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Executive Summary 

 

The practice of corporate governance is based upon a simple dilemma: How can a Prin-

cipal be sure that an Agent is acting in his very best interest? The complexity of this 

dilemma however, when applied to a large modern listed company, is everything but 

simple. When the principal is not just one person, but many small shareholders, that 

doesn’t have the time, opportunity or acces to monitor the agent, the first layer of com-

plexity is introduced. When thinking about how and with what measures an alignement 

of interests should happen – the next layer is added. Finally, when trying to secure a 

relevant flow of information from a large and complex organization to distant share-

holders - the third layer shows itself.  

 

In order to monitor and help the agent, or in this context the CEO, companies hire a 

professional board, to undertake this task. A lot of corporate governance is hence evolv-

ing these parties, the CEO and The Board. But also other mechanisms such as external 

auditors, legislation and market powers are influencing the area.  

 

The Danish corporate governance environment amongst the biggest companies is char-

achterized by large and dominating owners. This means that these have the power to 

select the majority of the board members and thereby secure their interest. This gives 

root to a potential problem for the minority shareholder, who has no choice than to trust 

the dominating owner.  

 

From scandals like “Nordisk Fjer” some common rules of engagement have emerged. 

For instance is the Danish legislation changed, so it now a days is a legal demand to 

have a two tier board system.  

 

To day it seems that corporate governance is tight connected with the “comply or ex-

plain - soft law principle”. The recommandations in this system are, if applied right, 

contributing to reduce the risk of a new big corporate governance failure – which is 

good for shareholders and stakeholders to the company. However the trend is that these 

recommendations are changing from concrete recommendations to issues that a board 

should think about. It is easier to comply when you only have to think, than if you need 

to act. In this way the soft law system seems more eager to make sure that all companies 

are complying rather than focusing on preventing the next big scandal. 
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Corporate governance i Danmark 

-udfordringer og løsninger 

 

1. Indledning 

Corporate governance har siden starten af 1990’erne langsomt vundet større indpas i 

såvel den offentlige som akademiske debat, omhandlende hvilke overordnede principper 

selskaber bør ledes efter. Corporate governance problemstillingerne har dog rødder 

langt tilbage i historien. Den mest grundlæggende problemstilling var allerede kendt for 

over 230 år siden og blev beskrevet af den moderne økonomis grundlægger, Adam 

Smith, i hans mest berømte værk: ”The Wealth of Nations” (1776).  Her skriver Adam 

Smith således om dynamikken i aktieselskabet: 

 

”The directors of such companies, however, being the managers rather of other peo-

ple’s money than of their own, it cannot well be expected that they should watch over it 

with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery fre-

quently watch over their own.”
1
 

 

Udover at være økonom var Adam Smith også moralfilosof, hvilket kan have spillet ind, 

da han identificerede den ovenfor anførte problemstilling. Det dilemma, som fremhæves 

og som synes at være immanent i aktieselskabets struktur, indeholder netop både et 

økonomisk og moralsk aspekt. Økonomisk er det et problem både på individniveau, 

men også i et større makroøkonomisk perspektiv, idet en hel nations 

bruttonationalprodukt og heraf afledte effekter, som eksempelvis velstand og ledighed 

også påvirkes af en uhensigtsmæssig udnyttelse af erhvervslivets ressourcer, som jo vil 

være tilfældet, hvis virksomhedsledere ikke forrenter og forvalter investorernes penge 

optimalt og hæderligt. Hvis formuende borgere ikke foretager investeringer, men i 

stedet sparer op, vil deres reelle købekraft reduceres over tid i takt med inflationen, 

                                                      

1
 Citatet er taget fra Møller et. al. (2008) 
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ligesom jobskabelsesprocessen, alt andet lige, sænkes i tempo – hvilket igen vil påvirke 

privatforbruget og resultere i en negativ effekt på hele samfundsøkonomien.  

 

Den moralske del af problemet, som Adam Smith også påpeger, består i, at det ikke kan 

forventes, at en administrator af andre folks penge har samme omkostningsbevidste og 

profitmaksimerende tilgang til administrationen af ressourcerne, som ejeren ønsker og 

ville være bedst tjent med ud fra en økonomisk betragtning. 

 

Corporate governance adresserer dette problem og forsøger at give strukturelle og 

universelle løsninger på, hvordan man forhindrer eller reducerer den negative 

økonomiske effekt af adskillelsen mellem ejerskabet og kontrollen af en virksomhed. 

