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Abstract 

Each time major businesses collapse, the question of liability for the management of the companies aris-

es. In this context, it is being discussed whether the existing rules of liability  and case law, to a reason-

able extent, punish dereliction of duty and motivates to provide a sound effort. 

 

The Minister for Economic and Business Affairs assembled a committee for the modernization of the 

Danish company law. The committee discussed the introduction on reverse onus of proof, but found that 

the current regulation of tort law was sufficiently to punish dereliction of duty. 

 

The management’s duties and responsibilities are widely regulated the Danish Company Act and the 

Danish Financial Business Act. The management has an obligation to lead the bank in accordance with 

the interests of the bank, the stakeholders and the shareholders. A director of a company must avoid a 

situation in which he has, or can have, a direct interests that conflicts, or possibly may conflict, with the 

interest of the company. 

 

By using game theory, this paper examines the methodical process that a change in the onus of proof of 

liability, leads to a change in the expected payoffs, which will lead to a change in the player’s incen-

tives, which finally will lead to a change in social optimum. 

The analysis is conducted I three ways. First by analyzing how the players choose in the case of the cur-

rent rules of onus of proof, secondly by analyzing how the players choose in the case of the introduction 

of reverse onus of proof in the basis of liability, and third how the players choose in the case of the in-

troduction of reverse onus of proof of all the liability conditions. 

 

This paper shows that the introduction of reverse onus of proof regarding the grounds of liability to-

wards management in the listed Danish banks, only affects the basis of liability. By introducing reverse 

onus of proof, management will act responsible and choose low risk. 

 

This paper therefore presents two initiatives on such improvements of the legislation in the Danish bank 

sector. These initiatives are 1) introduction of reverse onus of proof regarding the basis of liability, and 

2) prohibit the usage of voting- and ownership limitations in listed Danish banks. While initiative 1) 

seeks to unite the interests of the management and the shareholders, and thereby limiting private bene-

fits, initiative 2) seeks to limit the free-rider problem. 
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 

De seneste år har været præget af store finansskandaler både nationalt og internationalt, hvor flere 

banker er gået konkurs. Senest indgav Amagerbanken A/S konkursbegæring d. 06/02/2011, og ban-

kens aktiver og dele af bankens passiver blev overdraget til et nyt selskab under Finansiel Stabilitet 

A/S.
1
 En af grundene til bankens konkurs var, at ledelsen fandt det nødvendigt yderligere at ned-

skrive 3144 mio. kr., hvilket medførte at bankens egenkapital var tabt. 

Hver gang der sker et sammenbrud i banksektoren, rejses spørgsmålet om erstatningsansvar for 

bankens ledelse. I den sammenhæng diskuteres det, om de gældende ansvarsregler og domspraksis i 

rimelig omfang sanktionerer pligtforsømmelser og motiverer til at yde en forsvarlig indsats. 

 

En bank har mange interessenter, og interessenternes interesser er oftest modstridende. Aktionærer-

ne er risikovillige og ønsker profitmaksimering. Indskyderne er risikominimerende og ønsker at 

ledelsen investerer i projekter med lav risiko, hvormed indskyderne er sikre på, at banken kan tilba-

gebetale deres indskud, hvilket også gør sig gældende for de øvrige kreditorer, mens bankens ansat-

te ønsker job-sikkerhed og høj løn. 

Det er derfor vigtigt, at den erstatningsretlige regulering af ledelsesansvaret tager højde for alle 

bankens interessenter, samt sikre at hvervet/stillingen som medlem af ledelsen, ikke bliver for byr-

defuld, hvilket kan afholde ellers kompetente personer fra at påtage sig hvervet/stillingen. 

 

Erhvervs- og økonomiministeren nedsatte i oktober 2006 ”udvalget til modernisering af selskabsret-

ten”, som fik til opgave, at udarbejde en betænkning om modernisering af den danske aktie- og an-

partsselskabslovgivning. Resultatet af udvalgets arbejde blev offentliggjort d. 26. november 2008 i 

Betænkning nr. 1498/2008 om modernisering af selskabsretten. Under arbejdet med modernisering 

af selskabsretten, vurderede udvalget bl.a. ledelsens erstatningsansvar, herunder om bevisbyrden 

fortsat skulle være ligefrem, eller om der skulle indføres præsumptionsansvar. Udvalget konklude-

rede, at det fortsat var mest hensigtsmæssigt, at bevisbyrden er ligefrem, samt at den gældende cul-

panorm er en hensigtsmæssig standard for ansvarsbedømmelsen. 

 

Denne afhandling betragter de af moderniseringsbetænkningen fundne resultater og bidrager til di-

skussionen omkring hvorvidt ansvarsgrundlaget i børsnoterede banker bør ændres. 

                                                           
1
 Amagerbanken A/S selskabsmeddelelse nr. 1/2011 d. 6. februar 2011. 
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1.2 Begrundelse for valg af emne 

Den seneste finanskrise har i visse tilfælde vist, at de eksisterende regler om ledelsens opgaver og 

ansvar, bl.a. omkring risikostyring og interne kontroller, ikke altid har forhindret ledelsen i at tage 

overdrevne risici samt ikke at efterleve de interne kontroller. Den erstatningsretlige regulering har i 

visse tilfælde heller ikke bidraget til ledelsens overholdelse af sine opgaver og ansvar. 

 

At ændre ansvarsgrundlaget fra den almindelige culparegel til præsumptionsansvar skal vurderes ud 

fra en payoff-betragtning mellem bankens interessenter på den ene side, og bankens ledelse på den 

anden. At indføre et præsumptionsansvar, vil ændre retstilstanden indenfor erstatningsretten i bank-

sektoren. 

 

Disse overvejelser har givet inspiration til valget af emnet, som forhåbentlig vil kunne bidrage til 

diskussionen om, hvorvidt der bør indføres præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnote-

rede banker. 

 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af overforstående vil afhandlingen blive udarbejdet med udgangspunkt i følgende pro-

blemformulering; 

”Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske 

børsnoterede banker have?” 

For at kunne besvare problemformuleringen er det relevant at undersøge: 

Hvorledes er retstilstanden i dag? 

Under de givne forudsætninger, hvad er aktørernes incitamenter ved den almindelige 

culparegel kontra præsumptionsansvar? 

Hvordan kan erstatningsreglen omkring præsumptionsansvar udformes? 
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1.4 Afgrænsninger 

Ved overtrædelse af SL og LFV eksisterer der forskellige sanktionsmuligheder. Sanktionsmulighe-

derne kan være bøder, som er reguleret i SL og LFV, erstatning som er reguleret i SL, m.v. I denne 

afhandling vil der kun blive fokuseret på sanktionsmuligheden erstatning. 

 

Yderligere vil der kun blive fokuseret på banker som er aktieselskaber, og som har aktier optaget til 

notering på OMX Nasdaq Copenhagen (fondsbørsen). Retsstillingen for sparekasser og andelskas-

ser vurderes at have nogenlunde samme problemstilling, og vil derfor ikke blive analyseret. 

 

Bestemmelserne i VPHL og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, særligt omkring misbrug af 

intern viden og kursmanipulation, vil ikke finde anvendelse i denne afhandling. Det antages således, 

at indførelsen af præsumptionsansvar ikke vil påvirke ledelsens handlinger, med hensyn til misbrug 

af intern viden og kursmanipulation. 

 

Ledelsesorganet ”tilsynsrådet” blev omfattet af SL ved dennes implementering i 2009.
2
 Tilsynsrådet 

har kun kontrolfunktioner og ikke ledelsesbeføjelser, og har på den baggrund ikke de samme pligter 

og opgaver som bestyrelsen eller direktionen. Når bankens ledelse bliver omtalt i afhandlingen, er 

der således tale om bankens bestyrelse og direktion. 

 

I kapitel 4 vil der kun blive fokuseret på aktionærernes interesser. Der vil ikke blive taget stilling til, 

hvordan ledelsen vil handle overfor bankens øvrige interessenter. Samtidig vil der kun blive set på 

stemmerets- og ejerbegrænsninger som aktionærbegrænsninger. 

 

I den spilteoretiske analyse antages det at der er perfekt information. Betydningen af imperfekt in-

formation og de dertil hørende løsningsmodeller, vil derfor ikke blive analyseret. Betydningen af 

risikoaverse spillere, vil desuden ikke blive analyseret. 

 

                                                           
2
 Moderniseringsbetænkningen s. 299. 
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1.5 Teori/metode 

1.5.1 Juridisk teori/metode 

For at besvare problemformuleringen, vil der i den juridiske del først blive foretaget en retsdogma-

tisk fortolkning med henblik på at fastlægge gældende ret. Formålet med en retsdogmatisk fortolk-

ning er at beskrive, fortolke, analysere og systematisere gældende ret.
3
 Den retsdogmatiske fortolk-

ning opstiller de gældende retskilder i rækkefølgen; regulering, retspraksis, retssædvane og forhol-

dets natur.
4
 Dette betyder dog ikke, at der er en rangorden mellem retskilderne. 

 

Ved anvendelse af retskilderne i afhandlingen vil der hovedsageligt blive taget udgangspunkt i re-

gulering, herunder de relevante bestemmelser i AL, SL, LFV og bekendtgørelse om ledelse og sty-

ring af pengeinstitutter m.fl.
 5

 Analysen vil tage udgangspunkt i de relevante bestemmelsers ord-

lydsfortolkning af lovteksten. 

I AL og SL tages der udgangspunkt i bestemmelserne vedrørende ledelsens opgaver og ansvar. Mo-

derniseringsbetænkningen anvendes i denne afhandling som fortolkningsbidrag til SL. I LFV og 

bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., tages der også udgangspunkt i ledel-

sens opgaver og ansvar. Derudover analyseres reglerne for ledelsens individuelle erstatningsansvar, 

nye- og fratrædende medlemmers erstatningsansvar, lempelse af erstatningsansvaret, samt de øvrige 

erstatningsbetingelser. 

Yderligere vil retspraksis og retssædvane anvendes til at udlede gældende ret. Der vil ikke blive 

foretaget en dybdegående analyse af retspraksis, idet retspraksis omkring ledelsens erstatningsan-

svar i banker er begrænset. Yderligere vil soft law finde anvendelse. Soft law har ingen retslig for-

pligtende karakter og anvendes som fortolkningsbidrag. Ved anvendelse af soft law vil der blive 

taget udgangspunkt i anbefalinger for god selskabsledelse. 

Formålet med en analyse af gældende ret er, at fastslå hvordan retstilstanden er i dag. Analysen af 

gældende ret vil dermed bidrage til den videre analyse af, hvilken betydning en ændring i ansvars-

grundlaget vil have. 

 

Når gældende ret er udledt, vil der blive foretaget en analyse af, hvilken betydning indførelsen af 

præsumptionsansvar vil have på gældende ret. Her vil SL, LFV, moderniseringsbetænkningen, rets-

                                                           
3
 Nielsen, Ruth m.fl (2005) s. 24. 

4
 Nielsen, Ruth m.fl. (2005) s. 27. 

5
 BEK nr. 1325 af 01/12/2010. Herefter kaldet bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 
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praksis, visse advokatundersøgelser og øvrigt litteratur blive inddraget. Yderligere vil fordelene og 

ulemperne ved indførelsen af præsumptionsansvar blive diskuteret. 

 

1.5.2 Økonomisk teori/metode 

I den økonomiske del af analysen vil der først blive taget udgangspunkt i relevante corporate gover-

nance problemstillinger. Formålet med corporate governance er bl.a., at sikre at aktionærernes inte-

resser varetages. Der tages udgangspunkt i den relevante litteratur på området, som beskriver teori-

erne omkring agency cost, free-rider problemet samt betydningen af aktionærbegrænsninger. 

 

Efterfølgende vil der blive anvendt spilteori. Formålet med spilteori er at gennemgå strategiske situ-

ationer, og forklare hvorfor spillerne handler på en bestemt måde, samt at forudsige og beskrive 

fremtidige handlinger. 

Den spilteoretiske analyse vil tage udgangspunkt i et dynamisk spil på ekstensiv form. I et dyna-

misk spil handler spillerne efter tur, og én spillers valg er afhængigt af den forrige spillers valg. Spil 

på ekstensiv form opfanger mere præcist rækkefølgen af valgene og informationsstrukturen
6
.  

Spillet vil blive analyseret i tre versioner. I hver enkel version vil der være perfekt information. Der 

er perfekt information omkring spillernes valg, dvs. når spiller 2 skal vælge, ved han hvad spiller 1 

har valgt (og omvendt). Den første spilversion tager udgangspunkt i en situation, hvor den alminde-

lige culparegel finder anvendelse. Først vil antagelserne for at kunne løse spillet blive gennemgået, 

og efterfølgende vil spillets ligevægt blive udledt. Spilversionernes ligevægt kaldes ”subgame per-

fekt Nash ligevægt”. For at finde frem til spilversionernes ligevægt, skal spillernes optimale strate-

gier først findes. Dette gøres ved at anvende baglæns induktion, hvilket betyder, at spillet analyseres 

fra slut til start. Efterfølgende vil det blive vurderet om spilversionens ligevægt er samfundseffi-

cient. Til at vurdere om ligevægten er samfundsefficient tages der udgangspunkt i Pareto-efficiens 

og Kaldor Hicks-efficiens. Begreberne har begge deres udgangspunkt i spilteorien. Indledningsvis 

vil begreberne blive beskrevet. Herefter vil begreberne blive vurderet med henblik på at fastlægge, 

hvilket begreb der er det mest anvendelige for vurderingen af samfundsefficiens i spilversionerne. 

Den anden spilversion tager udgangspunkt i en situation, hvor der er præsumptionsansvar. Efterføl-

gende vil de to spilversioners resultater blive sammenlignet for at finde frem til, hvilket ansvars-

grundlag der er samfundsefficient. Den tredje spilversion tager udgangspunkt i en situation, hvor 

ledelsen skal løfte bevisbyrden for alle erstatningsbetingelserne. Til sidst sammenlignes resultaterne 

                                                           
6
 Watson (2008) s. 166. 
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af præsumptionsansvar og de øvrige erstatningsbetingelser for at finde frem til, hvilken regel der er 

samfundsefficient.  

 

1.5.3 Integreret teori/ metode 

Den integrerede metode i denne afhandling er en kombination af de juridiske aspekter samt den 

analyserede økonomiske teori. Kombinationen vil ske løbende igennem kapitlerne, men vil især 

fremgå i afhandlingens konklusion. 

 

1.6 Struktur 

Afhandlingen er struktureret således, at der i kapitel 2 gives en analyse af gældende ret på området, 

hvilket bidrager til forståelsen af retstilstanden i dag. 

 

I kapitel 3 analyseres det, hvilken betydning indførelsen af præsumptionsansvar vil have på gæl-

dende ret, samt hvilken betydning indførelsen vil have på retspraksis. Efterfølgende vil fordelene og 

ulemperne ved indførelsen af præsumptionsansvar blive diskuteret. 

 

I kapitel 4 foretages en kort beskrivelse af de for afhandlingen gældende corporate governance teo-

rier. 

 

Kapitel 5 indeholder en spilteoretisk analyse. Først vil spilversionen med den almindelige culpare-

gel som ansvarsgrundlag blive løst. Efterfølgende løses spilversionen med præsumptionsansvar som 

ansvarsgrundlag, og til sidst vil spilversionen, hvor ledelsen skal løfte bevisbyrden for alle erstat-

ningsbetingelserne blive løst. 

 

På baggrund af analysen af hvilken betydning indførelsen af præsumptionsansvar vil have på gæl-

dende ret, diskussionen af fordele og ulemper ved indførelsen, og analysen af hvilken betydning 

indførelsen vil have på retspraksis, samt de fundne resultater i spilteorien, vil kapitel 6 indeholde 

afhandlingens konklusion. I dette kapitel vil afhandlingens problemformulering blive besvaret. 

 

Afhandlingen afsluttes med to retspolitiske anbefalinger i kapitel 7. 
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1.7 Kildekritik 

På baggrund af den manglende retspraksis har det været nødvendigt at tage udgangspunkt i en ad-

vokatundersøgelse af Gudme Raaschou Bank A/S, som indenfor de seneste år gik konkurs. Under-

søgelsen bygger på de oplysninger, som advokaterne bag undersøgelsen har haft adgang til. Der 

skal derfor tages forbehold for det tilfælde, at ikke alt relevant materiale er gjort tilgængeligt for 

undersøgelsen. Yderligere skal der tages forbehold for, at ikke alle sagernes parter, der er blevet 

hørt, hvilket muligvis ville have ført til en anden konklusion af undersøgelsen. 
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Kapitel 2 Juridiske aspekter 

En bank har mange interessenter såsom aktionærer, indskydere, andre banker osv. Disse har alle 

forventninger til kapitalselskabets drift. I de tilfælde hvor disse forventninger ikke indfries, opstår 

spørgsmålet om der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende overfor ledelsen. 

På baggrund heraf, foretages i dette kapitel en analyse af gældende ret. 

 

2.1 Aktieselskabsloven vs. den nye selskabslov 

Ved lov nr. 470 af d. 12/06/2009 trådte den nye selskabslov i kraft. Med henblik på at vurdere om 

der er sket en skærpelse af ansvaret ved implementering af loven, vil dele af den nye selskabslov 

blive beskrevet i dette afsnit. 

 

Udvalget til moderniseringsbetænkningen mente, at en forenkling af selskabsreglerne ville medføre 

en udvidet ramme for ledelsens handlefrihed, og dermed også en udvidelse af det handlefelt inden 

for hvilket ledelsen kan risikere at ifalde et ansvar (frihed under ansvar). Dette betød, at der ville 

være behov for at præcisere reglerne om ledelsens handlepligt.
7
 

 

I stedet for at vende bevisbyrden i den nye selskabslov, er der sket en opstramning og præcisering af 

de pligter, som ligger til grund for culpabedømmelsen. Der er bl.a. sket en præcisering af bestyrel-

sens pligter i forhold til AL § 54, (som tidligere hjemlede nogle af bestyrelsens pligter). Det fremgår 

nu af SL § 115 (som svarer til AL § 54), at bestyrelsen bl.a. skal påse, at der er etableret de fornød-

ne procedurer for risikostyring og interne kontroller. 

Grunden til at pligterne er blevet opstrammet og præciseret, er for at give ledelsen klarhed om hvad 

der forventes af en aktiv ledelse, samt hvordan ledelsen derved kan undgå at ifalde erstatningsan-

svar bl.a. pga. forsømmelse. 

Paul Krüger Andersen (2010) mener, at de flere handlepligter som nu fremgår af SL §§ 115, 117 og 

118 (som hjemler nogle af ledelsens opgaver og ansvar) kan gøre det lettere at statuere ansvar ved 

forsømmelse, og at der derved er sket en skærpelse af ansvaret.
8
 Denne udtalelse kan dog ikke føl-

ges, idet ledelsen også tidligere var pålagt de handlepligter der nu fremgår af SL §§ 115, 117 og 

118. Der er således ikke sket en skærpelse af ansvaret – det er nu blot blevet præciseret. 

 

                                                           
7
 Moderniseringsbetænkningen s. 40. 

8
 Paul Krüger Andersen (2010) s. 478-479. 
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Derudover er der sket en ændring i forhold til kapitalselskabernes forretningsorden. Udvalget til 

moderniseringsbetænkningen mente at bestemmelsen omkring forretningsordenen, som den fremgik 

af AL § 56, stk. 7, var for detaljeret og at der var fare for at mindstekravene opfattedes meget bog-

staveligt, således at ledelsen følte sig bundet til at følge dem i stedet for at lade sig inspirere af tek-

sten.
9
 På baggrund heraf indeholder SL § 130 (som hjemler forretningsordenen) ikke egentlige mi-

nimumsbestemmelser, men angiver i stedet en række temaer, som det vil være fornuftigt for besty-

relsen at overveje i forbindelse med udformning af forretningsordenen. Af bemærkningerne til lov-

forslaget fremgår det, at formålet med bestemmelsen er at; 

”[…] sikre, at det enkelte medlem af bestyrelsen er opmærksom på sine pligter med hensyn til de 

forhold som er angivet i de foreslående bestemmelser. Herved lettes muligheden for at gøre et an-

svar gældende mod et medlem af bestyrelsen hvor der er tale om forsømmelighed.”
10

 

Bestemmelsen omkring forretningsordenen ligger op til, at bestyrelsen har en aktiv handlepligt, som 

løbende bør tilpasses, således at den stemmer overens med det enkelte kapitalselskabs forhold. Be-

stemmelsen i SL gælder for alle selskabsformer, der er omfattet af loven. Minimumsbestemmelsen i 

AL § 56, stk. 7 gjaldt tidligere kun for børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. På bag-

grund af at § 130 i SL nu gælder for alle selskabsformer, der er omfattede af loven, kan det diskute-

res, om der reelt er sket en skærpelse af ansvaret. 

I 1993 skete der en opstramning af forretningsordenen i AL
11

 (som blev gennemført på basis af be-

tænkning nr. 1229/1992 - forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene), og diskussionen om-

kring hvorvidt ændringen ville medføre en skærpelse af bestyrelsesansvaret opstod. Gomard (2006) 

konkluderede, at de nye regler først og fremmest tydeliggjorde og understregede de pligter, som 

også tidligere påhvilede bestyrelsen, men at der næppe var sket nogen væsentlig ændring af selve 

ansvaret.
12

 I modsætning hertil antog Berg & Langsted (1994) og Paul Krüger Andersen (2010), at 

de nye regler kunne give anledning til en strengere kurs fra domstolenes side på visse punkter.
13

 De 

mente, at formålet med præciseringen var, at øge muligheden for at gøre ansvar gældende overfor 

ledelsen i tilfælde af undladelse eller forsømmelighed. Det er den samme diskussion, der kan opstå 

nu, hvor bestemmelsen om forretningsordenen gælder for alle selskabsformer, der er omfattede af 

SL. 

                                                           
9
 Moderniseringsbetænkningen s. 328. 

10
 L 170. Bemærkningerne hertil. 

11
 Opstramningen blev indført ved LBK nr. 616 af 19/07/1993. 

12
 Gomard (2006) s. 474. 

13
 Berg & Langsted (1994) s. 188-189. Paul Krüger Andersen (2010) s. 479. 
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Med hensyn til forretningsordenen findes der ikke at være sket en skærpelse af ansvaret, idet sel-

skaberne omfattede af AL også tidligere skulle udforme en forretningsorden. De temaer der nu er 

angivet i SL § 130, er temaer der er fornuftige at overveje for bestyrelsen, men som bestyrelsen kan 

vælge at se bort fra. 

Sammenfattende vurderes det, at der ved implementeringen af SL ikke er sket en skærpelse af an-

svaret.
14

 

 

2.2 Ledelsens erstatningsansvar 

For at et medlem af ledelsen i en bank kan ifalde erstatningsansvar er der visse betingelser der skal 

være opfyldt. I det efterfølgende vil gældende ret, omkring ledelsens erstatningsansvar, blive udledt.  

