsnit ”9.4 
Kunder som aktionærer9.4 Kunder som aktionærer”. 
54 Easterbrook og Fischel (1983), s. 403. 



Jon Gudmandsen Cand.merc.jur  

36 
 

lovgivningen, og så i de mere uformelle rettigheder, der opstår, når aktionæren ejer 

en større del af aktierne i bankerne. De større aktionærers mening har ofte stor 

betydning for ledelsen af selskabet, da en storaktionær altid har truslen om at sælge 

sine aktier i baghånden, hvis ledelsen skulle handle imod aktionærens interesser55. 

Derfor vil en ledelse som regel tage kraftigt hensyn til, hvad en aktionær med en stor 

aktiepost skulle have af meninger om bankens drift. Storaktionærer har derfor stor 

mulighed for at influere ledelsen, men som det skal vises senere i fremstillingen er 

der tegn på, at forhold i banksektoren forhindrer, at aktionærer opnår store 

ejerandele.  

I det følgende gennemgås de formelle styringsrettigheder, så scenen er sat til den 

senere undersøgelse af, om aktionærerne udnytter disse styringsrettigheder i 

bankerne. 

 

4.1 De formelle styringsrettigheder 

 

De lovfæstede rettigheder kan som nævnt klassificeres som de formelle rettigheder 

og beføjelser, og de formelle rettigheder kan igen opdeles i en stemmeret, en 

møderet og en taleret, hvor stemmeretten er den vigtigste ret og er mest relevant 

for nærværende fremstilling. 

Det fastslås i selskabslovens § 76, stk. 1, at kapitalejernes ret til at træffe 

beslutninger udøves på generalforsamlingen. Det er altså på generalforsamlingen, at 

aktionæren har mulighed for at udøve sine rettigheder og beføjelser, og 

generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed56.  

Kapitalejernes møde- og taleret er kodificeret i selskabslovens § 78, af hvilken det 

fremgår, at enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen og til at 

tage ordet. Møde- og taleretten bliver oftest anvendt af aktionærerne til at spørge 

ind til ledelsen om særlige forhold, som har betydning for bedømmelsen af 

årsrapporten, ledelsesberetning og årsregnskab57, og møde- og taleretten fungerer 

dermed som en måde for aktionærerne at få information fra selskabet.  

                                                      
55 Se eksempelvis Samuelsson (2009), s. 140 eller Møller og Parum (2008), s. 7. 
56 Se Gomard (2006), s. 285.  
57 Se Gomard (2006), s. 293. 
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På generalforsamlingen træffes der grundlæggende beslutninger om selskabets 

anliggender, og disse beslutninger tages ved afstemninger blandt aktionærerne. 

Retten til at stemme anses ofte for den vigtigste rettighed, som en aktionær har58, 

og af vigtige beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen, kan nævnes valg 

af repræsentantskab59, jf. lov om finansiel virksomhed § 69 eller bestyrelsens flertal, 

jf. selskabslovens § 120, stk. 1, valg af revisor, jf. selskabslovens § 144, stk. 1, 

beslutning om uddeling af selskabets midler til aktionærerne, jf. selskabslovens 

kapitel 11 og afstemninger om vedtægtsændringer, jf. §§107 og 108.   

Der er således tillagt ejerne væsentlig kompetence til at træffe vigtige beslutninger, 

men som det skal vise sig senere i fremstillingen, er det til tider begrænset, hvor stor 

en indflydelse aktionærerne har i de danske banker gennem brug af deres 

stemmerettighed60.   

 

5. Undersøgelse af udvalgte banker 

 

5.1 Baggrund for undersøgelsen 

 

Her et par år efter den finansielle krise for alvor slog igennem hos bankerne i 

Danmark, er muligheden til stede for at kigge tilbage på bankerne, og det forløb, de 

har været gennem. Dette overblik kan hjælpe til en besvarelse af én af 

fremstillingens hovedproblemstillinger, nemlig hvilken rolle aktionærerne har spillet 

i bankerne i perioden årene 2000-2010. Ved at se på den information, de 

børsnoterede banker har afgivet til markedet, kan man vurdere, om der er særlige 

karakteristika for de banker, der har klaret sig dårligt gennem den finansielle krise. 

Man kan se på, hvordan forløbet i bankerne har været gennem krisen, og netop ved 

se tilbage i tiden på bankerne kan vi undersøge, om der er sammenhænge og 

fællestræk mellem de banker, der har ladet livet under krisen, og om der er forskelle 

fra de banker, der er kommet bedre gennem krisen. Med denne viden om fortiden 

                                                      
58 Se Shleifer og Vishny (1997), s. 750 og Burkart og Lee (2007), s. 1. 
59 Som det beskrives i afsnit 8.1 om repræsentantskaber, spiller disse en stor rolle i bankerne ved 
udpegelsen af flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.  
60 Se fremstillingens afsnit 8-9.5. 
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har vi således adgang til et unikt datasæt, som vi kan bruge i et forsøg på at besvare, 

hvilke ledelsesmæssige årsager der har været til krisen i banksektoren i Danmark. 

Herunder kan vi forsøge at svare på, om aktionærer i bankerne ikke har deltaget 

aktivt i driften af bankerne, og dermed om aktionærerne ikke har sikret, at bankerne 

bliver drevet forsvarligt med langsigtet stabil vækst som det overordnede strategiske 

mål.  

 

5.2 Udvælgelsen af bankerne 

 

I Danmark var der i 2009 registreret 132 pengeinstitutter61.  I undersøgelsen har jeg 

udvalgt 15 banker, hvor alle banker i undersøgelsens population er organiseret som 

aktieselskaber og har aktier eller har haft aktier udbudt til offentligheden. Alle 

banker i populationen har tiltrådt aftalen mellem staten og Det Private Beredskab og 

deltager således i bankpakke I. En måde at kategorisere bankerne på er ved at se på, 

hvor meget staten har været nødt til at støtte dem. Objektivt set er de banker, der 

har haft mest brug for statens indblanding, de banker, der har haft det sværest 

gennem krisen og dermed haft en governance-struktur, der ikke har været 

tilstrækkelig god til at forhindre problemer. Dette skyldes, at banker, som har søgt 

hjælp fra bankpakke II, har været i så stor krise, at de har vurderet, at de ikke i 

fremtiden kunne overholde lovgivningens solvenskrav uden hjælp. Hvis en bank har 

søgt om en andel af statsgarantien indført med bankpakke II, har den således været i 

krise, da der er store omkostninger for bankerne ved at søge statens hjælp, og dette 

ses blandt andet i lånevilkårene for kapitalindskuddet i forbindelse med bankpakke 

II62. Det må derfor forventes, at ingen bank søger om statshjælp, hvis den ikke er 

tvunget til det. Der kunne godt være taget flere banker med i undersøgelsen, men 

fremstillingens rammer samt adgangen til information hos enkelte af bankerne har 

gjort det nødvendigt med en afgrænsning af populationens størrelse. De udvalgte 

banker kan således kategoriseres i tre grupper:   

 

                                                      
61 Se ”Hovedtal 2005-2009 for finansielle virksomheder under tilsyn”, Finanstilsynet, s. 7. 
62 Se ”Børsen, 19. januar 2009”. 
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Gruppe 1: Banker, der er kommet stærkt ud af krisen 

GRUPPE 1 
Markedsværdi i mio. kr. 

pr. 01-04-2010 

Lån & Spar Bank 785,9 

Nordjyske Bank 928,6 

Nørresundby Bank 814,2 

Ringkjøbing Landbobank 3.099,6 

Sydbank 10.974,1 

Tabel 1 - Tal er taget fra Datastream 

Disse banker har ikke været nødsaget til at søge om kapitalindskud i form af hybrid 

kapital fra staten i forbindelse med bankpakke II, da de har følt, at de har haft 

tilstrækkelig kapital til at kunne overholde solvenskravene i lov om finansiel 

virksomhed og dermed ikke behøver at frygte et indgreb fra Finanstilsynet. Alle 

banker i denne gruppe har haft positiv egenkapitalforrentning for 2010 samt 

nedskrivninger på udlån på under 2,34 % af de samlede udlån i 200963.  

I fremstillingen antages det således, at disse banker har haft en sundere drift end 

bankerne i de andre grupper, og dermed har haft en bedre ledelse end de 

resterende banker. 

 

Gruppe 2: Banker, der har været hårdt ramt af krisen 

GRUPPE 2 
Markedsværdi i mio. kr.  

pr. 01-04-2010 

Amagerbanken 1.064,7 

Danske Bank 94.575,8 

Diba Bank 184,8 

Jyske Bank 12.687,8 

Max Bank 139,7 

Tabel 2 - Tal er taget fra Datastream 

Denne gruppe af banker har været hårdt ramt af nedskrivninger på udlån, og 

ledelserne i bankerne har set det for værende nødvendigt at ansøge om lån fra 

staten, som er muliggjort med bankpakke II. Som det fremgår af tabellen, er der stor 

forskel på størrelsen af bankerne målt på markedsværdi. Danske Bank er med en 

                                                      
63 Se bilag 3 og bilag 4. 
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markedsværdi på 95 mia. kr. 677 gange større målt på markedsværdi end gruppens 

mindste bank Max Bank med en markedsværdi på 140 mio. kr. per 1. april 2010. 

 

Gruppe 3: Banker, der ikke kom igennem krisen 

GRUPPE 3 
Markedsværdi i mio. kr.  

pr. 01-04-2010* 

Bonusbanken 0,0 

Ebh Bank 0,0 

Forstædernes Bank 0,0 

Roskilde Bank 0,0 

Skælskør Bank** 90,7 

Tabel 3 - Tal er taget fra Datastream  

* Jeg har angivet en markedsværdi på 0 kr. for 4 af bankerne i gruppe 3. I realiteten er nogle af bankerne under 

afvikling eller opkøbt, så der var per 1. april 2010 stadig enkelte aktiver i bankerne på trods af, at selskaberne 

ikke drev bankvirksomhed længere.  

** Skælskør Bank havde per 1. april ikke gennemført fusionen med Max Bank endnu. 

Bankerne i denne gruppe er faldet for solvenskravet i lov om finansiel virksomheds § 

124, stk. 2. Bankerne i denne gruppe har derfor enten været igennem det statsejede 

afviklingsselskab Finansiel Stabilitet A/S, eller også er de fusioneret med andre 

banker inden overtagelse af Finansiel Stabilitet A/S efter påtale fra Finanstilsynet. 

For bankerne i denne gruppe er det således tydeligt, at ledelsen af bankerne ikke har 

været god nok.  

 

5.3 Særligt om bankerne i Gruppe 3 

 

I dette afsnit redegøres der kort for de forløb, som bankerne i gruppe 3 har været 

igennem. Dette gøres for at give et overblik over, hvilke forhold der er angivet som 

årsager til, at disse banker er gået ned for at se, om der er en særlig tydelig 

forbindelse til fremstillingens problemstilling.  
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5.3.1 Bonusbanken (I dag ”Holdingselskabet af 1958 A/S”) 

 

Banken med juraprofessor Erik Werlauff som bestyrelsesformand kom i problemer i 

efteråret 200864, da én af bankens store kunder, ejendomsspekulanten Kenneth 

Schwarz Thomsen, gik konkurs. Efter et fald på 24 pct. i aktiekursen valgte 

fondsbørsen at suspendere aktien, og Bonusbanken rettede henvendelse til Vestjysk 

Bank om en eventuel overtagelse65. Banken meddelte desuden, at det havde vist sig 

nødvendigt at foretage yderligere nedskrivninger på bankens engagementer, og at 

egenkapitalen var tabt. Direktør Hans Østergaard fratrådte sin stilling med 

øjeblikkelig virkning efter udsendelsen af fondsmeddelelsen den 29. september 

2008, og resterne af bankvirksomheden blev opkøbt af Vestjysk Bank. 

 

5.3.2 Ebh Bank (I dag ”Selskabet af 27. November A/S”) 

 

Banken blev ligeledes som Bonusbanken ramt af hårde nedskrivninger på lån til 

særligt ejendoms- og pantebrevsspekulanter i efteråret 2008. Banken meddelte den 

22. september fondsbørsen66, at der var behov for at foretage yderligere 

nedskrivninger, at direktør Finn Strier Poulsen var blevet afskediget, og at banken 

forberedte sig på en fremtidig fusion eller salg. Den 27. november 2008 valgte 

generalforsamlingen at overdrage bankens virksomhed til et datterselskab af 

Finansiel Stabilitet A/S. Efter at Finansiel Stabilitet A/S overtog banken og fik 

lejlighed til at gennemgå forholdene, bestilte den nye bestyrelse en 

advokatundersøgelse, der skulle svare på, om der var grundlag for at tage retslige 

skridt mod den tidligere ledelse. Advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og Henrik 

Stenbjerre udfærdigede en redegørelse67, hvori de vurderede, at ledelsen havde 

handlet ansvarspådragende, og på det grundlag har EBH Banks nye bestyrelse valgt 

at politianmelde den tidligere ledelse. Advokaterne mente, at ledelsen havde 

handlet ansvarspådragende ved at vælge en usædvanlig høj risikoprofil gennem 

godkendelse af store udlån uden at følge den sædvanlige rollefordeling mellem 

                                                      
64 Se Bonusbankens selskabsmeddelelse til fondsbørsen nr. 11, afgivet den 15. juli 2008. 
65 Se Bonusbankens selskabsmeddelelse til fondsbørsen nr. 17, afgivet den 29. september 2008. 
66 Ebh-Bank, Selskabsmeddelelse nr. 18, 22. september 2008. 
67 Se Skipper-Pedersen og Stenbjerre (2009a), s. 6. 
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bestyrelse og direktion sikret i den tidligere gældende aktieselskabslov § 54, stk. 2, 

nu udtrykt i selskabslovens § 117, stk. 1. Denne bestemmelse sikrer, at dispositioner, 

der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, er 

underlagt bestyrelsens kompetence68. 

Finansiel Stabilitet A/S har nu indsat en ny bestyrelse, der arbejder på at få afviklet 

banken på den bedste måde for bankens kreditorer, kunder, aktionærer og 

medarbejdere.  

 

8.3.3 Forstædernes Bank 

 

Forstædernes Bank blev offer for et af resultaterne i den internationale finansielle 

krise, nemlig at interbank-markedet frøs til, og at udenlandske banker på interbank-

markedet med Roskilde Bank i baghovedet ikke skelnede mellem de danske banker. 

Banken var kraftigt eksponeret til ejendomsrelaterede udlån (ca. 30% af bankens 

udlån gik til denne sektor pr. 31. december 200769), og da det internationale 

lånemarked krævede for høje priser for at refinansiere Forstædernes Banks udlån, 

måtte banken kaste håndklædet i ringen. Nykredit kom med et købstilbud på 

banken, og en enig bestyrelse i Forstædernes Bank anbefalede aktionærerne at 

takke ja til tilbuddet. Den 1. april 2010 gennemførte Nykredit og Forstædernes Bank 

en fusion med Nykredit Bank som det fortsættende selskab. 

 

8.3.4 Roskilde Bank (I dag ”Selskabet af 1. september A/S”) 

 

Roskilde Bank er nok den bank, der har fået størst omtale i medierne og bliver ofte 

omtalt som banken, der startede bankkrisen i Danmark, selv om en bank som 

BankTrelleborg allerede var blevet opkøbt af Sydbank, før vanskelighederne i 

Roskilde Bank blev kendt af omverdenen. Roskilde Bank blev ledet af den 

karismatiske direktør Niels Valentin Hansen, og banken voksede fra at være en lokal 

bank til at være en markant sjællandsk bank. Udlånsvæksten var utrolig høj (vækst 

                                                      
68 Jf. selskabslovens § 117, stk. 1, 3. pkt.  
69 Jf. 3. kvartalsrapport fra Forstædernes Bank, s. 4. 
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på 54% fra 2004 til 200570), og denne vækst stammede hovedsagligt fra 

ejendomssektoren. Da Niels Valentin Hansen gik på pension i april måned 2007, kom 

den nye direktør Søren Kaare-Andersen til, og i starten af 2008 kom de første 

nyheder om nedskrivninger. Banken måtte i juli 2008 søge om en særlig 

likviditetsgaranti hos Nationalbanken og satte i den forbindelse sig selv til salg. Der 

var dog ingen købere, og i august 2008 opfyldte banken ikke længere lovens krav om 

solvens og blev derfor overtaget af afviklingsselskabet Finansiel Stabilitet A/S. 

Den nye bestyrelse bad som i tilfældet med Ebh Bank advokaterne Mogens Skipper-

Pedersen og Henrik Stenbjerre om at lave en undersøgelse af bankens forhold, og 

også her vurderede advokaterne, at ledelsen med Niels Valentin Hansen i spidsen 

havde handlet ansvarspådragende71, og det blev derfor besluttet at tage retslige 

skridt mod den tidligere ledelse i banken.  

I dag er Roskilde Bank under afvikling gennem Finansiel Stabilitet A/S. 

 

8.3.5 Skælskør Bank 

 

Skælskør Bank har som de andre banker i denne gruppe måtte øge deres 

nedskrivninger på udlån i efteråret 2008. Det fremgår af årsrapporten for 2008, at 

stigningen i nedskrivninger skyldes bankens engagementer på ejendomsmarkedet, 

engagementer med bygge- og anlægsvirksomheder samt den generelle nedtrykte 

stemning på kapitalmarkederne. Banken nævner selv i samme årsrapport, at 

svigtende kreditvurderinger i en filial i Holbæk ville føre til flere nedskrivninger, og at 

det kunne blive nødvendigt at deltage i bankpakke II. Dette viste sig nødvendigt, da 

banken måtte deltage i både bankpakke I og bankpakke II for at overholde 

lovgivningens solvenskrav, og banken valgte den 17. marts 201072 at konvertere 

statens hybride kernekapital til aktiekapital, således at staten blev storaktionær i 

banken med en direkte ejerandel på 53,5% og indirekte ejerandel på 57% af 

Skælskør Bank (gennem ejerskab hos Finansiel Stabilitet A/S). Den 27. maj 2010 

                                                      
70 Se bankernes udlånsvækst i bilag 5. 
71 Se Skipper-Pedersen og Stenbjerre (2009b), s. 63-65. 
72 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 fra Skælskør Bank. 
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meddelte Skælskør Bank, at den var blevet enig med Max Bank om vilkårene for en 

fusion med Max Bank som fortsættende selskab.  