  

I Danmark blev det første aktieselskab, Dansk Ostindisk Kompagni, stiftet i 1616 med 

Kong Christian IV som hovedaktionær. I breve, man har fundet fra dengang, skrevet af 

Christian IV, dokumenteres, at kongen havde mere end almindeligt svært ved at finde 

investorer med risikovillig kapital, som de ville overlade til aktieselskabet.
2
  

 

Dette tyder på, at der i aktieselskabets ungdom var noget kontraintuitivt ved at overlade 

sine penge under andres ledelse. Men det betyder også, at den corporate governance 

struktur, vi har i Danmark i dag, har været under udvikling i små 300 år. Dengang – 

ligesom i dag, har de færreste mennesker lyst til at lade deres formue administreres af 

andre, hvis ikke de har en form for kontrol med forvaltningen heraf eller tillid til 

forvalteren. Et børsnoteret aktieselskab er i normen så stort og komplekst, at også 

kontrolmekanismen er blevet temmelig kompleks. I takt med at selskabets størrelse og 

antallet af ejere forøges, reduceres den enkelte aktionærs kontrolmulighed. Det 

forekommer eksempelvis utænkeligt, at man i dag, fordi man havde erhvervet sig en 

aktie i et af de danske C20-selskaber, havde adgang til at se direktionen over skuldrene 

og direkte kontrollere deres arbejde. Kontrollen er i stedet blevet institutionaliseret og 

uddelegeret, dele af den varetages af bestyrelsen på vegne af aktionærerne, ligesom der 

                                                      

2
http://natmus.dk/forskning/forskningsprojekter/tranquebar-initiativet/kolonitidens-tranquebar/danmarks-

foerste-aktieselskab/ 
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er indført lovpligtig revision af en ekstern og uafhængig revisor, der skal sikre, at 

selskabets kommunikation med aktionærerne i form af årsrapporten er retvisende.  

Aspekter som selskabets struktur og ledelsens ansvar er der lovgivet om, hvilket giver 

sanktionsmuligheder, hvis ikke ressourcerne forvaltes i tråd med lovgivningen. Endeligt 

er der nogle naturlige markedsmekanismer blandt de store aktieselskaber med aktier 

optaget til handel på et reguleret marked, der ligeledes påvirker aktieselskabet. Hvordan 

disse mekanismer og instanser tilsammen udgør corporate governance og i hvilken grad 

dette passer til en dansk kontekst er omdrejningspunktet for denne afhandling. 

 

2. Problemfelt 

Kapitalselskabet spiller i dag en afgørende samfundsøkonomisk rolle i Danmark såvel 

som i øvrige modne økonomier, og de største af dem ejes af et stort antal danske og 

udenlandske aktionærer. Det overvejende flertal af danskere har igennem deres 

pensionsopsparing indirekte ejerskab og dermed økonomisk interesse i driften af de 

store børsnoterede selskaber. Drives virksomhederne ikke med aktionærernes 

økonomiske interesse for øje, kan det have alvorlige konsekvenser for den enkelte 

aktionær.  

 

Dette var eksempelvis tilfældet ved krakket af Roskilde bank i 2008, hvor ca. 33.000 

aktionærer, heraf mange borgere i Roskilde kommune, mistede store dele af deres 

private formue. Alt imens at den tidligere administrerende direktør i banken, Niels 

Valentin Hansen, der udover at have modtaget årslønninger på over 5 millioner kroner, 

havde udsigt til en indbringende millionbonus. (jf. Politikken 17. oktober 2012)  

 

Et sådant kollaps og skandale er et eksempel på, hvorfor corporate governance er 

vigtigt, og hvilke alvorlige samfundsmæssige og personlige konsekvenser det kan have, 

når kontrolmekanismerne fejler. Roskilde Bank er ikke et enestående eksempel, men det 

illustrerer,  hvordan aktionærer kan blive ladt tilbage med ingenting, andet end en 

følelse af at have betalt direktører gode lønninger, mens selskabet blev drevet mod 

konkurs. Casen illustrerer også aktionærernes manglende indsigt i forretningens 

finansielle risiko. Endelig udstiller den også en bestyrelse, der står tilbage med et 

forklaringsproblem, og beskyldes for ikke at have levet op til sit ansvar og handlet som 
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en bonus pater bestyrelse ville have gjort, da konkursen i så fald aldrig ville have været 

indtruffet. 

 

I denne opgave vil jeg undersøge hvilke mekanismer, der tilsammen udgør det danske 

corporate governance system og skal beskytte aktionærerne mod sådanne skandaler. 

Opgaven vil således identificere de væsentligste corporate governance udfordringer i 

Danmark og diskutere, hvordan forskellige corporate governance tiltag positivt kan 

bidrage til værdiskabelsen i danske virksomheder, herunder også om de nuværende 

tiltag er hensigtsmæssige.  