 

2.2.1 Ledelsens generelle pligter 

For at et kapitalselskabs ledelse kan ifalde erstatningsansvar, skal der være et ansvarsgrundlag. Af § 

361 i SL fremgår det, at medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres erhverv, forsætligt 

eller groft uagtsomt tilfører kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Ansvarsgrundla-

get er den almindelige culparegel, og indebærer at ledelsen kan ifalde erstatningsansvar for påregne-

lige skader, som forvoldes ved retsstridige handlinger eller undladelser, som ledelsen har begået 

forsætligt eller groft uagtsomt. 
15

 Culpareglen er en retslig standard og indeholder ikke en definition 

af, hvornår der foreligger en retsstridig handling eller undladelse.
16

 Vurderingen af om der forelig-

ger ansvar efter culpareglen, vurderes ud af de pligter og normer, der er gældende for en forsvarlig 

udførelse af hvervet/stillingen som medlem af ledelsen. Vurderingen efter culpareglen afhænger 

yderligere af det ansvar, der påhviler de pågældende personer hver for sig i banken.
17

 Der skal der-

for foretages en vurdering af, hvordan den pågældende person burde have handlet.
18

 

 

Ledelsen skal drive kapitalselskabet forsvarligt, og under hensynstagen til hvad der tjener kapital-

selskabets interesser. I Common Law sondres der mellem ledelsens duty of care og ledelsens duty of 

                                                           
14

 Der skal dog tages forbehold for, at det kun er visse af ændringerne i SL i forhold til AL der er blevet diskuteret. Hvis 
andre ændringer blev inddraget er det ikke sikkert at konklusionen ville blive den samme. Det skal dog holdes for øje 
at da kommissoriet blev givet i 2006, havde samfundet i en lang periode været præget af økonomisk vækst. Fokus var 
derfor i høj grad på konkurrenceevnen, globalisering og fortsat vækst. I tiden indtil implementeringen af SL startede 
den internationale finanskrise og i kølvandet på dette opstod der bankskandaler såsom Roskilde Bank A/S-sagen. Som 
følge heraf har ledelsesansvaret fået fornyet fokus i medierne. 
15

 Moderniseringsbetænkningen s. 36-37. 
16

 Den nye selskabslov (2010) s. 118. 
17

 Bestyrelsesansvaret (1997) s. 13 og Paul Krüger Andersen (2010) s. 476. 
18

 Bestyrelsesansvaret (1997) s. 21. 
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loyalty. Denne sondring anvendes også i dansk ret.
19

 Ledelsens duty of care er de almindelige plig-

ter som ledelsen skal opfylde, for at lede kapitalselskabet forretningsmæssigt forsvarligt. Duty of 

loyalty betyder, at ledelsen har en loyalitetsforpligtigelse i forhold til kapitalselskabet. Dette bety-

der, at ledelsen med sine dispositioner skal varetage kapitalselskabets interesser. Hvor der opstår 

konflikter mellem kapitalselskabets interesser og ledelsens egne, skal ledelsen lade kapitalselska-

bets interesser gå forud. Ledelsen må ikke udnytte sin disposition i kapitalselskabet til at skaffe sig 

fordele på kapitalselskabets eller aktionærernes bekostning, eller i det hele varetage interesser, der 

er kapitalselskabet fremmed. Ansvarsbedømmelsen vil formentlig være strengere i de tilfælde, hvor 

det kan tænkes, at en beslutning er påvirket af ledelsens personlige interesser, end i tilfælde hvor 

ledelsen utvivlsomt handler i varetagelse af kapitalselskabets interesser.
20

I engelsk selskabsret ud-

trykkes ledelsens loyalitetsforpligtigelse således: 

“A director of a company must avoid a situation in which he has, or can have, a direct interests that 

conflicts, or possibly may conflict, with interest of the company.
21

” 

Ledelsens loyalitetsforpligtigelse gælder ikke kun overfor aktionærerne, men udstrækkes også til at 

omfatte andre interessenter, såsom kreditorer, ansatte og samfundet. 

 

De gældende retsforskrifter yder ikke en detaljeret vejledning om de opgaver og ansvar, som de 

enkelte medlemmer af ledelsen har overfor kapitalselskabet. Der findes forskellige bestemmelser, 

bl.a. i SL § 119
22

, der beskriver hvad ledelsen skal gøre i enkelte situationer. Ved tilsidesættelse af 

disse specifikke, klart definerede og objektivt konstaterbare forpligtigelser, må der forventes en 

ganske streng culpabedømmelse.
23

 Derudover skal de pligter og opgaver der påhviler ledelsen i en 

bank findes, i SL og LFV, samt i de bekendtgørelser der er udstedt i medfør af lovgivningen. Plig-

terne i SL, LFV og bekendtgørelserne, er udfyldende for culpareglen. 

 

                                                           
19

 Paul Krüger Andersen (2010) s. 488. 
20

 Paul Krüger Andersen (2010) s. 488. 
21

 English company Act Sec 159, duty to avoid conflict of interest. 
22

 § 119 foreskriver at ledelsen skal sikre, at generalforsamlingen afholdes senest 6 måneder efter at det er konstate-
ret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. På generalforsamlingen skal det 
centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling, og om fornødent stille forslag til foranstalt-
ninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning. 
23

Berg & Langsted (1994) s. 184. 
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2.2.2 Særlige pligter for ledelsen i banker 

Danske banker skal have en bestyrelse og en direktion jf. LFV § 12, stk. 2, også kaldet den tostren-

gede ledelsesstruktur.
24

 Bestyrelsen repræsenterer aktionærerne, og skal bl.a. varetage den overord-

nede og strategiske ledelse af banken, påse at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og 

efter bestyrelsens retningslinjer, samt påse at bankens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, 

herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde bankens nuværende og fremtidige forpligtel-

ser, efterhånden som de forfalder, og banken er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den 

økonomiske situation, og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt jf. SL § 115. 

Direktionen skal varetage den daglige ledelse af banken, og følge de retningslinjer og anvisninger 

som bestyrelsen har givet direktionen jf. SL § 117. Direktionen skal ligesom bestyrelsen sikre, at 

bankens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at 

opfylde bankens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og banken er 

således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedevæ-

rende kapitalberedskab er forsvarligt jf. SL § 18, stk. 2. 

De skriftlige retningslinjer som bestyrelsen i en bank skal udfærdige efter LFV § 70, kan få betyd-

ning i erstatningssager. Retningslinjerne fastlægger arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direkti-

onen, og fastlægger derved også hvilke områder de nævnte ledelsesorganer har hovedansvaret for. 

Bestyrelsen skal fastlægge en kreditpolitik jf. § 5 i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengein-

stitutter m.fl., som fastsætter de overordnede retningslinjer for kreditgivning. Retningslinjerne kan 

udformes således, at det er direktionen der har ansvaret for at retningslinjerne bliver overholdt, og 

derved vil kunne ifalde erstatningsansvar hvis retningslinjerne ikke overholdes. Selvom bestyrelsen 

har overladt ansvaret for nogle forhold til direktionen, fritager dette ikke bestyrelsen for det over-

ordnede ansvar, herunder ansvaret for at føre tilsyn og gribe ind i tilfælde af, at bestyrelsen bliver 

eller burde være blevet opmærksomme på uregelmæssigheder.
25

 I U.1925.49H blev bestyrelsen i 

Landbrugs-, Handels-, Haandværkerbanken A/S erklæret erstatningspligtige for manglende tilsyn 

med direktionen, og den måde hvorpå denne disponerede over bankens midler. 

De nærmere retningslinjer for bestyrelsesarbejdet fremgår af forretningsordenen jf. SL § 130, og 

LFV § 65. Som beskrevet i afsnit 2.1 er der ikke længere et generelt lovkrav til forretningsordenen.  

Ligeledes som tidligere beskrevet skal bestyrelsen og direktionen påse, at bankens kapitalberedskab 

til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet jf. SL § 115, stk. 1, nr. 5 og 

                                                           
24

 Hvervet som bestyrelsesmedlem i en bank kan ikke forenes med stillingen som direktør i den pågældende bank jf. 
LFV § 73. 
25

 Bestyrelsesansvaret (1997) s. 326. 
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118, stk. 2. Af SL fremgår det ikke hvad bankens kapitalberedskab skal bestå af og hvordan det skal 

opgøres, samt hvad der er ”tilstrækkelig likviditet”. I LFV § 124 fremgår det, at ledelsen skal påse, 

at banken har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risi-

kostyring, til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og forde-

ling, som er passende til at dække bankens risici. Basiskapital er sammensat af kernekapital
26

, hy-

brid kernekapital
27

 og supplerende kapital
28

 jf. LFV § 128. Basiskapitalen skal mindst udgøre 8 % 

af de risikovægtede poster
29

 (solvenskravet) og mindst 5 mio. euro (minimumkapitalkrav) jf. LFV § 

124, stk. 2. Ledelsen skal på baggrund af vurderingen i henhold til LFV § 124, stk. 1 opgøre ban-

kens individuelle solvensbehov. Solvensbehovet skal udtrykkes som den tilstrækkelige basiskapital 

i procent af de risikovægtede poster jf. LFV § 124, stk. 4. Ved opgørelsen af basiskapitalen og det 

individuelle solvens behov, skal ledelsen tage hensyn til de forhold som er beskrevet i bilag 1 i be-

kendtgørelse om kapitaldækning.
30

 En bank skal have en forsvarlig likviditet
31

. Likviditeten skal 

mindst udgøre 15 pct. af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler 

banken at betale på anfordring, eller med kortere varsel end en måned, og 10 pct. af bankens samle-

de gælds- og garantiforpligtelser, fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved op-

gørelsen af basiskapitalen jf. LFV § 152, stk. 1, nr. 1 og 2. 

Af ovenforstående fremgår det, at en banks kapitalberedskab består af basiskapitalen og solvensbe-

hovet, samt at tilstrækkelig likviditet mindst skal udgøre 15 pct. at de korte gældsforpligtigelser og 

mindst 10 pct. af de samlede gælds- og garantiforpligtigelser. 

                                                           
26

 Kernekapital kan bl.a. bestå af indbetalt aktiekapital, overført overskud m.m. jf. LFV § 129. Kernekapitalen reduceres 
f. eks med foreslået udbytte, immaterielle aktiver, årets løbende underskud m.m. jf. LFV § 131.  
27

 Hybrid kernekapital er lån der er givet til banken på særlige vilkår. Der er visse betingelser der skal være opfyldt for 
at et lån kan betagnes som hybrid kernekapital og kan medregnes i basiskapitalen. Disse betingelser fremgår af LFV § 
132 og kan f. eks være, at det samlede beløb skal være indbetalt til banken, gældende må ikke være forfalden på et 
forud aftalt tidspunkt og gældende må kun forfalde hvis banken træder i likvidation eller erklæres konkurs m.m.  
28

 Den supplerende kapital kan bestå af ansvarlig lånekapital, (ansvarlig lånekapital medregnes når betingelserne i LFV 
§ 136 er opfyldt) samt hybrid kernekapital som ikke medregnes i kernekapitalen m.m. jf. LFV § 135. Den supplerende 
kapital må for banker ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapitalen efter fradrag i medfør af § 131, stk. 1 
og stk. 2, nr. 1, 4 og 5. 
29

 De risikovægtede poster er et mål for den samlede risiko for tab der er forbundet med bankens aktiviteter. Dette 
mål fremkommer ved anvendelse af risikovægte for opgørelsen af poster med kreditrisiko, aktierisiko, renterisiko, 
valutarisiko, operationel risiko og risiko på materielle aktiver jf. LFV § 142. De forskellige risici opgøres efter forskellige 
metoder. Kreditrisiko opgøres enten efter standart metoden eller IRB (nternal rate based) metoden jf. bekendtgørelse 
om kapitaldækning § 8. IRB metoden kræver tilladelse fra Finanstilsynet. 
30

 BEK nr. 1225 af 28/10/2010. Dette kan f. eks være, at ved vurderingen af den tilstrækkelige basiskapital skal alle 
væsentlige risici, som virksomheden er udsat for, indgå. Virksomheden skal derfor selv foretage en vurdering af, hvilke 
væsentlige risici virksomheden er udsat for jf. punkt 28. 
31

 Til likviditet kan kassebeholdningen, fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter og 
forsikringsselskaber, og beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler jf. LFV § 152, stk. 2. 
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Ledelsen vil i forbindelse med kapitalberedskabet (basiskapitalen) kunne ifalde erstatningsansvar i 

de situationer, hvor banken går konkurs på grund af investeringer eller forretningsmæssig drift, der 

går videre end selskabets kapitalmæssige formåen. Dette fremgår af moderniseringsbetænkningen, 

som udtaler at selskabet vedvarende skal have den nødvendige kapital under driften.
32

 Det konkrete 

kapitalberedskab for en bank afhænger af mange faktorer, herunder hvor risikovillig banken er, 

bankens funding, m.v. Bankens ledelse vil kunne ifalde erstatningsansvar for tab ved dispositioner 

og for en tabsgivende drift, der skyldes, at banken ikke har den fornødne finansielle styrke. 

 

Af ovenforstående fremgår de særlige pligter for ledelsen i banker. Bestemmelserne er medvirkende 

til at definere ledelsens pligter, og dermed også hvilke opgaver og ansvar ledelsen skal overholde, 

for at undgå at ifalde erstatningsansvar. 

 

2.2.3 The Business Judgment Rule 

Ledelsen er overfor banken forpligtiget til at bestræbe sig på, at drive banken forretningsmæssigt 

optimalt. Afgrænsningen imellem dispositioner af forretningsmæssig karakter og uforsvarlige di-

spositioner, (eller tilmed direkte forsømmelse), kan være vanskelige. Ledelsen indrømmes derfor et 

vidt skøn, når denne træffer beslutninger af forretningsmæssige forhold. Ledelsen ifalder på den 

baggrund ikke ansvar for beslutninger, som efterfølgende viser sig at være tabsgivende, såfremt 

beslutningen er truffet på et forsvarligt grundlag, og ud fra et forretningsmæssigt skøn.
33

 Dette kal-

des ”The Business Judgment Rule”, som antages også at gælde i dansk ret.
34

 The Business Jud-

gment Rule er ikke en regel for ansvarsbedømmelse, men et udtryk for, at der gives ledelsen en be-

tydelig margin for den forsvarlige beslutning, sammenlignet med den hypotetiske optimale beslut-

ning.
35

 Når der er tale om forretningsmæssige dispositioner, er der enighed om at domstolene skal 

udvise tilbageholdenhed med at underkende ledelsens forretningsmæssige skøn, samt at domstolen 

ikke skal stille deres egen vurdering af forretningsmæssige forhold over ledelsens.
36

 Dog kan alvor-

lige fejlskøn mv. fra ledelsens side efter omstændighederne medfører, at direktionen afskediges 

eller bestyrelsen afsættes.
37

 Det forholder sig anderledes med hensyn til undladelser. Når de gæl-

                                                           
32

 Moderniseringsbetænkningen s. 147. 
33

 Moderniseringsbetænkningen s. 41. 
34

 Paul Krüger Andersen (2010) s. 492 og Gomard (2006) s. 478-479. 
35

 Sofsrud (1999) s. 130. 
36

 Den nye selskabslov (2010) s. 124. 
37

 Afskedigelse af bestyrelsen foregår i praksis ved at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor 
generalforsamlingen kan undlade at vælge det bestyrelsesmedlem, som generalforsamlingen ikke længere finder 
kompetent. Det er bestyrelsen der ansætter og derfor også afskediger direktionen (som beskrevet i afsnit 4.1.1).  
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dende retsforskrifter kræver, at bestyrelsen f. eks skal sørge for, tage stilling til, påse, skaffe sig, 

sikre osv., pålægges der en handlepligt, som domstolene ved en eventuel erstatningssag, både kan 

og vil efterprøve overholdelsen af.
38

 

 

Ved gennemgang af ledelsens pligter fremgår det, at det ikke altid i lovgivningen er klart defineret 

hvordan ledelsen skal handle for at undgå at ifalde et erstatningsansvar. Lovgivningen definerer 

hvad ledelsen bl.a. skal gøre, men ikke hvordan ledelsen skal gøre det. Dette antages at være et ud-

tryk for, at det område bankerne opererer indenfor er dynamisk, og bankerne indbyrdes, samt de 

situationer bankerne oplever, er meget forskellige. Det er derfor forskelligt hvad der er påkrævet af 

ledelsen for, at denne kan undgå at ifalde ansvar. Sø- og Handelsretten udtalte i Hafnia sagen
39

, at i 

Danmark er der ikke tradition for et meget strengt bestyrelsesansvar. Efter retspraksis skal der fore-

ligge fejl og forsømmelser af en vis grovhed, for at bestyrelsesansvar bliver aktuelt. Bestyrelsesan-

svar er pålagt i tilfælde hvor retten har fundet, at bestyrelsen burde have indset, at videreførelse af 

selskabet ikke var muligt, f. eks når der har været et solidt informationsmateriale for bestyrelsen der 

viste, at der var farer på færde.
40

 

 

I det efterfølgende vil det blive analyseret, om anbefalingerne for god selskabsledelse kan anvendes 

ved fortolkning af indholdet i de pligter og ansvar, der påhviler ledelsen. 

 

2.2.4 Anbefalinger for god selskabsledelse 

I anbefalinger for god selskabsledelse findes der en beskrivelse af ledelsens pligter, og hvad der 

ligger i de pligter som påhviler ledelsen.
41

 Det bliver i litteraturen diskuteret om disse (og/eller) 

lignende anbefalinger om corporate governance, kan indgå i vurderingen af erstatningsansvaret.
42

 

Af SL § 115 fremgår det, at bestyrelsen skal påse, at; der er etableret de fornødne procedurer for 

risikostyring og interne kontroller. Det fremgår ikke af bestemmelsen hvad der ligger i fornødne 

procedurer for risikostyring og interne kontroller. Det anbefales i anbefalinger for god selskabsle-

delse, ”at det centrale ledelsesorgan mindst engang årligt identificerer de væsentligste forret-

                                                           
38

 Paul Krüger Andersen (2010) s. 492. 
39

 U.2002.2067H. 
40

 U.2002.2067H præmis 7.4 i Sø- og Handelsrettens afgørelse. 
41

 Rapporten er alene anbefalinger og har ingen retslig forpligtende karakter. 
42

 Den nye selskabslov (2010) s. 119. 
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ningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål, 

samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.”
43

 

Paul Krüger Andersen (2010) mener, at udfyldningen af culpareglen skal ske på baggrund af de 

opgaver og pligter, som reguleringen pålægger de respektive personer (som beskrevet i afsnit 2.2.1) 

suppleret med en normativ opfattelse af hvad der er forsvarlig handlemåde.
44

 Som udfyldning af 

sidstnævnte mener han, at bl.a. anbefalinger for god selskabsledelse kan indgå i vurderingen af, om 

der er handlet forsvarligt. Holst & Haugaard (2003) udtaler, at anbefalingerne dels er egnede til, 

dels faktisk påvirker den almindelige opfattelse af, hvad der er god selskabsskik og fordi culpa-

reglen ikke er en statisk regel, men påvirkes af den samfundsmæssige udvikling, opfattelse m.v., 

kan anbefalingerne anvendes som udfyldelse af culpareglen.
45

 

Morten Samuelsson mener på den anden side, at de nævnte anbefalinger ikke umiddelbart har be-

tydning for erstatningsansvaret. Han mener dog at anbefalingerne i den udstrækning de må antages 

at have opnået almindelig accept og er relevante for de mulige erstatningspådragende handlinger 

eller forsømmelser, vil kunne få betydning i erstatningssager.
46

 

I moderniseringsbetænkningen er der i kapitel 9 (selskabets ledelse) lagt stor vægt på corporate go-

vernance. Diskussionen omkring ledelsens pligter tager udgangspunk i anbefalinger for god sel-

skabsledelse, og det er hensigten, at regelsættet skal fungere som best practice. I selve SL har de 

fleste anbefalinger ikke fundet anvendelse, idet udvalget til moderniseringsbetænkningen finder, at 

den nuværende fordeling mellem lovgivning og softlaw er tilfredsstillende.
47

 På denne baggrund må 

det antages, at domstolene i en eventuel erstatningssag vil anvende anbefalinger for god selskabsle-

delse o.l. anbefalinger som fortolkningsbidrag omkring ledelsens pligter og god selskabsledelse. 

 

2.2.5 Erstatningsansvar for det enkelte medlem af ledelsen 

Ansvarsbedømmelsen er individuel. Det er det enkelte ledelsesmedlems ansvar der skal afgøres. 

Handler et medlem af ledelsen uforsvarligt, påføres de øvrige medlemmer af ledelsen ikke nødven-

digvis et ansvar. Den samlede ledelse kan dog pådrage sig ansvar for den samme forsømmelse. Det-

te vil f. eks. være tilfældet hvis den retsstridige handling, som har forvoldt et tab, først er besluttet af 

den samlede direktion i enstemmighed og herefter af den samlede bestyrelse i enstemmighed, og 

                                                           
43

 Anbefalinger for god selskabsledelse afsnit 8.1.1. 
44

 Paul Krüger Andersen (2010) s. 476. 
45

 Holst & Haugaard (2003) s. 299. 
46

 Den nye selskabslov (2010) s. 119. 
47

 Moderniseringsbetænkningen s. 310. 
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såfremt ingen af medlemmerne af ledelsen for sit eget vedkommende kan pege på disculperende 

omstændigheder
48

 (for beskrivelse af de disculperende omstændigheder se afsnit 3.1). 

 

2.2.6 Nye- og fratrædende ledelsesmedlemmers erstatningsansvar 

Et nyt medlem af ledelsen ifalder som udgangspunkt ikke ansvar for dispositioner, som er truffet før 

den pågældendes indtræden i ledelsen jf. U.1925.49H, hvor nogle senere tiltrådte medlemmer af en 

bankbestyrelse blev frifundet for ansvar, med hensyn til bankdirektørens retsstridige dispositioner 

(dommen er yderligere beskrevet i afsnit 2.2.2). Er en retsstridig beslutning taget inden et bestyrel-

sesmedlem er tiltrådt, er denne forpligtiget til at gøre en indsats for at forholdene rettes. Hvis der 

endnu ikke er truffet uoprettelige dispositioner i forhold til beslutningen, vil fejlen muligvis kunne 

rettes. Hvis der opstår et tab, som kunne være undgået ved en sådan indsats, vil det nytiltrådte be-

styrelsesmedlem kunne ifalde erstatningsansvar.
49

 Kan det derimod påvises, at de nye medlemmer 

af bestyrelsen, er tiltrådt på et tidspunkt hvor tabene ikke kan tilbageføres eller begrænses, må disse 

medlemmer frifindes.
50

 Et tiltrædende bestyrelsesmedlem er ikke erstatningspligtig med hensyn til 

tab, der allerede er indtrådt, på det tidspunkt hvor medlemmet tiltrådte bestyrelsen. 

 

Det er ikke ubetinget tilstrækkeligt for at undgå erstatningspligt, at et medlem udtræder af ledelsen. 

Er den retsstridige handling besluttet da ledelsesmedlemmet stadig var en del af ledelsen, og fører 

den retsstridige handling til et erstatningsansvar, vil det udtrædende ledelsesmedlem i visse tilfælde 

pådrage sig erstatningsansvar sammen med den resterende siddende ledelse. Dette vil forekomme i 

tilfælde hvor ledelsesmedlemmet i høj grad har haft en andel i de omstændigheder, der førte til ban-

kens økonomiske vanskeligheder.
51

 

 

2.2.7 Lempelse af erstatningskravet 

Ifalder et medlem af ledelsen erstatningsansvar, kan erstatningsansvaret dog lempes hvis det findes 

rimeligt under hensynstagen til skyldsgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt jf. 

selskabsloven § 363, stk. 1. Ledelsesmedlemmets økonomiske omstændigheder sat i forhold til er-

statningen er en faktor, der kan påkalde sig interesse i erstatningsansvarssager. Det lidte tab i erstat-

ningssager mod ledelsen i en bank kan være af betydelig størrelse. I forhold til selv en god privat-

økonomi, kan der være tale om tab der er uforholdsmæssigt store. En mulighed kan derfor være en 

                                                           
48

 Bestyrelsesansvaret (1997) s. 126. 
49

 Den nye selskabslov (2009) s. 124. 
50

 Bestyrelsesansvaret (1997) s. 129. 
51

 Bestyrelsesansvaret (1997) s. 131. 
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delvis lempelse, der medfører at erstatningen nedsættes til en størrelse, som den pågældende person 

har en realistisk mulighed for at betale over en årrække.
52

 Foreligger der et tilfælde hvor der er 

idømt erstatningsansvar i medfør af SL´s regler, og findes der ikke grundlag for lempelse i medfør 

af SL § 363, stk. 1, vil der i medfør af EAL § 24, stk. 1, i visse tilfælde kunne ske lempelse. Dette 

kan forekomme hvis lempelse efter SL § 363, stk. 1 ikke kan gennemføres som følge af den om-

stændighed, at SL´s bestemmelse om lempelse kræver at alle de nævnte kriterier, (skyldsgraden, 

skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt) er opfyldt. I disse tilfælde kan der muligvis ske en 

lempelse af ansvaret efter EAL § 24, stk. 1, 1 eller 2 led.
53

 

Er flere bestyrelses- og/eller direktionsmedlemmer samtidig erstatningspligtige, hæfter de solidarisk 

for erstatningen jf. selskabsloven § 363, stk. 2. 

 

2.2.8 Erstatningsbetingelser 

For at ledelsen kan idømmes erstatningsansvar, skal de øvrige erstatningsbetingelser være opfyldt. 

Ledelsens uagtsomme handling eller undladelse, skal have forårsaget et økonomisk tab. Der skal 

foretages en vurdering af, at såfremt ledelsen havde handlet korrekt, ville dette så have medført at 

tabet ikke var opstået (kausalitet), samt om tabet er en påregnelig følge af ledelsens handlinger eller 

undladelser (adækvans). Det er skadelidte der har bevisbyrden for erstatningsbetingelserne.  