5.4 Bankernes gennemsnitlige størrelse i grupper målt på markedsværdi 

 

Dato: Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: 
01-12-2000 871,3 23.101,8 302,5 
01-12-2001 1.119,6 20.732,4 346,9 
01-12-2002 1.251,6 19.698,5 426,3 
01-12-2003 1.975,0 21.681,2 786,4 

01-12-2004 2.711,5 26.167,7 1.268,6 
01-12-2005 3.485,7 30.869,3 2.206,9 
01-12-2006 5.409,4 39.568,5 3.309,3 
01-12-2007 4.783,1 34.205,3 2.984,3 
01-12-2008 2.250,4 11.014,9 421,4 

01-12-2009 2.904,6 17.863,8 37,9 

    

Gennemsnit: 2.676,2 24.490,3 1.453,9 
Tabel 4 – Den gennemsnitlige markedsværdi af bankerne opdelt i grupper. Alle tal er i mio. kr. Tal er taget fra 

Datastream. For gruppe 3 er tallene for årene 2008-2009 ikke medregnet i gennemsnittet grundet disse 

bankers vanskeligheder. 

Som det ses i ovenstående tabel er der stor forskel på den gennemsnitlige størrelse 

af bankerne i de forskellige grupper, hvilket der skal tages hensyn til under analysen. 

Der henvises til bilag 1, for en grafisk fremstilling af udviklingen i bankernes 

markedsværdi. 
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Figur 6 – Bankernes markedsværdi som den var den 1. juni 2007. Alle tal er i mio. kr.  

Tal er taget fra Datastream. Bemærk at Danske Banks top ikke er medtaget i grafen, da det ville ødelægge 

overblikket over de andre banker.  

Ovenstående figur viser markedsværdierne af bankerne, da markedsværdierne var 

på deres højeste i den tiårige periode, nemlig i 2. kvartal af 2007. Som det ses, er 

populationen i undersøgelsen bestående af 3 større banker med markedsværdier på 

over 20 mia. kr. i 2007 med Danske Bank som den klart største og en række mindre 

banker, der er mere lokalt orienterede.  

 

Opdelingen af bankerne i tre grupper skal således gøre det muligt at undersøge, 

hvorvidt der kan findes ledelsesmæssige årsager til krisen i banksektoren i Danmark, 

og herunder om corporate governance-strukturen i bankerne har gjort, at 

aktionærer i bankerne ikke har deltaget aktivt i driften af bankerne. I det følgende 

gennemgås nogle nøgletal for bankerne, som viser en stor forskel i, hvordan 

bankerne er blevet drevet frem til krisen, samt hvordan krisen har påvirket 

bankerne. Særligt skal det vises, at der er tegn på, at ledelsen i bankerne har fulgt 

egne interesser frem for at følge aktionærernes.  
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5.5 Udviklingen i bankernes aktiekurser

Figur 7 - Kurser fra Datastream (for større versioner se bilag 2

Figur 7 viser udviklingen i bankernes aktiekurser siden 

valgt at indeksere kurserne, så der kan sammenlignes på tværs af bankerne i samme 

diagram uafhængigt af den faktiske aktiepris. Kurserne er indekserede således, at 

kursen den 14. december 2001 er sat til indeks 100

af bankernes kurser inden for hver gruppe, således at de banker, hvor det må 

forventes, at ledelsen har været dårligst som gruppe (gruppe 3), kan sammenlignes 

med bankerne fra de andre grupper. Alle tre grupper følger nogenlunde samme 

mønster med en vækstperiode fra 2001 til 2007 med særlig høj vækst i årene 2005

2007 med højkonjunktur, hvorefter bankaktierne dykker i efteråret 2007 for for alvor 

at falde kraftigt i efteråret 2008, hvor de første banker må lukke herhjemme som 

resultat af finanskrisen.  

Til sammenligning er medtaget aktieindekset OMXC, hvor alle danske børsnoterede 

aktier indgår. Jeg har valgt at sammenligne med 

er taget hensyn til udbyttebetaling, som betragtes som geninvesteret i markede

                                                     
73 Datastream har kun ”total return”
andre justeringer på OMXC-indekset tilbage fra 14. december 2001.
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5.5 Udviklingen i bankernes aktiekurser 

or større versioner se bilag 2) 

viser udviklingen i bankernes aktiekurser siden 14. december 2001. Jeg har 

valgt at indeksere kurserne, så der kan sammenlignes på tværs af bankerne i samme 

diagram uafhængigt af den faktiske aktiepris. Kurserne er indekserede således, at 

kursen den 14. december 2001 er sat til indeks 10073. Der er tale om et gennemsnit 

af bankernes kurser inden for hver gruppe, således at de banker, hvor det må 

forventes, at ledelsen har været dårligst som gruppe (gruppe 3), kan sammenlignes 

med bankerne fra de andre grupper. Alle tre grupper følger nogenlunde samme 

ter med en vækstperiode fra 2001 til 2007 med særlig høj vækst i årene 2005

med højkonjunktur, hvorefter bankaktierne dykker i efteråret 2007 for for alvor 

at falde kraftigt i efteråret 2008, hvor de første banker må lukke herhjemme som 

Til sammenligning er medtaget aktieindekset OMXC, hvor alle danske børsnoterede 

aktier indgår. Jeg har valgt at sammenligne med total return index, hvor der således 

er taget hensyn til udbyttebetaling, som betragtes som geninvesteret i markede

              
total return”-kurser, hvor kurser er justeret for udbyttebetalinger og 

indekset tilbage fra 14. december 2001. 
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14. december 2001. Jeg har 

valgt at indeksere kurserne, så der kan sammenlignes på tværs af bankerne i samme 

diagram uafhængigt af den faktiske aktiepris. Kurserne er indekserede således, at 

om et gennemsnit 

af bankernes kurser inden for hver gruppe, således at de banker, hvor det må 

forventes, at ledelsen har været dårligst som gruppe (gruppe 3), kan sammenlignes 

med bankerne fra de andre grupper. Alle tre grupper følger nogenlunde samme 

ter med en vækstperiode fra 2001 til 2007 med særlig høj vækst i årene 2005-

med højkonjunktur, hvorefter bankaktierne dykker i efteråret 2007 for for alvor 

at falde kraftigt i efteråret 2008, hvor de første banker må lukke herhjemme som 

Til sammenligning er medtaget aktieindekset OMXC, hvor alle danske børsnoterede 

, hvor der således 

er taget hensyn til udbyttebetaling, som betragtes som geninvesteret i markedet. Jeg 

kurser, hvor kurser er justeret for udbyttebetalinger og 
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mener, at dette giver et bedre sammenligningsgrundlag med bankaktionærernes 

afkast, da kurserne for bankerne fra Datastream også er justeret for 

udbyttebetalinger og eventuelle aktiesplits. Her er det højeste niveau for OMX

indekset i perioden tilbage fra 11. oktober 2007, hvor indekset lå på kurs 294,7 i 

forhold til indeks 100 ultimo 2001. Det ses ved en sammenligning med markedet, at 

alle tre grupper af banker ligger højere end markedet indtil det sidste kvartal af 

2008. Det har således været en fo

banker indtil sidste kvartal af 2008. Det bemærkes i øvrigt, at de ”sunde” banker i 

gruppe 1 i gennemsnit har ligget højere end markedet de seneste år set over den 

tiårige periode, og det understreger så

gruppe er kommet godt gennem krisen. 

5.5.1 Banker i gruppe 1 

Figur 8 - Kurser fra Datastream (for større version se bilag 2

Bankerne i gruppe 1 er som nævnt de banker, der har valgt at takke nej til statens 

tilbud om kapitalindskud, og er de banker, der har vurderet, at de har et 

tilstrækkeligt kapitalberedskab og dermed ikke risikerer at falde for solvenskravet i 

lov om finansiel virksomheds § 124, stk. 2.

Det kan af figur 8 bemærkes, at alle banker i gruppe

klaret sig bedre end markedet, hvis man ser på aktiens bevægelser i perioden tilbage 

fra 14. december 2001. 

Cand.merc.jur 

mener, at dette giver et bedre sammenligningsgrundlag med bankaktionærernes 

afkast, da kurserne for bankerne fra Datastream også er justeret for 

udbyttebetalinger og eventuelle aktiesplits. Her er det højeste niveau for OMX

ge fra 11. oktober 2007, hvor indekset lå på kurs 294,7 i 

forhold til indeks 100 ultimo 2001. Det ses ved en sammenligning med markedet, at 

alle tre grupper af banker ligger højere end markedet indtil det sidste kvartal af 

2008. Det har således været en forholdsvis god investering at investere i de udvalgte 

banker indtil sidste kvartal af 2008. Det bemærkes i øvrigt, at de ”sunde” banker i 

gruppe 1 i gennemsnit har ligget højere end markedet de seneste år set over den 

tiårige periode, og det understreger således argumentet om, at bankerne i denne 

gruppe er kommet godt gennem krisen.  

(for større version se bilag 2) 

Bankerne i gruppe 1 er som nævnt de banker, der har valgt at takke nej til statens 

tilbud om kapitalindskud, og er de banker, der har vurderet, at de har et 

tilstrækkeligt kapitalberedskab og dermed ikke risikerer at falde for solvenskravet i 

lov om finansiel virksomheds § 124, stk. 2. 

bemærkes, at alle banker i gruppen undtagen Lån og Spar Bank har 

klaret sig bedre end markedet, hvis man ser på aktiens bevægelser i perioden tilbage 
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mener, at dette giver et bedre sammenligningsgrundlag med bankaktionærernes 

afkast, da kurserne for bankerne fra Datastream også er justeret for 

udbyttebetalinger og eventuelle aktiesplits. Her er det højeste niveau for OMX-

ge fra 11. oktober 2007, hvor indekset lå på kurs 294,7 i 

forhold til indeks 100 ultimo 2001. Det ses ved en sammenligning med markedet, at 

alle tre grupper af banker ligger højere end markedet indtil det sidste kvartal af 

rholdsvis god investering at investere i de udvalgte 

banker indtil sidste kvartal af 2008. Det bemærkes i øvrigt, at de ”sunde” banker i 

gruppe 1 i gennemsnit har ligget højere end markedet de seneste år set over den 

ledes argumentet om, at bankerne i denne 

 

Bankerne i gruppe 1 er som nævnt de banker, der har valgt at takke nej til statens 

tilbud om kapitalindskud, og er de banker, der har vurderet, at de har et 

tilstrækkeligt kapitalberedskab og dermed ikke risikerer at falde for solvenskravet i 

n undtagen Lån og Spar Bank har 

klaret sig bedre end markedet, hvis man ser på aktiens bevægelser i perioden tilbage 
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5.5.2 Banker i gruppe 2 

Figur 9 - Kurser fra Datastream (for større version se bilag 

Gruppe 2 er den gruppe ba

størrelsesmæssigt målt på markedsværdien, og på

internationalt orienteret. Aktiekursernes bevægelse i perioden ligner bankerne i 

gruppe 1 mere, dog ser gruppe 2

1-bankernes kurser med kraftigere stigninger og ligeledes kraftigere fald. Dette er 

også tilfældet, som det fremgår nedenfor i afsnit 

5.5.3 Banker i gruppe 3 

Det fremgår tydeligt af figur 

gennemsnitlige vækst i aktiekursen, og at den gennemsnitlige aktiekurs i gruppe 3 

har været helt oppe i indeks 1061 tilbage i maj 2007. Banker i gruppe 3 havde 

således i gennemsnit mere end tidoblet deres aktiekurs i forhold til ulti

kraftige vækst fremgår også af nedenstående figur, hvor værdiaksen går op til indeks 

2500. For de to andre grupper af banker

til indeks 900. 

Cand.merc.jur 

Kurser fra Datastream (for større version se bilag 2) 

Gruppe 2 er den gruppe banker, hvor der er størst forskel på bankerne 

størrelsesmæssigt målt på markedsværdien, og på, om banken er lokalt eller 

internationalt orienteret. Aktiekursernes bevægelse i perioden ligner bankerne i 

gruppe 1 mere, dog ser gruppe 2-bankernes aktiekurser mere volatile ud end gruppe 

bankernes kurser med kraftigere stigninger og ligeledes kraftigere fald. Dette er 

også tilfældet, som det fremgår nedenfor i afsnit 5.5.4. 

Det fremgår tydeligt af figur 7, at bankerne i grupper 3 har haft den klart største 

gennemsnitlige vækst i aktiekursen, og at den gennemsnitlige aktiekurs i gruppe 3 

har været helt oppe i indeks 1061 tilbage i maj 2007. Banker i gruppe 3 havde 

således i gennemsnit mere end tidoblet deres aktiekurs i forhold til ulti

kraftige vækst fremgår også af nedenstående figur, hvor værdiaksen går op til indeks 

r de to andre grupper af banker går indeks på værdiaksen i figurerne kun op 
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nker, hvor der er størst forskel på bankerne 

om banken er lokalt eller 

internationalt orienteret. Aktiekursernes bevægelse i perioden ligner bankerne i 

ere volatile ud end gruppe 

bankernes kurser med kraftigere stigninger og ligeledes kraftigere fald. Dette er 

haft den klart største 

gennemsnitlige vækst i aktiekursen, og at den gennemsnitlige aktiekurs i gruppe 3 

har været helt oppe i indeks 1061 tilbage i maj 2007. Banker i gruppe 3 havde 

således i gennemsnit mere end tidoblet deres aktiekurs i forhold til ultimo 2001. Den 

kraftige vækst fremgår også af nedenstående figur, hvor værdiaksen går op til indeks 

går indeks på værdiaksen i figurerne kun op 
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Figur 10 - Kurser fra Datastream (for større version se 

Af figur 10 fremgår det, at inden

gennemsnittet op, da de startede med en aktiekurs helt nede på 2,05 kr. per aktie, 

men var helt oppe at vende på en pris på 46,4 kr. per aktie den 2. juni 2007

Udelader man Bonusbanken fra gruppe 3, er det højeste gennemsnitlige 

indeksniveau oppe i 838,7 den 30. april 2007, altså voksede kurserne i gruppe 3 til et 

niveau i gennemsnit 8 gange højere end kursernes niveau i ultimo 2001, hvis man ser 

bort fra Bonusbanken.   

Det bemærkes, at den nu lukkede Ebh Banks vækst i aktiekursen toppede senere end 

de andre banker, og at Roskilde Bank, som nok er den bank, der har fået mest fokus i 

medierne, ikke var den bank med den største vækst i aktiekursen i perioden. 

I løbet af samme tidsrum var det højeste niveau, alle aktier på OMX

oppe i, kun knap tre gange af niveauet ultimo 2001. Aktionærer i bankerne i gruppe 

3 har dermed kunne se en massiv vækst i aktiekurserne indtil efteråret 2007, hvor 

kurserne begyndte deres fald for at styrte mod afgrunden i efteråret 2008, og en 

investering i en af bankerne i gruppe 3 har set indbringende ud for en investor, som 

har fulgt aktierne i samme periode som i undersøgelsen op til efteråret 2008. 

Opsummerende må det siges, at 

af krisen også er de aktier, der steg mest i perioden op til krisen. For investorer, der 

                                                     
74 Se bilag 2. 
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Kurser fra Datastream (for større version se bilag 2) 

fremgår det, at inden for gruppen var det især Bonusbanken, der trak 

gennemsnittet op, da de startede med en aktiekurs helt nede på 2,05 kr. per aktie, 

men var helt oppe at vende på en pris på 46,4 kr. per aktie den 2. juni 2007

ader man Bonusbanken fra gruppe 3, er det højeste gennemsnitlige 

indeksniveau oppe i 838,7 den 30. april 2007, altså voksede kurserne i gruppe 3 til et 

niveau i gennemsnit 8 gange højere end kursernes niveau i ultimo 2001, hvis man ser 

Det bemærkes, at den nu lukkede Ebh Banks vækst i aktiekursen toppede senere end 

de andre banker, og at Roskilde Bank, som nok er den bank, der har fået mest fokus i 

medierne, ikke var den bank med den største vækst i aktiekursen i perioden. 

f samme tidsrum var det højeste niveau, alle aktier på OMX

oppe i, kun knap tre gange af niveauet ultimo 2001. Aktionærer i bankerne i gruppe 

3 har dermed kunne se en massiv vækst i aktiekurserne indtil efteråret 2007, hvor 

eres fald for at styrte mod afgrunden i efteråret 2008, og en 

investering i en af bankerne i gruppe 3 har set indbringende ud for en investor, som 

har fulgt aktierne i samme periode som i undersøgelsen op til efteråret 2008. 

Opsummerende må det siges, at bankaktierne for de banker, der blev hårdest ramt 

af krisen også er de aktier, der steg mest i perioden op til krisen. For investorer, der 
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for gruppen var det især Bonusbanken, der trak 

gennemsnittet op, da de startede med en aktiekurs helt nede på 2,05 kr. per aktie, 

men var helt oppe at vende på en pris på 46,4 kr. per aktie den 2. juni 200774. 

ader man Bonusbanken fra gruppe 3, er det højeste gennemsnitlige 

indeksniveau oppe i 838,7 den 30. april 2007, altså voksede kurserne i gruppe 3 til et 

niveau i gennemsnit 8 gange højere end kursernes niveau i ultimo 2001, hvis man ser 

Det bemærkes, at den nu lukkede Ebh Banks vækst i aktiekursen toppede senere end 

de andre banker, og at Roskilde Bank, som nok er den bank, der har fået mest fokus i 

medierne, ikke var den bank med den største vækst i aktiekursen i perioden.  

f samme tidsrum var det højeste niveau, alle aktier på OMX-indekset var 

oppe i, kun knap tre gange af niveauet ultimo 2001. Aktionærer i bankerne i gruppe 

3 har dermed kunne se en massiv vækst i aktiekurserne indtil efteråret 2007, hvor 

eres fald for at styrte mod afgrunden i efteråret 2008, og en 

investering i en af bankerne i gruppe 3 har set indbringende ud for en investor, som 

har fulgt aktierne i samme periode som i undersøgelsen op til efteråret 2008.  

bankaktierne for de banker, der blev hårdest ramt 

af krisen også er de aktier, der steg mest i perioden op til krisen. For investorer, der 
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ønsker at spekulere i aktierne med det formål at opnå kortsigtet profit, har aktierne 

således virket som nogle ganske indbringende aktier. Det er således muligt, at de 

hårdest ramte banker har tiltrukket flere spekulerende aktionærer end aktionærer, 

der har ønsket langsigtet vækst.  I denne periode efter krisen er det tydeligt, at der 

ikke har været tale om en langsigtet vækst, men måske nærmere, at væksten er tegn 

på en spekulativ boble i banksektoren.  