 

2.1 Problemformulering 

Baseret på ovenstående problemfelt, har jeg valgt følgende overordnede 

problemformulering: 

 

I hvilken grad er dansk corporate governance tilpasset danske forhold, og i hvilken 

udstrækning giver den værdi? 

Spørgsmålet vil blive søgt besvaret via nedenstående styringsspørgsmål, som samtidig udgør 

den overordnede struktur i opgaven: 

 Hvad omfatter begrebet corporate governance? 

 Hvordan er det danske corporate governance miljø?  

 Hvordan kommer corporate governance til udtryk i Danmark/hvad kendetegner 

dansk corporate governance? 

 Er corporate governance værdiskabende for selskabernes ejere? 

 

3. Afgrænsning 

 

Corporate governance som fænomen er ikke afgrænset til udelukkende at vedrøre større 

aktieselskaber, men da problemstillingerne tydeligst vises i disse selskaber, ligesom 

konsekvenserne ved corporate governance failures er større i denne type af 

virksomheder, vil der i nærværende opgave blive fokuseret på disse. Trods, at der 

nævnes adskillige eksempler på corporate governance failures er det ikke opgavens 

sigte, at gå i dybden med disse cases, hvorfor flertallet af sådanne eksempler kun vil 

blive behandlet overfladisk. 
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4.Metode 

 

Den første del af opgaven er først og fremmest et teoretisk afsnit, der beskæftiger sig 

med begrebet corporate governance og belyser de vigtigste problematikker i corporate 

governance ved at undersøge og diskutere, hvilke teoretiske komplikationer og svar 

litteraturen på området angiver. Anden del af afsnittet behandler de ”systemer”, som 

tilsammen kan kaldes corporate governance, og som skal virke, modvirke skandaler 

som Roskilde Bank og deslige. Afsnittet vil ligeledes give læseren et overblik over de 

mest almindelige governance mekanismer, herunder hvordan de er tiltænkt at bidrage til 

at reducere aktionærens risikio, samt hvorvidt dette kan påvises at være tilfældet. 

Afsnittet vil i gennemgangen af nogle af ”systemerne” være understøttet af empiriske 

studier (sekundær data), der har til formål, at påvise sammenhængen  mellem corporate 

governance tiltag og selskabers finansielle performance. Den metodemæssige tilgang vil 

i dette afsnit have form af et critical review, hvor aktuelle resultater fra allerede 

foretagende undersøgelser holdes op mod hinanden og perspektiveres til denne opgave. 

Fokus vil især være på sammenhængen mellem bestyrelsens organisering og 

virksomhedens økonomiske performance.  

 

Efter at have belyst og vurderet de teoretiske aspekter af corporate governance, vil 

opgaven undersøge, hvordan det danske corporate governance landskab ser ud på 

baggrund af en overordnet betragtning. Dette gøres ved at se nærmere på, hvordan 

ejerforholdene er i de danske C20 selskaber, og hermed afdække hvilke særlige 

corporate governance udfordringer, danske selskaber og aktionærer står overfor. Denne 

del af analysen vil blive udført på baggrund af primære data. Kilderne vil altovervejende 

være selskabernes egne hjemmesider, og som supplement hertil vil jeg på baggrund af 

sekundær data, herunder øvrige statistiske og empiriske studier, deduktivt udlede nogle 

konklusioner om dansk erhvervsliv 

 

Herefter foretages en gennemgang af Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger, 

samt et konsistenstjek i forhold til gældende teori og empiri. I dette afsnit vil jeg 

ligeledes med udgangspunkt i et omfattende datasæt undersøge danske virksomheders 

compliance med udvalgets anbefalinger. 
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Endelig vil jeg på baggrund af  teori  - og analyseafsnittene diskutere og vurdere, 

hvorvidt dansk corporate governance giver ejerne værdi, samt hvordan corporate 

governance i Danmark kan forbedres og give bud på fremtidige udviklingstrend i dansk 

corporate governance. 

 

Opgavens struktur kan sammenfattes i nedenstående figur, der viser opgavens røde tråd. 

 

     

 

  

Teori 

• Hvad er corporate governance 

• Agentproblemer 

• Corporate governance mekanismer 

Analyse 

• Er der sammenhæng mellem corporate governance og finansiel 
performance 

• Hvordan er situationen i DK 

• Komitten for god selskabsledelse 

Konklusion 

• Stemmer den danske indsats overens med udfordringerne 

• Hvordan bliver fremtidens corporate governance mere aktuel 
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5. Hvad er corporate governance 

 

Corporate governance har internationalt og nationalt været genstand for fornyet fokus 

efter nogle af de store erhvervsskandaler, som f.eks. Enron, Worldcom eller danske IT-

Factory, Roskilde Bank og senest Genan. Når skandaler som disse medvirker til øget 

opmærksomhed på corporate governance, skyldes det, at god corporate governance i sin 

ideelle form vil modvirke og endog umuliggøre at sådanne skandaler kan finde sted. 