Det kan tænkes at skadelidte i visse tilfælde ikke anlægger en erstatningssag eller ikke får medhold i 

en erstatningssag, fordi det i nogle tilfælde kan være svært at bevise påregnelighed og årsagssam-

menhæng, især hvis der er flere årsager til tabet og at nogle af disse årsager er faktorer som ledelsen 

ikke har indflydelse på (f. eks som nedgangen på boligmarkedet). Se afsnit 3.1 for domstolenes 

praksis på området. 

 

2.3 Sammenfatning 

Ved implementeringen af SL blev ledelsens pligter i forhold til kapitalselskabet præciseret, og mi-

nimumsbestemmelsen omkring forretningsordenen blev erstattet af en række temaer, som vil være 

fornuftige for bestyrelsen at overveje ved udarbejdelsen af forretningsordenen. Samlet vurderes det, 

at dette ikke har ført til en skærpelse af ledelsesansvaret i forhold til AL. 

 

Vurdering af om der foreligger ansvar efter culpareglen, foretages ud fra de særlige pligter og an-

svar, der er gældende for en forsvarlig udførelse af hvervet/stillingen. Bestemmelserne i SL og LFV 
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 Bestyrelsesansvaret (1997) s. 174. 
53

 Ansvaret kan lempes hvis det vil virke urimeligt tyngende eller når ganske særlige omstændigheder gør det rimeligt. 
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bidrager til at præcisere ledelsens opgaver og ansvar. Med hensyn til kapitalberedskabet og likvidi-

teten defineres det i LFV hvad disse begreber indeholder og hvordan de skal opgøres. 

 

Ved forretningsmæssige beslutninger indrømmes ledelsen et vidt skøn. Ledelsen ifalder derfor ikke 

ansvar for beslutninger, der efterfølgende viser sig at være tabsgivende, såfremt de er truffet på et 

forsvarligt grundlag. Dette kaldes The Business Judgment Rule, som også finder anvendelse i dansk 

ret. 

 

Det er ikke altid klart defineret hvad der kræves af ledelsen for, at undgå at ifalde erstatningsansvar. 

Som fortolkningsbidrag til ledelsens pligter antages det, at domstolene i en evt. retssag vil anvende 

anbefalinger for god selskabsledelse o.l. som udfyldning af ledelsens pligter. 

 

Ansvarsbedømmelsen er individuel. Det er det enkelte ledelsesmedlems ansvar der skal afgøres. 

Dog kan den samlede ledelse pådrage sig ansvar for samme forsømmelse, hvis beslutningen er taget 

i enstemmighed. 

 

Et nyt medlem af ledelsen ifalder som udgangspunkt ikke ansvar for dispositioner, som er truffet før 

den pågældendes indtræden i ledelsen. Er en retsstridig beslutning f. eks taget inden et bestyrelses-

medlem er tiltrådt, er denne forpligtiget til at gøre en indsats for at forholdene rettes. Ellers kan be-

styrelsesmedlemmet, hvis der opstår et tab, ifalde erstatningsansvar. 

Det er ikke ubetinget tilstrækkeligt for at undgå erstatningspligt, at et medlem udtræder af ledelsen. 

I tilfælde hvor ledelsesmedlemmet i høj grad har haft en andel i de omstændigheder der førte til 

bankens økonomiske vanskeligheder, kan medlemmet blive erstatningsansvarlig. 

 

Idømmes et medlem af ledelsen erstatningsansvar, er der jf. SL § 363, stk. 1 mulighed for lempelse. 

Er flere medlemmer samtidig erstatningspligtige, hæfter de solidarisk. Er der ikke grundlag for 

lempelse i medfør at SL § 363, stk. 1, kan der være mulighed for lempelse i medfør af EAL § 24, 

stk. 1. 

For at ledelsen kan idømmes erstatningsansvar, skal de almindelige erstatningsbetingelser være op-

fyldt. Der skal være lidt et økonomisk tab, tabet skal være en påregnelig følge af den erstatningspå-

dragende handling eller undladelse, og der skal være årsagssammenhæng mellem tabet og den er-

statningspådragende handling/undladelse. 
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Kapitel 3 Præsumptionsansvar 

Som beskrevet i afsnit 2.2.1 er ansvarsgrundlaget i erstatningssager mod ledelsen i en bank den al-

mindelige culparegel. I det efterfølgende vil det blive analyseret, hvilken betydning indførelsen af 

præsumptionsansvar vil have på gældende ret, samt hvilken betydning indførelsen vil have på rets-

praksis. Herefter vil fordelene og ulemperne ved at indføre præsumptionsansvar blive diskuteret. 

 

3.1 Indførelsen af præsumptionsansvars betydning på gældende ret 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil have den betydning, at ansvarsgrundlaget ændres fra den 

almindelige culparegel, til culpa med omvendt bevisbyrde. Dette betyder, at ledelsen pålægges an-

svar, hvis denne ikke kan bevise, at dens handlinger var berettigede og forsvarlige. Dette indebærer 

en væsentlig skærpelse i forhold til den almindelige culparegel. Præsumptionsansvar anvendes bl.a. 

af forsikringsselskaber overfor kunderne, idet det kan være næsten umuligt for forsikringsselskabet 

at bevise skyld hos kunden. 

 

Ved indførelsen af præsumptionsansvar vil ledelsens pligter (som beskrevet i afsnit 2.2.1 og 2.2.2) 

ikke ændre sig. Ledelsen skal stadig overholde de samme opgaver og ansvar, der påhviler dem iføl-

ge SL, LFV, samt bekendtgørelserne udstedt i medfør heraf. 

Det antages at domstolenes vurdering omkring The Business Judgment Rule ikke vil ændre sig. Det 

må forventes, at ledelsen stadig indrømmes et vidt skøn, når denne træffer beslutninger der er af 

forretningsmæssige forhold. Hvis det vide skøn blev indskrænket, kan man forestille sig, at ledelsen 

ikke længere vil være villig til at investerer i projekter med høj risiko af frygt for at ifalde erstat-

ningsansvar, hvis det viser sig, at projektet er tabsgivende. Yderligere kan man forestille sig, at le-

delseshvervet ville blive så byrdefuldt, at ellers egnede personer ville afholde sig fra at påtage hver-

vet/stillingen. 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil indebære, at det enkelte ledelsesmedlem må føre det fornød-

ne bevis for at godtgøre, at netop dette medlem ikke har haft nogen andel i den erstatningspådra-

gende disposition, for at blive fri af ansvar. Dette skyldes, som beskrevet i afsnit 2.2.5, at ansvars-

bedømmelse er individuel. For at føre det fornødne bevis, kan et bestyrelsesmedlem, som har været 

uenig i en beslutning, evt. få tilført en disens i bestyrelsesprotokollen jf. SL § 128, stk. 2. Om dette 

vil være tilstrækkeligt til at bestyrelsesmedlemmet vil være ansvarsfri, kan diskuteres. Hvad det 

enkelte bestyrelsesmedlem skal gøre for at undgå ansvar, afhænger af graden af den uforsvarlighed, 

som udvises af den siddende bestyrelse. Skulle bestyrelsesmedlemmet evt. også have bragt sine 
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betænkeligheder til kendskab overfor aktionærerne og myndighederne, eller skulle han tillige have 

fratrådt stillingen? Dette vil være gældende både ved den almindelige culparegel, og ved præsump-

tionsansvar. På dette punkt vil en ændring i retstilstanden dermed ikke påvirke ledelsens incitamen-

ter. 

Yderligere antages det, at ændringen af retstilstanden ikke vil have indflydelse på nye- og fratræ-

dende ledelsesmedlemmers erstatningsansvar, samt lempelse af erstatningskravet. Det antages, at 

det stadig vil gælde, at et nyt medlem af ledelsen ikke kan ifalde ansvar for dispositioner, som er 

truffet før den pågældendes indtrædelse. Nye medlemmer har dog stadig en aktiv handlepligt, så-

fremt der er mulighed for at ændre den retsstridige beslutning. Samtidig antages det, at det stadig 

ikke er tilstrækkeligt for at undgå ansvar, at et medlem udtræder af ledelsen. Yderligere antages det, 

at der stadig vil være mulighed for at lempe erstatningskravet, idet kravet under hensynstagen til 

kravet størrelse, skyldsgraden og omstændighederne i øvrigt, stadig vil kunne føre til at kravet kan 

lempes. 

Som beskrevet i afsnit 2.2.8 er det ved den almindelige culparegel, skadelidte der skal føre bevis for 

at alle erstatningsbetingelserne er opfyldt. Hvis ledelsen derimod skal føre bevis for alle erstat-

ningsbetingelserne, betyder det at ledelsen skal føre bevis for det økonomiske tab, at ledelsens 

handlinger var berettiget og forsvarlig, at tabet ikke var en påregnelig følge af ledelsens handlinger, 

samt at der ikke er en årsagssammenhæng mellem tabet og handlingen. Finanskrisen har medført at 

flere banker er gået konkurs, bl.a. Roskilde Bank A/S, Gudme Raschou Bank A/S, Amagerbanken 

A/S, m.v. Nogle af de tab der i den forbindelse er opstået, har været som følge af at ledelsen ikke 

har overholdt sine pligter og ansvar, men tabene har også været som følge af markedsudviklingen, 

før og under finanskrisen. I de fleste tilfælde, hvor der er flere årsager til at banken/aktionærerne 

lider et økonomisk tab (f. eks situationer hvor tabet er en kombination af finanskrisen og ledelsens 

handlinger), vil det være næsten umuligt for ledelsen at føre bevis for, at det økonomiske tab ikke 

var en påregnelig følge af deres handlinger, og at der ikke er tale om årsagssammenhæng. Ledelsen 

vil i disse situationer blive idømt erstatningsansvarlige for det samlede tab, og ikke kun for den del 

af tabet, som er opstået som følge af ledelsens handlinger eller undladelser.  

På baggrund af denne diskussion er det relevant at betragte andre retsområder, hvor der gælder præ-

sumptionsansvar, for at undersøge hvem der i disse tilfælde bærer bevisbyrden for de øvrige erstat-

ningsbetingelser. 

På retsområdet for lufttransport, hvor der opstår skade som følge af forsinkelse af passager, rejse-

gods og gods, er befordreren jf. luftfartsloven § 109 ansvarlig, såfremt befordreren ikke beviser, at 



Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnoterede banker have?  

Louise Sofie Pedersen Kandidatafhandling cand. merc. (jur) 2011 26 
 

befordreren, dennes ansatte eller nogen, som har handlet på dennes vegne, har taget alle forholds-

regler, som med rimelighed kan forlanges for at undgå skaden, eller at det ikke har været muligt for 

dem.
54

 I denne form for sager påhviler der befordreren et præsumptionsansvar. Af SH2005.H-0120-

02 fremgår det, at skadelidte for at kunne kræve erstatning, skal kunne dokumentere det økonomi-

ske tab, påregneligheden af tabet samt årsagssammenhængen (ligesom ved den almindelige culpa-

regel). SH2005.H-0120-02 (Mitsui vs. Mahé og Japan Airlines) omhandlede transport af et parti 

lakserogn fra Danmark til Japan. Under transporten fra Billund til Frankfurt (hvorfra den videre 

transport skulle ske med fly) skete der et færdselsuheld som medførte skade på lakserognen. Der 

skete yderligere skade på lakserognen, idet lakserognen efter færdselsuheldet ikke blev opbevaret 

under konstant køletemperatur. Transporten fra Billund til Frankfurt foregik med lastbil, men var 

omfattet af luftfartslovens bestemmelser, idet hele aftalen var indgået som en lufttransportaftale. I 

sagen blev det af skadevolder ikke godtgjort, at færdselsuheldet der forvoldte skaden, kunne være 

undgået, jf. luftfartsloven § 109 og selskaberne som forestod transporten blev idømt erstatningsan-

svar. 

Mitsui (skadelidte) fremlagde i sagen bevis for tabets størrelse, samt påregneligheden af tabet. 

Yderligere førtes der bevis for, at tabet opstod som følge af færdselsuheldet samt, at Mahé (skade-

volder) ikke påtog sig forpligtigelsen til at opbevare lakserognen under konstant køletemperatur. 

Af dommen fremgår det tydeligt, at det er skadelidte der bærer bevisbyrden for de øvrige erstat-

ningsbetingelser, og at skadevolder kun bærer bevisbyrden for ansvarsgrundlaget. På denne bag-

grund vurderes det, at indførelsen af præsumptionsansvar i ledelseserstatningssager, også kun bør 

gælde for ansvarsgrundlaget, og ikke for de øvrige erstatningsbetingelser. Det vurderes således, at 

såfremt den omvendte bevisbyrde skulle gælde for samtlige af erstatningsbetingelserne, vil dette 

gøre hvervet/stillingen som medlem af ledelsen byrdefuldt, og vil i visse tilfælde medføre, at ledel-

sen bliver dømt erstatningsansvarlige, fordi de ikke kan løfte bevisbyrden for, at det økonomiske tab 

ikke er påregneligt og, at der ikke er tale om årsagssammenhæng. Dette vil yderligere blive analyse-

ret i afsnit 5.6. 

Hvis der indføres præsumptionsansvar mod ledelsen i en bank, kan man håbe at domstolene, ved 

deres vurdering omkring de øvrige erstatningsbetingelser, vil anvende samme lempelse for bevisfø-

relsen som de gjorde i U.2000.2176 H (BG Bank A/S). U.2000.2176 H omhandlede urigtige oplys-
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 Præsumptionsansvaret i flysager blev lovfæstet ved Warszawa konventionen af 12. oktober 1929 som blev ratifice-
ret i Danmark ved kgl. resolution af 23. juni 1937. Formålet med Warszawa konventionen var bl.a., at fastlægge er-
statningsansvaret i forhold til person- og bagage skader. Ansvarsgrundlaget blev et præsumptionsansvar idet lovgiver 
ønskede et strengt ansvar. 
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ninger i en fondsbørsmeddelelse. BG Bank A/S (skadevolder) anførte, at det ikke var godtgjort, at 

fejlen i fondsbørsmeddelelsen havde medført, at sagsøger (skadelidte) undlod at sælge sine aktier, 

eller at sagsøgers tab var en påregnelig følge af meddelelsen. Højesteret udtalte at det er usikkert 

hvorledes den enkelte deltager i emissionen ville have handlet, hvis BG Bank A/S havde udsendt en 

korrekt fondsbørsmeddelelse. En tvivl herom bør imidlertid ikke komme BG Bank A/S til gode. BG 

Bank A/S blev derved idømt erstatningsansvar. Af dommen ses det, at højesteret i nogle tilfælde er 

villige til at lempe for bevisførelsen for årsagssammenhæng og påregnelighed. 

 

For yderligere at analysere, betydningen ved indførelsen af præsumptionsansvar, vil der i det efter-

følgende blive taget udgangspunkt i retspraksis. 

 

3.2 Retspraksis 

Retspraksis omkring erstatningsansvar mod ledelsen i en bank, er meget begrænset.
55

 Dette antages 

at være fordi, der bliver indgået forlig i sagerne, bl.a. pga. at den dårlige omtale kan ødelægge ban-

kens omdømme. Da C&G Bank gik konkurs anlagde kurator erstatningssag mod direktøren, besty-

relsen og 2 revisionsfirmaer. Sagen endte med, at der blev indgået forlig.
56

 

For at analysere effekten af indførelsen af præsumptionsansvar, vil der i det efterfølgende blive ta-

get udgangspunkt i Hafnia-sagen, og en uvildig advokatundersøgelsen der blev udarbejdet i forbin-

delse med Gudme Raaschou Bank A/S’ konkurs. 

 

3.2.1 U.2002.2067H Hafnia 

Sagen omhandlede to investorer, der efter at have gennemlæst prospektet for en aktieemission, hav-

de investeret i aktier i Hafnia Holding A/S (herefter kaldet Hafnia). Formålet med aktieemissionen 

var et forsøg på at rede Hafnia, der ellers ville være gået konkurs. Forsøget på at rede Hafnia mis-

lykkedes, og selskabet gik konkurs. De to investorer sagsøgte herefter både emissionsinstituttet, to 

fremtrædende medlemmer af ledelsen, revisor og selskabet selv (i form af dets konkursbo), med 

krav om erstatning for urigtige og undladte oplysninger i prospektet. 

Højesteret fremhævede, at det er en forudsætning for at kunne pålægge erstatningsansvar for mang-

ler ved prospektet (i form af urigtige eller undladte oplysninger), at der er tale om forhold som, set i 
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 I dom afsagt af Københavns byret af 9. marts 1994 sag nr. 73359/90 blev ledelsen i C&G banken idømt bøder for 
284.000 kr. Bankens direktør blev idømt betinget fængsel i 4 måneder, mens medlemmer af bestyrelsen blev idømt 
bøder. Det har dog ikke været muligt at få aktindsigt i denne dom, idet der ikke gives aktindsigt i straffesager, der er 
endeligt afsluttet for mere end et år siden jf. retsplejeloven § 41b, stk. 2, og der vil derfor ikke, i det efterfølgende, 
blive taget udgangspunkt i denne dom. 
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 http://www.elex.dk/cgbanken.htm 
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lyset af prospektets øvrige oplysninger, efter en samlet vurdering, er af væsentlig betydning for be-

dømmelsen af selskabet.
57

 Højesteret konkluderede, at en investor (efter at have læst prospektet) 

måtte være klar over Hafnias alvorlige økonomiske situation, samt at emissionen var et forsøg på at 

genoprette selskabets økonomi. På denne baggrund fandt Højesteret, at den kritik, som på enkelte 

punkter kunne rettes mod prospektet, ikke kunne bevirke, at prospektet efter en samlet vurdering led 

af sådanne mangler, at der var grundlag for at pålægge erstatningsansvar.
58

  

Sagsøger gjorde overfor bestyrelsesformanden og den adm. direktør gældende, at disse handlede 

uforsvarligt ved at iværksætte emissionen, eller ved ikke at standse emissionen, da der blev konsta-

teret yderligere tab. Sø- og Handelsretten udtalte i deres afgørelse ” at for at statuere et ansvar må 

det ligge klart, at der fra ledelsens side er udvist bebrejdelsesværdig adfærd af en vis kvalificeret 

karakter”
59

. Højesteret fandt at bestyrelsesformanden og den adm. direktør ikke havde handlet ufor-

svarligt ved at iværksætte emissionen, eller ved ikke at standse den påbegyndte emission, idet emis-

sionen, der var tilrettelagt med henblik på at genoprette Hafnias økonomi, var garanteret, og at ga-

ranterne bekræftede deres forpligtelse i begyndelsen af juli 1992 med kendskab til de på dette tids-

punkt lidte tab. En beslutning om, at undlade at iværksætte emissionen, eller om at standse den på-

begyndte emission, ville sandsynligvis have medført, at Hafnia måtte træde i betalingsstandsning. 

Emissionen tilførte selskabet en betydelig kapital, og der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at 

selskabets ledelse forud for iværksættelsen eller i perioden frem til nettoprovenuets udbetaling til 

selskabet, burde have forudset, at der ville indtræde sådanne yderligere kursfald på aktiemarkedet, 

at forsøget på at sikre selskabets beståen var urealistisk. 

 

Kommentar 

Havde ansvarsgrundlaget i Hafnia sagen været et præsumptionsansvar, ville det have betydet, at 

ledelsen (i form af bestyrelsesformanden og den adm. direktør) skulle bevise at deres handlinger var 

berettigede og forsvarlige. Det vil konkret sige, at de skulle bevise, at det var forsvarligt at iværk-

sætte emissionen, samt at det var forsvarligt ikke at standse den. Bestyrelsesformanden og den adm. 

direktør ville skulle føre bevis for, at formålet med emissionen var at genoprette Hafnias økonomi, 

og en undladelse eller standsning sandsynligvis ville have medført, at Hafnia måtte træde i beta-

lingsstandsning. 
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 Præmis 1 i Højesterets afgørelse. 
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 Præmis 4 i Højesteretsafgørelse. 
59

  Præmis 7.4 i Sø- og Handelsrettens afgørelse. 
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Disse argumenter blev bevist i dommen. På den baggrund vurderes det, at en ændring af ansvars-

grundlaget, fra den almindelige culparegel til præsumptionsansvar, ikke ville have ændret på udfal-

det af retssagen. 

 

3.2.2 Gudme Raaschou Bank A/S
60

 

Gudme Raaschou Bank A/S (herefter kaldet Banken) indgik den 16. april 2009 en rammeaftale med 

Finansiel Stabilitet A/S, hvorefter Bankens aktiver og passiver, bortset fra aktiekapital og efterstillet 

kapital, skulle overdrages til Finansiel Stabilitet A/S. 

Banken var ultimo 2005 en mindre investeringsbank, hvor Bankens aktiviteter kunne finansieres af 

Bankens beskedne egenkapital. Bankens daværende eneejer HSH Nordbank A/S gennemførte ulti-

mo 2005/primo 2006 en omstrukturering af deres aktiviteter i Danmark. Omstruktureringen førte til, 

at Banken herefter blev en niche bank med hovedvægten på ejendomsfinansiering (pantebreve) og 

investeringskreditter. Det var hensigten at Banken efter omstruktureringen skulle sælges. 

I august 2006 blev 75 % af aktierne overdraget til Gudme Raaschou Holding A/S. I juli 2007 er-

hvervede de yderligere 20 %. Banken fik i den forbindelse en ny bestyrelse og direktion. Bankens 

nye ejere, der ikke var en finansiel virksomhed, overtog den høje risikoprofil, som Banken var ”født 

med”. Ved salget til Gudme Raaschou Holding A/S blev det klart, at Banken ville blive en ”stand 

alone bank
61

”, og at det derfor var nødvendigt at etablere en kreditorganisation til håndtering af 

Bankens aktiviteter. 

 

Af advokatundersøgelsen fremgår det, at hovedårsagerne til Bankens sammenbrud var, 1) Bankens 

høje risikoprofil, 2) den negative udvikling på ejendomsmarkedet og den efterfølgende globale fi-

nanskrise samt 3) Bankens mangelfulde kreditorganisation, kreditstyring og kreditsagsbehandling. 

I advokatundersøgelsen konkluderes det, at der ikke kunne idømmes erstatningsansvar for den høje 

risikoprofil, idet en høj risikoprofil ikke i sig selv er uforsvarlig og ansvarspådragende, men ligger 

indenfor de forretningsmæssige risici, som en bestyrelse kan beslutte, samt at den høje risikoprofil 

fremgik af årsrapporten (dette er et udtryk for The Business Judgment Rule som beskrevet i afsnit 

2.2.3). Yderligere blev der foretaget en undersøgelse af om bestyrelsen og direktionen kunne 

idømmes erstatningsansvar for den mangelfulde kreditorganisation, kreditstyringen og kreditsags-
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 Mogens Skipper-Pedersen & Henrik Stenbjerre har udarbejdet en advokatundersøgelse af visse forhold i Gudme 
Raaschou Bank A/S. Det er denne undersøgelse der vil blive taget udgangspunkt i. 
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 At en bank er en stand alone bank vil f. eks sige at den er uafhængig af resten af koncernen. 
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behandlingen, som antages at kunne have været en mindre medvirkende årsag til Bankens sammen-

brud, samt at Bankens tab kunne være forøget som følge heraf. 

Da Banken udvidede sit aktivitetsområde i 2005/2006, havde Banken ikke nogen sædvanlig kredit-

organisation til håndtering af det nye forretningsområde. Banken havde heller ikke forretningsgange 

på kreditområdet. I juli 2006 begyndte Banken implementering af Bankens første forretningsgange 

for Bankens aktiviteter. Den første egentlig kreditpolitik blev vedtaget d. 4. september 2006. 

 

3.2.2.1 Direktørens ansvar 

Direktionens pligter og ansvar fastlægges, (som beskrevet i afsnit 2.2.2) bl.a. efter SL § 117 (da 

undersøgelsen blev foretaget var det AL § 54). Reglerne i SL suppleres af reglerne i LFV. 

 

Som beskrevet i afsnit 2.2.2 påhviler det bankens bestyrelse jf. LFV § 70, at udfærdige skriftlige 

retningslinjer for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori bestyrelsen fastlægger arbejdsdelin-

gen mellem bestyrelsen og direktionen (i denne sag kaldet kreditinstruks). I henhold til kreditin-

struksen af 4. september 2006, påhvilede det direktionen at varetage den daglige ledelse af Banken, 

samt under hensyn til LFV kapitel 10 og 11 og vejledning for pengeinstitutter i henhold til § 71, stk. 

1, nr. 1-8 i LFV
62

, som er udstedt i medfør af LFV § 71, stk. 2, at udarbejde de nødvendige og hen-

sigtsmæssige retningslinjer og bemyndigelser til Bankens enkelte afdelinger. Samtidig fremgår det 

af kreditinstruksen, at direktionen overfor bestyrelsen er ansvarlig for, at Banken i sin daglige virk-

somhed opfylder kravene i LFV, den daværende AL, samt de øvrige bestemmelse gældende for 

Banken. 