 

5.5.4 Volatiliteten i aktiekurserne 

 

Sammenligner man volatiliteten på aktiekurserne målt i standardafvigelsen på 

bankaktiernes ugentlige afkast, finder man følgende resultater: 

 

Gruppe 1 Standardafv. 

LÅN & SPAR BANK: 1,39% 
NORDJYSKE BANK: 2,92% 
NØRRESUNDBY BANK: 2,76% 
RINGKJØBING LANDBOBANK: 3,94% 
SYDBANK: 4,20% 

Gennemsnit: 3,04% 

  

Gruppe 2 Standardafv. 

AMAGERBANKEN: 9,16% 
DANSKE BANK: 4,94% 
DIBA BANK: 4,72% 
JYSKE BANK: 4,17% 
MAX BANK: 5,41% 

Gennemsnit: 5,68% 

  

Gruppe 3 Standardafv. 

BONUSBANKEN: 5,50% 
EBH BANK: 4,57% 
FORSTÆDERNES BANK: 5,00% 
ROSKILDE BANK: 4,46% 
SKÆLSKØR BANK: 4,69% 

Gennemsnit: 4,84% 

  

OMXC: 2,78% 
Tabel 5 
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Afkast er beregnet som �� = ������	
���	 , hvor r er afkast, P er prisen i perioden t. 

og standardafvigelsen beregnet som 
 = ��(�����)�
��� , hvor n er antal observationer. 

Det fremgår således, at bankerne i gruppe 2 er de banker med den gennemsnitlige 

største volatilitet i de ugentlige afkast, hvilket betyder, at denne gruppes aktiekurser 

har haft de største udsving i forhold til det gennemsnitlige afkast i perioden 

14/12/2001 til 01/04/2010. Til sammenligning er markedets standardafvigelse 

markant lavere med en standardafvigelse på 2,78%.  Det viser sig altså, at alle banker 

undtagen Lån og Spar Bank og Nørresundby Bank har været investeringer med 

højere risiko end markedet, hvilket også er forventet, da man ved investering i 

markedet bortdiversificerer den usystematiske risiko. Ydermere bemærkes det, at 

bankerne i gruppe 1, der har klaret sig bedst gennem krisen, har haft den laveste 

volatilitet i ugentlig afkast, men at bankerne i gruppe 2 og 3 har haft en rimelig ens 

volatilitet. Kun Amagerbanken i gruppe 2 skiller sig ud med en meget høj 

standardafvigelse i de ugentlige afkast.  

Det er således tydeligt, at investering i bankaktier har været en risikabel affære for 

investorerne, og dette gælder særligt for de banker, der enten er gået ned eller har 

haft brug for statshjælp. Aktier med høj risiko giver mulighed for at tiltrække 

risikoivrige spekulanter, der søger mulighederne for at sikre sig store afkast på deres 

investeringer i løbet af kort tid, og det er muligt, at disse banker dermed har 

tiltrukket flere spekulerende aktionærer. Omvendt kunne de stabile afkast i de 

veldrevne banker være et tegn på, at disse bankers aktionærer foretrak stabil og 

langsigtet vækst med mindre, men mere stabile afkast.  

 

5.6 Sammenfatning på aktiekursanalysen 

 

Af ovenstående kan det opsummeres, at de banker, der har været i størst 

vanskeligheder, også er de banker, hvis aktiekurs er steget mest i de seneste 10 år. 

Dette fremgår klart af figur 7. Noget kunne tyde på, at disse banker har været ramt 

af spekulation, der således har presset aktiekursen op i et urealistisk niveau, og dette 

gælder i højere grad i de dårligst ledede end i de andre banker. Det er således 
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muligt, at både ledelse og aktionærer har tilskyndet til en jagt på kortsigtet profit 

gennem en drift med høj risiko.  

 

6. Væksten i bankerne 

 

I agency-teorien beskrives som nævnt de interessekonflikter, der kan opstå, når 

kontrol og ejerskab adskilles. En ofte angivet konflikt kan opstå, fordi agenten har 

interesse i ”empire building” og i at sikre sin egen position i selskabet på trods af, at 

dette måske ikke er i aktionærernes interesse75. Relateret til banksektoren i 

Danmark kunne dette være et fænomen, hvor ledelsen i en lokal bank er 

interesseret i den status, det giver at have været med til at få en mindre bank 

forankret i lokalområdet til at vokse og blive en landsdækkende bank med store 

kunder. En voldsom vækst i bankernes forretningsomfang i de danske banker har da 

også ofte fået en stor del af skylden for finanskrisen af kommentatorer76. Det skal 

derfor undersøges, om ledelsen af de danske banker har fulgt en uhensigtsmæssig 

vækststrategi, som altså kan være indikator på, at ledelsen har fulgt egne interesser, 

og at der er agency-problemer i de udvalgte banker. Det kan ikke udelukkes, at 

væksten i de danske banker ligeledes har fundet sted i de banker med god ledelse og 

dermed ikke har været en direkte årsag til, at det er gået så dårligt for bankerne i 

gruppe 3. Derfor skal bankernes vækst i perioden 2000-2010 undersøges.   

 

                                                      
75 Dette fænomen blev allerede beskrevet af Berle og Means (1932), s. 123-124, og problemet er 
også behandlet i Møller og Nielsen (2004), s. 65-66. 
76 Bechmann og Raaballe (2009), s. 5 og Andersen og Østrup (2009), s. 165-166. 
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6.1 Bankernes udlån i perioden 2000-2010 

 

 

Figur 11 - Data er fra årsrapporter 

 En ofte angivet medårsag til bankernes vanskeligheder er som nævnt i forrige afsnit 

bankernes udlånsvækst i perioden 2000-2007. Højkonjunkturen i økonomien 

generelt betød, at der var masser af likviditet på markedet, og en forventning om, at 

stigningen i ejendomspriser ville fortsætte, gjorde, at bankerne ikke var bange for at 

låne ud til store projekter, særligt i ejendomssektoren. Grunden til, at den store 

vækst i udlån blev et problem, var, at hvis indlånene ikke kunne følge med, ville der 

blive skabt et stort indlånsunderskud, og disse store indlånsunderskud skulle så 

finansieres af andre pengeinstitutter. Så længe højkonjunkturen fortsatte, var det 

ikke noget problem, men efter de første pengeinstitutter gik ned, frøs interbank-

markedet til, og bankerne kunne ikke længere finansiere deres indlånsunderskud77.  

Som det ses i figur 11 havde bankerne i gruppe 3 en klart højere gennemsnitlig 

udlånsvækst end bankerne i de andre grupper i perioden 2000-2007. 

Dette kunne altså tyde på, at bankerne i gruppe 3 har haft for stor 

ekspansionsvækst, og at udlånsvæksten har været en faktor, der har haft betydning 

for disse bankers vanskeligheder efterfølgende. Ser man på bankerne i gruppe 3 

                                                      
77 Se Bechmann og Raaballe (2008), s. 9. 
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enkeltvis, er det særligt Bonusbanken og Roskilde Bank, der har haft den største 

udlånsvækst, og Skælskør Bank har haft en mindre udlånsvækst end de andre banker 

i gruppen78.  

Udlånsvækst og ekspansion er ikke nødvendigvis dårligt og tegn på dårlig corporate 

governance, såfremt ekspansionen skyldes god bankvirksomhed. Det er jo også en 

mulighed, at en bank simpelthen ekspanderer, fordi banken er en succes, og at 

ledelsen af banken blot er dygtig. Derfor skal ekspansionen i udlån ses i 

sammenhæng med andre faktorer, før det kan konkluderes endeligt, at bankledelsen 

har handlet i egen interesse, og at der er et særligt agency-problem i bankerne. 

 

6.2 Bankernes indlån i perioden 2000-2010 

 

Når en bank låner penge ud til sine kunder, kan den gøre dette enten ved at låne ud 

af de midler, som banken har fået ind i indlån, eller også kan den finansiere lånene 

ved selv at optage lån på interbank-markedet. En stigning i indlån betyder, at banken 

har fået flere kunder, der sætter deres penge i banken, eller at nuværende kunder 

sætter flere penge i banken. Dette skaber likviditet for banken, hvilket normalt er 

positivt. Som nævnt angiver Bechmann og Raaballe også som en årsag til krisen, at 

bankerne i årene op til krisen har opbygget et indlånsunderskud ved at låne flere 

penge ud, end de har fået ind som indlån, og at dette fik banker til at gå under, da de 

ved fastfrysningen af interbank-markedet ikke kunne få refinansieret disse udlån79. 

Bankernes ekspansion i udlån skal derfor ses i forbindelse med væksten i indlån.  

                                                      
78 Der henvises til bilag 5 for udlånsvæksten i de enkelte banker.  
79 Bechmann og Raaballe (2009), s. 5. 
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Figur 12 - Data er fra årsrapporter 

Som det ses af ovenstående figur, er bankerne i gruppe 3 de banker med den største 

vækst i indlån. Bankerne i gruppe 3, der objektivt set har klaret sig dårligst, har altså 

haft den største vækst i indlån, hvorimod de banker, der har klaret sig bedst, har haft 

den mindste vækst i indlån. Så kan man spørge sig selv, om disse resultater viser, at 

en vækst i indlån er en dårlig ting? Til dette må svaret være, at det kommer an på, 

hvordan denne vækst i indlån er opnået, men almindeligvis er indlån en billigere 

måde at finansiere sig på i forhold til at optage lån på interbank-markedet. Hvis 

indlånsvæksten er opnået ved at give for fordelagtige betingelser til kunderne, er 

indlånsvæksten måske ikke udelukkende positivt.  

De dårligst ledede banker har således både haft den største vækst i udlån og i indlån. 

Interessant bliver det, når det undersøges, om væksten i indlån har kunnet følge 

med væksten i udlån. 
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Figur 13 - Data er fra årsrapporter 

Ser man på indlån i forhold til udlån, kan man se, at alle bankernes udlån er steget i 

forhold til indlånene i perioden 2000-2007. Det gælder for alle tre grupper af banker, 

at indlånsunderskuddet steg kraftigt i perioden 2005-2007, og det fremgår af tallene, 

at bankerne i gruppe 2 har haft et større indlånsunderskud end de andre banker. 

Dette kan dog skyldes, at bankerne i gruppe 2 er større banker end bankerne i de 

andre grupper80. Det gælder for de større banker, at de er internationalt orienterede 

og derfor har nemmere ved at finansiere sig på interbank-markedet, og derfor kan 

de have forladt sig på at finansiere sig den vej frem for gennem indlån. 

Sammenligner man blot bankerne i gruppe 1 med bankerne i gruppe 3, hvor den 

gennemsnitlige størrelse af bankerne målt i markedsværdi er mere ens, fremgår det, 

at gruppe 3 bankerne har haft større vækst i indlånsunderskuddet end bankerne i 

den bedste gruppe, og dette særligt har fundet sted i perioden 2004-2007. Noget 

kunne derfor tyde på, at bankerne i gruppe 3 har haft en for kraftig ekspansion både 

i indlån og udlån, og hvor indlånene ikke helt har kunnet følge med. Desuden skal 

det igen nævnes, at en vækst i indlån ikke altid skal ses som positivt, såfremt en bank 

giver for gode vilkår til sine kunder for på den måde at vokse. Vækst i indlån er kun 

positivt, såfremt banken er i stand til at tjene penge til sine aktionærer, og at årets 

resultat således vokser tilsvarende med forretningsomfanget. 

                                                      
80 Se tabel 4. 
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6.4 Bankernes indtjening 

 

I det følgende undersøges dermed bankernes indtjening for at se, om de kraftigst 

voksende banker også har tjent penge til deres aktionærer.  

 

Figur 14 - Data er fra bankernes årsrapporter 2003-2009 

Det fremgår af figur 14, at bankerne i gruppe 3 har haft den laveste indtjening per 

aktie af de tre grupper. Gruppe 1 har haft en højere indtjening per aktie end de 

andre grupper, men ser man nærmere på tallene, fremgår det, at det i hovedsagen 

skyldes Ringkjøbing Landbobank, der har haft en høj indtjening per aktie i hele 

perioden. Udelukkes banken fra gruppen, finder man, at gruppe 2 ligger højest81. Det 

er dog klart, at bankerne i gruppe 3 ligger lavest, og at væksten i bankerne således 

ikke er fulgt op af en tilsvarende stigning i indtjening til aktionærerne. Dette er en 

indikation på, at væksten i bankerne skyldes agency-problemer, da netop en 

uhensigtsmæssig vækst er et symptom på et agency-problem82. 

 

                                                      
81 Udviklingen i de enkelte bankers indtjening per aktie er vist i bilag 6, hvor også resultatet af 
udelukkelsen af Ringkjøbing Landbobank er vist.  
82 Se afsnit ”6. Væksten i bankerne”. 
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6.4.1 Indtjeningen som faktor til vurdering af ledelsen 

 

Der er altid stor fokus på indtjeningen i bankerne. Det antages ofte, at hvis en bank 

kan tjene penge, må ledelsen være dygtig, og den må lede banken i 

overensstemmelse med aktionærernes interesser83. Investorer og analytikere 

fokuserer derfor ofte på indtjeningskvantiteten: Hvis den rapporterede indtjening 

overstiger forventningerne, stiger aktiekursen, og omvendt hvis indtjeningen er 

lavere end forventet, vil kursen som langt overvejende hovedregel falde. Imidlertid 

skal man være klar over, at det gælder for bankerne, som det gør for alle selskaber, 

at indtjeningen ikke altid kan bruges som vurderingsgrundlag. Ledelsen af et selskab 

har altid mulighed for at manipulere med indtjeningen, og incitamentet til dette kan 

have mange forskellige årsager84. Ledelsen af selskaber kan ønske at sprede 

indtjeningen ud, så driften ser mere stabil ud, eller de kan ønske at ”spare indtjening 

op” til dårligere tider ved at vente med at bogføre indtægter for at sikre deres stilling 

i selskabet. En ledelse kan desuden puste indtjeningen op inden aktieemissioner 

eller udnyttelse af options- eller bonusprogrammer, der afhænger af indtjeningen 

eller aktiekursen85. Endeligt kan skatteforhold også give incitament til at manipulere 

med indtjeningen. I banker har ledelsen på tilsvarende måde et  frirum til at justere 

indtjeningen, og det er muligt, at dette er et fænomen, der særligt nemt kan ske i 

banksektoren86. Dette bunder igen i det grundlæggende element ved 

bankvirksomhed. Banker kan forholdsvist enkelt skabe en indtjening ved at give 

kredit til virksomheder og borgere. Ved indgåelse af selve aftalen generes der 

indtjening ved oprettelsesgebyrer og renteindtægter, der bliver betalt i starten af 

låneforholdet. Omkostningerne kommer imidlertid først senere, hvis lånene ikke 

bliver betalt, eller hvis markedsforholdene ændrer sig, så en indgået aftale for 

banken bliver relativt dårligere end ved indgåelsestidspunktet. Derfor kan en bank 

                                                      
83 Se eksempelvis de positive udtalelser om Roskilde Banks ledelse fra bankekspert Bjarne Jensen 
fra BJ Consult i ”Børsen, 16. august 2006” efter banken aflagde et regnskab med høje nøgletal. 
For andre lignende eksempler se ”Børsen, 12. august 2005” og ”Børsen, 21. oktober 2005”. 
84 Begrebet betegnes som ”earnings management”, og et glimrende overblik over begrebet gives i 
en artikel af Healy og Wahlen (1998).  
85 Selvfølgelig på grund af den positive sammenhæng mellem indtjeningen og aktiekursen, der 
normalt eksisterer. 
86 Se eksempelvis Østrup (2008), s. 42 
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puste sin indtjening op ved at ekspandere på udlånssiden, hvorefter regningen først 

kommer senere i form af nedskrivninger på udlån. Manipuleringen med indtjeningen 

kan således særligt gøres med posten ”nedskrivninger på udlån”87, da der netop i 

spørgsmålet om, hvornår et engagement med en kunde må betragtes som et tab, er 

overladt et stort skøn til ledelsen88. 

Derfor er det interessant at se på, hvordan denne post har udviklet sig for de danske 

banker, da dette vil understrege påstanden om, at der er tegn på agency-problemer i 

de udvalgte banker. 

 

6.5 Nedskrivninger 

 

 

Figur 15 – Nedskrivninger ud af samlede udlån – Gruppegennemsnit. Alle tal er fra bankernes årsrapporter. 

Ovenstående figur kræver en uddybende forklaring. Figuren viser bankernes 

nedskrivninger som procent af de samlede udlån samlet i grupperne. For gruppe 3 

gælder det, at tallet for 2008 er uden Bonusbanken og Roskilde Bank, da disse 

banker ikke havde udlån i 2008 grundet deres vanskeligheder, og at der slet ikke er 

                                                      
87 Cornett, McNutt og Tehranian (2009), s. 2 
88 Ifølge IAS 39, afsnit 59 skal bankerne nedskrive på udlån, når ”[…] der er klar indikation 
(objective evidence) af værdiforringelse som følge af en eller flere begivenheder, som er indtruffet 
efter første indregning af aktivet og den tabsgivende begivenhed (eller begivenheder) har en 
virkning på de skønnede fremtidige pengestrømme fra det finansielle aktiv eller gruppen af 
finansielle aktiver, som kan skønnes pålideligt.”. Ledelsen har dermed et skøn i vurderingen af, 
hvornår der er ”klar indikation”. 
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tal for gruppe 3 i 2009, da kun Skælskør Bank afgav et almindeligt årsregnskab for 

dette regnskabsår.  