 

Da corporate governance er et vidt begreb, som kan være svært at forstå entydigt, er det 

indledningsvist fundet formålstjenligt at definere, hvordan begrebet skal forstås både i 

en bredere kontekst, men også mere snævert i forhold til nærværende afhandling. I 

Danmark er begrebet ofte forbundet med: ”God selskabsledelse” (Jf. kommissionen for 

god selskabsledelse, der giver anbefalinger om corporate governance i Danmark) 

 

For at forstå omfanget af corporate governance fuldt ud er det nødvendigt at undersøge, 

hvorfra begrebet stammer, hvilke problemer der søges løst, og hvordan udviklingen har 

været. I nedenstående afsnit bringes nogle få definitioner, som afspejler forskellige 

optikker på corporate governance, men som også samtidig sætter nogle 

forståelsesrammer, begrebet kan hægtes op på. 

 

5.1 Definitionen af corporate governance 

Helt basalt kan corporate governance opfattes som en form for rammebetingelser, der 

tilgodeser den rette gennemsigtighed, incitamentsstruktur og de sociale samt de 

psykologiske mekanismer, hvorunder virksomheden skal fungere. Disse 

rammebetingelser vedrører både lovgivningen, ejerskabet til virksomheden, bestyrelse, 

menneskelig adfærd, lønstruktur og flere andre aspekter, som vil blive yderligere belyst 

senere i opgaven.  

 

Corporate governance er altså et bredt emne, der i en kendt, simpel og kort definition, er 

kogt ned til følgende: (corporate governance er) ”…the ways in which suppliers of fi-

nance assure themselves of getting a return on their investment” (Schleifer & Vishny 

1997)   
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Denne definition er en af de mest citerede definitioner. Den kan indplaceres i et 

”shareholder wealth” paradigme, idet den har fokus på forrentningen af de midler, som 

agenten er blevet tildelt råderet over. Definitionen kan tolkes bredt i sin betegnelse af 

”supplier of finance” som i realiteten ligeså godt kan være banker og kreditorer, som 

egentlige ejere, der ellers ofte er i fokus. Til gengæld siger den ikke meget om, hvordan 

dette afkast så kan sikres, men det er klart kontrolelementet og aktionæren, der er i 

fokus. Hvorvidt løsningen skal bygges op omkring at forhindre agenten i at stikke af 

med pengene, eller om det handler om en kompetent bestyrelse er uklart. 

 

 I en nyere og mere konkret definition, hvor man forsøger at være mere deskriptiv lyder:  

“I define corporate governance as the control and direction of companies by ownership, 

boards, incentives, company law, and other mechanisms.” (Thomsen 2008) 

 

Af denne definition fremgår tydeligere, at området er bredt og komplekst, men samtidig 

indikeres hvilke forskellige aspekter, der skal tages højde for som fx. Ejerstruktur og 

bestyrelser. Kontrolelementet fremstår ligeledes tydeligt, men det profitmaksimerende 

perspektiv og en ”shareholder” tankegang skinner ikke tydeligt igennem. Hvor Schleifer 

& Vishny’s definition var rodfæstet med udgangspunkt i ”The supplier of finance” 

(typisk aktionæren), er Thomsens definition i højere grad baseret på en mere 

videnskabelig tilgang til corporate governance, hvor ikke kun problemet opridses, men 

også de elementer man kan påvirke er medtaget. Af denne nyere definition fremgår 

tydeligere at corporate governance omhandler de ledelsessystemer og strukturer som et 

selskab kan ledes efter. 

 

Endeligt blev corporate governance af en af Danmarks mest toneangivende stemmer i 

den hjemlige debat, nemlig Nørbyudvalget, i deres rapport fra 2001 defineret som:  

 

”De mål, et selskab styres efter, og de overordende principper og strukturer, der 

regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der 

direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed (her kollektivt benævnt 
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selskabets interessenter). Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere, kreditorer, 

leverandører, kunder og lokalsamfund.”  