I advokatundersøgelsen konkluderes det, at Banken tidligere end sket, burde have fokuseret på de 

manglende eller mangelfulde retningslinjer, og have sikret sig at Bankens kreditstyring og kredit-

sagsbehandling levede op til kravene herom. Det konkluderes yderligere, at hovedansvaret for den 

manglende kreditorganisation, kreditstyring og kreditsagsbehandling påhvilede den adm. direktør jf. 

kreditinstruksen. I advokatundersøgelsen findes det kritisabelt, at den adm. direktør har undladt, at 

1) drage omsorg for at Bankens kreditpolitik og interne retningslinjer blev implementeret tidligere 

end sket, 2) drage omsorg for, at Banken fik etableret en kreditorganisation, der kunne sikre en for-

svarlig kreditstyring og kreditsagsbehandling og, at 3) føre et forsvarligt tilsyn med Bankens kredit-

sagsbehandling og opfølgende kontrol af Bankens låneengagementer. 
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 VEJ nr. 10114 af 22/12/2006. Vejledning for pengeinstitutter i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-8, i lov om finansiel virk-
somhed. 
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Til sidst i undersøgelsen konkluderes det, at den adm. direktør ved sine handlinger og undladelser 

overtrådte dagældende AL § 54 og LFV § 71, og at han herved var ansvarlig overfor banken. I ad-

vokatundersøgelsen findes det dog tvivlsomt, om nogen del af Bankens tab er forårsaget heraf (det 

konkluderes at der ikke er adækvans), og mente at den mangelfulde kreditbehandling m.v. kun kun-

ne have været en mindre medvirkende årsag til bankens tab. 

 

3.2.2.2 Bestyrelsens ansvar 

Det påhviler bestyrelsen, at varetage den overordnede ledelse af banken (som beskrevet i afsnit 

2.2.2). Reglerne i den dagældende AL § 54 suppleres af LFV.  

 

Som udgangspunkt må en bestyrelse forlade sig på, at kreditinstruksen vil blive respekteret og op-

fyldt af Bankens direktion, og at direktionen vil orientere bestyrelsen, såfremt disse forudsætninger 

ikke længere er til stede.  

I advokatundersøgelsen konkluderes det, at der ikke var tilstrækkelig grund til at antage, at bestyrel-

sen var eller burde være bekendt med manglerne ved kreditorganisationen, herunder den manglende 

kreditstyring og kreditsagsbehandling i et sådant omfang, at der forelå et ansvarspådragende forhold 

overfor Banken. 

Det konkluderes, at der ikke forelå et ansvarsgrundlag for bestyrelsens enkelte medlemmer i forhold 

til Banken. 

 

Kommentar 

Havde ansvarsgrundlaget i Gudme Raaschou Bank A/S-sagen været et præsumptionsansvar, ville 

det have betydet, at ledelsen skulle bevise, at deres handlinger var berettigede og forsvarlige. Kon-

kret ville det have betydet, at den adm. direktøren skulle føre bevis for, at Bankens kreditpolitik og 

interne retningslinjer blev implementeret rettidigt, at Banken rettidigt fik etableret en kreditorgani-

sation, samt at han førte et forsvarligt tilsyn med Bankens kreditsagsbehandling og opfølgende kon-

trol af bankens låneengagementer. Det antages at informationerne i advokatundersøgelsen er en 

korrekt beskrivelse af, hvordan forholdene i Banken så ud. På den baggrund ville den adm. direktør 

ikke kunne løfte bevisbyrden for, at hans handlinger var berettigede og forsvarlige, og at han ved 

sine handlinger og undladelser ikke var ansvarlig overfor Banken. Ved indførelsen af præsumption-

sansvar ville resultatet derved være det samme. 
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Bestyrelsen ville skulle føre bevis for, at de havde udarbejdet skriftlige retningslinjer for Bankens 

væsentligste aktivitetsområder (kreditinstruksen) hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og di-

rektionen var fastlagt jf. LFV § 70. Yderligere ville bestyrelsen skulle føre bevis for, at den ikke var 

og ikke burde være bekendt med manglerne ved kreditorganisationen, herunder den manglende kre-

ditstyring og manglende kreditsagsbehandling. I den dagældende vejledning for pengeinstitutter i 

henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-8 i LFV, fremgår det af punkt 35, at der løbende skal ske rapportering 

til bestyrelsen, således at denne kan kontrollere at retningslinjerne følges (kreditinstruksen). Det må 

antages at bestyrelsen må forlades sig på, at kreditinstruksen bliver respekteret og opfyldt af ban-

kens direktion, og at direktionen vil orientere bestyrelsen, såfremt forudsætningerne for kreditin-

struksen, ikke længere er til stede. Igen antages det at informationerne i advokatundersøgelsen er en 

korrekt beskrivelse af hvordan forholdene i Banken så ud. På denne baggrund vurderes det, at præ-

sumptionsansvaret ikke vil medføre, at bestyrelsen vil blive erstatningsansvarlige overfor Banken, 

idet de vil kunne løfte bevisbyrden. 

 

Som beskrevet i afsnit 3.1, bør det stadig være skadelidte der skal løfte bevisbyrden for de øvrige 

erstatningsbetingelser. Der kan argumenteres for at årsagssammenhæng og påregnelighed har været 

en medvirkende årsag til, at det i undersøgelsen ikke kan anbefales at anlægge erstatningssag mod 

den adm. direktør, idet det kan være svært at bevise, at hans handlinger og undladelser har været en 

medvirkende årsag til tabet. Havde den adm. direktør skulle bevise at der ikke var årsagssammen-

hæng imellem hans handlinger og det økonomiske tab, ville det have betydet, at han skulle bevise at 

det tab der opstod, var som følge af finanskrisen og ikke hans handlinger. Dette må antages at være 

en vanskelig byrde. 

 

Igennem analyse af retspraksis og advokatundersøgelsen af visse forhold i Gudme Raaschou Bank 

A/S fremgår det, at indførelsen af præsumptionsansvar ikke vil have den store indvirkning på dette 

område. Tilstedeværelsen af præsumptionsansvar i Hafnia og advokatundersøgelsen i Gudme Raa-

schou Bank A/S, vurderes ikke at ville have ændret på afgørelserne. Den begrænsede retspraksis 

vedrørende ledelsens erstatningsansvar i banker skal dog tages i mente, og det kan derfor ikke vur-

deres, om indførelsen af præsumptionsansvar vil give skadelidte større incitament til at anlægge 

erstatningssag mod ledelsen i en bank. Dette vil blive analyseret i kapitel 5. 

 

I det efterfølgende vil fordelene og ulemperne ved indførelsen af præsumptionsansvar blive diskute-

ret. 
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3.3 Fordele og ulemper 

Der kan argumenteres for at vende bevisbyrden for ansvarsgrundlaget, hvis ledelsen nemmere kan 

bevissikre end sagsøger. Forslaget til 5. Selskabsdirektiv ville i artikel 14 vende bevisbyrden, et 

forslag som senere blev trukket tilbage. Det fremgik af artikel 14, at medlemsstaterne skulle indføre 

bestemmelser angående ledelses erstatningsansvar, der (som minimum) skulle sikre, at der skete 

fuld kompensation for alle tab der blev påført selskabet, som følge af overtrædelse af loven, ved-

tægterne eller andre forsætlige handlinger udført af ledelsen. Det fremhævedes i explanatory memo-

randum til det 5. Selskabsdirektiv, at det kan være yderst vanskeligt for tredjemand, at undersøge 

forholdene i kapitalselskabet. Derfor skal tredjemand lettes for bevisbyrden, og det skal i stedet væ-

re skadevolder der skal bevise, at han ikke har handlet ansvarspådragende. 

Som beskrevet i afsnit 2.2.1 og 2.2.2 skal der, ved vurderingen af om der foreligger ansvar, ses på 

de opgaver og ansvar der gælder for udførelsen af hvervet/stillingen. I dette tilfælde kan der argu-

menteres for, at ledelsen nemmere kan føre bevis for, at denne har handlet berettiget og forsvarligt, 

samt har overholdt de opgaver og ansvar der påhviler denne, end skadelidte kan. Bestyrelsen skal f. 

eks udfærdige skriftlige retningslinjer jf. LFV § 70, der som minimum bl.a. skal omfatte kreditgiv-

ning jf. bilag 1 i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Ledelsen vil nemme-

re kunne føre bevis for, at retningslinjerne for kreditgivning er udfærdiget og fulgt, end sagsøger 

kan bevise, at retningslinjerne ikke er fulgt. 

 

Som udgangspunkt har skadelidte ikke krav på interne oplysninger om banken. Skadelidte kan dog 

søge om aktindsigt. Den finansielle sektor er præget af en skærpet tavshedspligt. Ledelsen, reviso-

rer, likvidatorer mv. må ikke uberettiget videregive, eller udnytte fortrolige oplysninger, som de 

under udførelsen af deres hverv er blevet bekendt med jf. LFV § 117. De interne oplysninger som 

skadelidte skal bruge til at kunne løfte bevisbyrden, kan være omfattet af denne o.l. bestemmelser, 

hvilket vil betyde, at skadelidte ikke kan få adgang til oplysningerne, hvormed skadelidte vil have 

sværere ved at løfte bevisbyrden.
63

 Denne problematik opstår dog ikke hvis skadelidte f. eks er ban-

kens konkursbo, idet konkursboet har adgang til alle oplysninger omkring banken. 

Yderligere kan der være væsentlige omkostninger ved at løfte bevisbyrden. Et element der tit bliver 

overset i diskussionen om præsumptionsansvar, er skadelidtes omkostninger. Skadelidte skal bruge 

                                                           
63

 Aktionær gruppen Roskilde Bank anmodede d. 17. marts Retten i Roskilde om aktindsigt. Sagen gik videre til Østre 
Landsret, som d. 20. august afviste anmodningen om aktindsigt. Aktionærernes manglende adgang til oplysningerne 
kan medføre, at aktionærerne ikke anlægger en erstatningssag mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank A/S. Se bilag 
1. 
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tid og penge, som kunne være brugt anderledes (alternativomkostninger), på at gennemgå alle op-

lysningerne om banken (under forudsætning af at skadelidte har fået adgang til dem) for at kunne 

bevise, at der er handlet ansvarspådragende. Det må antages, at bankens ledelse vil have færre om-

kostninger ved at løfte bevisbyrden for, at de ikke har handlet ansvarspådragende, idet de har en 

dybere indsigt i oplysningerne. 

 

I tilfælde af at der allerede er afsagt straffesag mod bankens ledelse, kan der argumenteres for, at 

det er nemmere for skadelidte at løfte bevisbyrden, idet der ved straffesagen allerede er fundet bevis 

for den ansvarspådragende handling. Skadelidte kan derved anvende den afsagte dom som bevis for 

sin påstand om ansvar. I dette tilfælde vil indførelsen af præsumptionsansvar ikke ændre retstilstan-

den, idet der igennem straffesagen er ført bevis for den ansvarspådragende handling. 

 

I moderniseringsbetænkningen foretog udvalget en generel vurdering af ansvarsreglerne. Moderni-

seringsbetænkningen fremhævede at: 

”[…] selskaberne, og de situationer der opstår, er indbyrdes forskellige, og det er derfor vigtigt, at 

der ved ansvarsbedømmelsen anvendes en norm, der muliggør, at der tages hensyn til de konkrete 

omstændigheder.”
64

 

Udvalget konkluderede at præsumptionsansvar ville kunne gøre ansvaret så byrdefuldt, at det ville 

afholde ellers egnede personer fra at påtage sig ledelseshvervet. Udvalget fandt det derfor hensigts-

mæssigt, at bevisbyrden fortsat er ligefrem. Andersen & Schaumburg-Müller (2009) er uenige i 

moderniseringsbetænkningens konklusion omkring ansvarsgrundlaget, og mener at der burde indfø-

res præsumptionsansvar (eller lignende), idet der kan konstateres, at set i lyset af de senere års er-

hvervsskandaler, er det nuværende ansvarsgrundlag ikke tilstrækkeligt i forhold til bestyrelsens og 

direktionens ansvar.
65

 

Ved indførelsen af præsumptionsansvar kan det yderligere forventes, at f. eks bestyrelsesmedlem-

mer i (for) høj grad vil intervenere i den daglige ledelse, idet bestyrelsen ønsker at sikre sig mod et 

potentielt erstatningsansvar, snarere end at koncentrere sig om varetagelse af bankens reelle interes-

ser. Præsumptionsansvar kan derved medføre en tungere arbejdsgang, hvilket kan betyde en om-

kostningsbelastning for banken. 
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 Moderniseringsbetænkningen s. 41. 
65

 Andersen & Schaumburg-Müller (2009) s. 77. 
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Ledelsens incitamenter vil højst sandsynligt blive påvirket ved indførelsen af præsumptionsansvar 

(se afsnit 5.4 og 5.6). Ledelsen er risikoavers, og vil derfor være tilbøjelige til, at investerer i projek-

ter med lavere risiko (selvom der ikke sker en ændring af The Business Judgment Rule). Dette vil 

ikke altid være til gavn for aktionærerne, idet lavere risiko medfører lavere afkast. Aktionærerne er 

ejerne af banken, og det burde derfor være dem der afgør hvor risikovillig banken skal være - ikke 

ledelsen (se afsnit 4.1.1). 

 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil formentligt yderligere medføre, at ledelsen kræver sig betalt 

herfor, idet risikoen for at blive idømt erstatningsansvar, skal modsvares af en højere løn. Modsva-

res indførelsen af præsumptionsansvar ikke af en højere løn, vil ledelsen alternativt kræve en an-

svarsforsikring betalt af banken (ledelsen kan dog både kræve en ansvarsforsikring og højere løn). 

Yderligere kan det forventes, at der vil ske en stigning i ansvarsfraskrivelser. Bankens vedtægter 

kan indeholde bestemmelse om, at kapitalselskabets ledelse kun ifalder erstatningsansvar ved for-

sætlig misligholdelse (såkaldt ansvarsfraskrivelse/decharge).
66

 
67

 Der kan dog i visse tilfælde stadig 

anlægges sag, hvis der f. eks angående beslutningen om ansvarsfraskrivelse, eller det forhold hvor-

på søgsmålet bygger, ikke er givet i alt væsentlige rigtige og fuldstændige oplysninger til general-

forsamlingen, inden beslutningen blev truffet jf. SL § 364, stk. 2. 

En anden mulighed, som er kendt fra USA, er at banken giver tilsagn til ledelsen om friholdelse 

med hensyn til erstatningsansvar overfor tredjemand (såkaldte company reimbursement). Sådanne 

friholdelsestilsagn har været set i enkelte tilfælde i Danmark.
68

 Friholdelsestilsagnet har dog ingen 

værdi hvis banken er gået konkurs. Da størstedelen af erstatningssager mod medlemmer af ledelsen 

vedrører banker som er gået konkurs, vil dette ikke have nogen værdi for ledelsen. 

Rose (2006) mener, at det i sidste ende vil være aktionærerne selv der kommer til at betale for ind-

førelsen af præsumptionsansvar.
69

 Som beskrevet ovenfor, kan præsumptionsansvaret få den nega-

tive konsekvens, at investeringer med høj risiko og højt afkast ikke iværksættes af frygt for at ifalde 

erstatningsansvar (dette vil yderligere blive beskrevet i kapitel 5). Dog har en bank mange forskelli-

ge interessenter, og fra lovgivers side er det ikke kun aktionærernes interesse der skal tages højde 

for, men tillige alle bankens øvrige interessenter. 
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 Gomard (1971)  s. 123-124. 
67

 Ansvarsfraskrivelser har dog kun betydning i det indbyrdes forhold mellem ledelsen og selskabet. I forhold til tred-
jemand er ansvarsfraskrivelsen uden betydning. Ansvarsfraskrivelser vedtages af generalforsamlingen. En beslutning 
om ansvarsfraskrivelse træffes hvis selskabets vedtægter ikke bestemmer andet ved simpelt flertal jf. SL § 105. 
68

 Den nye selskabslov (2010) s. 135. 
69

 Rose (2006) s. 101. 
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Det kan dog diskuteres om indførelsen af præsumptionsansvar vil bevirke, at de mere tunge bank-

skandaler undgås. Selvom der indføres præsumptionsansvar vil ledelsen stadig (i visse tilfælde) 

have mulighed for at handle uforsvarligt og derved undgås de tunge erhvervsskaldaler ikke nødven-

digvis. 

 

3.4 Sammenfatning 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil have den indvirkning på gældende ret, at ansvarsgrundlaget 

ændres fra den almindelige culparegel til culpa med omvendt bevisbyrde. Ledelsens pligter, dom-

stolens vurdering af The Business Judgment Rule, det enkelte ledelsesmedlems erstatningsansvar, 

nye- og fratrædende ledelsesmedlemmer erstatningsansvar, samt lempelse af erstatningskravet, an-

tages ikke at ville ændre sig som følge af indførelsen. 

Under forudsætning af at der indføres præsumptionsansvar, kan der opstå en diskussion omkring 

hvorvidt den omvendte bevisbyrde alene vil gælde for ansvarsgrundlaget, eller også for de øvrige 

erstatningsbetingelser. Igennem analyse af retstilstanden på luftfartsområdet i tilfælde af forsinkel-

ser, fremgår det, at præsumptionsansvaret på dette område kun gælder for ansvarsgrundlaget, og 

ikke de øvrige erstatningsbetingelser. Dette antages også at ville blive retstilstanden for erstatnings-

ansvar for ledelsen i en bank, såfremt der måtte blive indført præsumptionsansvar. 

 

Indførelsen af præsumptionsansvar vurderes ikke have den store indvirkning på retspraksis. Dog 

skal der tages højde for, at retspraksis vedrørende ledelsens erstatningsansvar i banker er meget 

begrænset, og at det derfor ikke kan siges om indførelsen af præsumptionsansvar vil medføre, at der 

vil blive anlagt flere erstatningssager mod ledelsen i en bank. 

 

Der vil både være fordele og ulemper ved indførelsen af præsumptionsansvar. Nogle af fordelene 

er, at ledelsen vil have nemmere end skadelidte ved at bevise, at den har handlet berettiget og for-

svarligt, samt at den har overholdt de opgaver og ansvar der påhviler ledelsen. En af grundene til at 

ledelsen vil have nemmere ved at løfte bevisbyrden er, at de har adgang til alle interne oplysninger 

om banken, hvilket skadelidte ikke i alle tilfælde har. Yderligere er der omkostninger forbundet 

med at løfte bevisbyrden. Disse omkostninger må antages at være lavere for ledelsen end for sagsø-

gerne/aktionærerne. Således har ledelsen en dybere indsigt i oplysningerne, hvilket gør det mindre 

omkostningsbelastende at løfte bevisbyrden for, at de ikke har handlet ansvarspådragende.  
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Der er dog også visse ulemper forbundet med indførelsen af præsumptionsansvar. Der kan argu-

menteres for, at indførelsen af præsumptionsansvar vil gøre hvervet så byrdefuldt, at det vil afholde 

ellers egnede personer fra at påtage sig ledelseshvervet. En anden konsekvens kan være at bestyrel-

sen vil intervenere i den daglige ledelse. Yderligere vil det i visse tilfælde kunne føre til, at ledelsen 

investerer i projekter med lav risiko som medfører lavt afkast, hvilket ikke altid er i aktionærernes 

interesse.  

Hvis der indføres præsumptionsansvar vil ledelsen højst sandsynligt kræve højere lønninger. Alter-

nativt vil der ske en stigning i ansvarsforsikringer eller ledelsen vil kræve ansvarsfraskrivelser ind-

ført i vedtægterne eller company reimbursement. 
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Kapitel 4 Corporate governance i danske børsnoterede banker 

I dette kapitel foretages en beskrivelse af de corporate governance teorier, som er relevante for den-

ne afhandling. Teorierne beskrives med udgangspunkt i litteraturen på området, samt den gældende 

lovgivning. 

 

4.1 Teori 

I børsnoterede banker sker der en adskillelse mellem ejerskab og kontrol, idet ledelsen skal varetage 

andres økonomiske interesser. I den traditionelle definition er corporate governance forholdet mel-

lem en virksomheds bestyrelse, direktion, aktionærerne og andre interessenter såsom indskydere og 

andre kreditorer m.v. Internt mellem interessenterne opstår der oftest modstridende interesser. Ne-

denfor vil der blive givet en kort beskrivelse af konflikterne mellem bankens aktionærer og bankens 

ledelse. 

 

4.1.1 Visse karakteristika gældende for danske børsnoterede banker 

Aktionærernes indflydelse udøves på generalforsamlingen. Aktionærerne bør, ved aktivt at udøve 

deres rettigheder og indflydelse som kapitalselskabets ejere, medvirke til, at kapitalselskabets ledel-

se varetager aktionærernes interesser bedst muligt, og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret ud-

vikling af kapitalselskabet.
70

 I anbefalinger for god selskabsledelse anbefales det, at det påhviler 

bestyrelsen at varetage aktionærernes interesser med omhu og under behørig hensynstagen til de 

øvrige interessenter. Specifikt anbefales det bl.a., at bestyrelsen bør sikre klare retningslinjer for 

ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning samt risikostyring.
71

 At ledelsen er sit ansvar bevidst er 

afgørende i bestræbelserne på at mindske agency cost. Agency cost er de omkostninger der bl.a er 

forbundet med at disciplinere ledelsen, og som opstår ved adskillelsen mellem ejerskab og kontrol. 

 

Flertallet af medlemmerne af bestyrelsen skal vælges af generalforsamlingen jf. SL § 120, stk. 1, 

mens direktionen udpeges af den valgte bestyrelse jf. SL § 111, nr. 1. Udgangspunktet er, at aktio-

nærerne bestemmer over kapitalselskabet som dettes ejere, og kan afsætte bestyrelsen, såfremt ge-

neralforsamlingen ikke er tilfreds med den siddende. 

I denne form for selskaber er der en reel trussel for bestyrelsen for at blive afsat, hvis de ikke per-

former efter aktionærernes ønske. Dette vil forplante sig til direktionen, idet denne som beskrevet er 
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 Anbefalinger for god selskabsledelse afsnit 1. 
71

 Anbefalinger for god selskabsledelse afsnit 4.  
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udpeget af bestyrelsen. Aktionærerne kan derved disciplinere ledelsen, hvilket giver ledelsen inci-

tament til at performe optimalt, (f. eks at ledelsen kun investerer i projekter med det risikoniveau 

som aktionærerne ønsker), og vil begrænse/fjerne den opportunistiske adfærd (f. eks i form af at 

udtage private benefits som minimerer kapitalselskabets værdi). 

 

Aktionærerne ønsker profitmaksimering på kort sigt. De er interesseret i at få det maksimale afkast 

ud af deres investerede penge, og det er denne interesse ledelsen skal handle i overensstemmelse 

med. Ifølge porteføljeteorien sammensætter investorerne sin portefølje således at den virksomheds 

specifikke risiko bort diversificeres, så alene markedsrisikoen er tilbage.
72

 Når investoren alene skal 

forholde sig til markedsrisikoen, kan det ikke betale sig for ham at disciplinere ledelsen, idet om-

kostningerne (agency cost) ved disciplinering, som oftest overstiger den fortjeneste aktionæren får 

ud af sin indsats. Dette skyldes at aktionæren skal dele en eventuel værdiskabelse med de øvrige 

aktionærer (de andre aktionærer free-rider på dennes indsats). Free-rider problemet opstår, når det 

ikke kan betale sig for nogen af selskabets aktionærer at disciplinere ledelsen, og når aktionærerne 

forventer, at andre aktionærer påtager sig disciplineringen
73

. Ledelsen indser dette, og kan derved 

handle opportunistisk og i andre interesser end aktionærernes. 

I corporate governance teorien antages det, at koncentreret ejerskab og/eller tilstedeværelsen af en 

eller flere storaktionærer
74

, bidrager til at disciplinere ledelsen.
75

 Disse har pga. deres større ejeran-

del i bankens aktier (og dertilhørende stemmerettigheder) en øget indflydelse. Denne form for akti-

onærer vil pga. sin større ejerandel, være villig til at bære omkostningerne til at disciplinere ledel-

sen. Det antages derved at aktionærens gevinst vil overstige disciplineringsomkostningerne. Dette 

bidrager således til at løse free-rider problemet. 