Bankerne i gruppe 1 har klart haft de laveste nedskrivninger i forhold til deres udlån 

af alle grupperne i hele perioden. Dette kunne tyde på, at disse banker har haft en 

bedre kreditpolitik og dermed har haft bedre debitorer end bankerne i de andre 

grupper. Bankerne i gruppe 2 og 3 har haft nogenlunde samme mønster i 

nedskrivninger i forhold til udlån, men efter 2. halvår af 2006 stiger bankerne i 

gruppe 3s nedskrivningsprocent kraftigt. I 2008 nedskriver alle banker i gruppe 3 

undtagen Skælskør Bank enorme beløb som tab på udlån, hvorfor grafen tager en 

himmelflugt. Eksempelvis nedskriver Ebh Bank med 1,8 mia. kr., hvilket svarer til 

34,34 % af de samlede udlån. Her er altså tydelige tegn på, at bankledelserne ikke 

har haft en ordentlig kreditpolitik, og at der er blevet ydet lån til usikre kunder.  

Som opsummering kan det nævnes, at de dårligt ledede banker har haft store 

nedskrivninger, hvilket er et tegn på, at ledelsen har ønsket en stor vækst. 

Undersøgelsen indikerer, at en lemfældig kreditpolitik, hvor der er ydet lån til 

højrisikoprojekter, har været måden at opnå denne vækst på. 

 

7. Delkonklusion på undersøgelsen 

 

Undersøgelsen af de udvalgte danske banker viser, at de banker med størst 

vanskeligheder har vist tegn på, at ledelsen af bankerne har svigtet. Der er ikke 

handlet i aktionærernes interesse, og bankerne har vist tegn på, at ledelsen har lidt 

af en ”vækst-syge”, som traditionelt beskrives som en af risiciene ved separationen 

mellem ejerskab og kontrol89. De dårligst ledede banker er også de banker med den 

største vækst, men denne vækst er opnået ved en lemfældig kreditpolitik, som viser 

sig gennem det store behov for nedskrivninger i de senere år, og væksten er ikke 

fulgt op af en højere indtjening. Alle resultater i undersøgelsen er fundet i bankernes 

årsrapporter og anden information, som alle aktionærer har mulighed for at skaffe, 

så aktionærer i bankerne har haft samme mulighed for at vurdere, om ledelsen i 

deres bank har gjort et tilstrækkeligt godt stykke arbejde. Ud fra hvad der er fundet i 

                                                      
89 Se Shleifer og Vishny (1997), s. 742-743. 
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fremstillingens undersøgelse, er det dermed rimeligt at betvivle, om ledelsen af 

bankerne i gruppe 2 og 3 har drevet bankerne fornuftigt. Læser man advokaterne 

Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerres redegørelser90 er det ligeledes 

tydeligt, at advokaternes holdning er, at bankledelserne ikke har drevet bankerne 

fornuftigt og forsvarligt. Af ovenstående kan det konkluderes, at der er indikationer 

på, at der er væsentlige corporate governance-problemer i bankerne, og at ledelsen 

har haft for frie hænder til at handle i deres egen interesse. Dette burde være 

aktionærerne være sikret mod gennem et effektivt kontrolsystem som omtalt i 

fremstillingens afsnit 2.2. I det følgende skal omfanget af aktionærkontrol i bankerne 

derfor undersøges.  

 

8. Aktionærindflydelse i de udvalgte banker 

 

Hvis aktionærerne ikke mener, at selskabet, de ejer aktier i, bliver drevet korrekt, har 

de i teorien forskellige muligheder for at gøre deres indflydelse gældende, så de kan 

få ændret bankens strategi og eventuelt få udskiftet en ledelse, som ikke ønsker at 

følge aktionærernes ønsker. Som det vil blive vist senere, kan det dog ofte være 

mere end svært for hovedparten af bankaktionærerne at påvirke beslutninger i 

bankerne. I det følgende undersøges det, hvilken indflydelse aktionærerne har i de 

udvalgte banker.  

Som nævnt i afsnit 4.1 er stemmeretten på generalforsamlingen den vigtigste 

formelle ret, en aktionær har. Endvidere er valget af bestyrelsesmedlemmer en af de 

vigtigste beslutninger, der kan stemmes om på generalforsamlingen. Det gælder 

generelt for aktieselskaber, at generalforsamlingen skal vælge flertallet af 

bestyrelsen, jf. selskabslovens § 120, stk. 1. For at blive valgt på generalforsamlingen 

kræves der simpelt stemmeflertal, jf. § 105, stk. 1, 3. pkt.. Aktionærerne kan på 

generalforsamlingen til hver en tid afsætte generalforsamlingsvalgte medlemmer af 

bestyrelsen, jf. § 121, stk. 1, 3. pkt., og i teorien har aktionærerne således stor 

mulighed for at gøre deres indflydelse gældende, hvis de er utilfredse med, hvordan 

ledelsen driver selskabet. For bankerne må denne udtalelse modificeres en smule, da 

                                                      
90 Se Skipper-Pedersen og Stenbjerre (2009a) og (2009b). 
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lov om finansiel virksomhed giver bankerne mulighed for at etablere et 

repræsentantskab, som gives kompetence til at udfylde de roller, som normalt er 

tillagt generalforsamlingen. Dermed fratages aktionærerne en vigtig måde at 

disciplinere ledelsen på. 

 

8.1 Repræsentantskabernes rolle i bankerne 

 

De danske banker benytter sig i høj grad af repræsentantskaber, som er et indskudt 

selskabsorgan mellem generalforsamlingen og bestyrelsen. I den almindelige 

selskabsret er bestemmelserne i aktieselskabsloven om repræsentantskaber 

erstattet med reglerne om det i dansk ret nye tilsynsråd i selskabsloven91. For 

finansielle virksomheder gælder imidlertid reglerne i lov om finansiel virksomhed, 

der i § 69 fastslår, at bankerne kan etablere et repræsentantskab til varetagelse af 

bestemte i vedtægterne angivne opgaver, herunder valg til bestyrelse. Tanken bag 

repræsentantskaberne er god: Da bestyrelserne i bankerne inddrages mere i det 

daglige arbejde, fx med bevilling af kreditter92, kan det være hensigtsmæssigt for 

bankerne at have et repræsentantskab, der fungerer som et tilsyn med den daglige 

ledelse – en rolle, som bestyrelsen ikke kan udfylde, når den selv spiller en så stor del 

i ledelsen af banken. Repræsentantskabet skal således fungere som et objektivt, 

tilbagetrukket tilsynsorgan bestående af aktionærer, der ønsker at kunne kontrollere 

ledelsen93. I finansielle virksomheder er det muligt rimeligt frit at fastlægge 

repræsentantskabets kompetence i vedtægterne. Udover som nævnt i 

bestemmelsen at lade repræsentantskabet vælge bestyrelsen kan der være tale om, 

at man pålægger ledelsen en egentlig pligt til at høre repræsentantskabet, inden der 

tages større beslutninger. Der kan endvidere være krav om, at repræsentantskabet 

tiltræder vedtægtsændringer, inden de kan vedtages94. Opsummerende er der tale 

                                                      
91 Se betænkning nr. 1498, 2008, ”Modernisering af selskabsretten”, s. 316-317.   
92 Se lovbemærkninger til ”L171 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om 
finansiel virksomhed og forskellige andre love”, FT samling 2008-2009, pkt. 2.5.2 om ændringer i 
andre love. 
93 Se i øvrigt Andersen og Schaumburg-Müller (2010), s. 207. 
94 Se eksempelvis vedtægterne for Nørresundby Bank, hvor § 15, stk. 3 lader repræsentantskabet 
efter indstilling fra bestyrelsen tage beslutning om forelæggelse af forslag til vedtægtsændringer 
på generalforsamlingen. 
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om et organ, der skal føre tilsyn med bestyrelsen og direktionen, når nu bestyrelsen 

selv deltager så meget i ledelsen, som det er tilfældet i bankerne. Så vidt så godt. I 

den tidligere regulering af repræsentantskaber i ikke-finansielle virksomheder i 

aktieselskabsloven fandtes der et forbud mod personsammenfald mellem 

repræsentantskabet og bestyrelsen og direktionen i lovens § 59, stk. 2, 2. pkt.. En 

tilsvarende bestemmelse findes imidlertid ikke for de finansielle virksomheder, og 

dette betyder, at der på den måde kan være personsammenfald mellem tilsynet og 

dem, der føres tilsyn med95. Dette virker i mine øjne ikke hensigtsmæssigt, men lyder 

nærmere som den gamle floskel om at sætte ulven til at vogte får. Hvis man fratager 

generalforsamlingen muligheden for at vælge bestyrelsen, men derimod overlader 

det til de samme personer i bestyrelsen selv at udpege sine medlemmer, så blokerer 

man for den vigtige aktionærkontrol nævnt i afsnit 2.2, der skal sikre, at banker 

drives i aktionærernes og i de andre interessenters interesse. Andersen og 

Schaumburg-Müller nævner da også, at tilstedeværelsen af et repræsentantskab i 

visse tilfælde kan udvande aktionærindflydelsen på bestyrelsen96, men kommer ikke 

nærmere ind på betydningen af dette. I betænkningen afgivet i forbindelse med 

reformen af selskabsloven nævnes intet om denne problemstilling, blot at der kan 

være personsammenfald, og at der gælder de samme ansvarsregler for 

repræsentantskabet som for medlemmer af bestyrelsen97.  

De udvalgte banker anvender i stor grad repræsentantskaber, og det er banker på 

tværs af grupperne 1-3. Følgende resultater er fundet i bankernes årsrapporter for 

2007, hvor alle banker stadig var i drift:  

                                                      
95 Eksempelvis fastslår Nørresundby Banks vedtægter, at repræsentantskabet selv vælger sin 
formand og næstformand, og disse samtidigt indtræder i bestyrelsen som henholdsvis formand 
og næstformand, jf. § 13, stk. 1.  
96 Andersen og Schaumburg-Müller (2010), s. 209. 
97 Se ”Betænkning nr. 1498, 2008”, s. 309.  
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31-12-
2007 Bank 

Har 
repræsentant-

skab 

Sammenfald mellem 
bestyrelse og 

repræsentantskab 

Repræsentantskab
et vælger 

bestyrelsen 
G

ru
p

p
e 

1 

Lån og Spar Bank Ja Nej Ja 

Nordjyske Bank Ja Nej Ja 

Nørresundby Bank Ja Ja Ja 

Ringkjøbing 
Landbobank 

Ja Nej Ja 

Sydbank Ja Nej Ja 

G
ru

p
p

e 
2 

Amagerbanken Ja Ja Ja 

Danske Bank Nej N/A N/A 

Diba Bank Ja Ja Ja 

Jyske Bank Ja Ja Ja 

Max Bank Nej N/A N/A 

G
ru

p
p

e 
3 

Bonusbanken Nej N/A N/A 

Ebh Bank Ja Nej Ja 

Forstædernes Bank Ja Ja Ja 

Roskilde Bank Nej N/A N/A 

Skælskør Bank Ja Ja Ja 

Tabel 6. Data er fra årsrapporter 2007 

Følgende resultater står ud: 10 ud af 15 banker benytter sig af at have et 

repræsentantskab, og i 6 ud af disse 10 banker er der personsammenfald mellem 

bestyrelsesformanden og formanden for repræsentantskabet. I alle 10 banker med 

repræsentantskab har repræsentantskabet kompetence til at vælge bestyrelsen –  

noget der i ikke-finansielle aktieselskaber er generalforsamlingens opgave. I gruppe 1 

anvender alle banker sig af et repræsentantskab, men i kun én af dem er der 

personsammenfald mellem bestyrelsesformanden og formanden for 

repræsentantskabet. I gruppe 2 har 3 ud af 3 banker med repræsentantskab 

personsammenfald, og i gruppe 3 er det 2 ud af 3 banker, der har 

personsammenfald. Denne store forekomst af repræsentantskaber kunne tyde på, at 

aktionærindflydelsen i alle de udvalgte banker er begrænset. Til gengæld viser 

undersøgelsen også, at de veldrevne banker i gruppe 1 alle anvender 

repræsentantskab, og dette kunne tyde på, at så længe der ikke er 

personsammenfald mellem de to selskabsorganer, kan tilstedeværelsen af et 

repræsentantskab være en positivt, hvis repræsentantskabet kan virke som et faktisk 

tilsynsorgan. Undersøgelsen viser ikke, at de dårligst drevet banker anvender 

repræsentantskaber i større grad end de andre grupper. Om dette så er, fordi det 
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ikke er nødvendigt for disse banker, fordi de har andre aktionærbegrænsende 

forhold, eller om anvendelsen af repræsentantskaber slet ikke har indflydelse på 

disse dårlige bankers forløb op til deres lukning, skal undersøges nærmere. I alt fald 

må det konkluderes, at den store udbredelse af repræsentantskaber i bankerne giver 

mulighed for, at aktionærernes indflydelse i bankerne kan være begrænset på et så 

væsentligt punkt som valg af bestyrelse. 

 

8.2 Afskedigelse af ledelsen 

 

Med ovenstående i baghovedet skal det undersøges, om aktionærerne har udøvet 

indflydelse og reageret på de dårlige resultater i bankerne under krisen ved at 

afskedige ledelsen. Jeg vil i denne del af undersøgelsen fokusere på bankerne i 

gruppe 2, da gruppe 3-bankerne som bekendt er gået ned, og aktionærerne i gruppe 

1-bankerne ikke har haft grund til at skulle afskedige deres ledelse. Ser man på 

bankerne i gruppe 2, der er kommet igennem krisen, men dog har været nødsaget til 

at søge om statsligt kapitalindskud i forbindelse med bankpakke II, tegner der sig et 

tydeligt billede: I kun én af bankerne har aktionærerne skiftet bestyrelsesformand i 

årene 2005-2009 på trods af, at disse banker har været i vanskeligheder. Diba Bank 

er den eneste af bankerne, der har skiftet bestyrelsesformand, og dette skete i 2009, 

da bestyrelsesformand Georg Knudsen valgte at gå på pension som 66-årig.  

  Skift i bestyrelsesformand 

Gruppe 2 2005-2009 

Amagerbanken Nej 

Danske Bank Nej 

Diba Bank Ja pga. pension 

Jyske Bank Nej 

Max Bank Nej 
Tabel 6 – Information er indsamlet i selskabernes årsrapporter og meddelelser til fondsbørsen. 

Dette resultat er på trods af, at mange af bankerne har været i vanskeligheder 

grundet store nedskrivninger som resultat af utilstrækkelig risikokontrol som vist i 

fremstillingens afsnit 6.5.  

Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse, jf. 

selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. Det er således bestyrelsens kompetence at 
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vælge en direktion, som kan varetage den daglige ledelse. Bestemmelsen regulerer 

ikke afskedigelsessituationen, men beføjelsen til at afskedige må ligge hos samme 

part, der har ansættelsesbeføjelsen, altså bestyrelsen98. Imidlertid må det forventes, 

at aktionærerne kan presse bestyrelsen til at afskedige en direktion, som 

aktionærerne er utilfredse med. Ellers skal bestyrelsen nok ikke selv forvente at 

kunne blive siddende i længere tid. På posten som administrerende 

direktør/ordførende direktør har der været en større udskiftning end på 

bestyrelsesformandsposten. Dette kunne tyde på, at aktionærerne havde presset 

bestyrelsen til at afskedige direktionen på grund af de dårlige resultater. Ser man 

imidlertid nærmere på udskiftningerne, fremgår det, at det ikke er tilfældet:  

  Skift i administrende direktør 

Gruppe 2 2005 2006 2007 2008 2009 

Amagerbanken Nej Nej Nej Ja (dødsfald) Nej 

Danske Bank Nej Nej Nej Nej Nej 

Diba Bank Nej Nej Ja pga. pension Nej Ja (Nyvalgt dir.) 

Jyske Bank Nej Nej Nej Nej Nej 

Max Bank Nej Nej Ja (opgør med best.) Nej Nej 
Tabel 7 – Information er taget fra bankernes årsrapporter og selskabsmeddelelser. 

 

Amagerbanken ansatte direktør Jørgen Brændstrup i 2008, da den daværende 

direktør Knud Christensen afgik ved døden efter kort tids sygdom99. Her var der 

således ikke tale om en afskedigelse på grund af dårlige resultater. Dette var 

umiddelbart heller ikke tilfældet i Diba Bank, hvor direktør Claus Schroll gik på 

pension som 64-årig efter 18 år på posten som adm. direktør. I Max Bank blev 

administrerende direktør Allan Weirup afskediget den 27. september 2007 efter en 

strid med bestyrelsen100. Allan Weirup ville sende bankens reklamebudget i licitation 

frem for som tidligere at lade opgaven gå til næstformand for bestyrelsen Mogens 

Dan Andersens eget reklamebureau. Noget tyder således på, at det ikke var, fordi 

direktøren ikke arbejdede for aktionærernes bedste, måske nærmere tværtimod. Til 

                                                      
98 Dette gælder ved valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 121, stk. 1, 3. pkt., at et 
medlem af bestyrelsen til enhver tid kan afsættes af den, som har valgt eller udpeget den 
pågældende.  
99 Se selskabsmeddelelse til Fondsbørsen fra Amagerbanken den 3. oktober 2008.  
100 Se ”Børsen, 26. januar 2008”. 
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bestyrelsens forsvar skal det nævnes, at bestyrelsesformand Hans Fossing Nielsen 

angav uenighed om den fremtidige strategi som årsag til afskedigelsen101.  

Som delkonklusion på undersøgelsen er der tegn på, at aktionærerne ikke har 

presset på for en udskiftning af hverken bestyrelse eller direktion i nogle af bankerne 

i gruppe 2, og noget kunne tyde på, at det i langt de fleste tilfælde er bestyrelse og 

direktion, der bestemmer i bankerne, og at aktionærindflydelsen er for begrænset i 

de danske banker.  