(Nørby udvalgets rapport om corporate governance i Danmark, side 7) 

 

I denne definition er selskabets interessenter tydeligt fremhævet, ligesom samspillet 

mellem de forskellige aktører er i fokus. Som det ses af de tre ovenstående definitioner, 

vokser længden i takt med, at en præcisering af indholdet forsøges tydeliggjort. Nørby 

udvalgets definition læner sig i højere grad op ad stakeholder teorien, der har et bredere 

sigte end kun aktionærens økonomiske interesse. Herved opridses de to retninger, som 

er dominerende i corporate governace, nemlig shareholder-retningen og stakeholder-

retningen. Stakeholder retningens indflydelse ses også rodfæstet i Corporate Social 

Responsibility, som også spiller en stigende rolle i erhvervslivet. 

 

I nærværende opgave er fokus primært på aktionærerne og mindre på selskabets øvrige 

interessenter, derfor vil corporate governance i denne opgave forstås som: 

 

De mekanismer, instanser og tiltag, der medvirker til at sikre, at primære interessenters 

og samtlige aktionærers rettigheder og interesser tilgodeses af et selskabs ledelse, 

forstået som bestyrelse og direktion. (Egen tilvirkning) 

 

Denne definition er noget mere snæver en flere af de ovenstående definitioner, dette 

valgt, for at have et mere operationelt begreb, der vedkender sig et fokus på direkte eller 

indirekte økonomisk berørte parter. Corporate governance kan således i vid udstrækning 

tolkes som et værn mod handlinger eller beslutninger, der konflikter med de nævnte 

parters økonomiske interesser.  

 

5.2 Agent – principal problemet 

 

Det mest grundlæggende problem, der søges løst via corporate governance, er det 

samme problem som omtalt i indledningen og påpeget af Adam Smith i 1776, nemlig 

hvordan sikres, at administratoren handler i ejerens interesse. Dette problem kaldes 

agent-principal problemet og opstår i teorien alle steder, hvor en agent hyres af en 
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principal til at handle på dennes vegne. Dette problem er grundlæggende for forståelsen 

af corporate governance. Derfor vil dette afsnit belyse de teoretiske aspekter af agent-

principal problemet, ligesom der vil blive redegjort for forskellige typer af agent-

principal problemer, som har relevans for den hjemlige såvel som internationale 

corporate governance debat.  

 

Agentteorien er i den erhvervsøkonomiske begrebsramme brugt til at beskrive forholdet 

mellem en agent og den principal, der har antaget ham. Kendetegnet ved forholdet er, at 

agenten har fået tildelt råderet eller på anden vis beslutningskompetence over en 

principals økonomiske aktiver. Dette forhold indeholder et asymmetrisk 

informationsforhold mellem de to parter, som følge af at agenten har oplysninger, som 

principalen ikke besidder og omvendt. Disse informationer har betydning for, at 

parterne kan træffe økonomisk rationelle beslutninger på et grundlag, hvor deres 

ressourceallokering ud fra deres nyttefunktion bliver mest optimal. (Larsen, 1994) 

 

I henhold til denne udlægning af agentteorien er der altså nogle grundlæggende 

elementer, som er med til at rodfæste agentproblemet. Især den assymetriske 

information fremhæves og dennes indvirkning på at træffe rationelle beslutninger. Skal 

dette relateres til Roskilde Bank casen, betyder det, at risikoaverse aktionærer (med 

ønsket om minimal risiko i forhold til afkast), hvis de havde kendt til og forstået den 

faktiske risiko som bankens finansielle gearing betød (risikoen for konkurs), formentlig 

ville have haft en mindre del af formuen placeret i Roskilde Bank-aktier, og alt andet 

lige, have betalt mindre for hver aktie, hvis de havde kendt den faktiske sandsynlighed 

for konkursen. 

Et af de grundlæggende elementer i agentteorien har rod i separationen mellem ejerskab 

og kontrol af virksomheden, som netop medfører det ovenfor nævnte assymetriske 

informationsforhold. Et sådan forhold medfører en usikkerhed  i forhold til de modtagne 

informationer, eller sagt med andre ord, indføres en risiko, der ud fra en 

finansieringsteoretisk logik må betyde en øget risikopræmie. Da de fleste investorer har 

en risikoavers nyttefunktion,  er det klart, at en reduktion af den risiko som fødes af 

separationen mellem kontrol og ejerskab, alt andet lige, vil være i principalens interesse. 
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I samme øjeblik en principal overlader kontrollen til en anden, hvilket i en 

erhvervsmæssig kontekst typisk vil være direktøren, opstår der et principal-agent 

problem. For hvordan sikrer ejeren (principalen), at direktøren (agenten) handler i hans 

interesse i stedet for at optimere egen nytte? Dette er essensen i agentproblemet, som er 

det primære problem i corporate governance. 