Der kan dog også forekomme visse negative konsekvenser af at have en storaktionær/koncentreret 

ejerskab. En storaktionær med tilstrækkelig indflydelse i selskabet, kan i teorien misbruge sin status 

som storaktionær til at handle opportunistisk og udnytte sin majoritet.
76
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 Den nye selskabslov (2009) s. 109. 
73

 Den nye selskabslov (2009) s. 109. 
74

En aktionær betegnes som storaktionær såfremt denne har erhvervet 5 % eller mere af den samlede aktiekapital jf. 
VPHL § 29. En institutionel investor vil som storaktionær oftest være villig til at påtage sig disciplineringsomkostnin-
gerne.  
75

 Dette skete f. eks i Amagerbanken A/S hvor Karsten Ree, i sin position som storaktionær, forsøgte at disciplinere 
ledelsen bl.a. igennem at kræve at visse ledelsesmedlemmer udtrådte af banken. 
76

 I SL findes der i §§ 108 og 127 et forbud mod majoritetsmisbrug. Generalforsamlingen og medlemmer af kapitalsel-
skabets ledelse må ikke træffe beslutninger/disponere som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller an-
dre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. 
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Hvis der i en bank eksisterer aktionærbegrænsninger
77

, er situationen en helt anden. Formålet med 

aktionærbegrænsninger er bl.a. at begrænse den individuelle aktionærs indflydelse i kapitalselska-

bet, for på denne måde at undgå et eventuelt fjendtligt opkøb af banken (takeover defences). I Dan-

mark er der et forbud for bankerne mod at opdele aktiekapitalen i aktieklasser med forskellig stem-

meværdi jf. LFV § 13, stk. 2, hvilket ellers er en udbredt aktionærbegrænsning blandt øvrige børs-

noterede kapitalselskaber.
78

 Danske banker kan dog anvende andre former for aktionærbegrænsnin-

ger, såsom stemmerets- og/eller ejerbegrænsninger. Stemmeretsbegrænsninger hindrer en aktionær i 

at stemme for alle sine aktier på generalforsamlingen, mens ejerbegrænsninger medfører spredt 

ejerskab. Ifølge SL § 107, stk. 2, nr. 2 og 4 er det tilladt for banker omfattet af SL, at aftale be-

grænsninger i stemmeafgivelsen og besiddelse af kapitalandele. Beslutning om at indføre stemme-

rets- og/eller ejerbegrænsninger, skal indføres i bankens vedtægter. En sådan beslutningen vedtages 

på generalforsamlingen, og skal tiltrædes af mindst 9/10, såvel af de afgivne stemmer, som af den 

på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital (det skærpede majoritetskrav) jf. SL § 107, 

stk. 2. I banker hvor der både er stemmerets- og ejerbegrænsninger, sikres dermed både spredt ejer-

skab, samt en begrænsning af aktionærernes indflydelse. Aktionærerne har derved ikke mulighed 

for at disciplinere ledelsen, og vil derfor ikke bruge tid og penge på at overvåge denne. Når det ikke 

længere kan betale sig for nogle af aktionærerne at disciplinere ledelsen, opstår problemet at aktio-

nærerne afstår fra at disciplinere, og regner med at andre gør det (free-rider problemet) Dette kan 

som konsekvens betyde, at ledelsen skal disciplinere sig selv
79

. Ledelsen indser dette, hvilket i visse 

tilfælde kan føre til, at ledelsen investerer i projekter med høj risiko, samt/eller handler opportuni-

stisk og udtager private benefits.
80

 
81

 

Havde der ikke været aktionærbegrænsninger (og performer ledelsen ikke effektivt), tilsiger teorien 

om Marked for Corporate Control (MCC), at i sådanne tilfælde vil aktiekursen falde, og dermed 

gøre selskabet mere attraktiv for potentielle købere. Eftersom der nu er en reel trussel for at ledelsen 

kan afsættes, mindskes ledelsens opportunistiske adfærd, hvilket derved reducerer agency cost.
82

 

Eftersom aktionærbegrænsninger effektivt hindrer en potentiel investor i at gøre sin indflydelse 

gældende, forhindres MCC i at kunne fungere i den danske banksektor (se afsnit 4.2.).  Som konse-
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 Aktionærbegrænsninger defineres i denne afhandling som stemmeret- og/eller ejerbegrænsninger. 
78

 Rose (2005) s. 564. 
79

 Hvis ikke Finanstilsynet gør det. 
80

 Rose (2002) s. 92-93. 
81

 Rose (2005) s. 558. 
82

 Rose (2005) s. 560. 
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kvens bidrager dette til at MCC stort set ikke er forekommende i Danmark, hvilket også fremhæves 

i Rose & Mejer (2003).
83

 

 

4.2 Danske børsnoterede bankers anvendelse af aktionærbegrænsninger 

Af tabel 4.1 fremgår forekomsten af stemmerets- og ejerbegrænsninger i 36 danske børsnoterede 

banker. Af figuren fremgår det at 30 af bankernes vedtægter indeholder regler om stemmeretsbe-

grænsninger (svarende til 83,3 %), mens ejerbegrænsninger findes i 17 af bankernes vedtægter (sva-

rende til 47,2 %). Ud fra tabel 4.1 kan det konkluderes, at størstedelen af de danske børsnoterede 

banker i deres vedtægter har indført stemmeret- og /eller ejerbegrænsninger. 
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 Rose & Mejer (2003) s. 340. 

Banker: Stemmeretsbegrænsning Ejerloft / ejerbegrænsning

1 Aarhus Lokalbank Ja Ja

2 Alm. Brand Nej Ja

3 Amagerbanken Ja Nej

4 DiBa Bank Ja Ja

5 Djurslands Bank Ja Ja

6 Fjordbank Mors Ja Ja

7 Hvidbjerg Bank Ja Ja

8 Jyske Bank Ja Ja

9 Lollands Bank Ja Nej

10 Lån og Spar Bank Ja Ja

11 Max Bank Ja Ja

12 Møns Bank Ja Nej

13 Nordjyske Bank Ja Ja

14 Nordfyns Bank Ja Nej

15 Nørresundby Bank Ja Nej

16 Ringkjøbing Landbobank Ja Nej

17 Salling Bank Ja Nej

18 Skjern Bank Ja Nej

19 Sparbank Ja Ja

20 Sparekassen Faaborg Ja Ja

21 Sparekassen Himmerland Ja Ja

22 Sparekassen Hvetbo Ja Ja

23 Sparekassen Lolland Ja Ja

24 Svendborg Sparekasse Ja Ja

25 Sydbank Ja Nej

26 Totalbanken Ja Ja

27 Tønder Bank Ja Nej

28 Vinderup Bank Ja Nej

29 Vestjysk Bank Ja Nej

30 Vordingborg Bank Ja Nej

31 Østjydsk Bank Ja Nej

32 Danske Bank Nej Nej

33 Grønlandsbanken Nej Nej

34 Kreditbanken Nej Nej

35 Spar Nord Bank Nej Nej

36 Vestfyns Bank Nej Nej

Antal banker med aktionærbegrænsninger 30 17

I pct. 83,3% 47,2%

Tabel 4.1 (banker som optaget på OMX Nasdaq Copenhagens finansindeks  pr. 01-01-2011)
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Som beskrevet ovenfor vil tilstedeværelsen af stemmerets- og/eller ejerbegrænsninger i en bank 

medføre spredt ejerskab og/eller begrænset indflydelse af aktionærerne. Koncentreret ejerskab 

og/eller en storaktionær vil i disse tilfælde ikke forekomme. Dette vil resultere i at ledelsen ikke 

bliver disciplineret, idet ingen af aktionærerne vil påtage sig disciplineringsomkostningerne. Ledel-

sen i danske børsnoterede banker har pga. den manglende disciplinering, mulighed for at handle 

opportunistisk og udtage private benefits - dog under hensynstagen til reglerne mod majoritetsmis-

brug. 

 

Et medlem af direktionen eller bestyrelsen i en finansiel virksomhed, skal have fyldestgørende erfa-

ring til, at udøve sit hverv eller varetage sin stilling jf. LFV § 64. Et medlem af direktionen eller 

bestyrelsen må bl.a. ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at ved-

kommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på en forsvarlig måde. Ved vurderingen af, om 

et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser, eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der 

lægges vægt på hensynet til, at opretholde tilliden til den finansielle sektor jf. LFV § 64, stk. 2 nr. 4. 

Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal løbende leve op til kravene til egnethed og hæderlighed 

(fit & proper), og har således pligt til at informere Finanstilsynet, hvis der indtræder forhold, der 

kan have betydning for vurderingen heraf jf. afsnit 3.2 i vejledning om fit & proper. Finanstilsynet 

kan jf. LFV § 351, stk.1 og stk. 2, påbyde en finansiel virksomhed, inden for en af tilsynet fastsat 

frist, at afsætte en direktør, eller påbyde et medlem af bestyrelsen, at nedlægge sit hverv i en bank, 

såfremt vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af LFV § 64, stk. 2. Hvis banken 

ikke har afsat direktøren, eller bestyrelsesmedlemmet ikke har nedlagt sit hverv inden for den fast-

satte frist, kan Finanstilsynet inddrage bankens tilladelse jf. LFV § 224, stk. 1, nr. 2, jf. LFV § 351, 

stk. 7. 

Af ovenforstående fremgår det, at Finanstilsynet i et vist omfang kan være medvirkende til at disci-

plinere ledelsen. Ledelsens opportunistiske adfærd mindskes dermed, idet der eksisterer en reel 

trussel for at blive afskediget, såfremt ledelsen ikke varetager hvervet/stillingen på en forsvarlig 

måde. Dog må det antages at denne frygt blandt ledelsen i de danske banker er marginal, idet Fi-

nanstilsynet 1) endnu ikke (officielt) har benyttet sig af muligheden for at afsætte et medlem af le-

delsen, og 2) at Finanstilsynet har en ressourcemæssig begrænsning, idet Finanstilsynet har tilsyns-

pligt overfor samtlige finansielle virksomheder i Danmark. 
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4.3 Sammenfatning 

I danske børsnoterede banker sker der en adskillelse mellem ejerskab og kontrol. Aktionærerne ud-

øver deres indflydelse på generalforsamlingen, hvilket bør være medvirkende til at ledelsen handler 

i aktionærernes interesse. 

  

Aktionærerne ønsker profitmaksimering på kort sigt. De sammensætter deres portefølje så den virk-

somhedsspecifikke risiko bort diversificeres, så alene markedsrisikoen er tilbage. På den baggrund 

kan det ikke betale sig for aktionærerne at disciplinere ledelsen, idet en evt. værdiskabelse heraf 

skal deles med de øvrige aktionærer. Derved opstår free-rider problemet. 

 

I teorien antages det at koncentreret ejerskab og/eller en storaktionær, pga. sin øgede indflydelse, vil 

være villig til at bære omkostningerne til at disciplinere ledelsen. 

 

Hvis der i en bank eksisterer aktionærbegrænsninger i form af stemmeret- og/eller ejerbegrænsnin-

ger, sikres der en begrænset indflydelse af aktionærerne, og/eller spredt ejerskab. Aktionærbe-

grænsningerne øger free-rider problemet, hvilket ledelsen indser, og som kan medføre at ledelsen 

investerer i projekter med høj risiko, samt handler opportunistisk og udtager private benefits. 

 

Af 36 børsnoterede banker anvender 30 banker stemmeretsbegrænsninger og 17 ejerbegrænsninger. 

Der er således store corporate governance-problemer i den danske banksektor. Som den eneste eks-

terne part, kan Finanstilsynet dog påvirke ledelsens incitamenter, idet Finanstilsynet kan kræve, at 

banken enten afsætter direktøren eller, at et bestyrelsesmedlem nedlægger sit hverv. Sker dette ikke 

kan Finanstilsynet inddrage bankens tilladelse. 

 

Sammenfattende vurderes det, at tilstedeværelsen af aktionærbegrænsninger i en bank medfører at 

ledelsen ikke bliver disciplineret, hvilket i visse tilfælde kan give ledelsen incitamenter til at handle 

for risikobetonet eller varetage egen interesse frem for aktionærernes, og dermed handle opportuni-

stisk.  
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Kapitel 5 Spilteori 

Aktionærernes mulighed for at sagsøge ledelsen er af fundamental betydning, idet ledelsens risiko 

for at blive idømt erstatningsansvar bidrager til at give ledelsen nogle incitamenter, der sikre aktio-

nærernes interesser.
84

 Den erstatningsretlige regulering, som skal være medvirkende til at discipli-

nere ledelsen, har ved finanskrisen vist sig ikke altid at være effektiv. Ledelsen har i visse tilfælde 

handlet uforsvarligt og i egen interesse. Det er derfor værd at analysere om indførelsen af præsump-

tionsansvar vil afholde ledelsen fra at handle opportunistisk, og i stedet handle i aktionærernes inte-

resse. 

 

I det efterfølgende vil der blive foretaget en spilteoretisk analyse. Først vil det blive analyseret, 

hvilket ansvarsgrundlag (den almindelige culparegel eller præsumptionsansvar) der er samfundsef-

ficient. Efterfølgende vil det blive analyseret, hvilken betydning det vil have, hvis den omvendte 

bevisbyrde gælder for alle erstatningsbetingelserne. 

 

5.1Grundlaget for analysen 

Ved indførelsen af præsumptionsansvar skal ledelsen (som beskrevet i afsnit 3.1) bevise, at dens 

handlinger var berettigede og forsvarlige. Et af formålene med den spilteoretiske analyse er, at ana-

lysere om en ændring af ansvarsgrundlaget, fra den almindelige culparegel til præsumptionsansvar, 

vil ændre på aktionærernes og ledelsens incitamenter samt, at analysere hvilken betydning ændrin-

gen vil have for samfundet (samfundsefficiens). På denne baggrund vil det blive analyseret om føl-

gende metodisk proces opfyldes; 

Δ reglen => Δ payoff => Δ incitamenter => Δ efficiens. 

Den samme metodiske proces vil finde anvendelse i analysen af, hvilken betydning det vil have, 

hvis den omvendte bevisbyrde gælder for alle erstatningsbetingelserne, frem for at der ”kun” indfø-

res omvendt bevisbyrde for ansvarsgrundlaget (præsumptionsansvar). 

 

For at analysere om den metodiske proces opfyldes, vil spillet og forudsætningerne for spillet i det 

efterfølgende blive forklaret. 
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 Rose (2006) s. 91 
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5.2 Perfekt information 

Spillene løses i en version hvor der er perfekt information. Der er perfekt information når spillerne 

præcist ved hvad der sker, hver gang der bliver taget et valg. Spiller 1 vælger først, og spiller 2 ved 

hvad spiller 1 har valgt, når det er hans tur til at vælge. Et spil har perfekt information, hvis spillerne 

i spillet har perfekt information. Hvis der derimod i et spil er imperfekt information, vil det betyde 

at spillerne ikke ved, hvor i spillet de befinder sig.
85

 Der kan være imperfekt information omkring 

spillernes valg, hvilket betyder, at når spiller 2 skal vælge, ved han ikke hvad spiller 1 har valgt pga. 

imperfekt information. 

 

I spillet er spiller 1 bankens aktionærer og spiller 2 er bankens ledelse. Aktionærerne vælger først 

og har to valgmuligheder (se figur 5.1). Dette kaldes aktionærernes første informationssæt. Hver 

gang en spiller skal træffe et valgt mellem flere valgmuligheder, kaldes dette et informationssæt. 

Aktionærerne kan enten vælge at tilbyde kontrakten til ledelsen, eller ikke tilbyde kontrakten. Hvis 

aktionærerne ikke tilbyder kontrakten ender spillet. Hvis aktionærerne derimod tilbyder kontrakten, 

når man til ledelsens første informationssæt. I dette informationssæt skal ledelsen vælge mellem, 

om de vil accepterer kontrakten eller afslå kontrakten. Hvis ledelsen afslår kontrakten ender spillet. 

Vælger ledelsen derimod at accepterer kontrakten, skal ledelsen i det næste informationssæt vælge 

mellem, at handle forsvarligt eller handle uforsvarligt. Hvis ledelsen vælger at handle forsvarligt, 

skal de yderligere i det næste informationssæt vælge, hvilket niveau af risiko de vil udsætte banken 

for. Dette kan enten være høj-, middel- eller lav risiko. Vælger ledelsen derimod at handle uforsvar-

ligt, skal de også i det næste informationssæt vælge, hvilket niveau af risiko de vil udsætte banken 

for. Igen er der tale om høj-, middel- eller lav risiko. 

På baggrund af den perfekte information kan aktionærerne observere, om ledelsen handler forsvar-

ligt eller handler uforsvarligt. Hvis aktionærerne observerer at ledelsen handler uforsvarligt og en-

ten vælger høj-, middel- eller lav risiko, har aktionærerne valget mellem, at indlede en retssag mod 

ledelsen eller ingen retssag. Det antages at hvis aktionærerne vælger at anlægge retssag, vil ledel-

sen blive idømt erstatningsansvar, idet domstolen ved bevisførelse kan se om ledelsen har handlet 

forsvarligt eller uforsvarligt. Grunden til at aktionærerne i visse tilfælde vælger ingen retssag er, at 

aktionærerne ved, at selvom de kan observere at ledelsen har handlet uforsvarligt, skal de stadig 

kunne løfte bevisbyrden for, at ledelsen har handlet uforsvarligt. Dette kan i visse tilfælde (som 
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 Gardner (1995) s. 17. 
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beskrevet i afsnit 3.3) være svært, samtidig med at der er forbundet visse omkostninger ved at løfte 

bevisbyrden. 

 

 

Aktionærernes valgmulighed mellem at anlægge en retssag eller ingen retssag, eksisterer ikke hvis 

ledelsen handler forsvarligt. Dette skyldes, som beskrevet i afsnit 2.2.3, at ledelsen ikke kan ifalde 

erstatningsansvar for beslutninger, som evt. påfører selskabet stor risiko, og som efterfølgende viser 

sig at være tabsgivende, såfremt de er truffet på et forsvarligt grundlag, og ud fra et forretningsmæs-

sigt skøn (The Business Judgment Rule). 

 

Aktionærerne har nyttefunktionen; 

uA(mA,) = mA 

,hvor mA er det beløb som aktionærerne modtager. For aktionærerne er nytten af uA(7) = 7. Dette 

betyder to ting; 1) jo højere det beløb aktionærerne modtager, des højere er deres nytte, og 2) at 

aktionærernes nyttefunktion er lineær, hvilket betyder at aktionærerne er risiko neutrale. At aktio-

nærerne er risiko neutrale betyder, at 100 kr. som aktionærerne er sikre på at få, er det samme værd 

Figur 5.1 Aktionærerne vs. ledelsen, det samlede spil 
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som forventede 100 kr.
86

 Havde aktionærerne været risikoaverse, ville dette betyde, at aktionærerne 

ville foretrække (sikre) 100 kr. frem for forventede 100 kr. Risikoaverse spillere undgår altså risiko, 

medmindre sandsynlighederne er tilstrækkeligt i deres favør. 

 

Aktionærernes beløb mA består af det afkast A de modtager (størrelsen af A afhænger af den risiko 

(r) ledelsen vælger, som enten kan være høj (H), middel (M) eller lav (L)), de omkostninger der er 

forbundet med konkurs K (størrelsen af K afhænger også af den risiko (r) som ledelsen vælger), 

samt resultatet af retssagen RS. RS er erstatningen minus omkostningerne ved retssagen. Aktionæ-

rernes nyttefunktion vil på den baggrund være: 

uA(AA, KA, RSA) = A(r) – K(r) + RS 

Ledelsen har nyttefunktionen; 

uL(mL,eL) = mL - eL 

,hvor mL er det beløb ledelsen modtager, og - eL er den unytte der er forbundet med at arbejde. Dette 

betyder, at jo mere forsvarligt ledelsen handler, des lavere er dens nytte. Størrelsen af unytten, som 

er forbundet med at arbejde, afhænger af om ledelsen handler forsvarligt eller uforsvarligt. Samtidig 

betyder det, at jo højere det beløb ledelsen modtager, des højere er ledelsens nytte. Yderligere frem-

går det at ledelsens nyttefunktion er lineær, hvilket betyder at ledelsen er risiko neutral. 

 

Ledelsens beløb mL består af den løn L som ledelsen modtager for deres arbejde (lønnen er en fast 

løn, som ikke afhænger af ledelsens handlinger), private benefits
87

 B (hvor størrelsen af B afhænger 

af den risiko (r) som ledelsen vælger), samt den erstatning E som ledelsen skal betale til aktionæ-

rerne, hvis de bliver idømt erstatningsansvar. Ledelsens nyttefunktion vil på den baggrund være: 

uL(LL, BL, EL, eL ) = L + B(r) – E – e 

I spillet er der en sandsynlighed forbundet med om ledelsen handler forsvarligt, samt en sandsyn-

lighed forbundet med om den handler uforsvarligt. Dette kaldes en sandsynlighedsfordeling. Der er 

også en sandsynlighedsfordeling forbundet med om ledelsen vælger høj-, middel- eller lav risiko. 
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 Gardner (1995) s. 20. 
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 Private benefits kan f. eks være bonusser og fratrædelsesordninger. Ledelsen har mulighed for at handle opportuni-
stisk og derved udtage private benefits, fordi aktionærerne pga. aktionærbegrænsninger og free-rider problemet ikke 
disciplinerer ledelsen (som beskrevet i afsnit 4.2). 
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Når der i et spil er sandsynlighedsfordelinger, kan spillerne ikke længere kun sammenligne nytten, 

de skal også sammenligne sandsynlighedsfordelingerne.
 88

 For at finde frem til den optimale strategi 

for spillerne, skal spillerne sammenligne deres nytte og sandsynlighedsfordelingerne. Kombinatio-

nen af nytte og sandsynlighedsfordelinger kaldes i spilteorien den forventede nytte og er et udtryk 

for hvordan de forskellige payoff kan sammenlignes. 

Aktionærernes forventede nyttefunktion; 

EuA (uA) = pe * pr * uA => EuA = pe * pr * [A(r) – K(r) + RS] 

,hvor pe er sandsynlighedsfordelingen for, at ledelsen handler forsvarligt eller handler uforsvarligt, 

og pr er sandsynlighedsfordelingen for, hvilken risiko ledelsen vælger. 

Ledelsens forventede nyttefunktion; 

EuL (uL) = pe * pr * uL > EuL = pe * pr * [L + B(r) – E - e] 

 

Spillernes forventede payoff kan nu præciseres (se figur 5.2). Antag først at aktionærerne ikke tilby-

der kontrakten, eller at ledelsen afslår kontrakten. I disse situationer får aktionærerne ikke noget 

afkast, der er ingen konkursrisiko og der er ingen retssag. Deres forventede payoff er EuA = 0. Le-

delsen modtager ingen løn, ingen private benefits, skal ikke betale nogen erstatning og har ingen 

unytte ved arbejdet. Deres forventede payoff EuL = 0. Nytteniveauet 0 betragtes som en basislinje, 

hvorfra ledelsen måler hvor attraktive de kontrakter de bliver tilbudt er. 

Antag herefter at aktionærerne tilbyder kontrakten og ledelsen accepterer kontrakten. Hvis ledelsen 

vælger at handle forsvarligt (e = F), og vælger høj risiko (r = H), vil ledelsen i denne situation mod-

tage dens løn (som er fast), og private benefits svarende til høj risiko. Ledelsen vil ikke skulle betale 

erstatning, idet ledelsen ikke kan ifalde erstatningsansvar når den handler forsvarligt, men ledelsen 

skal fradrage den unytte der er forbundet med at handle forsvarligt. Ledelsens forventede payoff vil 

således være: 

EuL (F, H) = pF * pH * [L + B(H) – E – F] 

Aktionærerne modtager i denne situation et afkast svarende til høj risiko, men bliver også udsat for 

konkursrisikoen, svarende til høj risiko. Aktionærernes forventede payoff vil i dette tilfælde være: 

EuA (F, H) = pF * pH * [A(H) – K(H) + RS] 
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 Gardner (1995) s. 14. 



Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnoterede banker have?  

Louise Sofie Pedersen Kandidatafhandling cand. merc. (jur) 2011 49 
 

Vælger ledelsen derimod middel- eller lav risiko, vil deres private benefits ændre sig, hvilket vil 

medføre, at aktionærernes afkast vil ændre sig svarende til den risiko ledelsen vælger. Konkursrisi-

koen vil også ændre sig svarende til den risiko ledelsen vælger (se figur 5.2). 