 

8.3 The Wall-Street Walk 

 

Aktionærer har altid en mulighed, hvis de er utilfredse med, hvordan det selskab, de 

er ejere i, bliver ledet – nemlig at gå ”the Wall Street-walk”, altså at sælge deres 

aktier. Hvis flere aktionærer sælger deres aktier, vil det presse aktiekursen ned, og 

dette har altid en disciplinerende effekt på enhver ledelse102. Jeg vil i det følgende 

undersøge, om det er muligt at vise, at aktionærerne i realiteten har forsøgt at 

anvende denne form for disciplinering, eller om de med deres passivitet stiltiende 

har accepteret bankledelsernes uhensigtsmæssige ledelsesform med den store 

vækst opnået gennem lån til debitorer, der senere resulterede i kraftige 

nedskrivninger med store tab til følge.  

En måde at undersøge aktionærernes reaktion er ved at se på nøgletallet 

Handel med aktien
Antal udbudte aktier. Dette tal viser, hvor meget der er handlet på bankens aktie som 

procentdel af, hvor mange aktier banken har udstedt. Nævneren i nøgletallet er 

selvsagt taget med, da man ellers naturligvis ville finde, at en bank med mange 

udbudte aktier vil blive handlet mere end en bank med få udbudte aktier. Jeg har 

taget kursudviklingen for alle aktier på OMX Nasdaq-indekset med, så man kan 

sammenligne handelsmønstrene med den generelle kursudvikling.  

                                                      
101 Se “Børsen, 26. januar 2008”.  
102 Jf. diskussionen af markedet for kontrol i fremstillingens afsnit ” 

3. Særlige Corporate governance-aspekter i banksektoren”. 
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Figur 16 - Handel med aktierne over antal udbudte aktier. Sekundær akse viser kursniveauet for OMX-

indekset. 

Det fremgår af figuren, at bankerne i gruppe 2 klart bliver handlet mest.  

Til gengæld er de banker, der har klaret sig dårligst, samtidig de banker, der er 

handlet mindst. Der er således ikke tegn på, at bankaktionærerne har solgt ud af 

deres aktier, efter den dårlige ledelse burde have været klar for aktionærerne. Dette 

kan have flere årsager: Enten er der ingen, der har villet købe aktierne til den pris, 

aktionærerne har forlangt, eller også har aktionærerne ikke ønsket at sælge deres 

aktier. En forklaring på det sidste argument kunne være, at der er et stort 

sammenfald mellem kundegruppen og aktionærgruppen som resultat af, at mange 

af bankerne yder kundefordele til aktionærer. Dette bliver gennemgået i afsnit 9.4.  

 

9. Betydningen af ejerforhold for aktionærernes indflydelse 

 

Som beskrevet i afsnit 3.6 har aktionærerne det bedste incitament til at kontrollere 

ledelsen. Ejerforholdene i bankerne har stor betydning for, hvor meget indflydelse 

aktionærerne udøver. Dog er der stor forskel på, hvor meget indflydelse de i 

realiteten udøver, og dette kommer an på forskellige faktorer. Nogle af disse 

faktorer, der gør sig gældende i de udvalgte banker, er antallet af aktionærer, 

stemmeretsbegrænsninger og selve aktionær-sammensætningen. I de følgende 

afsnit undersøges disse ejerforhold i de udvalgte banker for at se, hvilken indflydelse 

ejerskabet af bankerne har på aktionærernes mulighed for at udøve deres 
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indflydelse. Først indledes dog med en diskussion af holdninger til 

ejerskabsstrukturen i de danske banker. 

 

9.1 Ejerskabsstrukturen i Danmark 

 

I Danmark og i de kontinentaleuropæiske lande generelt har ejerskabet af selskaber 

traditionelt været kendetegnet ved en høj ejerkoncentration, hvor det er familier, 

fonde eller udenlandske investorer, der har bestemmende indflydelse i 

selskaberne103. I en undersøgelse fra 1999 vises det, at mere end 70 pct. af de 350 

største koncerner organiseret som privatejede aktieselskaber i Danmark har en 

investor med dominerende eller bestemmende indflydelse104. Der er således en 

kraftig dominans af store investorer i dansk erhvervsliv, og disse investorer har 

således en tæt forbindelse til selskaberne. De har en stor interesse i, at selskaberne 

bliver drevet med langsigtet vækst som mål, og kan gennem deres indflydelse sørge 

for at ansætte en ledelse, der også arbejder for dette mål. Danske selskaber 

anvender tit en konstruktion med differentieret stemmeret, hvor opdelingen i A- og 

B-aktieklasser sikrer, at den dominerende investor kan bevare sin indflydelse over 

selskabet. For de danske banker ser billedet imidlertid anderledes ud. Som det vil 

blive vist nedenfor, er de danske banker kendetegnet ved, at der ofte ikke er en 

dominerende aktionær i banken, og at ejerskabet er forholdsvist spredt.  

 

9.2 Modvilje mod koncentreret ejerskab i bankerne 

 

Der har i banksektoren længe været en modvilje mod et koncentreret ejerskab både 

fra lovgivers side og fra bankernes side. Således indeholder lov om finansiel 

virksomhed et forbud mod opdelingen af aktier i forskellige klasser med forskellig 

stemmeværdi105, og bankerne kan således heller ikke udnytte den nyindførte 

mulighed for selskaber til at udstede stemmeløse aktier, jf. selskabslovens § 46, stk. 

                                                      
103 Se ”Debatoplæg om aktivt ejerskab” (1999), s. 18. 
104 ”Debatoplæg om aktivt ejerskab” (1999), s. 18. 
105 Lov om finansiel virksomhed § 13, stk. 2 
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1, der ellers ville give mulighed for, at proportionaliteten mellem ejerskab og 

stemmerettigheder kunne fraviges, og der ville kunne opstå større aktionærer, som 

ønsker at udøve indflydelse. Alle aktier i en finansiel virksomhed skal som følge af § 

13, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed have lige stemmeret. Ifølge forarbejderne til 

ændringsloven, der fulgte reformen af den nye selskabslov, skal bestemmelsen sikre, 

at en aktionær, der kun er i besiddelse af en beskeden kapital, ikke kan dominere en 

finansiel virksomhed106. Man frygter altså fra lovgivers side, at der i bankerne skal 

være en dominerende aktionær, som kan presse ledelsen til at drive banken 

uhensigtsmæssigt, og der er således ingen tvivl om, at forbuddet mod opdeling i 

aktieklasser med forskellig stemmerettighed, og altså modviljen mod dominerende 

aktionærer fra lovgivers side, bunder i bankernes særlige rolle i samfundet og 

hensynet til de forskellige interessenter i bankerne. Lovgiver ønsker med forbuddet 

at sikre minoritetsaktionærer og indskydere mod dominerende aktionærer, der kan 

ekspropriere fordele fra banken på de andre interessenters bekostning. Dog kan man 

spørge sig selv, om det er hensigtsmæssigt at have lovgivning, der sikrer, at 

ejerskabet bliver så spredt, at ingen aktionærer har en reel mulighed for at opnå 

tilstrækkelig indflydelse på bankledelserne, da man på den måde lægger alt magten 

over hos bankledelserne.  

Mange af de udvalgte banker nævner direkte i årsrapporterne, at de lægger stor 

vægt på, at ingen storaktionærer dominerer i deres bank. Dette gælder både for 

større og mindre banker i populationen. Eksempelvis udtaler ledelsen i Nordjyske 

Bank i årsrapporten for 2008107, at ”Nordjyske Bank kan betegnes som en fri, 

uafhængig og en folkeejet bank, idet banken ikke har nogen storaktionær, dvs. 

aktionærer som ejer 5 pct. eller mere af aktiekapitalen.”. I mange af bankerne er 

aktionærkredsen domineret af kunder, og flertallet af bankerne har 

stemmeretsbegrænsninger eller ejerlofter i deres vedtægter, som skal sikre, at 

dominerende aktionærer har svært ved at opstå i bankerne. Med henblik på 

ejerskabets betydning for aktionærernes mulighed for at udøve kontrol skal det 

undersøges, hvor spredt ejerskabet er i de udvalgte danske banker. 

 

                                                      
106 Se lovforslag L171, samlingen 2008/2009 om lov om finansiel virksomheds § 13, stk., 2. 
107 Se Nordjyske Banks årsrapport for 2008, s. 3 i ledelsesberetningen. 
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9.3 Antallet af aktionærer i de udvalgte banker 

 

Antallet af aktionærer kan give et fingerpeg om, hvorvidt ejerskabet i bankerne er 

spredt eller koncentreret. Der er intet krav til bankerne om, at de skal oplyse, hvor 

mange aktionærer de har, dog opgiver mange af bankerne antallet af aktionærer i 

deres årsrapporter. For de udvalgte banker i undersøgelsen har jeg fundet følgende 

data for 2007: 

31-12-2007 Bank Antal af aktionærer 

G
ru

p
p

e 
1 

Lån og Spar Bank Ikke oplyst 

Nordjyske Bank 19.000 

Nørresundby Bank 19.000 

Ringkjøbing Landbobank 18.300 

Sydbank 140.000 

Gennemsnit 49.075,0 

G
ru

p
p

e 
2 

Amagerbanken 50.000 

Danske Bank 306.603 

Diba Bank 19.903 

Jyske Bank 251.000 

Max Bank 15.958 

Gennemsnit 128.692,8 

G
ru

p
p

e 
3 

Bonusbanken 6.000 

Ebh Bank 9.600 

Forstædernes Bank 20.256 

Roskilde Bank 32.543 

Skælskør Bank 7.752 

Gennemsnit 15.230,2 
Tabel 9 – Data er fra bankernes årsrapporter. 

 

Data i ovenstående tabel er taget fra bankernes årsrapporter fra 2007. I Bechmann 

og Raaballe108 fremgår det, at ejerstrukturen i bankerne er forholdsvis stabil, og 

betydningen af blot at se på ejerstrukturen i 2007 er derfor ikke så stor. Generelt er 

min opfattelse dog, at det gælder for alle bankerne, at udviklingen har været, at der 

har været en stigning i antallet af aktionærer hos bankerne i perioden 2000-2010. 

Bankerne i gruppe 3 er de banker med færrest aktionærer, og dette hænger sammen 

med, at det også er de mindste banker målt på markedsværdi, jf. afsnit 5.4. Disse 

banker har også haft et mere lokalt præg end eksempelvis de større banker i gruppe 

                                                      
108 Bechmann og Raaballe (2009), s. 8. 
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2, og aktionærkredsen, der ofte består af kunder i disse banker109, er derfor 

begrænset til bankens lokalområde. Dog kan man ikke umiddelbart konkludere ud 

fra blot antallet af aktionærer, om ejerskabet er spredt eller koncentreret. En ting er 

således, hvor mange aktionærer, der er i bankerne, en anden er, hvor stor 

indflydelse disse aktionærer har. Ifølge selskabslovens § 55, stk. 1 skal aktionærer 

give meddelelse til selskabet, når den erhvervede kapitalandels stemmeret udgør 

mindst 5 procent eller udgør mindst 5 procent af selskabskapitalen. Dette betyder, at 

det er muligt at undersøge, hvorvidt bankerne har storaktionærer, der har mulighed 

for at gøre deres indflydelse gældende.  

 

31-12-2007 Bank Aktionærer over 5% 

G
ru

p
p

e 
1 

Lån og Spar Bank 6 

Nordjyske Bank 0 

Nørresundby Bank 1 

Ringkjøbing Landbobank 1 

Sydbank 1 

Gennemsnit 1,8 

G
ru

p
p

e 
2 

Amagerbanken 2 

Danske Bank 2 

Diba Bank 1 

Jyske Bank 1 

Max Bank 1 

Gennemsnit 1,4 

G
ru

p
p

e 
3 

Bonusbanken 3 

Ebh Bank 2 

Forstædernes Bank 0 

Roskilde Bank 0 

Skælskør Bank 0 

Gennemsnit 1,0 
Tabel 10 – Data er fra bankernes årsrapporter. 

 

Uden at man skal lægge for meget i gennemsnittene grundet populationens 

størrelse, ses det, at bankerne i gruppe 3 havde det laveste gennemsnitlige antal 

aktionærer med en ejerandel på over 5 %, og at tre af bankerne i gruppe 3 slet ikke 

havde aktionærer med ejerandele over 5 %. De to andre banker i gruppe 3 havde 

henholdsvis tre og to storaktionærer, dog skal det bemærkes, at i begge bankers 

                                                      
109 Se afsnittet ”9.4. Kunder er aktionærer” nedenfor. 



Jon Gudmandsen Cand.merc.jur  

73 
 

tilfælde var den største aktionær en bagvedliggende erhvervsdrivende fond, hvor 

der var sammenfald mellem fonden og bankens ledelse. Man har derfor ikke med 

fonden som aktionær en uafhængig aktionær, der kan sikre, at banken bliver drevet i 

alle aktionærernes interesse. Generelt gælder det i banksektoren, at der er meget få 

dominerende aktionærer. Sammenlignet med tallene for ikke-finansielle 

virksomheder, hvor 70 pct. af de 350 største koncerner havde mindst én 

dominerende aktionær i 1999110, må man konkludere, at ejerskabet af de danske 

banker er spredt, og at dette kan føre til, at aktionærindflydelsen begrænses. 

Årsagerne til den spredte ejerskabsstruktur skal findes i historiske forhold i 

banksektoren samt forskellige selskabsretlige konstruktioner, som bankerne 

anvender til at sikre sig, at der ikke opstår dominerende aktionærer.  

 

9.4 Kunder som aktionærer 

 

I anden halvdel af 1800-tallet begyndte etableringen af de første banker og 

sparekasser i Danmark111. Der blev etableret pengeinstitutter af forskellig størrelse 

fra helt små og lokale pengeinstitutter til landsdækkende banker. De mindre 

pengeinstitutter havde ofte et begrænset, regionalt område, og kontakten til 

kunderne var tæt, hvor kreditvurderingen ofte foregik på et personligt niveau. 

Bankerne var således afhængige af forholdet til kunderne, og kunderne blev 

omvendt afhængige af forholdet til deres lokale pengeinstitut. Der opstod dermed et 

gensidigt afhængighedsforhold mellem kunde og bank, og dette tætte forhold betød, 

at mange af kunderne også blev aktionærer i pengeinstitutterne. Dette gælder stadig 

for mange af bankerne i dag, og særligt for de mindre af de udvalgte banker er en 

stor del af bankernes aktionærer samtidig kunder i banken112.  

En anden årsag til sammenfaldet mellem kunde- og aktionærgruppen er, at kunder 

ofte får fordele på deres bankforhold, hvis de samtidig er aktionærer. Det er en 

                                                      
110 ”Debatoplæg om aktivt ejerskab” (1999), s. 18. 
111 For en gennemgang af de historiske forhold i banksektoren henvises til Nationalbanken 
(2005), s. 38ff 
112 Se eksempelvis ledelsesberetningen i årsrapporten 2008 for Nordjyske Bank, hvor det 
fremgår, at ”mere end 90 pct. af aktiekapitalen på 80,4 mio. kr. ejes af private aktionærer, der 
altovervejende også er kunder i banken”. 
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atypisk ting for bankerne, at virksomhedens kunder samtidigt udgør den største 

andel af ejerkredsen, og det betyder, at aktionærkredsen bliver spredt ud til mange 

almindelige, private kunder. Man risikerer derfor, at kunder bliver aktionærer af den 

årsag, at de kan få adgang til en højere rente på deres opsparingskonto, gratis 

valutaveksling og betalingskort, og ikke fordi de har den almindelige 

aktionærinteresse i, at banken bliver drevet sundt og stabilt. Dette kan føre til, at 

aktionærer ikke vælger at udøve deres indflydelse på generalforsamlingen, og at de 

ikke optræder som de aktive ejere, som bankerne har brug for. Dette er måske også 

en forklaring på, at aktierne i gruppe 3 generelt er de mindst likvide aktier som 

fundet i afsnit 8.3. Kunderne udgør en stor andel af aktionærerne i bankerne i denne 

gruppe, og disse aktionærer ønsker måske ikke at sælge deres aktier, når dårlige 

resultater bliver offentliggjort, da de sætter stor pris på deres kundefordele, de 

opnår som aktionærer. Den manglende disciplinering af ledelserne, der opstår som 

følge af dette, kan udgøre et problem for bankerne.  

 

9.5 Stemmelofter 

 

I mange af bankerne findes stemmelofter, der begrænser antallet af stemmer en 

aktionær kan afgive uafhængigt af aktionærens ejerandel. En aktionær kan således 

eje mere end 50% af stemmerne i banken, men det kan være bestemt, at 

aktionæren kun på generalforsamlingen kan stemme for en brøkdel af disse aktier. 

Denne regulering af stemmerettighederne skal fremgå i vedtægterne, og 

stemmelofter kan indføres i vedtægterne ved en vedtægtsændring, der kræver 

tilslutning fra 9/10 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen 

repræsenterede kapital, jf. selskabslovens § 107, stk. 2, nr. 4. Fjernelse af 

stemmelofterne kan også kun gøres på generalforsamlingen, og dette kræver som 

udgangspunkt en tilslutning fra mindst 2/3 af stemmerne og 2/3 af den på 

generalforsamlingen repræsenterede kapital – noget som kan være meget svært at 

opnå i bankerne, jf. det følgende.  