Agentproblemet har de samme antagelser som meget andet økonomisk tænkning, 

nemlig at der er tale om rationelle aktører, der ønsker at optimere egen nytte på 

baggrund af et ”more is better” mindset. Denne antagelse er med rette blevet udsat for 

kritik, da den forsimpler menneskets væsen og forsømmer at tage højde for en lang 

række øvrige faktorer af eksempelvis psykologisk og moralsk karakter.  

Der findes et hav af store erhvervsskandaler, som i denne kontekst også kan betegnes 

som ”corporate governance failures”, da de initiativer, der har været sat i værk for at 

undgå eksempelvis agentproblemer, ikke har været tilstrækkelige. 

I Danmark har vi i den senere årrække især oplevet en stribe banker, der pludselig er 

erklæret konkurs, til stor overraskelse for småaktionærerne, der har mistet store 

formuer. Der kunne nævnes Roskilde Bank, EBH Bank og Amager Bank. Bankernes 

konkurs er dog anderledes end en klassisk konkurs, idet bankerne er erklæret konkurs af 

Finanstilsynet på baggrund af en vurdering af kapitalberedskabet (eller mangel på 

samme). Men vi har også haft en sag som IT Factory, hvor der i høj grad var tale om 

asymmetrisk information, og en bestyrelse samt ekstern revision, som ikke formåede at 

monitorere agenten i passende omfang eller endog forstå kerneforretningen.  

Alle de cases, hvor en virksomhed pludselig intet er værd, giver grundlag for en 

undersøgelse af, hvordan kunne det gå så galt, og hvem har skylden? I et corporate 

governance perspektiv er det nok mere interessant at se på, hvilke mekanismer eller 

instanser der fejlede.  

Casen med IT-factory er et fint eksempel på et agentproblem, hvor en velaflønnet agent 

med et relativt frit spillerum optimerer sin egennytte og ultimativt taber alle 

investorernes penge.   
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Hvordan det kunne gå så galt i denne konkrete case eller de øvrige nævnte er ikke denne 

opgaves sigte at besvare, men casen understreger en af farerne ved at lade en agent få 

for stor autonomi. 

Der findes en større variation af agentproblemer - fælles for dem alle er, at principalen 

ønsker, at agenten varetager sit job på bedste vis og i principalens interesse. 

Principalens interesse vil normalt være at få så højt et afkast på sine investerede midler 

med så lille en risiko som muligt. 

Agenten derimod kan have mange interesser, der konflikter med principalens. De mest 

oplagte og klassiske eksempler går på, at agenten gerne vil have så høj en løn som 

muligt, hvilket der er mange eksempler på, at de kan få forhandlet sig frem til. Normalt 

er det bestyrelsen, der fastsætter direktionens vederlag, men svage og ikke uafhængige 

bestyrelser kan jo influeres af en stærk og magtfuld direktør, især i lande som USA og 

England, hvor der kan være sammenfald mellem den administrerende direktør og 

bestyrelsesformanden, selvom anbefalingen i den engelske corporate governance code i 

dag, også er en klar adskillelse mellem disse to funktioner.  

Et andet klassisk eksempel er ”Empire building,” som også forbindes med 

prestigemotivet. Argumentet i dette agentproblem går på, at de fleste agenter eller 

direktører i en vis udstrækning synes, at det er en spændende udfordring at lede en 

virksomhed og foretrækker at lede en stor virksomhed, hvorfor de gør mere ud at 

udbygge virksomheden end at maksimere aktionærværdien af selskabet. Problemet 

indebærer også dilemmaer i forhold til selskabets øvrige personale og disses lønninger, 

for hvorfor skulle direktøren afskedige eller fyre mennesker han kender og arbejder 

sammen med til daglig, til fordel for aktionærer han ikke kender? (Thomsen 2008) 

Empire building kan lede til at direktøren træffer investeringsbeslutninger, der måske 

ikke er de mest profitable, målt på shareholder value, men i stedet giver direktøren mere 

magt, i og med at selskabets størrelse og antal ansatte vokser. 

I ethvert agent-principal forhold er der asymmetrisk information, idet agenten har større 

indsigt i virksomhedens tilstand end principalen har. Asymmetrisk information er 

sammen med separationen af kontrol og ejerskab (og de heraf afledte 

interessekonflikter) grundstenene i ethvert agentproblem.  
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Grundet interesseforskelle, som ovenfor anført, hos principalen og agenten, må 

principalen bruge ressourcer på at overvåge agenten. Disse omkostninger er i 

litteraturen blevet kaldt ”agency cost” (Berle & Means 1932) eller på dansk 

agentomkostninger.  

Dette agentproblem mellem ejer og agent (aktionær og direktør) er det klassiske 

agentproblem, som allerede blev behandlet af Berle og Means (1932) og siden er blevet 

betegnet som et type 1 agentproblem, Villalonga and Amit (2006) samt Thomsen 

(2008).  