Hvis ledelsen derimod vælger at handle uforsvarligt (e = UF) og vælger høj risiko (r = H), skal ak-

tionærerne vælge mellem at anlægge retssag eller ingen retssag. Antag i det efterfølgende at aktio-

nærerne vælger at anlægge retssag. Aktionærernes afkast vil svare til den risiko, ledelsen har valgt 

og det samme vil konkursrisikoen. Aktionærernes forventede payoff vil i dette tilfælde være: 

EuA (UF, H) = 1 - pF * pH * [A(H) – K(H) + RS] 

Ledelsen vil i dette tilfælde modtage dens løn samt dens private benefits, som vil svare til den risiko 

den har valgt, men ledelsen vil også være forpligtigede til at betale erstatning, samt at fratrække den 

unytte der er forbundet med at handle uforsvarligt. Ledelsens forventede payoff vil i dette tilfælde 

være: 

 EuL (UF, H) = 1 - pF * pH * [L + B(H) – E – UF] 

Aktionærerne kan også vælge ingen retssag, hvilket ikke vil ændre på den forventede nyttefunkti-

ons udseende. Vælger ledelsen derimod  middel- eller lav risiko, vil aktionærernes forventede 

payoff ændre sig svarende til den risiko ledelsen vælger. Ledelsens forventede payoff vil også ænd-

re sig svarende til den risiko den vælger. De samlede forventede payoff er vist i figur 5.2 

 

Figur 5.2 Aktionærerne vs. ledelsen, de samlede forventede payoff 

information 
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5.2.1 Subgame perfekt Nash ligevægt 

Ethvert spil med perfekt information har subgames.
 89

 Subgames er en del af spillet, som isoleret 

kan spilles som et enkelt spil. Hvert subgame har en Nash ligevægt.
90

 I figur 5.2 vil informations-

sættet, hvor ledelsen skal vælge om den vil accepterer kontrakten eller afslå kontrakten, indlede et 

subgame. I spillet er der i alt otte subgames. Det første subgame er hele spillet. Det andet subgame 

indledes af ledelsens valg mellem at accepterer kontrakten eller afslå kontrakten mens det tredje 

subgame indledes af ledelsens valg mellem at handle forsvarligt eller handle uforsvarligt osv. 

Ligevægten i spil på ekstensiv form kaldes subgame perfekt Nash ligevægt. Subgame perfekt Nash 

ligevægt er en modifikation af Nash ligevægten. Et spils ligevægt er en subgame perfekt Nash lige-

vægt, såfremt hver spiller gennem sin optimale strategi, vælger en ligevægt i hvert subgame.
91

 

 

For at finde spillets subgame perfekt Nash ligevægt, skal spillernes optimale strategier findes. Spil-

lerne vælger efter deres vurdering den bedste mulighed i hvert informationssæt, hvilket betyder at 

spillerne handler rationelt når de skal træffe deres valg.
92

 En optimal strategi for en spiller skal 

maksimere hans forventede payoff, betinget af hvert informationssæt hvor spilleren har et valg.
 93

 

Det vil f. eks sige, at ledelses strategi skal specificere en optimal handling i hvert af ledelsens in-

formationssæt, selvom ledelsen ikke tror resultatet vil blive nået i spillet.
94

 Dette kaldes at spillerne 

handler sekventiel rationelt. Det antages at hver spiller handler for at maksimere hans eget forven-

tede payoff. 

 

Spillernes optimale strategier findes ved at anvende baglæns induktion. For at vælge den optimale 

strategi, må spillerne se frem i spillet. De nemmeste informationssæt at evaluere, er dem sidst i spil-

let. Når den optimale strategi af de sidste informationssæt er blevet valgt, bevæger man sig videre til 

det forrige informationssæt og fortsætter processen indtil man når spillets første informationssæt.
 95

 

Denne proces, hvor spillet bliver analyseret bagfra og frem, kaldes baglæns induktion. Baglæns 
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 Gardner (1995) s. 148. 
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 En ligevægt er en Nash ligevægt når hver spiller vælger det højeste payoff, givet hvad den anden spiller vælger. 
91

 Gardner (1995) s. 153.  
92

 Watson (2008) s. 170. 
93

 Watson (2008) s. 168. 
94

 Dette vil f. eks i spillet betyde at hvis ledelsen vælger at handle forsvarligt og vælger høj risiko, skal ledelsen stadig 
definere dens optimale strategi hvis den handlede uforsvarligt, selvom den ikke tror at dette resultat vil blive nået i 
spillet. 
95

 Watson (2008) s. 168-169. 
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induktion er en metode til at finde spillernes optimale strategier, som resulterer i spillets subgame 

perfekt Nash ligevægt. 

 

Forudsætningerne for spillet er nu defineret, og spillet kan løses. Først skal det dog defineres hvad 

det bedste resultat af spilversionerne er, samt hvordan resultaterne af de forskellige spilversioner 

kan sammenlignes. Dette gøres for at finde frem til den samfundsefficiente regel, som vil blive for-

klaret nedenfor. 

 
5.2.2 Samfundsefficiens 

For at måle om spillets subgame perfekt Nash ligevægt er efficient, og for at kunne sammenligne 

resultaterne af spilversionerne, skal spillets samfundsefficiens findes. Samfundsefficiens kan være 

svært at definere, og der er mange forskellige måder at tolke efficiens på. Ved vurdering af hvad der 

er efficient, anvendes som vurderingskriterium værdiskabelse og effektiv allokering.
96

 Samfundsef-

ficiens fortolkes i afhandlingen som den optimale allokering af de forventede payoffs. Der findes to 

kriterier til at beskrive samfundsefficiens; Pareto-efficiens og Kaldor Hicks-efficiens. 

 

Pareto-efficiens anvendes til at måle efficiens af de tilstande, et samfund kan befinde sig i. Givet en 

indledende allokering af det forventede payoff mellem spillerne, vil en ændring til en anden alloke-

ring, som stiller mindst én spiller bedre uden at stille de andre spillere dårligere, være en Pareto-

forbedring. En allokering er Pareto efficient, når der ikke eksisterer flere Pareto-forbedringer dvs., 

at der ikke eksisterer flere allokeringer, som stiller mindst én spiller bedre uden at stille andre spille-

re værre.
97

 

 

Det andet kriterium, der kan anvendes til at måle efficiens af en tilstand i samfundet, er Kaldor 

Hicks-efficiens. En allokering er Kaldor Hicks-efficient, hvis der ikke eksisterer nogen Kaldor 

Hicks-forbedring. En Kaldor Hicks-forbedring er en situation, hvor vinderne vinder mere end taber-

ne taber. Kaldor Hicks-efficiens maksimerer det samlede forventede payoff, uanset hvordan det er 

fordelt. Formålet med Kaldor Hicks-kriteriet er, at maksimere det samlede forventede payoff.
98
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Kaldor Hicks-efficiens anvendes når der er to allokeringer der skal sammenlignes, for at finde frem 

til det efficiente for samfundet,
99

 f. eks hvilken ansvarsregel der er efficient for samfundet. 

 

Oftest vil ændringer i samfundet være efficiente selvom nogle stilles dårligere, mens andre stilles 

bedre. Når der indføres ændringer i regler, er det nærmest umuligt, at nogle spillere ikke bliver stil-

let dårligere, end de stod før ændringen. I afhandlingen vil det bl.a. blive analyseret hvordan aktio-

nærerne og ledelsen vil reagere på indførelsen af præsumptionsansvar, som er en ændring af den 

oprindelige almindelige culparegel. Ændringen i reglen kan medføre, at én af spillerne stilles dårli-

gere, mens en anden spiller stilles bedre, men at det samlede forventede payoff maksimeres. Ved 

anvendelse af Pareto-efficiens vil denne ændring ikke være efficient, idet én spiller bliver stillet 

dårligere selvom det samlede forventede payoff maksimeres. På denne baggrund vil Kaldor Hicks-

efficiens finde anvendelse til at måle, om spillets subgame perfekt Nash ligevægt er efficient, samt 

hvilken spilversion der er samfundsefficient.  

 

Samfundsefficiens måles ved; 

uA + uL = A(r) – K(r) + RS + L + B(r) – E - e 

Grundlaget for at løse spilversionerne er nu fastlagt, og vil i det efterfølge blive løst. Først vil spil-

versionen, hvor den almindelige culparegel finder anvendelse blive løst, og efterfølgende vil versio-

nen, hvor præsumptionsansvar finder anvendelse blive løst. Til sidst vil resultaterne af de to spilver-

sioner blive sammenlignet for at finde frem til, hvilken version der er samfundsefficient. 

 

5.3 Den almindelige culparegel 

I det efterfølgende vil spilversionen for den almindelige culparegel blive løst. Først vil værdierne, 

som er en forudsætning for at kunne løse spillet, blive forklaret. 

 

Det antages at sandsynlighedsfordelingen vil være pe = pF = 0.5, for at ledelsen handler forsvarligt 

og 1 - pe = pUF = 0.5, for at ledelsen handler uforsvarligt. Dette antages på den baggrund, at den 

almindelige culparegel i visse tilfælde ikke er medvirkende til at disciplinere ledelsen til at handle 

forsvarligt. Handler ledelsen forsvarligt antages det, at sandsynlighedsfordelingen for niveau af risi-

ko vil være, høj risiko pr = pH = 1/3, middel risiko pr = pM = 1/3 eller lav risiko pr = pL = 1/3. Yder-
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ligere antages det, at den samme sandsynlighedsfordeling vil finde anvendelse, hvis ledelsen hand-

ler uforsvarligt. 

Det antages at aktionærernes afkast (hvor størrelsen afhænger af den risiko ledelsen vælger) har 

værdierne A(H) = 120, A(M) = 90, A(L) = 40. Dette er uafhængigt af, om ledelsen handler forsvar-

ligt eller uforsvarligt. 

Når ledelsen handler forsvarligt, antages det at værdierne for konkursrisikoen (som også afhænger 

af den risiko ledelsen vælger) er K(H) = 80, K(M) = 20, K(L) = 10, og når ledelsen handler uforsvar-

ligt, K(H) = 90, K(M) = 70, K(L) = 30. Værdierne for konkursrisikoen er højere når ledelsen handler 

uforsvarligt, end når ledelsen handler forsvarligt. Dette antages at være fordi der er større risiko for, 

at banken går konkurs, når ledelsen handler uforsvarligt, end når ledelsen handler forsvarligt. 

Det antages at resultatet af retssagen har værdien RS = -10. Dette skyldes en antagelse om, at der er 

store omkostninger for aktionærerne, ved at skulle løfte bevisbyrden for, at ledelsen har handlet 

uforsvarligt. 

Ledelsens løn L = 30. Lønnen er fast (som beskrevet i afsnit 5.2) og afhænger ikke af, om ledelsen 

handler forsvarligt eller uforsvarligt. 

Når ledelsen handler forsvarligt, er værdierne af de private benefits B (som afhænger af den risiko 

ledelsen vælger), B(H) = 90, B(M) = 80, B(L) = 40, og når ledelsen handler uforsvarligt, B(H) = 80, 

B(M) = 40, B(L) = 20. Grunden til at de private benefits er højere, når ledelsen handler forsvarligt 

frem for uforsvarlig, antages at være fordi ledelsen ved, at der er en mulighed for at blive idømt 

erstatningsansvar for at have handlet uforsvarligt, samt at Finanstilsynet igennem fit & proper vur-

deringer er medvirkende til at disciplinere ledelsen en smugle. 

Den erstatning E som ledelsen skal betale, såfremt den idømmes erstatningsansvar, antages at have 

værdien E = 90. 

Ledelsens unytte ved at arbejde har værdien e = F = 40, når ledelsen handler forsvarligt, og e = UF 

= 20 når ledelsen handler uforsvarligt. For ledelsen er der større omkostninger forbundet ved at 

handle forsvarligt end ved at handle uforsvarligt. Dette antages at skyldes, at det kræver mere af 

ledelsen at handle forsvarligt end uforsvarligt. 

 

Værdierne indsættes i spillernes forventede nyttefunktioner for at finde frem til de forventede 

payoff, som fremgår af figur 5.3. 
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De samlede forventede payoff er udregnet, og spilversionen kan løses. Spilversionens subgame per-

fekt Nash ligevægt udledes ved at finde spillernes optimale strategier. Spillernes optimale strategier 

findes ved at anvende baglæns induktion (som beskrevet i afsnit 5.2.1). 

 

Af figur 5.4 fremgår aktionærernes sidste informationssæt i spillet, som hvert indeholder aktionæ-

rernes valg mellem, at anlægge retssag eller ingen retssag. Om aktionærerne vælger at anlægge 

retssag eller ingen retssag afhænger af, hvilket payoff der maksimerer deres forventede payoff. 

Dette skyldes, at spillerne handler sekventielt rationelt (som beskrevet i afsnit 5.2.1). 

I det øverste informationssæt i figur 5.4 skal aktionærerne vælge mellem, at anlægge retssag som 

giver et forventet payoff på: 

 EuA (UF, H) = 1 – 0.5 * 0.33 * [120 – 90 + (-10)]  

=> 0.5 * 0.33 * 20  

=> 3,3 

eller ingen retssag, som giver et forventet payoff på: 

 EuA (UF, H) = 1 – 0.5 * 0.33 * [120 – 90 + 0] 

Figur 5.3 Aktionærerne vs. ledelsen, samlede forventet payoff  
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=> 0.5 * 0.33 * 30 

=> 4.9 

 

 

 

Som det ses af udregningen og figur 5.4, er det eneste rationelle valg for aktionærerne, at vælge 

ingen retssag, idet valgmuligheden ingen retssag maksimerer aktionærernes forventede payoff. Det-

te betyder, at valgmuligheden retssag kan udelukkes. Det samme gør sig gældende i det midterste, 

og i det nederste informationssæt i figur 5.4. Som det endvidere fremgår af figur 5.4, kan aktionæ-

rerne i disse informationssæt, ved at vælge retssag, få et forventet payoff på henholdsvis 1,6 eller 0. 

Hvis aktionærerne derimod vælger ingen retssag, kan de få et forventet payoff på henholdsvis 3,3 

eller 1,6. Dette betyder, at det eneste rationelle valg er ingen retssag, og derved kan valgmuligheden 

retssag udelukkes. Samlet set betyder det, at valgmuligheden ingen retssag kan udelkukkes i alle tre 

informationssæt. 

Det er nu udledt hvordan aktionærerne vil handle i deres sidste informationssæt. Efterfølgende vil 

det blive udledt, hvordan ledelsen vil handle i dens sidste informationssæt. 

 

Ledelsens sidste informationssæt indeholder hvert ledelsens valg mellem høj-, middel-, eller lav 

risiko, som det fremgår af figur 5.5. Ledelsen ved hvad aktionærerne har valgt i de forrige informa-

tionssæt, og ledelsen træffer derved dens valg betinget af denne viden. 

Figur 5.4 Aktionærerne vs. ledelsen, aktionærernes valg 
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I det nederste informationssæt i figur 5.5 kan ledelsen vælge mellem høj risiko, som giver et forven-

tet payoff på: 

EuL (UF, H) = 1 – 0.5 * 0.33 * [30+ 80 – 0 – 20] 

=> 0.5 * 0.33 * 90 

=> 14,8 

,middel risiko, som giver et forventet payoff på 8,2 eller lav risiko, som giver et forventet payoff på 

4,9. Som det fremgår af figur 5.5, er det eneste rationelle valg for ledelsen at vælge høj risiko, hvil-

ket betyder at valgmulighederne middel- og lav risiko kan udelukkes. 

I det øverste informationssæt i figur 5.5 kan ledelsen også vælge mellem høj risiko, som giver et 

forventet payoff på: 

EuL (F, H) = 0.5 * 0,33 * [30 + 90 – 0 – 40] 

=> 0.5 * 0.33 * 80 

=> 13,2 

,middel risiko, som giver et forventet payoff på 11,5 eller lav risiko, som giver et forventet payoff 

på 4,9. Det eneste rationelle valg for ledelsen er at vælge høj risiko, hvilket betyder at valgmulighe-

Figur 5.5 Aktionærerne vs. ledelsen, ledelsens valg 



Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnoterede banker have?  

Louise Sofie Pedersen Kandidatafhandling cand. merc. (jur) 2011 57 
 

derne middel- og lav risiko kan udelukkes. Samlet set betyder det, at valgmulighederne middel- og 

lav risiko kan udelukkes i begge informationssæt. Det er nu udledt, hvordan ledelsen vil handle i 

dens sidste informationssæt. 

 

Ledelsen har herefter endnu et valg at skulle træffe. Af figur 5.6 fremgår ledelsens valg mellem at 

handle forsvarligt eller handle uforsvarligt. Som det yderligere fremgår af figur 5.6, kan ledelsen, 

hvis den handler forsvarligt få et forventet payoff på 13,2. Hvis ledelsen derimod handler uforsvar-

ligt kan den få et forventet payoff på 14,8. Det eneste rationelle valg for ledelsen er at vælge at 

handle uforsvarligt, hvilket betyder at valgmuligheden at handle forsvarligt kan udelukkes. 

 

 

Herefter har ledelsen endnu et valg at skulle træffe. Som det fremgår af figur 5.6 skal ledelsen væl-

ge mellem at accepterer kontrakten eller afslå kontrakten. Ledelsen vælger at accepterer kontrakten 

når: 

pe * pr * [L + B(r) – E - e] > 0  

,hvor 0 er det forventede payoff af valgmuligheden udenfor spillet. Denne ulighed kaldes deltager-

betingelsen. Deltagerbetingelsen angiver præcist hvilke incitamenter, der skal opfyldes for at få 

ledelsen til at deltage i en bestemt kontrakt med aktionærerne.  

Figur 5.6 Aktionærerne vs. ledelsen, aktionærernes og ledelsens valg 
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Ledelsen vil afslå kontrakten når: 

pe * pr * [L + B(r) – E - e] < 0.  

Vælger ledelsen at accepterer kontrakten, fremgår det af figur 5.6, at ledelsen kan få et forventet 

payoff på 14,8, hvorimod det forventede payoff er 0 i tilfælde af at ledelsen afslår kontrakten. Det 

eneste rationelle valg for ledelsen er at vælge at accepterer kontrakten, hvormed deltagerbetingel-

sen er opfyldt. Dette betyder, at valgmuligheden afslå kontrakten kan udelukkes. 

 

Spilversionen for den almindelige culparegels begyndelse er nu nået, og det er aktionærernes tur til 

at vælge. Aktionærerne står overfor valget mellem at tilbyde kontrakten til ledelsen, eller ikke tilby-

de kontrakten til ledelsen (som det fremgår af figur 5.6). 

Aktionærerne tilbyder kontrakten når: 

pe * pr * [A(r) – K(r) + RS] > 0,  

,og tilbyder ikke kontrakten når: 

pe * pr * [A(r) – K(r) + RS] < 0.  

Dette kaldes aktionærernes deltagerbetingelse, og angiver præcist hvilke incitamenter, der skal være 

opfyldt for at få aktionærerne til at tilbyde ledelsen en kontrakt. 

Vælger aktionærerne at tilbyde kontrakten, fremgår det af figur 5.6, at aktionærerne kan får et for-

ventet payoff på 4,9, hvorimod de får et forventet payoff på 0 i det tilfælde, at de ikke tilbyder kon-

trakten. Det eneste rationelle valg for aktionærerne er at vælge at tilbyde kontrakten, hvormed akti-

onærernes deltagerbetingelse er opfyldt. Dette betyder, at valgmuligheden ikke tilbyde kontrakten 

kan udelukkes. 

 

Af ovenforstående fremgår spillernes optimale strategier. Aktionærernes optimale strategi er; 1) 

tilbyde kontrakt, 2) ingen retssag, ingen retssag, og ingen retssag. Ledelsens optimale strategi er; 1) 

accepter kontrakt, 2) handle uforsvarligt, 3) høj risiko og høj risiko. 

Spillets subgame perfekt Nash ligevægt vil derved være, at aktionærerne tilbyder kontrakten, ledel-

sen accepterer kontrakten og handler uforsvarligt. Ledelsen vælger høj risiko og aktionærerne væl-

ger ingen retssag. Dette giver et forventet payoff for spillerne på (4,9 ; 14,8). 

Det skal nu analyseres om spillets subgame perfekt Nash ligevægt er samfundsefficient. 
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I tabel 5.1 fremgår allokeringen af de forventede payoff for alle spilversionens mulige resultater. 

Spilversionens subgame perfekt Nash ligevægt er (4,9 ; 14,8) med en samlet værdi på uA + uL = 

19,7. 

Spiller 1/vandret 

spiller 2 lodret 

Tilbyde kontrakt Ikke tilbyde kon-

trakt 

Retssag Ingen retssag 

Afslå kontrakt ( 0 ; 0) ( 0 ; 0) - - 

Handle forsvarligt, 

Høj risiko 

- - - (6,6 ; 13,2) 

Handle forsvarligt, 

Middel risiko 

- - - (11,5 ; 11,5) 

Handle forsvarligt, 

Lav risiko 

- - - (4,9 ; 4,9) 

Handle uforsvarligt, 

Høj risiko 

- - (3,3 ; 0) (4,9 ; 14,8) 

Handle uforsvarligt, 

Middel risiko 

- - (1,6 ; -6,6) (3,3 ; 8,2) 

Handle uforsvarligt, 

Lav risiko 

- - (0 ; -9,9) (1,6 ; 4,9) 

 

 

Af tabel 5.1 fremgår det, at resultatet hvor ledelsen handler forsvarligt, og vælger middel risiko, 

samt hvor aktionærerne vælger ingen retssag (pga. The Business Judgment Rule), giver et forventet 

payoff på (11,5 ; 11,5) med en samlet værdi på uA + uL = 23. I denne allokering af det samlede for-

ventede payoff, stilles aktionærerne bedre med 6,6, mens ledelsen stilles dårligere med 3,3 i forhold 

til spillets subgame perfekt Nash ligevægt. Det samlede forventede payoff maksimeres, og dette 

resultat er derfor en Kaldor Hicks-forbedring. Yderligere fremgår det af tabel 5.1, at der ikke findes 

andre resultater end (11,5 ; 11,5) der maksimerer det samlede forventede payoff, hvorfor resultatet 

er samfundsefficient. Det kan derfor konkluderes, at spillets subgame perfekt Nash ligevægt ikke er 

samfundsefficient. 

 

Ledelsen har en loyalitetsforpligtigelse overfor banken og aktionærerne (som beskrevet i afsnit 

2.2.1), hvilket betyder, at ledelsen skal varetage bankens og aktionærernes interesse frem for sin 

egen. Af ovenstående analyse fremgår det, at ledelsen primært handler i egen interesse og ikke i 

aktionærernes interesse. Ledelsen vælger den strategi, som maksimerer deres forventede payoff 

afhængigt af hvad aktionærerne vælger. Grunden til at ledelsen har muligheden for at handle i egen 

Tabel 5.1 Allokering af det forventede payoff, den almindelige culparegel 
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interesse er, (som beskrevet i afsnit 4.2) at aktionærerne ikke kan disciplinere ledelsen. Yderligere 

fremgår det, at den erstatningsretlige regulering ved den almindelige culparegel ikke er en medvir-

kende faktor til at disciplinere ledelsen. Den erstatningsretlige regulering bidrager dermed ikke til at 

ledelsen handler i overensstemmelse med aktionærernes interesse. 

 

I det efterfølgende vil spilversionen hvor der indføres præsumptionsansvar blive analyseret. 

 

5.4 Præsumptionsansvar 

I spilversionen med den almindelige culparegel blev ligevægten, at aktionærerne vil tilbyde kon-

trakten, og at ledelsen vil accepterer kontrakten. Ledelsen vil handle uforsvarligt og vælge høj risi-

ko, og aktionærerne vil vælge ingen retssag. Denne ligevægt er ikke samfundsefficient.  

 

Hvis der indføres præsumptionsansvar skal ledelsen (som beskrevet i afsnit 3.1) bevise, at dens 

handlinger var berettigede og forsvarlige. I det efterfølgende vil det blive analyseret om følgende 

metodiske proces (som beskrevet i afsnit 5.1) opfyldes;  

Δ reglen => Δ payoff => Δ incitamenter => Δ efficiens. 

Som ved den almindelige culparegel vil værdierne (som er en forudsætning for at kunne løse spil-

let), i det efterfølgende blive forklaret. 