Virkningen af stemmelofter kan være, at man udvander aktionærernes mulighed for 

at samle kontrollen med selskabet, og man dermed overlader den faktiske kontrol til 
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selskabets bestyrelse og direktion113. Burkart og Lee hævder, at ved at have 

stemmelofter forhindrer man fremkomsten og indflydelsen fra større aktionærer, 

hvilket gør overtagelsesforsøg umulige og samtidig spreder man magten og 

vanskeliggør overvågningen af ledelsen fra aktionærerne114. Da stemmelofter 

således kan have stor betydning for, hvor meget indflydelse bankaktionærerne 

egentlig har i bankerne, undersøges omfanget af stemmelofterne i de udvalgte 

banker, som det så ud i slutningen af 2007115, hvor ingen af bankerne i gruppe 3 var 

gået ned endnu:  

                                                      
113 Burkart og Lee (2007), s. 33. 
114 Burkart og Lee (2007), s. 33. 
115 På skrivende tidspunkt er stemmelofter ikke relevante for bankerne i gruppe 3, da de ikke 
eksisterer længere, og i gruppe 2 har kun Amagerbanken ophævet stemmeloftet. Dog skal det 
bemærkes, at bankerne er forpligtet til at ophæve stemmelofterne, hvis de ønsker at konvertere 
deres hybride kernekapital fra staten. Alle banker i gruppe 1 har uændrede stemmelofter i 
forhold til ultimo 2007. 
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31-12-
2007 Bank Stemmeloft 

Ejerskab krævet for 
vedtægtsændringer Andre bemærkninger 

G
ru

p
p

e 
1 

Lån og 
Spar 
Bank 

Max. 10% af 
aktiekapitalen 

95,00% 

Stemmerets-
begrænsninger 
gælder ikke for 
LSB-fonden 

Nord-
jyske 
Bank 

Max. 1000 
stemmer 

100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,12% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 

Nørresu
ndby 
Bank 

Max. 11 stemmer 100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,002% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 

Ringkjøb
ing 

Landbob
ank 

Max. 2 stemmer 100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,00004% 
af samlede antal 
stemmer i 2007 

Sydbank 
Max. 5000 
stemmer 

100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,007% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 

31-12-
2007 Bank Stemmeloft 

Ejerskab krævet for 
vedtægtsændringer Andre bemærkninger 

G
ru

p
p

e 
2 

Amager-
banken 

Max. 1/1000 af 
aktiekapitalen 

100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,1% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 

Danske 
Bank 

Ingen - 
- 

Diba 
Bank 

Max. 100 stemmer 100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,147% af 
samlede antal 
stemmer i 2007.  

Jyske 
Bank 

Max. 4000 
stemmer 

100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,007% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 - 
Særlige skrappe 
krav til 
vedtægtsændringe
r 

Max 
Bank 

Max. 500 100,00% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,048% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 
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31-12-
2007 Bank Stemmeloft 

Ejerskab krævet for 
vedtægtsændringer Andre bemærkninger 

G
ru

p
p

e 
3 

Bonus-
banken 

Ingen - 
- 

Ebh 
Bank 

Max. 5% af 
aktiekapitalen 

97,50% 

Begrænsningen 
gælder ikke for 
bestyrelsen for 
stemmer meddelt 
ved fuldmagt 

Forstæd
ernes 
Bank 

Max. 1/1000 af 
aktiekapitalen 

100% 

Vedtægtsændringe
r foreslået af 
bestyrelsen kræver 
simpelt flertal. 
Ændringer der ikke 
kommer fra 
bestyrelsen kræver 
at halvdelen af 
kapitalen er 
repræsenteret på 
GF og mindst 2/3 
af stemmer og 
repræsenteret 
kapital 

Roskilde 
Bank 

Max. stemme på 1 
mio. nominelt af 

aktiekapitalen 
99,61% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,80% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 

Skæl-
skør 
Bank 

Max. 8750 
stemmer 

100% 

Stemmeloftet var i 
pct. på 0,47% af 
samlede antal 
stemmer i 2007 

Tabel 11 - Data er taget fra bankernes årsrapporter og gældende vedtægter fra 2007 

Som det fremgår af tabellen, er stemmelofter i bankerne meget udbredt. Kun 2 af 

undersøgelsens 15 banker anvendte ikke stemmelofter i 2007. Stemmelofterne er 

angivet som enten et maksimalt antal stemmer, enhver aktionær kan afgive på 

generalforsamlingen, eller som en vis procentdel eller måske rettere en vis 

promilledel af aktiekapitalen, en enkelt aktionær kan udnytte den tilknyttede 

stemmeret på. Eksempelvis bestemmer Lån og Spar Banks vedtægter fra 2007 i § 8, 

at der maksimalt kan afgives det antal stemmer, der er knyttet til 10% af selskabets 

aktiekapital. For de banker, der blot har opgivet et maksimalt antal stemmer, der kan 

stemmes for, har jeg udregnet stemmeloftet i procent ud fra, hvor mange 

stemmerettigheder der samlet er i banken under nogle særlige forudsætninger116. 

                                                      
116 Forudsætninger og eksempler på, hvordan den krævede ejerandel er beregnet henvises til 
bilag 7.  
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Det ses, at i mange af bankerne er stemmeloftet på under 1%. Hvis man ejer 50% af 

stemmerne i en bank, kan man altså kun stemme som en aktionær, der ejer under 

1%. Det er således ikke svært at forstå, at aktionærer, der ønsker indflydelse, går 

uden om bankaktierne, og det er tydeligt, at stemmelofterne er utrolig velegnet til at 

sprede ejerskabet, således at ingen aktionærer får mulighed for at udøve en stærk 

indflydelse på bankerne.  

Jan Kondrup fra foreningen Lokale Pengeinstitutter hævder i et indlæg, givet til 

foreningens hjemmeside117, at stemmelofter er udtryk for et godt, gammelt 

demokratisk princip, der er med til at sikre, at alle pengeinstituttets investorer har 

reel indflydelse. Desuden kan aktionærerne ændre vedtægterne på 

generalforsamlingen, hvis de skulle ønske at fjerne stemmelofterne. Til første del af 

argumentet skal lyde, at sammenligningen med et demokrati ikke er helt rigtig, når 

man taler om aktieselskaber. I et demokrati har hvert individ sin egen stemme og 

kun én stemme. Stemmen hænger således sammen med personen. I et aktieselskab 

afhænger en aktionærs stemme af, hvor stor en ejerandel han har, og dette skal 

sikre, at den økonomiske interesse hænger sammen med muligheden for indflydelse. 

Det har med aktieselskabsformen aldrig været meningen, at den skal reflektere et 

sandt demokrati. Ønsker man at drive en bank som et demokrati, så bør man måske 

vælge at drive sin bank efter andelskasseformen, der har større ligheder med et 

demokrati. Som det skal vises senere, er det måske mere korrekt at sige, at 

stemmelofterne sikrer, at ingen af pengeinstituttets aktionærer har reel indflydelse. 

Til anden halvdel af Jan Kondrups argument må det fremhæves, at det ikke bare lige 

er sådan for aktionærerne at fjerne stemmelofterne. Jeg har i de udvalgte banker 

udregnet, hvor stor en del af stemmerne, der kræves, for at en aktionær kan få nok 

stemmer til at ændre vedtægterne og fjerne stemmelofterne. Som nævnt ovenfor 

kræver det som udgangspunkt 2/3 af stemmerne og 2/3 af den på 

generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1. Med 

stemmelofterne i bankerne betyder det, at en aktionær i realiteten skal have en 

ejerandel på langt over 2/3 af kapitalen for at have nok stemmer til at ændre 

vedtægterne. Eksempelvis var det i 2007 nødvendigt for en aktionær at eje 97,5% af 

                                                      
117 Se indlægget på http://www.lokalepengeinstitutter.dk/ 
lpi/data.nsf/webDocuments/CA1032FC81D97873C125756600451E5E 
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alle aktier i Forstædernes bank for at være sikker på at have nok stemmer til at 

kunne ændre vedtægterne. Dette krav betyder, at det reelt er umuligt for en 

aktionær at få fjernet stemmerettighederne i bankerne mod bestyrelsens vilje, da 

bestyrelsen sædvanligvis modtager en ikke ubetydelig del af stemmer gennem 

fuldmagter fra aktionærer, der ikke ønsker at udnytte deres stemmeret. 

Stemmelofter er således utroligt velegnede til at sprede ejerskabet, og med deres 

store udbredelse i de udvalgte banker må de bære en stor del af forklaringen på det 

spredte ejerskab i bankerne.  

 

10. Fordele og ulemper ved spredt ejerskab 

 

Fordelene ved spredt ejerskab findes hovedsagligt i risikospredning. Hvis aktierne for 

et selskab er spredt på mange aktionærer, er risikoen for disse aktionærer også 

spredt ud. Hvis et selskab kommer i problemer, er der mange aktionærer til at 

”dække regningen”118. Ved at fordele sin formue gennem et mindre ejerskab i flere 

selskaber kan en investor bortdiversificere den usystematiske risiko, som man 

alligevel ikke bliver belønnet for med et større afkast119. Ulemperne derimod kan 

henføres til de agency-problemer, som opstår, når ejerskabet spredes ud og magten 

koncentreres hos ledelsen. Ulemperne ved spredt ejerskab kan være, at der ikke 

findes aktionærer, der har incitament til at kontrollere ledelsen. Det kan være svært 

for aktionærerne at koordinere deres indflydelse, og dermed bliver den reelle 

kontrol i selskabet koncentreret hos ledelsen. Der opstår et free-rider problem, da 

fordelene ved kontrol deles af alle aktionærerne, mens omkostningerne ved kontrol 

blot ligger hos den aktionær, der udøver kontrollen. Generelt vil større aktionærer 

grundet deres større andel i selskabet have størst fordel ved at kontrollere ledelsen, 

mens særligt de mindre aktionærer har incitament til at undlade at kontrollere, men 

derimod blot nyde fordelene ved, at andre aktionærer kontrollerer ledelsen120. Hvis 

der så ikke er nogen storaktionær, kan det ikke betale sig for nogen aktionær at 

kontrollere ledelsen. Problemet i nogle af de udvalgte danske banker har netop 

                                                      
118 ”Debatoplæg om aktivt ejerskab”, Maj 1999, s. 22. 
119 Se Ross, Westerfield og Jaffe (2003), kapitel 10. 
120 Se Shleifer og Vishny (1997), s. 754 
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været, at ledelsen har haft for frie hænder, og at der ikke har været aktionærer, der 

har ført en effektiv kontrol med bankerne. Dette taler således for, at det er positivt 

for bankerne at have større dominerende aktionærer, der har tilstrækkeligt 

incitament til at kontrollere ledelsen. Imidlertid er det ikke helt uproblematisk at 

have større aktionærer. Dette kan skabe problemer indbyrdes mellem aktionærerne, 

da det ikke er givet, at større aktionærer har samme interesser som de mindre 

aktionærer121. Der kan opstå det problem, at en dominerende aktionær udnytter sin 

indflydelse til at tilegne sig fordele på bekostning af mindretalsaktionærerne. Dette 

problem er forsøgt forhindret gennem selskabslovens regler om 

minoritetsbeskyttelse, herunder afstemningsregler om kvalificeret majoritet og 

enstemmighed ved særlige beslutninger122, regler om tvangsindløsning123 og en 

generalklausul i selskabslovens § 108, der forbyder beslutninger på 

generalforsamlingen, der åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre 

en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres bekostning eller på kapitalselskabets 

bekostning. Økonomisk teori siger, at aktionærerne ofte har det bedste incitament 

til at sørge for, at banken bliver drevet med langsigtet og stabil vækst som mål124, og 

spørgsmålet er, om man ikke med modviljen mod dominerende aktionærer blot 

lægger magten over hos ledelsen, der så bliver den dominerende part. En 

dominerende part, der efter økonomisk teori vel at mærke har incitament til at 

handle mod aktionærernes interesse, hvis ikke den bliver kontrolleret af ejerne. Det 

tværministerielle udvalg om Corporate Governance, der udarbejdede debatoplægget 

om aktivt ejerskab, fandt, at afvejningen af fordele og ulemper ved spredt ejerskab 

betød, at ”koncentreret ejerskab er bedst i virksomheder med begrænset 

vækstpotentiale og lav risiko, mens spredt ejerskab er bedst for virksomheder i 

stærk vækst og med stor usikkerhed om fremtidig indtjening”125. Hvis man tænker 

på, hvilken gruppe af disse virksomheder man traditionelt ønsker, bankerne hører 

under, kan modviljen mod det koncentrerede ejerskab i banksektoren undre en 

                                                      
121 Se Shleifer og Vishny (1997), s. 758. 
122 Der er således krav om kvalificeret majoritet ved vedtægtsændringer, jf. selskabslovens § 106, 
stk. 1, og hvis ændringen af vedtægterne forøger ejernes forpligtelser overfor selskabet kræver 
ændringen tiltrædelse af samtlige aktionærer, jf. § 107, stk. 1. 
123 Jf. selskabslovens § 73. 
124 Se Dent, Jr. (2010), s. 149. 
125 Se ”Debatoplæg om aktivt ejerskab” (1999), s. 23. 



Jon Gudmandsen Cand.merc.jur  

81 
 

smule, og når man tænker på kritikken af ledelsernes frie hænder i bankerne under 

finanskrisen, kan man overveje, om aktionærerne i bankerne bør have større 

indflydelse, hvis man samtidig sikrer, at disse har de rigtige incitamenter til at sørge 

for, at bankerne følger en strategi, der skal sikre langsigtet vækst og en stabil og 

sund banksektor.  

 

11. Holdninger til aktionærindflydelse 

 

EU har længe været opmærksom på vigtigheden af at sørge for, at aktionærer har 

mulighed for at udøve deres indflydelse i de europæiske selskaber. I 2003 nævnte 

Kommissionen, at et af to vigtige politikmål til fremtidige selskabsretlige initiativer 

på EU-plan var at styrke aktionærers rettigheder126, og i 2007 blev direktiv 

2007/36/EF vedtaget om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede 

selskaber. I punkt 3 i præamblen til direktivet nævnes, at effektiv aktionærkontrol er 

en forudsætning for sund virksomhedsledelse og [aktionærkontrol] bør lettes og 

stimuleres. Direktivet beskæftiger sig med de mere formelle rettigheder, som skal 

øge muligheden for aktionærerne til at udøve indflydelse, og direktivet er 

implementeret i selskabslovgivningen i Danmark. I 2010 udfærdigede Kommissionen 

en såkaldt grønbog om Corporate Governance i finansielle institutioner127. 

Grønbogen konkluderer på baggrund af De Larosière-rapporten128, at corporate 

governance-forhold bærer et delansvar for finanskrisen, og at et af disse væsentlige 

corporate governance-forhold er aktionærernes rolle i de finansielle institutioner129. 

Aktionærer bliver beskyldt for at være for passive og for at interessere sig mere for 

kortsigtet profit end for langsigtet levedygtighed for bankerne, og dette til dels 

skyldes, at aktionærerne ikke har mulighed for at udøve deres rettigheder130.  

Kommissionen ser således gerne, at aktionærerne får større mulighed for at gå i 

dialog med ledelsen af bankerne, og at de udnytter deres stemmerettigheder 

                                                      
126 Se KOM(2003)284 om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i 
Den Europæiske Union – vejen frem. 
127 KOM(2010)284 – Grønbogen kan findes på www.eur-lex.europa.eu. 
128 De Larosière et al. (2009). 
129 KOM (2010)284, s. 2. 
130 KOM (2010)284, s. 8. 
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fornuftigt og ansvarligt.  Dog skal det sikres, at aktionærernes indflydelse anvendes 

til at sikre, at selskaberne drives med et langsigtet perspektiv.  

I februar 2009 blev Sir David Walker bedt om at foretage en gennemgang af 

corporate governance-forholdene i de britiske banker af den britiske 

premierminister. Det resulterede i en 181 sider lang rapport, hvor også 

aktionærernes rolle i krisen blev gennemgået. Særligt ejerskab af institutionelle 

investorer blev behandlet, og Sir David Walker fandt, at investorerne ikke formåede 

at udnytte deres indflydelse i perioden op til finanskrisen, og at dette var med til, at 

ledelsen kunne øge risikoniveauet i bankerne, som i sidste ende gjorde 

vanskelighederne for bankerne større131.  

Også Komitéen for god selskabsledelse i Danmark understreger vigtigheden af, at 

aktionærerne har mulighed for at deltage i ledelsen af de danske selskaber. I punkt 4 

i forordene til de gældende anbefalinger for god selskabsledelse132 opfordrer 

Komitéen således danske børsnoterede selskaber til at fremme aktivt ejerskab, så 

aktionærerne har mulighed for at agere som ejere. 1. anbefaling indledes da også 

med ordene ”Aktionærerne bør ved aktivt at udøve deres rettigheder og indflydelse 

som selskabets ejere medvirke til, at selskabets ledelse varetager aktionærernes 

interesser bedst muligt og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af 

selskabet på kort og lang sigt.
133

”. Komitéen har altså også fundet, at 

aktionærindflydelse er en positiv ting og noget, der skal arbejdes for i selskaberne.   

Opsummerende må det vurderes, at både internationale organisationer og Komitéen 

for god selskabsledelse i Danmark mener, at velfungerende corporate governance 

med en høj grad af aktionærindflydelse er en forudsætning for en stabil og sund drift 

i selskaber. De følgende afsnit vil omhandle forskellige initiativer, der kan føre til, at 

man kan komme nærmere dette mål ved at øge aktionærindflydelsen i 

banksektoren. 

 

                                                      
131 Se Sir David Walker (2009), s. 71. 
132 De gældende anbefalinger findes på www.corporategovernance.dk. 
133 Se Anbefalinger for god selskabsledelse (2010), 1. punkt, s. 7 



Jon Gudmandsen Cand.merc.jur  

83 
 

12. Initiativer til at øge aktionærindflydelsen 

 

I fremstillingen er det således vist, at der er tegn på, at aktionærindflydelse i de 

danske banker er begrænset, og at dette er i modstrid med anbefalingerne fra 

forskellige danske og udenlandske organisationer. I det følgende skal gennemgås 

nogle tiltag, der kan øge aktionærindflydelsen, og implikationerne af disse forslag 

skal undersøges. 