Dette problem er mest udtalt i selskaber uden dominerende ejere, da ingen 

småaktionærer i en spredt ejerkreds ønsker at påtage sig de agentomkostninger, en tilpas 

overvågning og kontrol med ledelsen medfører. Selv hvis nogle aktionærer skulle ønske 

det, er det ikke sikkert, de besidder de fornødne ressourcer, den fornødne indsigt og de 

rette muligheder. Uden en form for kontrol af direktionen er der intet der hindrer 

direktøren i at udbetale en ekstravagant løn til sig selv, investere i prestige-projekter 

med negativ nettonutidsværdi og på anden måde destruere og misbruge ”svage” 

aktionærers værdier. Dette er ikke ensbetydende med, at det ville ske i alle tilfælde, men 

det må formodes, at en kontrol reducerer risikoen.  

5.2.1 Udvidede agentproblemer 

 

Der findes flere forskellige agentproblemer, det mest simple er som ovenfor beskrevet, 

hvor vi betragter direktøren og ejeren af virksomheden som agent og principal. Hvis vi 

betragter en gennemsnits virksomhed i C20 indekset, kan man redegøre for utallige 

agentproblemer. Selv hvis man ser bort fra ejeren og ser isoleret på virksomhedens 

organisation, vil der være utallige agentproblemer, agentomkostninger og tilfælde med 

asymmetrisk information. Den samlede sum af interesser, der forfølges i virksomheden, 

skulle gerne i sidste instans afspejle aktionærens interesse. Da den administrerende 

direktør er den øverste chef  i en sådan virksomhed, er hans rolle og adfærd naturligvis i 

centrum i corporate governance. Pointen er, at agentproblemer findes i mange former og 

afskygninger. I corporate governance er det dog ikke agentproblermerne ”inde i 

virksomheden”, der behandles, men primært agentproblemet i forhold til direktøren. 
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Men disse interne agentproblemer giver en ide om, hvor meget der kan gå galt, hvis der 

er de forkerte incitamentstrukturer i organisationen. 

  

5.2.2 Type 2 agentproblemet 

 

Der kan også være et agentproblem blandt majoritetsaktionærer og minoritetsaktionærer 

(type 2 agentproblemet). Hvordan kan minoriteten være sikret, at den dominerende ejer 

også varetager minoritetens interesse? Denne type agentproblem har fået betydelig 

mindre opmærksomhed i litteraturen, da en majoritetsaktionær, der vil påtage sig 

agentomkostningerne og kontrollere direktøren jo i høj grad er løsningen på det 

føromtalte type 1 agentproblem, og i den henseende er minoritetsaktionæren en ”free 

rider”, der nyder godt af, at den dominerende ejer påtager sig agentomkostningen og 

fører tilsyn med ledelsen. 

 

Den teoretiske del af type 2 agentproblemet består i, at en hovedaktionær som 

hovedregel vil være mere risikoavers end minoriteten, da han har investeret en 

forholdsvis stor andel af sin formue i det specifikke selskab. (Villalonga og Amit, 2006) 

Dette vil ofte afspejle virksomhedens overordnede strategiske linje og således også 

forventede afkast, ud fra en betragtning om at risiko og afkast hænger nøje sammen.  

 

Et andet og mere praktisk dilemma ved dette agentproblem er, at den dominerende ejer, 

eksempelvis en familie, kan udtrække en lang række private fordele fra virksomheden. 

Det kan være, at familien har præferencer for, at et medlem af familien er 

administrerende direktør (selvom denne ikke er den bedst egnede kandidat) eller, at der 

foretages samhandel med andre virksomheder, som ejes af familien på ikke 

markedsmæssige vilkår. Dette var tilfældet i italienske Parmalat, hvor en familie ejede 

størstedelen af stemmerettighederne i virksomheden, men en lille del af aktiekapitalen 

og dermed også en lille del af retten til pengestrømmene. Her fik familien kanaliseret ca. 