 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil medføre, at der sker en ændring af sandsynlighedsfordelin-

gerne i forhold til den almindelige culparegel. Ledelsen vil handle forsvarligt med sandsynligheden 

pe = pF = 0.7, og handle uforsvarligt med sandsynligheden 1 - pe = pUF = 0.3. Sandsynlighedsforde-

lingen for niveau af risiko vil også ændre sig. Ledelsen vil vælge høj risiko pr = pH = 1/4, middel 

risiko pr = pM = 1/4 eller lav risiko pr = pL = 2/4. Sandsynlighedsfordelingen medhensyn til risiko er 

den samme, uanset om ledelsen handler forsvarligt eller uforsvarligt. Grunden til at sandsynligheds-

fordelingerne ændre sig er, at ledelsen vurderer, at der ved indførelsen af præsumptionsansvar er en 

større risiko for at blive idømt erstatningsansvar. Derfor vil ledelsen oftere handle forsvarligt (i for-

hold til den almindelige culparegel). Samtidig vurderer ledelsen, at hvis den vælger lav risiko, vil 

den føle sig mere sikker i forhold til et erstatningsansvar. 

Det antages at aktionærernes afkast vil være det samme som under den almindelige culparegel. Når 

ledelsen handler forsvarligt og uforsvarligt, er værdierne i begge tilfælde A(H) = 120, A(M) = 90, 

A(L) = 40. 
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Konkursrisikoen antages heller ikke at blive påvirket af indførelsen af præsumptionsansvar. Værdi-

erne for konkursrisikoen er, når ledelsen handler forsvarligt, K(H) = 80, K(M) = 20, K(L) = 10, og 

K(H) = 90, K(M) = 70, K(L) = 30 når ledelsen handler uforsvarligt.  

Det antages endvidere, at værdien for resultatet af retssagen RS vil ændre sig fra -10 til 20, idet det 

antages at aktionærerne nu vil have færre omkostninger ved en retssag, eftersom det er ledelsen der 

har bevisbyrden for ansvarsgrundlaget. 

For ledelsen er lønnen, L = 30, hvilket er uændret i forhold til spilversionen med den almindelige 

culparegel.  

De private benefits B vil ændre sig i forhold til den almindelige culparegel. Dette skyldes, at ledel-

sen i denne situation vurderer, at det er sikrest at tage lav risiko, idet den føler, at der er større risiko 

for at blive idømt erstatningsansvar, såfremt den tager middel eller høj risiko. Ledelsen vil som føl-

ge heraf udtage højere private benefits ved lav risiko end ved middel og høj risiko. Hvis ledelsen 

handler forsvarligt antages det, at værdierne for de private benefits vil være B(H) = 40, B(M) = 80, 

B(L) = 90, og hvis ledelsen handler uforsvarligt B(H) = 10, B(M) = 20, B(L) = 60. 

Værdien for erstatningen E = 90 antages heller ikke at ændre sig, idet ledelsen indser, at den har 

bevisbyrden og vil derfor ikke bruge yderligere omkostninger på at forsøge at bevise sin uskyld, i 

det tilfælde ledelsen er skyldig. Dette skyldes, at domstolen igennem beviset kan se, om ledelsen 

har handlet forsvarligt eller uforsvarligt (som beskrevet i afsnit 5.2). 

Værdien af unytten ved at arbejde antages at være e = F = 40 når ledelsen handler forsvarligt, og e = 

UF = 30 når ledelsen handler uforsvarligt. Værdien e = F vil ikke ændre sig i forhold til den almin-

delige culparegel, men værdien e = UF vil ændre sig. Dette skyldes, at ledelsen vurderer, at den 

unytte der er forbundet ved at handle uforsvarligt, er større end ved den almindelige culparegel. 

Således vil der være en større unytte for ledelsen ved at handle uforsvarligt, idet der er større risiko 

for at blive idømt et erstatningsansvar i forhold til den almindelige culparegel. Unytten ved at hand-

le forsvarligt er dog stadig højere end unytten ved at handle uforsvarligt, idet det kræver mere af 

ledelsen at handle forsvarligt. 

 

I figur 5.7 fremgår de samlede forventede payoff for spilversionen med præsumptionsansvar. For at 

kunne analysere om den metodiske proces opfyldes, skal spillets subgame perfekt Nash ligevægt 

findes. Spillernes optimale strategier skal, som ved den almindelige culparegel, findes ved at an-

vende baglæns induktion. 
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Som ved den almindelige culparegel har aktionærerne til sidst i spillet tre informationssæt, som 

hvert indeholder aktionærernes valg mellem, retssag eller ingen retssag. I det nederste informa-

tionssæt kan aktionærerne vælge mellem et forventet payoff på: 

EuA (UF, L) = 1 – 0.7 * 0.5 * [40 –30 + 20] 

=> 0.3 * 0.5 * 30 

=> 4,5 

,ved at anlægge retssag, og et forventet payoff på 1,5 ved ingen retssag. Det eneste rationelle valg 

for aktionæren er, at vælge at anlægge retssag. Det samme gør sig gældende ved det midterste og 

øverste informationssæt. I det midterste og øverste informationssæt fremgår det af figur 5.7 at akti-

onærerne ved at anlægge retssag, kan få et forventet payoff på henholdsvis 3 eller 3,7, og et forven-

tet payoff på henholdsvis 1,5 eller 2,2 ved ingen retssag. Det eneste rationelle valg er at vælge at 

anlægge retssag. Valgmuligheden ingen retssag kan derfor udelukkes. Samlet set betyder det, at 

Figur 5.7 Aktionærerne vs. ledelsen, præsumptionsansvar 
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valgmuligheden ingen retssag kan udelkukkes i alle tre informationssæt. Det er nu udledt hvordan 

aktionærerne vil handle i deres sidst informationssæt. Nedenfor vil det blive udledt, hvordan ledel-

sen vil handle i dens sidste informationssæt. 

 

Ledelsens sidste informationssæt indeholder hvert ledelsens valg mellem høj-, middel-, eller lav 

risiko. I det nederste informationssæt, omkring ledelsens valg af risiko niveau, ved ledelsen, at akti-

onærerne vil anlægge retssag, hvormed det eneste optimale valg for ledelsen er, at vælge lav risiko 

med et forventet payoff på: 

EuL (UF, L) = 1 – 0.7 * 0.5 * [30+ 60 – 90 – 30] 

=> 0.3 * 0.5 * -30 

=> -4,5 

,frem for middel risiko som giver et forventet payoff på -5,2, og høj risiko der giver et forventet 

payoff på -6. Valgmulighederne middel- og høj risiko kan derfor udelukkes. I det øverste informa-

tionssæt, omkring ledelsens valg af risiko niveau, er det optimale valg for ledelsen også at vælge lav 

risiko med et forventet payoff på:  

EuL (F, L) = 0.7 * 0.5 * [30+ 90 – 0 – 40] 

=> 0.7 * 0.5 * 100 

=> 28 

,frem for middel risiko som giver et forventet payoff på 12,2, og høj risiko der giver et forventet 

payoff på 5,2. Valgmulighederne middel- og høj risiko kan derfor udelukkes. Samlet set betyder det, 

at valgmulighederne middel- og høj risiko kan udelukkes i begge informationssæt. 

Ledelsen har herefter endnu et valg at skulle træffe. I dette informationssæt skal ledelsen vælge 

mellem at handle forsvarligt eller handle uforsvarligt. Ledelsen ved, at hvis den vælger at handle 

uforsvarligt og vælger lav risiko, vil aktionærerne anlægge retssag, hvormed ledelsen får et forven-

tet payoff på -4,5. Vælger ledelsen derimod at handle forsvarligt og vælger lav risiko, vil dette give 

et forventet payoff på 28. Det eneste optimale valg for ledelsen er, at vælge at handle forsvarligt, 

hvormed valgmuligheden at handle uforsvarligt derfor kan udelukkes. 
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Ledelsen har herefter yderligere et valg at skulle træffe. I dette informationssæt skal ledelsen vælge 

mellem, at accepterer kontrakten eller afslå kontrakten. Hvis ledelsen afslår kontrakten, vil den få 

et forventet payoff på 0. Vælger ledelsen derimod at accepterer kontrakten, vil den få et forventet 

payoff på 28. Ledelsens deltager betingelse er derved opfyldt: 

pe * pr * [L + B(r) – E - e] = 28 > 0   

 Det eneste optimale valg for ledelsen er at vælge at accepterer kontrakten, og valgmuligheden at 

afslå kontrakten kan derfor udelukkes. 

 

Spilversionen for præsumptionsansvars begyndelse er nu nået, og det er aktionærernes tur til at 

vælge. Aktionærerne står overfor valget mellem at tilbyde kontrakten, eller ikke tilbyde kontrakten. 

Hvis aktionærerne ikke tilbyder kontrakten, vil de få et forventet payoff på 0. Hvis de derimod til-

byder kontrakten, vil de få et forventet payoff på 10,5. Aktionærernes deltagerbetingelse er derved 

opfyldt: 

 pe * pr * [A(r) – K(r) + RS] = 10,5 > 0,  

Det optimale valg for aktionærerne er at tilbyde kontrakten, og valgmuligheden ikke tilbyde kon-

trakten kan derfor udelukkes. 

 

Spillernes optimale strategier er nu fundet. Aktionærerne vil 1) tilbyde kontrakten, 2) retssag,  rets-

sag og retssag. Ledelsen vil 1) acceptere kontrakten, 2) handle forsvarligt, 3) lav risiko og lav risi-

ko.  

Spillet subgame perfekt Nash ligevægt vil derved være, at aktionærerne tilbyder kontrakten og at 

ledelsen accepterer kontrakten. Ledelsen handler forsvarligt og vælger lav risiko. Dette giver et 

forventet samlet payoff på (10,5 ; 28).  

Det skal nu analyseres om spillets subgame perfekt Nash ligevægt er samfundsefficient. 

 

Af tabel 5.2 fremgår allokeringerne af de forventede payoff for alle de mulige resultater af spillet. 

Spillets subgame perfekte Nash ligevægt er (10,5 ; 28) med en samlet værdi på uA + uL = 38,5. 
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Spiller 1/vandret 

spiller 2 lodret 

Tilbyde kontrakt Ikke tilbyde kon-

trakt 

Retssag Ingen retssag 

Afslå kontrakt ( 0 ; 0) ( 0 ; 0) - - 

Handle forsvarligt, 

Høj risiko 

- - - (7 ; 5,2) 

Handle forsvarligt, 

Middel risiko 

- - - (12,2 ; 12,2) 

Handle forsvarligt, 

Lav risiko 

- - - (10,5 ; 28) 

Handle uforsvarligt, 

Høj risiko 

- - (3,7 ; -6) (2,2 ; 0,7) 

Handle uforsvarligt, 

Middel risiko 

- - (3 ; -5,2) (1,5 ; 1,5) 

Handle uforsvarligt, 

Lav risiko 

- - (4,5 ; -4,5) (1,5 ; 9) 

 

 

 

Af tabel 5.2 ses det, at der i spillet ikke findes en anden allokering der maksimerer det samlede for-

ventede payoff yderligere end (10,5 ; 28) gør. Spillets subgame perfekt Nash ligevægt med et sam-

let forventet payoff på uA + uL = 38,5 er derfor samfundsefficient. 

 

I det efterfølgende vil de to spilversioner (den almindelige culparegel og præsumptionsansvar) blive 

sammenlignet for at finde frem til om den metodiske proces, som fremlagt i afsnit 5.1, er opfyldt. 

 

5.5 Den samfundsefficiente regel 

Ved sammenligning af de samlede forventede payoff af spilversionernes subgame perfekt Nash 

ligevægte på henholdsvis (4,9 ; 14,8) ved den almindelige culparegel og (10,5 ; 28) ved præsump-

tionsansvar fremgår det, at der er sket en ændring i det samlede forventede payoff. Denne ændring 

har tillige medført, at der er sket en ændring i incitamenterne. Under den almindelige culparegel 

handlede ledelsen uforsvarligt og valgte høj risiko. Ved at indføre præsumptionsansvar, vælger le-

delsen i stedet at handle forsvarligt og vælger lav risiko. Yderligere ses det (ved sammenligning af 

de to spilversioners subgame perfekt Nash ligevægte), at der fra spilversionen med den almindelige 

culparegel, til spilversionen med præsumptionsansvar, sker en Kaldor Hicks-forbedring. Ved præ-

sumptionsansvar bliver aktionærerne stillet bedre med (10,5-4,9) = 5,6 og ledelsen stilles bedre med 

(28-14,8) = 13,2 i forhold til den almindelige culparegel. Det samlede forventede payoff ved præ-

sumptionsansvar maksimeres med en værdi på uA + uL = 38,5 imod det samlede forventet payoff, 

Tabel 5.2 Allokering af forventede payoff, præsumptionsansvar 
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ved den almindelige culparegel, på uA + uL = 19,7. På den baggrund kan det konkluderes, at spillet 

med præsumptionsansvar er samfundsefficient (som også var resultatet i afsnit 5.4). 

Sammenfattende kan det konkluderes, at indførelsen af præsumptionsansvar (som er en ændring (Δ) 

af reglen for ansvarsgrundlaget) medfører at der sker en ændring (Δ) i spillernes payoff. De ændre-

de payoff vil medføre at der sker en ændring (Δ) i spillernes incitamenter og ændringen i spillernes 

incitamenter medfører at der sker en ændring (Δ) af efficiensen. På denne baggrund kan det konklu-

deres, at den i afsnit 5.1 fremlagte metodiske proces er opfyldt. 

 

Ved analysen af spilversionen med præsumptionsansvar fremgår det, at indførelsen af præsump-

tionsansvar er medvirkende til at disciplinere ledelsen til at handle forsvarligt. Indførelsen af præ-

sumptionsansvar vil dog have den konsekvens, at ledelsen vælger lav risiko, hvilket ikke er i over-

ensstemmelse med aktionærernes ønske om profitmaksimering. Investeringer med høj og middel 

risiko, samt højt og middel afkast vil ikke blive iværksat, af frygt for at ifalde erstatningsansvar.  

Aktionærerne er ejerne af banken, og det bør derfor være dem, der skal afgøre hvor risikovillig ban-

ken skal være (som beskrevet i afsnit 3.3 og 4.1.1), men da aktionærerne ikke kan disciplinere le-

delsen (som beskrevet i afsnit 4.2), er indførelsen af præsumptionsansvar en medvirkende faktor til 

at disciplinere ledelsen til at handle forsvarligt frem for uforsvarligt (som de gjorde ved den almin-

delige culparegel). Aktionærernes forventede payoff bliver dermed maksimeret i forhold til den 

almindelige culparegel. 

Sammenfattende vurderes det, at præsumptionsansvar er en medvirkende faktor til at disciplinere 

ledelsen, når nu aktionærerne ikke kan. 

 

I det efterfølgende vil det (som beskrevet i indledningen til kapitlet) blive analyseret, hvilken be-

tydning det vil have, hvis den omvendte bevisbyrde gælder for alle erstatningsbetingelserne, frem 

for at den omvendte bevisbyrde kun gælder for ansvarsgrundlaget (præsumptionsansvar). 

 

5.6 De øvrige erstatningsbetingelser 

I afsnit 5.5 blev det konkluderet at præsumptionsansvar er samfundsefficient, og at den almindelige 

culparegel ikke var. I dette afsnit vil det blive analyseret, hvilken betydning indførelsen af omvendt 

bevisbyrde for alle erstatningsbetingelserne vil have. Det vil blive analyseret om den metodiske 

proces (som beskrevet i afsnit 5.1) bliver opfyldt. 
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Som ved de to forrige spilversioner vil værdierne (som er en forudsætning for at kunne løse spillet), 

i det efterfølgende blive forklaret. 

 

Ved at indføre regler om at ledelsen skal løfte bevisbyrden for alle erstatningsbetingelserne, antages 

det, at sandsynlighedsfordelingerne vil ændre sig yderligere. Sandsynlighedsfordelingen vil være pe 

= pF = 0.9 for at ledelsen handler forsvarligt, og 1 - pe = pUF = 0.1 for at ledelsen handler uforsvar-

ligt. Dette skyldes at ledelsen i denne situation vurderer, at der ved indførelsen af omvendt bevis-

byrde for alle erstatningsbetingelserne, er en væsentlig større risiko for at blive idømt erstatningsan-

svar. Sandsynlighedsfordelingerne for niveauet af risiko antages ikke at ændre sig i forhold til præ-

sumptionsansvar. Sandsynlighedsfordelingen vil være, høj risiko pr = pH = 1/4, middel risiko pr = 

pM = 1/4 og lav risiko pr = pL = 2/4. 

Det antages at aktionærernes afkast vil være det samme, som i de to foregåede spilversioner. Når 

ledelsen handler forsvarligt eller uforsvarligt, er værdierne for aktionærernes afkast således A(H) = 

120, A(M) = 90, A(L) = 40. 

Det antages ligeledes at konkursrisikoen ikke påvirkes af indførelsen af omvendt bevisbyrde for alle 

erstatningsbetingelserne. Værdierne for konkursrisiko vil derfor være K(H) = 80, K(M) = 20, K(L) = 

10, når ledelsen handler forsvarligt, og K(H) = 90, K(M) = 70, K(L) = 30 når ledelsen handler ufor-

svarligt. 

Resultatet af retssagen RS vil ændre sig fra 20 (som den var i spilversionen med præsumption-

sansvar), til 30, idet det antages at aktionærerne vil have færre omkostninger, eftersom de ikke skal 

føre bevis for erstatningsbetingelserne. 

For ledelsen gælder at lønnen, L = 30 (hvilket er uændret i forhold til de andre spilversioner).  

De private benefits vil dog ændre sig markant. Det antages således, at frygten for at ifalde erstat-

ningsansvar er steget væsentlig, hvilket medfører at ledelsens mulighed for at udtage private bene-

fits vil være væsentligt begrænset, og i nogle tilfælde ikke eksisterende. Når ledelsen handler for-

svarligt eller uforsvarligt antages det dermed, at værdierne for de private benefits er B(H) = 0, B(M) 

= 2, B(L) = 5. 

Værdien af erstatningen E = 90, hvilket er uændret i forhold til de tidligere spilversioner. Dette 

skyldes samme årsag som beskrevet i afsnit 5.4, nemlig at ledelsen indser at den har bevisbyrden, 

og vil derved ikke bruge yderligere omkostninger på at forsøge at bevise sin uskyld, når den er 

skyldig. Dette skyldes, at domstolen igennem beviset kan se, om ledelsen har handlet forsvarligt 

eller uforsvarligt (som beskrevet i afsnit 5.2). 
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Det antages, at værdien af unytten ved at arbejde e = F = 40 når ledelsen handler forsvarligt, ikke 

ændre sig. Yderligere antages det, at unytten ved at handle uforsvarligt vil have værdien e = UF = 

40. Dette vil i forhold til ledelsens nyttefunktion (som beskrevet i afsnit 5.2) medføre, at uafhængigt 

af om ledelsen handler forsvarligt eller uforsvarligt vil ledelsens nytte falde med den samme værdi. 

Ændringen skyldes at der i denne situation er forbundet større unytte ved at handle uforsvarligt, idet 

ledelsen vurderer at der er større risiko for at blive idømt erstatningsansvar. 

 

 

 

 

I figur 5.8 fremgår de samlede forventede payoff for spillerne. For at analyserer, hvilken betydning 

det vil have, at ledelsen udover at løfte bevisbyrden for ansvarsgrundlaget, yderligere skal løfte be-

visbyrden for de øvrige erstatningsbetingelser, skal spillets subgame perfekt Nash ligevægt findes. 

Som ved de øvrige spilversioner, skal spillernes optimale strategier findes ved anvendelse af bag-

læns induktion.  

 

Figur 5.8 aktionærerne vs. ledelsen, de øvrige erstatningsbetingelser 
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Som ved de to foregående spilversioner har aktionærerne til sidst i spillet tre informationssæt, som 

hvert indeholder aktionærernes valg mellem, anlægge retssag eller ingen retssag. I det nederste 

informationssæt kan aktionærerne vælge mellem et forventet payoff på: 

EuA (UF, L) = 1 – 0.9 * 0.5 * [40 –30 + 30] 

=> 0.9 * 0.5 * 40 

=> 2 

, ved at anlægge retssag, og et forventet payoff på 0,5 ved ingen retssag. Det eneste rationelle valg 

for aktionæren er, at vælge at anlægge retssag. Det samme gør sig gældende ved det midterste og 

øverste informationssæt. Ved at anlægge retssag, kan aktionærerne i det midterste og øverste in-

formationssæt få et forventet payoff på henholdsvis 1,2 eller 1,5, og et forventet payoff på hen-

holdsvis 0,5 eller 0,7 ved ingen retssag. Samlet set betyder det at valgmuligheden ingen retssag kan 

udelukkes i alle tre informationssæt. Det er nu udledt hvordan aktionærerne vil handle i deres sidste 

informationssæt. Efterfølgende vil det blive udledt, hvordan ledelsen vil handle i dens sidste infor-

mationssæt. 

 

Ledelsens sidste informationssæt indeholder, hvilket niveau af risiko ledelsen vil udsætte banken 

for.  Dette kan være høj-, middel-, eller lav risiko. I det nederste informationssæt ved ledelsen, at 

aktionærerne vil vælge at anlægge retssag. Det eneste optimale valg for ledelse er at vælge middel 

risiko med et forventet payoff på: 

EuL (UF, M) = 1 – 0.9 * 0.25 * [30+ 2 – 90 – 40] 

=> 0.1 * 0.25 * -98 

=> -2,4 

,frem for høj- eller lav risiko, som henholdsvis giver et forventet payoff på -2,5 eller -4,7. Valgmu-

lighederne høj- og lav risiko kan derfor udelukkes. I det øverste informationssæt kan ledelsen få et 

forventet payoff ved middel risiko på:  

EuL (F, M) = 0.9 * 0.25 * [30+ 2 – 40] 

=> 0.9 * 0.25 * -8 
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=> -1,8 

Ved høj risiko vil det forventede payoff være -2,2, og ved lav risiko ligeledes -2,2. Det eneste ratio-

nelle valg for ledelsen er at vælge middel risiko.  Valgmulighederne høj- og lav risiko kan derfor 

udelukkes. Samlet set betyder det at valgmulighederne høj- og lav risiko kan udelukkes i begge in-

formationssæt. 

Ledelsen har herefter endnu et valg at skulle træffe. I dette informationssæt skal ledelsen vælge 

mellem at handle forsvarligt eller handle uforsvarligt. Ledelsen ved, at hvis denne vælger at handle 

uforsvarligt vil aktionærerne anlægge retssag. Ved dette resultat vil ledelsen får et forventet payoff 

på -2,4. Vælger ledelsen derimod at handle forsvarligt, vil dette give et forventet payoff på -1,8. Det 

eneste optimale valg for ledelsen er, at vælge at handle forsvarligt. 

Herefter har ledelsen endnu et valg at skulle træffe. I dette informationssæt skal ledelsen vælge mel-

lem at accepterer kontrakten eller afslå kontrakten. Hvis ledelsen afslår kontrakten vil den få et 

forventet payoff på 0. Vælger ledelsen derimod, at accepterer kontrakten vil den få et forventet 

payoff på -1,8. Ledelsens deltagerbetingelse vil derved ikke være opfyldt, idet: 

 pe * pr * [L + B(r) – E - e] < 0 => -1,8 < 0.  

Det eneste optimale valg for ledelsen er, at vælge at afslå kontrakten. 

 

Spilversionen for de øvrige erstatningsbetingelsers begyndelse er nu nået, og det er aktionærernes 

tur til at vælge. Aktionærerne står overfor valget mellem at tilbyde kontrakten til ledelsen, eller ikke 

tilbyde kontrakten til ledelsen Hvis aktionærerne ikke tilbyder kontrakten, vil de få et forventet 

payoff på 0. Hvis de derimod tilbyder kontrakten, vil aktionærerne også få et forventet payoff på 0, 

hvilket skyldes at ledelsen, såfremt den tilbydes kontrakten, vil afslå den. Aktionærernes deltager-

betingelse vil i dette tilfælde være: 

 pe * pr * [A(r) – K(r) + RS] = 0 > < 0. 

Aktionærerne vil i denne situation være indifferent mellem at tilbyde kontrakten, og ikke tilbyde 

kontrakten. 

Spillernes optimale strategier er nu fundet. Aktionærerne vil være indifferente mellem, at 1) tilbyde 

kontrakten og ikke tilbyde kontrakten, 2) anlægge retssag, anlægge retssag og anlægge retssag. 

Ledelsen vil 1) afslå kontrakten, 2) handle forsvarligt, 3) middel risiko og middel risiko.  
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I denne spilversion er der to subgame perfekt Nash ligevægte. Den første ligevægt er, at aktionæ-

rerne ikke tilbyder kontrakten, hvilket giver et samlet forventet payoff på (0 ; 0). Den anden lige-

vægt er, at aktionærerne tilbyder kontrakten, og at ledelsen afslår kontrakten. Dette giver også et 

samlet forventet payoff på (0 ; 0).  