 

12.1 Forbud mod personsammenfald i repræsentantskab og bestyrelse 

 

Undersøgelsen af de udvalgte banker viste i afsnit 8.1, at bankerne i stor grad 

benyttede sig af repræsentantskaber. Der var indikationer på, at de banker, hvor der 

var personsammenfald mellem bestyrelsesformanden og formanden for 

repræsentantskabet, havde klaret sig dårligere end de banker, hvor dette ikke var 

tilfældet. Selskabsloven er i § 111, stk. 1 klar over de problemstillinger, som 

personfald mellem forskellige led i kontrolkæden kan give, og det er således ikke 

muligt for en direktør for et aktieselskab at være formand eller næstformand for 

bestyrelsen. Med tanke på, at repræsentantskabet skal virke som et tilsynsorgan, og 

at man i banksektoren dermed har skubbet rollen som tilsynsorgan længere tilbage i 

kontrolkæden, så mener jeg, at man bør undersøge muligheden for også at indføre 

et forbud mod personsammenfald på repræsentantskabets formandspost og på 

bestyrelsesformandsposten. Hvis man forbød personsammenfald, ville man give 

repræsentantskabet bedre chance for at tage den rolle som tilsynsførende organ, 

som er tiltænkt det, og dermed ville man kunne sikre sig bedre mod, at ledelsen 

skulle handle i modstrid med aktionærernes og resten af interessenternes interesser.  

 

12.2 Ophævelse af stemmelofter 

 

Det er i mine øjne svært at finde gode argumenter for, at stemmelofter stadig findes 

i mange af de danske banker. Et argument, der ofte gives for at bevare 
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stemmelofterne, bunder i samme tanke, som ligger bag forbuddet mod indførelse af 

aktieklasser med forskellige stemmerettigheder i bankerne: Man udtrykker en 

generel modvilje mod koncentreret ejerskab i banksektoren, da man frygter, at der 

kan komme en storaktionær, der vil udnytte sin dominerende indflydelse til at 

ekspropriere fordele til skade for minoritetsaktionærer, bankkunder og samfundet 

generelt (jf. bankernes rolle i samfundet)134. Jeg mener dog, at man i den finansielle 

lovgivning allerede har regler, der kan sikre interessenterne mod et sådan misbrug. 

Lov om finansiel virksomhed giver Finanstilsynet en væsentlig rolle i beskyttelsen 

mod misbrug fra storaktionærer135. Lov om finansiel virksomhed fastslår i § 61, stk. 

1, at en investor, der påtænker at erhverve mindst 10 pct. af kapitalen eller 

stemmerettighederne, eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig 

indflydelse på ledelsen af den finansielle virksomhed, skal ansøge om tilladelse fra 

Finanstilsynet. Det samme gælder ved andelsgrænser på 20%, 33% og 50%136. 

Tilsynsmyndigheden har således mulighed for at føre kontrol med, hvem der er 

dominerende aktionærer i bankerne, og tilsynet kan nægte at godkende 

erhvervelsen, hvis det mener, at hensynet til en fornuftig og forsvarlig forvaltning af 

virksomheden taler for det, jf. § 61a, stk. 2. Ved vurderingen af erhververen 

opremser § 61a, stk. 1, nr. 1-5 en række kriterier, som tilsynet skal overveje, 

herunder erhververens omdømme, og om virksomheden kan overholde 

tilsynskravene i lovgivningen efter erhvervelsen. Finanstilsynet har således 

kompetence til at forhindre, at en aktionær, som kan forventes at misbruge sin 

dominerende indflydelse, bliver storaktionær i bankerne. Finanstilsynet har også 

mulighed for at skride ind, såfremt det skulle vise sig, at storaktionæren på 

tidspunktet efter erhvervelsen skulle modvirke en forsvarlig og fornuftig forvaltning 

af banken. § 62, stk.1 i lov om finansiel virksomhed giver således tilsynet 

kompetence til at ophæve stemmeretten på de aktier, såfremt en aktionær ikke 

                                                      
134 Se eksempelvis pressemeddelelsen fra Foreningen Lokalepengeinstitutter fra den 23. februar 
2009 med henvisningen til det fjernede blogindlæg på Borsen.dk af Caspar Rose. Caspar Rose 
udtaler, at stemmelofter primært har som formål at beskytte de små aktionærer mod en 
storaktionær, som kunne blive fristet til at forfølge sine egne målsætninger på de øvrige 
aktionærers bekostning. Se pressemeddelelsen på www.lokalepengeinstitutter.dk under 
”Presse”.  
135 Se fremstillingens afsnit ”3.4 Bankernes forskellige interessenter” for en gennemgang af 
Finanstilsynets kompetence. 
136 For en gennemgang af reglerne henvises til fremstillingens afsnit ”3.4 Bankernes forskellige 
interessenter”. 
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opfylder kravene i § 61a, stk. 1 i sin helhed. På den måde kan tilsynet sørge for, at en 

aktionær, der modvirker en forsvarlig og fornuftig drift, ikke får indflydelse på 

væsentlige beslutninger som eksempelvis udbetaling af selskabets overskud på 

generalforsamlingen eller andre beslutninger, der kan skade mindretals-

aktionærerne og selskabets andre interessenter.  

Også andre selskabsretlige bestemmelser, der gælder for alle kapitalselskaber, kan 

forhindre et misbrug. Selskabsloven slår i § 108 fast, at der ikke må træffes 

beslutninger, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en 

utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. Slutteligt 

gælder også selskabslovens § 127, stk. 1, der forhindrer ledelsen i at disponere, 

således at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre 

en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller selskabets bekostning. Således mener 

jeg, at lovgivningen giver bankaktionærerne tilstrækkelig beskyttelse mod en 

storaktionær, der ønsker at drage fordel af sin indflydelse på 

mindretalsaktionærernes eller bankens bekostning. Af denne årsag mener jeg, at 

frygten for et misbrug som udtrykt i Jan Kondrups pressemeddelelse og som udtrykt i 

tanken bag forbuddet mod etablering af aktieklasser med forskellig stemmeret er en 

smule overdrevet. I stedet bør man måske overveje at styrke Finanstilsynet, såfremt 

man mener, at den nuværende lovgivning ikke bliver overholdt. Når man tænker på 

stemmelofternes negative indvirkning på aktionærernes mulighed for at opnå 

indflydelse og virkningen af magtkoncentrationen hos ledelsen som omtalt af 

Burkart og Lee (2007)137, mener jeg ikke, at stemmelofter i bankerne bør 

opretholdes. Ifølge disse forfattere forhindrer stemmelofter som nævnt de to store 

mekanismer til at disciplinere ledelsen, nemlig overvågning og truslen fra 

overtagelser138.  

Argumentet for at fjerne stemmelofterne støttes af Weincke og Hassel139, der 

nævner i deres diskussion af stemmeretsbegrænsninger generelt, at stemmelofterne 

i danske børsnoterede banker forringer værdien af aktierne og forhindrer et effektivt 

pres på ledelsen, da man med lofterne umuliggør overtagelsesforsøg.  

                                                      
137 Burkart og Lee (2007), s. 33. 
138 Burkart og Lee (2007), s. 37.  
139 Weincke og Hassel (1999), sidetal ikke angivet i artikel. 
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Sammenholdt med de grundtanker bag god corporate governance, som er 

gennemgået i fremstillingens afsnit 3.6 og 11, kommer jeg frem til den konklusion, at 

stemmelofter bør ophæves. Hvordan denne ophævelse bør ske, er et vanskeligt 

spørgsmål. Jeg mener ikke, at stemmelofterne nødvendigvis bør ophæves ved lov140, 

men aktionærerne bør i det mindste kunne stemme om lofterne i en afstemning, 

hvor der ses bort for eksisterende stemmelofter. En bestemmelse om, at der ved 

afstemninger om stemmelofter, skal ses bort fra eksisterende stemmelofter, kunne 

nemt indføres i selskabsretten, hvor der i forvejen gælder forskellige majoritetskrav 

ved forskellige afstemninger. Særligt har man med lov om finansiel virksomhed 

mulighed for at indføre en sådan regel, der kun gælder for finansielle virksomheder. 

En generalforsamlingsvalgt afskaffelse af stemmelofterne vil dermed give mulighed 

for, at aktionærerne kunne udøve en indflydelse i overensstemmelse med deres 

ejerandel, hvilket ville sikre, at aktionærer havde incitament til at kontrollere 

ledelsen, hvilket i sidste ende ville øge værdien for bankaktionærerne. 

 

12.3 Aktier med stemmerettigheder afhængig af ejertid 

 

Aktionærindflydelse har en tæt sammenhæng til ”One Share–One Vote”-debatten, 

der omhandler spørgsmålet, om der skal være proportionalitet mellem 

kontrolrettigheder og økonomiske rettigheder. Umiddelbart lyder det rimeligt, at 

aktionærer, der har de bedste incitamenter til at have residuale kontrolrettigheder, 

skal have ret til at have en indflydelse på selskabet, der svarer til den andel af 

selskabets cash flows, som hans ejerandel berettiger, altså at der skal være 

proportionalitet. Udgangspunktet i selskabsloven er da også, at alle kapitalandele 

har lige ret i selskabet, jf. §45, og at alle kapitalandele har stemmeret, jf. § 46, stk. 1. 

Dog er det allerede vist, at bankerne har forskellige måder at fravige 

proportionaliteten på, eksempelvis kan de indføre stemmelofter141. Stemmelofter 

har som nævnt den virkning, at ejerskabet bliver spredt, og aktionærernes 

indflydelse begrænses, da aktionærernes andel af kontrolrettigheder er gjort 

                                                      
140 Som det skete i Tyskland med regler, der trådte i kraft 1. maj 1998 (Se Weincke og Hassel 
(1999)). 
141 Se fremstillingens afsnit 9.5. 
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markant mindre end aktionærens andel af risikokapitalen. Det er imidlertid også 

muligt at justere den anden vej på denne balance, således at aktionærens ret til 

indflydelse overstiger andelen af risikokapitalen. På denne måde faciliterer man, at 

aktionærer der ellers ikke har en stor ejerandel, får noget at skulle have sagt i 

selskaberne, og dermed tillader man dominerende aktionærer at opstå. I ikke-

finansielle selskaber kan dette gøres med A- og B-aktieklasser, hvor stemmetunge 

aktier giver ejeren en større indflydelse end B-aktionærerne, men dette er som 

nævnt ikke tilladt i banker, jf. lov om finansiel virksomhed § 13, stk. 2.  

 

Figur 17 – Forholdet mellem kontrolrettigheder og ejerandele. 

Ovenstående figur viser grafisk, hvordan forholdet mellem kontrolrettigheder og 

ejerandele for en aktionær kan manipuleres.  

En anden måde, hvorpå man kan sikre aktionærerne mere indflydelse og samtidig 

påvirke aktionærernes engagement med bankerne til at være langsigtet, er ved at 

tillade bankerne at udstede såkaldte ”loyalty shares” eller ”double voting right 

shares”, som det er muligt i Frankrig. Den franske handelslov Code de Commerce 

giver i artikel L225-123142 mulighed for, at selskaber tillægger deres aktier dobbelt 

stemmeret, hvis de har været ejet i minimum to år af samme ejer. Toårsgrænsen er 

en minimumsgrænse, således at selskaber kan kræve længere ejerskab, før den 

ekstra stemmeret udløses. For at den dobbelte stemmeret er gyldig, skal det fremgå 

af selskabernes vedtægter, altså er det aktionærerne, der skal tage stilling til, om 

banken skal benytte sig af denne type aktier.  

                                                      
142 Se bestemmelsen i sin helhed i afsnit ”15. Oversigt over anvendte love”. 
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Ved at have denne form for aktier med stemmerettigheder afhængig af ejertid kan 

man sørge for, at man lader aktionærer, der engagerer sig i bankerne i længere tid, 

få mere at skulle have sagt i bankerne, hvilket er i overensstemmelse med 

anbefalinger fra de forskellige organisationer nævnt i afsnit 11. Det er altså en måde 

at modvirke kortsigtet, spekulativ adfærd hos aktionærerne. Der er i den franske 

bestemmelse krav om, at kapitalen skal være fuldstændigt indbetalt (hvilket i øvrigt 

også gælder for aktiekapitalen i finansielle virksomheder, jf. lov om finansiel 

virksomhed § 13, stk. 1.), og der er ikke tale om opdeling i aktieklasser, hvilket er 

forbudt i Frankrig143.  Den dobbelte stemmeret bortfalder, hvis aktien overdrages til 

en anden, og aktien giver herefter blot den almindelige stemmeret til den nye ejer.  

Ulemperne ved en sådan ordning er de samme, som findes ved A- og B-

aktieklassesystemet. Man risikerer, at man overlader kontrollen til aktionærer, der 

kan udnytte deres dominerende position til at udnytte mindretalsaktionærer. Dette 

kan imidlertid forhindres ved at have en stærk tilsynsmyndighed som nævnt i afsnit 

12.2. En anden ulempe, som er af mere praktisk karakter, men bestemt ikke skal 

undervurderes, er, hvordan systemet administrativt skal organiseres. I Frankrig er 

der betydelige krav til informationsafgivelse vedrørende aktier med dobbelt 

stemmeret. Selskaberne skal månedligt meddele fondsbørsen det totale antal af 

aktier og stemmer, og denne information skal være tilgængelig på selskabets 

hjemmeside144, ligesom det skal indgå i selskabets årsrapport. Systemet kræver 

derfor meget overvågning af selskaberne, som i forvejen har meget arbejde med 

deres ejerbøger. Også aktionærerne får betydeligt flere informationsafgivelseskrav 

at være opmærksomme på, da aktionæren skal være opmærksom på, hvis den 

dobbelte stemmeret udløser indberetningspligt, fordi ejerskabet pludselig 

overskrider ejerskabsgrænserne nævnt i selskabslovens § 55, stk. 1, nr. 1 og 2. Man 

risikerer dermed, at selskaberne, og dermed aktionærerne, påføres en betydelig 

omkostning, som ikke står mål med, hvad man vinder i den anden ende.  

Andre ulemper er forbundet med markedet for kontrol, der som nævnt også er en 

disciplinerende faktor for ledelsen. Det kan være vanskeligt for en part, der ønsker at 

                                                      
143 Se Comparative Legal Study (2007), s. 238. 
144 Se Comparative Legal Study (2007), s. 242. 
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overtage majoriteten af stemmerettighederne i et selskab, at overskue hvor stor en 

andel af stemmerettighederne han vil få ved at købe en portion aktier145.  

Den sidste ulempe betyder også, at markedet for kontrol kan blive hæmmet og har 

sammenhæng med prisfastsættelsen af aktierne for en køber. Hvis der findes et 

system med A- og B-aktier i et selskab, sælges de stemmesvage B-aktier ofte med en 

discount i forhold til A-aktierne. Dette kan betragtes som en kontrolpræmie på A-

aktierne, der har flere stemmerettigheder tilknyttet. Ved et system med aktier med 

stemmerettigheder afhængig af ejertid er aktierne ikke opdelt i forskellige 

aktieklasser, og en køber kan derfor ikke prisdiskriminere mellem aktier med dobbelt 

stemmeret og de almindelige aktier. Hvis en køber kommer med et bud på aktierne i 

et selskab, så han opnår bestemmende indflydelse i overensstemmelse med lov om 

værdipapir § 31, stk. 2 og 3, skal han tilbyde alle selskabets aktionærer at købe deres 

aktier på identiske betingelser, jf. lov om værdipapirhandels § 31, stk. 1. Således kan 

køberen komme til at betale en kontrolpræmie til aktionærer, hvis aktier ikke har 

dobbelt stemmerettigheder, og dette betyder selvfølgelig, at prisen for selskabet 

bliver dyrere, end hvad køber egentlig får ud af det. Dette kan få som konsekvens, at 

en køber fravælger at overtage et selskab, i hvilket køber ellers mener at kunne 

anvende de uudnyttede værdier, som kan være skabt af en ineffektiv ledelse. Dette 

resultat bevirker, at aktier med dobbelt stemmeret har som virkning, at kontrollen 

med et selskab bliver hos en ineffektiv ledelse.  

Opsummerende kan det nævnes, at aktier med dobbelt stemmeret afhængig af 

ejertid belønner en aktionær for sit engagement i selskabet med en øget indflydelse. 

Det er således et incitament for aktionærerne til at udvise stabilitet og langsigtet 

engagement, hvilket er i overensstemmelse med, hvad der i fremstillingen er fundet 

til at være et mål med god corporate governance. Dog er systemet ikke uden 

problemer, der også skal overvejes i afvejningen af, om et sådan system skal indføres 

i den danske banksektor. Med tanke på de problemer, der kan være ved at 

koncentrere mange kontrolrettigheder hos en part, som kun besidder en lille 

ejerandel, samt de omkostninger, der er forbundet med at administrere systemet, er 

det ikke uproblematisk at indføre aktier med stemmerettigheder afhængige af 

                                                      
145 Se Burkart og Lee (2007), s. 34.  
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ejertiden. Hvis man indfører de nye stemmeretsregler samtidig med en ophævelse af 

stemmelofterne, risikerer man, at incitamentet hos dominerende aktionærer til at 

udnytte mindretalsaktionærerne bliver så stort, at det får uhensigtsmæssige følger. 

Derfor mener jeg ikke, at tiden er inde til at åbne for muligheden at indføre denne 

type aktier. I stedet mener jeg, at man bør fokusere på at øge aktionærindflydelsen 

ved at forbyde personsammenfald mellem bestyrelsesformand og formand for 

repræsentantskabet og samtidig sørge for, at aktionærer reelt for mulighed for at 

stemme om en ophævelse af stemmerettighederne. Aktier med stemmerettigheder 

afhængig af ejertid skal derfor betragtes som et godt værktøj til at justere på 

aktionærernes incitamenter, hvis fremtiden viser, at aktionærer stadig ikke har 

tilstrækkelig incitament til at udøve et aktivt ejerskab, som skaber værdi for 

bankerne og alle deres interessenter.  

 

13. Samlet konklusion 

 

Den finansielle krise har haft utroligt store omkostninger for det danske samfund, og 

det er således vigtigt, at en eventuel fremtidig krise kan undgås. Det er derfor vigtigt 

at afdække årsagerne til krisen og finde tiltag, der kan afhjælpe disse problemer og 

sikre en stærk og stabil banksektor i fremtiden. Corporate governance-problemer er 

af mange blevet set som en delårsag til krisen, og forholdet mellem bankledelserne 

og bankernes øvrige interessenter er derfor et relevant mål for nærmere 

undersøgelser. Denne fremstilling har forsøgt at svare på, hvorvidt 

bankaktionærerne har tilstrækkelig med indflydelse i de danske banker. For at svare 

på denne problemstilling har det været nødvendigt at opstille nogle underspørgsmål 

i fremstillingens kapitel 1.3, og konklusionerne på disse er som følger: 

 

Ad a) Hvilke indikationer er der på, at krisen i bankerne skyldes agency-problemer i 

ledelsen? 

Det blev fundet i opgaven, at banksektoren har særlige forhold, der giver anledning 

til unikke agency-problemer mellem aktionærer og ledelsen. Bankernes rolle i 

samfundet betyder, at sektoren ikke blot overlades til markedskræfterne, men er 
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underlagt massiv regulering, som skal sikre en stabil bankdrift. Bankvirksomhedens 

natur gør det nødvendigt med garantiordninger, der sikrer kundernes tiltro til 

bankerne. Imidlertid kan disse ordninger give anledning til moral hazard, og at 

bankledelserne løber uhensigtsmæssige risici, der kan føre til tab hos aktionærer og 

samfundet generelt. Aktionærerne har det bedste incitament til at sikre, at bankerne 

drives med stabil værdivækst som mål, og derfor er det vigtigt, at aktionærerne har 

mulighed for at agere som aktive ejere. Det vigtigste værktøj for aktionærerne er 

stemmeretten, der er tilknyttet aktierne, da den sikrer, at aktionærer får indflydelse 

på valg af bestyrelse og andre overordnede, væsentlige beslutninger. Hvis 

aktionærerne ikke får mulighed for at udøve deres indflydelse, risikerer man, at 

bankledelserne forfølger egne interesser, som eksempelvis at deres banker vokser 

sig større, end hvad der er optimalt for aktionærerne, eller at de sikrer deres 

position i bankerne, så de ikke kan udskiftes på trods af, at der findes bedre 

alternativer.  

 

Ad b) Er der indikatorer i informationen afgivet af bankerne, der tyder på, at der er 

problemer med corporate governance-systemer i de udvalgte banker? 

 

For at kunne svare på ovennævnte spørgsmål blev 15 danske banker udvalgt, og 

information afgivet fra disse i perioden 2000-2010 blev analyseret. Bankerne blev 

grupperet efter, hvordan de var kommet igennem krisen, så det kunne undersøges, 

om der var indikationer på særlige agency-problemer i de svageste af bankerne. Alle 

banker i undersøgelsen undergik en vækstperiode både i aktiekursen og i deres 

forretningsomfang i perioden 2000-2007, hvor særligt de svageste banker udviste 

massiv vækst. Det viste sig imidlertid også, at denne vækst blev opnået gennem en 

risikabel udlånspolitik, der kostede bankerne dyrt i sidste ende i nedskrivninger, og 

at indtjeningen i de svageste banker ikke fulgte med. Undersøgelsen fandt således 

klare indikationer på, at bankledelserne havde haft for frie hænder til at følge en 

vækststrategi, der ikke skabte langsigtet og stabil værdivækst for bankernes 

aktionærer. Dette resultat var særligt tydeligt for de svageste banker, men det var 

mere uklart, om agency-problemerne kunne opstå på tværs af bankerne i de tre 

grupper. 
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Ad c) Har aktionærer tilstrækkeligt med muligheder for at kontrollere ledelsen af de 

danske banker? 

 

Aktionærer er i ikke-finansielle selskaber sikret en indflydelse på 

generalforsamlingen ved afstemning om væsentlige spørgsmål, blandt andet ved 

valg af bestyrelse. Undersøgelsen fandt imidlertid, at der var en udbredt anvendelse 

af repræsentantskaber i de udvalgte banker, som dermed overlod kompetencen til 

at vælge bestyrelsen til tilsynsorganet. I de svageste banker var der endvidere et 

højst personsammenfald mellem bestyrelsesformænd og formændene for 

repræsentantskaberne, hvilket i realiteten fratog almindelige aktionærer muligheden 

for at udøve indflydelse. Den manglende indflydelse blev understreget ved at 

undersøge den lave udskiftning i bankernes ledelse på trods af de dårlige resultater, 

bankerne præsenterede under krisen. 

Den lave grad af aktionærindflydelse i de udvalgte banker skyldes endvidere, at 

ejerskabet i bankerne er meget spredt, hvilket ikke er gældende i andre, ikke-

finansielle, danske selskaber. Det spredte ejerskab er et resultat af historiske 

forhold, hvor de mindre, lokale banker gennem tiden har haft en stor andel af 

kundegruppen som aktionærer, og at bankerne i høj grad anvendte stemmelofter i 

deres vedtægter. Stemmelofter er utroligt velegnede til at sprede ejerskabet og 

koncentrere magten hos bestyrelse og direktion. Dette får som virkning, at de 

spredte ejere lider af free rider-problemer, og at ingen af aktionærerne får 

incitament til at engagere sig i bankernes langsigtede drift. Dette er i direkte 

modstrid med anbefalinger fra både internationale og nationale organisationer, der 

alle prædiker aktivt ejerskab som en vej mod god corporate governance. 

 

Ad d) Hvordan kan man øge aktionærindflydelsen i de udvalgte danske banker? 

 

Som konsekvens af undersøgelsen der afslørede tegn på, at aktionærer i de danske 

banker ikke har tilstrækkeligt med indflydelse, gennemgår fremstillingen forskellige 

initiativer, der skal øge aktionærindflydelsen. Der er tale om en afvejning mellem 

fordelene ved øget aktionærindflydelse og ulemperne ved, at dominerende 
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aktionærer kan ekspropriere fordele på bankerne og mindretalsaktionærernes 

bekostning. Imidlertid sikrer den finansielle og selskabsretlige lovgivning mod 

misbrug af minoritetsaktionærer, hvilket leder til den konklusion, at bankerne med 

størst sandsynlighed vil kunne drage fordel af at vedtage afstemningsregler, der gør 

det muligt for aktionærer at fjerne stemmelofterne. Selskaber i Frankrig har 

mulighed for at indføre aktier, der giver dobbelt stemmeret, hvis de har været ejet af 

samme ejer i mere end mindst 2 år, hvilket dermed belønner aktionærer, der 

engagerer sig i bankerne på lang sigt. Imidlertid er dette ikke uden omkostninger, 

hvilket leder til den konklusion, at tiden nok ikke er inde i den danske banksektor til 

at indføre denne mulighed i bankerne, men at det dog er nødvendigt at sikre, at 

aktionærer får mulighed for at agere som aktive ejere i de danske banker.  

 

Undersøgelsen har dermed besvaret fremstillingens problemformulering, men dog 

skal det nævnes, at begrænsninger i fremstillingens rammer har betydet, at 

yderligere og mere tilbundsgående undersøgelser kan foretages, som vil kaste endnu 

mere lys over denne vigtige problemstilling. Eksempelvis kunne det være relevant at 

inddrage udenlandske banker, hvor forskelle i de institutionelle rammer betyder, at 

ejerskabsstrukturen ser anderledes ud, og dermed er vilkårene for bankaktionærer i 

udenlandske banker forskellige fra de danske aktionærers. Endvidere vil en større 

population i fremstillingens undersøgelse give resultaterne større værdi, men dette 

er ikke muligt inden for rammerne af denne fremstilling. 

Banksektoren er inde i en utrolig spændende udvikling, og det skal blive interessant 

at følge bankernes videre forløb ved udløbet af de gældende bankpakker. Det skal 

vise sig, om aktionærerne kan samle sig mod de ledelser, der har handlet i egen 

interesse, når krisen er blevet fordøjet hos aktionærerne. De omtalte sagsanlæg mod 

bankledelserne i gruppe 3 og andre banker uden for populationen vil blive afgjort i 

fremtiden, og det er muligt, at aktionærerne i de banker, der har klaret sig dårligt 

gennem krisen, men dog er kommet igennem, vil gøre oprør mod de siddende 

ledelser, hvis de sagsøgte ledelser hos de krakkede banker findes 

erstatningsansvarlige for disse bankers fald. Af denne årsag er det blot endnu 

vigtigere, at aktionærerne gives mulighed for at udøve denne indflydelse, så målet 

om en fornuftig og forsvarlig banksektor i Danmark kan opnås. 
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15. Oversigt over anvendte love 

 

Aktieselskabsloven (historisk): Lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006 med senere ændringer.  

Lov om en garantifond for indskydere og investorer (historisk): Lovbekendtgørelse nr. 1008 af 8. 

august 2007 med senere ændringer. 

Lov om en garantifond for indskydere og investorer (gældende): Lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. 

august 2009 med senere ændringer. 

Lov om finansiel stabilitet: Lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer. 

Lov om finansiel virksomhed: Lovbekendtgørelse nr. 470 af 12. juni 2009 med senere ændringer. 

Lov om statsligt kapitalindskud: Lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009 med senere 

ændringer. 

Lov om værdipapirhandel: Lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010. 

Selskabsloven: Lov nr. 470 af 12. juni 2009 med senere ændringer. 

Code de Commerce: Den franske handelslov, der i bog II, titel II, kapitel V, sektion III omhandler den 

franske pendant til generalforsamlinger. Loven er sidst ændret den 5. januar 2006. 

 

Article L225-123 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, 

peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement 

libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même 

actionnaire.  

En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de 

vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à 

raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  

Le droit de vote prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peut être réservé aux actionnaires de nationalité 

française et à ceux ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen.  

Article L225-123 

 

       A voting right equivalent to twice that attributed to other shares may be attributed to fully paid shares which can be 

proved to have been registered in the name of the same shareholder for at least two years, depending on the proportion 

of the share capital they represent, by the memorandum and articles of association or an special shareholders’ meeting. 

       Furthermore, in the event of an increase in capital by incorporation of reserve funds, profits or issue premiums, a 

double voting right may be conferred from the date of issue on registered shares allocated to a shareholder free of 

charge in proportion to any former shares for which he has the benefit of that right. 

       The voting right provided in the first and second sub-paragraphs above may be reserved to French shareholders and 

those that are nationals of a Member State of the European Community or a Member State of the European Economic 

Area. 

 

(Bemærk: Kun den franske tekst har juridisk gyldighed, oversættelsen er kun vejledende.) 
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16. Figuroversigt 

 

Figur 1: Strukturoversigt. 
 
Figur 2: Kontrolkæde i aktieselskaber. 
 
Figur 3: Kapitalstruktur i udvalgte sektorer. 
 
Figur 4: Interessentoversigt. 
 
Figur 5: Bankernes kilder til kapital. 
 
Figur 6: Bankernes markedsværdi per 1. juni 2007. 
 
Figur 7: Udviklingen i aktiekurser – Alle grupper. 
 
Figur 8: Udviklingen i aktiekurser – Gruppe 1. 
 
Figur 9: Udviklingen i aktiekurser – Gruppe 2. 
 
Figur 10: Udviklingen i aktiekurser – Gruppe 3. 
 
Figur 11: Bankernes udlånsvækst. 
 
Figur 12: Bankernes indlånsvækst. 
 
Figur 13: Bankernes indlån ift. udlån.  
 
Figur 14: Bankernes indtjening per aktie. 
 
Figur 15: Bankernes nedskrivninger ift. udlån. 
 
Figur 16: Aktier handlet ift. udbudte aktier. 
 
Figur 17: Forholdet mellem kontrolrettigheder og ejerandele. 
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17. Tabeloversigt 

 

Tabel 1: Markedsværdier – Gruppe 1. 
 
Tabel 2: Markedsværdier – Gruppe 2. 
 
Tabel 3: Markedsværdier – Gruppe 3. 
 
Tabel 4: Gennemsnitlige markedsværdier – Gruppegennemsnit. 
 
Tabel 5: Standardafvigelser i ugentlige afkast. 
 
Tabel 6: Oversigt over anvendelse af repræsentantskaber. 
 
Tabel 7: Skift i bestyrelsesformænd. 
 
Tabel 8: Skift i administrerende/ordførende direktører. 
 
Tabel 9: Antal af aktionærer i bankerne. 
 
Tabel 10: Storaktionærer med ejerandele over 5%. 
 
Tabel 11: Stemmelofter i de udvalgte banker. 
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18. Bilagsoversigt 

 

Bilag 1: Bankernes markedsværdi 

Bilag 2: Bankernes aktiekurser 

Bilag 3: Bankernes egenkapitalforrentning 

Bilag 4: Bankernes nedskrivningsprocent ud af samlede udlån 

Bilag 5: Bankernes udlånsvækst 

Bilag 6: Bankernes indtjening per aktie 

Bilag 7: Eksempler på udregning af stemmelofter 
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Bilag 1 – Bankernes markedsværdi 
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Bilag 2 – Aktiekurser 
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Bilag 3 – Egenkapitalens forrentning 
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Bilag 4 – Bankernes nedskrivninger ift. udlån 
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Bilag 5 – Bankernes udlånsvækst 
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Bilag 6 – Earnings per share 
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Udelukker man Ringkjøbing Landbobank fra gruppe 1, ser gruppegennemsnittene 
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Bilag 7 Udregning af stemmelofter 

 

Eksempler på udregning af stemmeloft: 

B7.1 Eksempel 1 

Selskab - Lån og Spar Bank  2007 

Aktiekapital 
  
271.000.000,00  

Hvert 100 kr. giver 1 stemme   
Antal stemmer 2.710.000 
Stemmeloft 10,00% 
Krav til vedtægtsændring 1.806.667 
    
    
Ny aktionær: Ønsker ændring   
Ejerskab 95,00% 
Stemmer før stemmeloft 2.574.500 
Kan stemme for 271.000 
    
Modstander:   
Modstandere kan eje: 5,00% 
Modstandere kan stemme for: 135.500 
    
Totale stemmer i selskabet: 406.500 
Ny aktionær har af stemmer: 66,67% 

 

I første eksempel er stemmeloftet angivet i pct., og vi kan udregne, hvor mange 

stemmer, der totalt er i selskabet, når vi ved, hvor mange kr. nominel aktiekapital, 

der skal til for at give én stemme. Vi kan også regne ud, hvor mange stemmer, der 

skal til, før en aktionær har nok til at få vedtaget en vedtægtsændring. I eksemplet 

ejer den aktionær, der ønsker en vedtægtsændring 95% af kapitalen. Vi ved, hvor 

mange stemmer, den nye aktionær maksimalt an stemme for, nemlig 10% af det 

totale antal stemmer, i Lån og Spar Banks tilfælde 271.000 stemmer. Såfremt den 

nye aktionær ejer 95% af kapitalen, er der 5% af kapitalen tilbage til modstanderne 

af vedtægtsændringen, hvilket svarer til 135.500 stemmer. Det samlede antal 

stemmer, der kan stemmes for på generalforsamlingen er dermed 271.000 + 

135.500 stemmer = 406.500 stemmer. Den nye aktionær stemme for 

271.00/406.500 = 66,67%, og har dermed nok til at kunne få vedtægtsændringen 

vedtaget. Havde den nye aktionær blot haft 75% af stemmerne, ville der havde 

været 677.500 stemmer tilbage til modstanderne af vedtægtsændringerne (25% af 
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2.710.000) forudsat, at modstanderne ikke også falder for stemmeloftet146. Dette 

ville betyde, at det totale antal stemmer i selskabet nu ville være på 271.000 + 

677.500 = 948.500, og af dette ville den nye aktionær blot have 271.000/948.500 = 

28,57% af disse stemmer. Dette er således langt fra nok til en vedtægtsændring på 

trods af, at den nye aktionær ejer 75% af kapitalen. Hvis den nye aktionær fandt 

sammen med familie, kollega eller en anden nærtstående for at undgå 

stemmeloftet, ændrer dette ikke meget, da mange af bankernes vedtægter 

bestemmer, at nærtståendes stemmer tæller som var de afgivet af én og samme 

person. Dermed kan det være reelt umuligt for en aktionær at fjerne 

stemmelofterne.  

B7.2 Eksempel 2 

 

Selskab - Nordjyske Bank   
Aktiekapital         80 400 000,00  
Hvert 100 kr. giver 1 
stemme   
Antal stemmer 804 000 
Stemmeloft 0,1244% 
Vedtægtsændring 536 000 
    
    
Ny aktionær:   
Ejerskab 99,938% 
Stemmer før stemmeloft 803 502 
Kan stemme for 1 000 
    
Modstander:   
Modstandere har: 0,06% 
Modstandere kan stemme 
for: 498 
    
Totale stemmer i selskabet: 1 498 
Ny aktionær har af stemmer: 66,73% 

 
I tilfældet med Nordjyske Bank opgives stemmeloftet som et bestemt antal aktier, 

der kan stemmes for, og ikke som en andel af den nominelle aktiekapital. Dette 

betyder, at jo flere aktier selskabet udsteder, jo mindre andel af det samlede antal 

                                                      
146 Det er en rimelig antagelse, da ejerkredsen i bankerne er forholdsvis spredt, og bankerne har 
ofte regler om, at fuldmagter meddelt til bestyrelsen ikke falder for stemmeloftet, eller at 
stemmeloftet ikke gælder for bagvedliggende fonde. I Lån og Spar Banks tilfælde har man sørget 
for, at Lån og Spar Fonden ikke er underlagt stemmeloftet. 
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stemmer vil en aktionær have. I 2007 havde Nordjyske Bank en aktiekapital på 

nominelt 80,4 mio. kr. Da hver 100 kr. giver 1 stemme, er der i selskabet totalt 

804.000 stemmer. Da loftet er på 1.000 stemmer, bliver stemmeloftet i procent 

1.000/804.000 = 0,1244%. Her skal den nye ejer have en ejerandel på 99,938% af 

den samlede kapital for at få 2/3-flertal. Han vil således kunne stemme for 1.000 

stemmer, mens modstanderne blot vil kunne stemme på 0,06% af kapitalen, hvilket 

giver 498 stemmer. Som opsummering kan det nævnes, at der kræves i bankerne 

utroligt store ejerandele for at kunne ændre vedtægterne. Man har således sikret, at 

det er reelt umuligt at fjerne stemmelofterne mod ledelsens vilje. 

 