En ligevægt er en løsningskandidat til et spil. Når der i denne spilversion er flere ligevægte er det 

umuligt at forudsige hvad resultatet af spilversionen vil blive. På den baggrund antages det i afsnit 

5.7, (i og med at aktionærerne er indifferente mellem at tilbyde kontrakten og ikke tilbyde kontrak-

ten) at aktionærerne vil tilbyde kontrakten.  

Det skal nu analyseres om spillets subgame perfekt Nash ligevægte er samfundsefficiente. 

 

Af tabel 5.3 fremgår allokeringerne af de forventede payoff for alle de mulige resultater af spillet. 

Af tabellen ses det, at spillet subgame perfekte Nash ligevægte hvert giver et payoff på (0 ; 0), med 

en samlet værdi på uA + uL = 0. 

Spiller 1/vandret 

spiller 2 lodret 

Tilbyde kontrakt Ikke tilbyde kon-

trakt 

Retssag Ingen retssag 

Afslå kontrakt ( 0 ; 0) ( 0 ; 0) - - 

Handle forsvarligt, 

Høj risiko 

- - - (9 ; -2,2) 

Handle forsvarligt, 

Middel risiko 

- - - (15,7 ; -1,8) 

Handle forsvarligt, 

Lav risiko 

- - - (13,5 ; ,-2,2) 

Handle uforsvarligt, 

Høj risiko 

- - (1,5 ; -2,5) (0,7 ; -0,2) 

Handle uforsvarligt, 

Middel risiko 

- - (1,2 ; --2,4) (0,5 ; -0,2) 

Handle uforsvarligt, 

Lav risiko 

- - (2 ; -4,7) (0,5 ; -0,2) 

 

Det fremgår yderligere af tabellen, at resultatet hvor ledelsen handler forsvarligt og vælger middel 

risiko, som giver et forventet payoff på (15,7 ; -1,8), maksimerer det samlede forventede payoff 

med en værdi på uA + uL = 13,9. Dette resultat er en Kaldor Hicks-forbedring i forhold til spillets 

subgame perfekt Nash ligevægte. I spillet findes ikke et resultat, som yderligere maksimerer det 

samlede forventede payoff i forhold til (15,7 ; -1,8). Dette betyder, at resultatet hvor ledelsen hand-

ler forsvarligt, og vælger middel risiko er samfundsefficient. Det konkluderes derfor at spillets sub-

game perfekt Nash ligevægte ikke er samfundsefficient.  

Tabel 5.3 allokering af forventede payoff, øvrige erstatningsbetingelser 
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Med henblik på at finde frem til hvilken betydning det vil have, hvis der indføres omvendt bevis-

byrde for alle erstatningsbetingelserne og ikke kun for ansvarsgrundlaget, vil de to spilversioner 

blive sammenlignet nedenfor.  

 

5.7 Resultat af præsumptionsansvar vs. de øvrige erstatningsbetingelser 

Sammenlignes de samlede forventede payoff af spilversionerne for henholdsvis præsumption-

sansvar, med et samlet forventet payoff på (10,5 ; 28), og de øvrige erstatningsbetingelser, med et 

samlet forventet payoff på (0 ; 0), fremgår det at der er sket en ændring. Ændringen af de forventede 

payoff har medført, at der er sket en ændring i spillernes incitamenter. Ved præsumptionsansvar vil 

ledelsen acceptere kontrakten, handlede forsvarligt og valgte lav risiko. Ved spilversionen med de 

øvrige erstatningsbetingelser vil aktionærerne tilbyde kontrakten (som antaget i afsnit 5.6) og ledel-

sen vil afslår kontrakten. Yderligere ses det ved sammenligning af de to spilversioners subgame 

perfekt Nash ligevægte, at der fra spilversionen med præsumptionsansvar til spilversionen med de 

øvrige erstatningsbetingelser sker en Kaldor Hicks-forværring. Ved de øvrige erstatningsbetingelser 

stilles aktionærerne dårligere med (10,5-0) = 10,5 og ledelsen stilles dårligere med (28-0) = 28 i 

forhold til præsumptionsansvar. Det samlede forventede payoff på uA + uL = 0 forværres i forhold 

til spilversionen med præsumptionsansvars samlede forventede payoff på uA + uL = 38,5.  

Sammenfattende kan det konkluderes, at indførelsen af omvendt bevisbyrde for alle erstatningsbe-

tingelserne, (som er en ændring (Δ) af reglen omkring bevisbyrden for erstatningsbetingelserne) 

medfører at der sker en ændring (Δ) i spillernes forventede payoff. De ændrede forventede payoff 

medfører, at der sker en ændring (Δ) i spillernes incitamenter og ændringen i spillernes incitamenter 

medfører, at der sker en ændring (Δ) af efficiensen. På denne baggrund kan det konkluderes, at den 

i afsnit 5.1 fremlagte metodiske proces er opfyldt. 

 

Ved at indføre omvendt bevisbyrde for alle erstatningsbetingelserne, vil ledelseshvervet altså blive 

så byrdefuldt, at ledelsen ikke vil accepterer kontrakten. Den erstatningsretlige regulering vil i dette 

tilfælde ikke være en medvirkende faktor til at disciplinere ledelsen, idet ledelsen ikke vil påtage sig 

hvervet/stillingen.
100

 Det kan på den baggrund konkluderes, at omvendt bevisbyrde kun bør gælde 

for ansvarsgrundlaget og ikke de øvrige erstatningsbetingelser. Dette resultat supplerer desuden den 

                                                           
100

 Hvilket ellers er tilfældet i spilversionen med præsumptionsansvar. 
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i afsnit 3.1 fremlagt vurdering af, at indførelsen af omvendt bevisbyrde kun bør gælde for ansvars-

grundlaget, og ikke for de øvrige erstatningsbetingelser 

 

5. 8 Sammenfatning 

Ved at indføre præsumptionsansvar skal ledelsen føre bevis for, at dens handlinger var berettigede 

og forsvarlige. Derfor analyseres det om indførelsen af præsumptionsansvar eller indførelsen af 

omvendt bevisbyrde for alle erstatningsbetingelserne vil medføre, at følgende metodiske proces 

opfyldes: 

Δ reglen => Δ payoff => Δ incitamenter => Δ efficiens. 

Analysen foretages med udgangspunkt i et spil mellem bankens aktionærer og bankens ledelse. 

 

I spilversionen med den almindelige culparegel bliver ligevægten, at aktionærerne vil tilbyde kon-

trakten, og at ledelsen vil accepterer kontrakten. Ledelsen vil handle uforsvarligt og vælge høj risi-

ko, mens aktionærerne vil vælge ingen retssag. Denne ligevægt er ikke samfundsefficient.  

Ved den almindelige culparegel bidrager den erstatningsretlige regulering ikke til at disciplinere 

ledelsen, således at den handler i overensstemmelse med aktionærernes interesse.  

 

I spilversionen med præsumptionsansvar bliver ligevægten, at aktionærerne tilbyder kontrakten, og 

at ledelsen accepterer kontrakten. Ledelsen vil handle forsvarligt og vælge lav risiko. Denne lige-

vægt er samfundsefficient. 

 

Ved sammenligning af resultaterne af spilversionerne af den almindelige culparegel og præsump-

tionsansvar fremgår det, at præsumptionsansvar er samfundsefficient, hvilket den almindelige cul-

paregel ikke er. Indførelsen af præsumptionsansvar vil dermed være en medvirkende faktor til at 

disciplinere ledelsen, når aktionærerne (pga. aktionærbegrænsninger og free-rider problemet) ikke 

gør det. 

 

I spilversionen omkring de øvrige erstatningsbetingelser er der to ligevægte. 1) aktionærerne tilby-

der ikke kontrakten og 2) aktionærerne tilbyder kontrakten og ledelsen afslå kontrakten. Disse lige-

vægte er ikke samfundsefficiente. 
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Ved sammenligning af resultaterne af præsumptionsansvar og de øvrige erstatningsbetingelser 

fremgår det, at præsumptionsansvar fortsat er samfundsefficient, hvilket de øvrige erstatningsbetin-

gelser ikke er. Det kan på den baggrund konkluderes, at omvendt bevisbyrde kun bør gælde for an-

svarsgrundlaget og ikke de øvrige erstatningsbetingelser.  
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Kapitel 6 Konklusion 

Ansvarsgrundlaget i erstatningssager mod ledelsen i en bank er den almindelige culparegel. Vurde-

ringen af om der foreligger ansvar efter culpareglen vurderes ud fra de pligter og ansvar, der påhvi-

ler ledelsen. Disse pligter og ansvar findes i SL og LFV, samt de bekendtgørelser der er udstedt i 

medfør heraf. Efter LFV gælder der særlige pligter for ledelsen i en bank. 

Ledelsen kan ikke ifalde erstatningsansvar for beslutninger, der senere skulle vise sig at være tabs-

givende, såfremt de er truffet på et forsvarligt grundlag, og ud fra et forretningsmæssigt skøn. Dette 

kaldes The Business Judgment Rule. 

For at ledelsen kan ifalde erstatningsansvar, skal ledelsens handlinger eller undladelse have medført 

et økonomisk tab, og det økonomiske tab skal være en påregnelig følge af ledelsens handlinger eller 

undladelser. Endvidere skal der være en årsagssammenhæng mellem handlingen/undladelsen og det 

lidte tab. Det er skadelidte der har bevisbyrde for de øvrige erstatningsbetingelser. 

 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil ændre ansvarsgrundlaget fra den almindelige culparegel til 

culpa med omvendt bevisbyrde. Dette vil betyde at ledelsen i bankerne skal føre bevis for, at dens 

handlinger var berettigede og forsvarlige. Ved analyse af retsområdet for flytransport (hvor der 

gælder præsumptionsansvar for befordreren) fremgår det, at den omvendte bevisbyrde kun gælder 

for ansvarsgrundlaget. Det er derved stadig skadelidte der skal føre bevis for de øvrige erstatnings-

betingelser. Indførelsen af præsumptionsansvar i banksektoren vurderes tilsvarende kun at skulle 

gælde for ansvarsgrundlaget. 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil ikke have nogen betydning på retspraksis som den ser ud i 

dag. 

Juridisk set konkluderes det, at indførelsen af præsumptionsansvar kun vil påvirke gældende ret 

med hensyn til ansvarsgrundlaget. 

 

Konsekvenserne ved at indføre præsumptionsansvar kan være, at det vil gøre hvervet så byrdefuldt 

at det vil afholde ellers egnede personer fra at påtage sig ledelseshvervet. Yderligere kan det i visse 

tilfælde føre til at ledelsen investerer i projekter med lav risiko, hvilket medfører lavt afkast. Ledel-

sen vil højst sandsynligt kræve sig betalt for indførelsen af præsumptionsansvar, hvilket kan resulte-

rer i højere løn, ansvarsforsikringer, ansvarsfraskrivelser eller company reimbursement. 
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I afhandlingen er foretaget en undersøgelse af 36 børsnoterede bankers vedtægter. Af undersøgelsen 

fremgår det, at stemmerets og/eller ejerbegrænsninger ofte anvendes i bankerne. Ledelsen har der-

ved mulighed for at handel opportunistisk, idet aktionærerne pga. free-rider problemet ikke discipli-

nerer ledelsen. På den baggrund konkluderes det, at der eksisterer store corporate governance pro-

blemer i banksektoren. 

 

Af de fremlagte resultater i kapitel 5 fremgår det, at den almindelige culparegel vil medføre, at le-

delsen vil handle uforsvarligt og vælge høj risiko, samt at aktionærerne ikke vil anlægge retssag. 

Indførelsen af præsumptionsansvar vil omvendt medføre, at ledelsen vil handle forsvarligt og vælge 

lav risiko. Indførelsen af præsumptionsansvar vil derved være en medvirkende faktor til, at den er-

statningsretlige regulering disciplinerer ledelsen når aktionærerne ikke kan.  

Indførelsen af omvendt bevisbyrde for alle erstatningsbetingelserne vil medføre at ledelsen ikke vil 

påtage sig hvervet/stillingen, og den erstatningsretlige regulering er derved ikke medvirkende til at 

disciplinere ledelsen, idet ledelsen slet ikke vil påtage sig hvervet/stillingen. 

 

På baggrund af de fremlagte resultater og analyser konkluderes det samlet, at indførelsen af præ-

sumptionsansvar overfor ledelsen i børsnoterede bankerne, vil medføre at ansvarsgrundlaget ændres 

til culpa med omvendt bevisbyrde, samt at ledelsen vil handle forsvarligt og vælge lav risiko. 
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Kapitel 7 Retspolitisk perspektivering 

Den nuværende erstatningsretlige regulering har i visse tilfælde ikke afholdt ledelsen fra at handle 

uforsvarligt og i egen interesse. På den baggrund vurderes det at der er behov for ændringer. 

 

I dette kapitel anbefales to konkrete retspolitiske ændringer: 

1. Indførelse af præsumptionsansvar. 

2. Forbud mod anvendelse af stemmerets- og ejerbegrænsninger i børsnoterede banker. 

 

7.1 Indførelse af præsumptionsansvar 

Når en bank anvender stemmerets- og ejerbegrænsninger minimeres aktionærernes indflydelse, og 

det kan derfor ikke betale sig for aktionærerne at disciplinere ledelsen. Ledelsen har derved mulig-

hed for at handle opportunistisk og udtage private benefits. På den baggrund vurderes det, at der er 

behov for at skærpe erstatningsansvaret overfor ledelsen i børsnoterede banker. 

 

Set i lyset af de senere års bankkrak, har den nuværende culparegel i visse tilfælde ikke altid været 

tilstrækkeligt i forhold til ledelsens ansvar. Bankledelsen har i visse tilfælde handlet uforsvarligt og 

for risikobetonet, hvilket har medført at visse banker er gået konkurs. 

 

På baggrund af den juridiske og spilteoretiske analyse vurderes det, at ved at indføre præsumption-

sansvar overfor ledelsen vil den erstatningsretlige regulering være medvirken til at disciplinere le-

delsen, når aktionærerne pga. stemmerets og/eller ejerbegrænsninger ikke kan. 

 

På den baggrund anbefales det, at der i SL eller LFV indføres et præsumptionsansvar overfor ledel-

sen i børsnoterede banker. 

 

Som beskrevet i kapitel 3 kan det dog have den negative konsekvens, at ledelsen vil kræve sig betalt 

for den øgede risiko, der vil være for at ifalde erstatningsansvar. Samlet set vil det være aktionærer-

ne der vil komme til at betale for disse konsekvenser, men i og med en bank har mange forskellige 

interessenter, skal lovgiver ved udformning af erstatningsretten tage højde for alle bankens interes-

senter. 
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Det kan dog ikke anbefales at den omvendte bevisbyrde skal gælde for alle erstatningsbetingelserne, 

idet det vil kunne medføre at ledelseshvervet bliver så byrdefuldt at ledelsen ikke vil påtage sig 

hvervet/stillingen.  

 

7.2 Forbud mod anvendelse af stemmerets- og ejerbegrænsninger i børsnotere-

de banker. 

I banker med stemmerets- og ejerbegrænsninger kan der argumenteres for, at den reelle magt i ban-

ken ligger hos ledelsen, idet aktionærerne ikke kan udøve aktivt ejerskab pga. deres begrænsede 

indflydelse. Dette kan give ledelsen mulighed for at handle i egne interesser og udtage private bene-

fits. 

 

Som beskrevet i kapitel 4 hindrer stemmerets- og ejerbegrænsninger tilstedeværelsen af koncentre-

ret ejerskab og/eller en eller flere storaktionærer, hvilket medfører at det ikke kan betale sig for nog-

le af aktionærer at påtage sig disciplineringsomkostningerne hvormed free-rider problemet opstår. 

 

Som alternativ til forslaget i ovenforstående afsnit, anbefales det, at der i LFV indføres forbud mod 

anvendelse af stemmerets- og ejerbegrænsninger. Dette bidrager til at ledelsen bliver disciplineret 

og derved handler i aktionærernes interesse. 
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Bilag 1 
E-mail sendt d. 10/12/2010  

Hej Cheri Rasmusson. 

Jeg skriver til dig fordi jeg er ved at skrive min kandidatafhandling på Cand. Merc. Jur studiet, hvor jeg 

skriver om ledelsesansvaret i danske banker. 

Jeg læste i går torsdag d. 9/12/2010 en artikel i Berlingske Business med overskriften ”ingen erstatning 

til Roskilde Bank-aktionærer”. I denne artikel bliver du citeret for at have sagt at ” (…) det er fuldstæn-

digt umuligt for den enkelte mindretalsaktionær at løfte bevisbyrden, sådan som lovgivningen er indret-

tet i dag”. Jeg vil på den baggrund høre hvilke forhold i den danske lovgivning som du mener, gør det 

fuldstændig umuligt at løfte bevisbyrden? 

Jeg ser frem til at høre fra dig. 

Svar modtaget d. 12/12/2010 fra Chéri Rasmusson, formand for Aktionærgruppen Roskilde Bank. 

Hej Louise 

Der er to aspekter i sagen; Aktionærernes manglende adgang til indhentelse af oplysninger af materiale i 

Roskilde Bank sagen. Samt den nye 3-årige forældelsesfrist. 

Som du ved søgte Aktionærgruppen Roskilde Bank, Civilstyrelsen om fri proces d. 8. december 2008. 

Civilstyrelsen fandt ved afgørelse af 5. november 2009 (altså 11 måneder efter at ansøgning var ind-

givet), ikke at der var tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om foreningen har den fornødne udsigt til at 

vinde sagen. Meddelelse af fri proces efter retsplejelovens §§ 328 og 329 forudsætter, at betingelserne i 

retsplejeloven er opfyldt bl.a. på baggrund af det materiale som ansøger har tilvejebragt og indsendt. 

Man kan søge fri proces til en sag, hvis den vurderes at være principiel og have almindelig offentlig 

interesse. Civilstyrelsen vurderede, ud fra det materiale det lykkedes foreningen at fremlægge, at sagen 

ikke var principiel endsige havde almindelig offentlig interesse. Man kan diskutere hvad der skal til for 

at en sag har almindelig offentlig interesse – men sjældent er et bankkrak omtalt så meget i de offentlige 

medier som Roskilde Bank sagen.  

D. 2. december 2009 ankes Civilstyrelsens afgørelse til Procesbevillingsnævnet. 

D. 17. marts 2010 anmodes om aktindsigt ved Retten i Roskilde – sagen går videre til Østre Landsret, 

hvorfra der kommer negativ kendelse 20. august 2010 (5 måneder efter indgivet anmodning) 

D. 25.oktober 2010 stadsfæster Procesbevillingsnævnet Civilstyrelsen afgørelse om fri proces (1 år og 

10 måneder efter indgivet ansøgning og bare 2 måneder inden forældelsesfristen udløber) 
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Såfremt Foreningen havde valgt at kære den af Østre Landsret trufne afgørelse og såfremt Foreningen af 

Procesbevillingsnævnet meddeles tilladelse hertil, er det usikkert, om Højesteret kan nå at træffe afgø-

relse vedr. spørgsmålet om aktindsigt inden, at forældelsesfristerne udløber. Hertil kommer, at det ikke 

på forhånd kan afvises, at Aktionærforeningens evt. adgang til aktindsigt kan begrænses/afvises med 

henvisning til retsplejelovens § 41d, stk. 4 eller reglerne om forbud mod videregivelse af oplysninger i § 

117 i Lov om finansiel virksomhed. Hvis modparten benyttede sig af denne ret – ville vi fortsat ikke 

kunne fremkomme med yderligere dokumentation. 

Foruden ikke at have adgang til de for søgsmålet nødvendige oplysninger, eksisterede der altså også en 

udfordring i den nyligt gennemførte 3-årige forældelsesfrist. Ændring af forældelsesfristen fra 5 til 3 år 

betød, at vores søgsmål mod den tidligere ledelse og revisor vedr. afgivelse af misvisende og mangel-

fulde oplysninger i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 2006 skulle være anlagt senest den 1. 

januar 2011. Hvad angår årsrapporten 2007, udløber forældelsesfristen den 8. februar 2011.  

For at forældelsesfristen får opsættende virkning, er det nødvendigt at tage retslige skridt, dvs. indgive 

en stævning. Men uden den nødvendige dokumentation ville en stævning være ufyldestgørende. I yder-

ste konsekvens kunne eventuelle retslige tiltag betyde, at foreningen skulle betale sagens omkostninger.  

Manglende adgang til materiale: 

Siden Roskilde Banks krak har jeg beskæftiget mig indgående med de økonomiske konsekvenser for 

bankens aktionærer. Jeg har på tætteste hold oplevet de store problemer som den hermetisk lukkede 

finansielle sektor og skærpede tavshedspligt har givet i relation til vores bestræbelser på at indhente 

relevant materiale til dokumentation af sagen. Vi har i et foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg, 

søgt at skabe politisk fokus på det retssikkerhedsmæssige tomrum som bankens aktionærer er havnet i 

grundet denne manglende adgang til materiale om banken. 

Det er nødvendigt at diskutere hvorledes man, naturligvis under behørig hensyntagen til den skærpede 

tavshedspligt, kan imødekomme aktionærernes behov for den dokumentation der er så tvingende nød-

vendig, blandt andet for at sikre, at Procesbevillingsnævnet har et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at 

kunne behandle vore klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces. Afslagene er netop begrundet med, 

at vi, på grund af den manglende adgang til relevant dokumentation som kan understøtte de fremsatte 

påstande, ikke har ført tilstrækkeligt bevis for, at vi har den fornødne udsigt til at vinde en retssag. Uden 

fremskaffelse af yderligere dokumentation vil vi ikke kunne opnå fri proces.  

Naturligvis accepteres sektorens og myndighedernes diskretionshensyn og skærpede tavshedspligt. Det 

er dog efter min bedste overbevisning muligt at store dele af Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets ma-

teriale om Roskilde Bank vil kunne udleveres i fuld overensstemmelse hermed, eventuelt, hvor dette 

skønnes nødvendigt, i anonymiseret form, ved overstregning af følsomme personoplysninger eller ved 



Hvilken betydning vil indførelsen af præsumptionsansvar overfor ledelsen i danske børsnoterede banker have?  

Louise Sofie Pedersen Kandidatafhandling cand. merc. (jur) 2011 81 
 

udeladelse af enkelte afsnit, idet det materiale, vi som aktionærer efterspørger, overvejende relaterer sig 

til interne forhold i banken og dens daværende drift og ikke til oplysninger der vedrører de enkelte kun-

deforhold. Desuden er der tale om udlevering af materiale fra et pengeinstitut som ikke længere er i 

drift, hvilket må anses som værende en væsentlig forskel i forhold til den tillid som en finansiel virk-

somhed i drift skal kunne nære til at Finanstilsynet ikke videregiver fortrolige oplysninger.  

Vi har forslået at man kunne udlevere materialet, til Procesbevillingsnævnet, således at det kan indgå i 

nævnets sagsbehandling uden at komme til offentlighedens kendskab. Procesbevillingsnævnet, som 

administrativt hører under Domstolsstyrelsen, er underlagt tavshedspligt i henhold til retsplejelovens 

regler. Selvom nævnet således ikke er underlagt de samme skærpede regler for tavshedspligt som Fi-

nanstilsynet, vil sidstnævnte, i henhold til det af nævnet oplyste, kunne anmode om at blive hørt, såfremt 

der til Procesbevillingsnævnet efterfølgende skulle blive indgivet anmodninger om aktindsigt på det 

udlånte materiale. Det betyder, at Finanstilsynet i praksis stadig vil kunne håndhæve den skærpede tavs-

hedspligt, selvom materialet er stillet til rådighed for en anden offentlig myndighed med lempeligere 

regler for tavshedspligt.   

Det vil, efter anlæggelse af en civil retssag, være muligt at anmode retten om at afsige en editionsken-

delse således at tredjemand, f. eks. Finanstilsynet, kan pålægges at udlevere dokumenter til brug for 

sagen. Denne mulighed gavner imidlertid på ingen måde bankens aktionærer, da det er en ond cirkel – 

en kendelse om edition kan først afsiges efter at sagen er anlagt ved en domstol, foreningen har ikke 

økonomisk mulighed for at anlægge en sag uden bevilling af fri proces og fri proces kan ikke bevilges 

uden fremskaffelse af yderligere dokumentation fra tredjemand.  

Set med mine øjne ligger der et eklatant paradoks i, at staten, gennem Finansiel Stabilitet, rejser erstat-

ningssag mod Roskilde Banks tidligere direktion, bestyrelse og revision på et grundlag som minder om 

det, man i praksis afskærer aktionærerne fra at retsforfølge.  

Med venlig hilsen 

Chéri Rasmusson (formand)  
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