3 milliarder USD over i andre virksomheder, hvor familien både havde den 

bestemmende indflydelse såvel som aktiemajoriteten og dermed retten til 

pengestrømmene. (Enriques og Volpin, 2007).  
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Cases som denne kan formodes at være en af grundene til, at A/B aktiemodellen med 

forskel i stemmerettighederne, som er forholdsvist udbredt i de største virksomheder i 

dansk erhvervsliv, ikke altid anses for god corporate governance.(jf. Nørby udvalgets 

anbefaling 1.2) 

 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Dyck og Zingales (2004,) der dækker 39 børser i 

forskellige lande, udgør storaktionærers private fordele i gennemsnit 14 % af de 

familieejede virksomheders værdi. Dvs. at minoritetsaktionærerne i gennemsnit snydes 

for 14 % af de familieejede virksomheders værdi, grundet at familierne optimerer egen 

interesse på bekostning af de små aktionærer. Det skal dog understreges, at denne 

undersøgelse ikke er en dansk undersøgelse, hvorfor det ikke er givet, at resultatet 

direkte kan overføres til danske selskaber, ligesom undersøgelsen ikke siger noget om 

fordelen ved en dominerende ejer. Det kunne jo eksempelvis godt være, at den 

dominerende ejer, der påtog sig agentomkostningen at overvåge den administrerende 

direktør, godt nok tog sig en præmie herfor, men at denne var mindre end alternativet, 

nemlig ingen eller reduceret overvågning. Men undersøgelsen understreger i hvert fald, 

at corporate governance også bør tage type 2 agentproblemet alvorligt. 

 

5.3 Bestyrelsens dobbeltrolle som agent og principal 

Danske aktieselskaber skal i henhold til selskabsloven have en bestyrelse (eller 

tilsynsråd), hvis rolle er at agere principal over for direktøren på vegne af aktionærerne, 

dvs. bestyrelsen er en agent hyret af aktionærerne til at være principal i forhold til 

direktionen. Bestyrelsen er således agent og principal på samme tid. Denne dobbeltrolle 

som agent for aktionærerne og principal for direktøren giver naturligt bestyrelsen en 

vigtig rolle og et stort fokus i hele corporate governance problematikken. For hvordan 

kan man være sikker på, at bestyrelsen varetager deres opgave ordentligt og i 

aktionærenes interesse? Bestyrelsens rolle vil senere i opgaven blive nærmere 

behandlet, hvorfor der i nærværende afsnit ikke vil blive gået yderligere i dybden 

hermed, blot skal det konstateres, at der også er et strukturelt agentproblem med 

bestyrelsen. 
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6. Governance mekanismer 
 

I forrige afsnit blev nogle af de teoretiske og praktiske udfordringer, som corporate governance 

beskæftiger sig med belyst. I dette afsnit vil fokus være rettet mod nogle af de løsningsmodeller, 

som er opstået eller er designet til at afhjælpe agentproblemet. Deres relevans i forhold til en 

dansk kontekst vil også blive diskuteret. Fokus vil især være på bestyrelsens rolle, hvor 

empiriske resultater vil blive inddraget i et critical review samt diskussion om governance-

mekanismens relevans og betydning i forhold til virksomhedens performance og dermed 

aktionærens (økonomiske) interesse.  

 

Der findes ikke en kontrolmekanisme, som alene kan siges at være corporate 

governance, men i samspil med hinanden udgør de forskellige mekanismer den samlede 

corporate governance, som illustreret nedenfor.  

 

 

 

Bestyrelser 

Lovgivning 

Dominerend
e ejere 

Moral Revisor 

M&A 

Aktivt 
marked for 

CEO's 

Corporate 
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6.1 De bløde mekanismer 

Corporate governance kan ikke reduceres til enkelte afgrænsede tiltag. I dette afsnit vil 

nogle af de bløde og menneskelige mekanismer blive belyst. Disse områder er ikke 

nogle aktionæren har direkte indflydelse på, hvorfor det er svært at ændre eller gøre 

noget ved. Alligevel spiller det en rolle. Af de bløde og mest simple corporate 

governance mekanismer eller grundregler kan moral nævnes. Moral er i en corporate 

governance optik et adfærdsregulerende regelsæt, der er iboende i agenten og sætter 

nogle grænser for, hvor store agentomkostninger, i relation til overvågning, der er 

nødvendige. De fleste mennesker har en vis moralsk standard, der afholder dem fra 

forskellige former for opportunistisk adfærd, men trods god moral hos mange 

mennesker er moral et imperfekt corporate governance system, der ikke i tilstrækkelig 

grad afværger de ovenfor anførte agentproblemer. (Thomsen 2008) 

 

I samme bløde ”genre” kan tillid og omdømme nævnes. Når dette kan ses som et 

governance system skyldes det, at de fleste direktører, der svigter den tillid de er blevet 

tildelt i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, vil få svært ved at få et nyt job eller 

beholde det nuværende for den sags skyld. Dette argument er ofte i den amerikanske 

litteratur blevet kaldt ”the market for managerial labour”
3
. Argumentet går på, at der 

både er udbud og efterspørgsel efter administrerende direktører, og på et effektivt 

marked vil de gode direktører få de bedste jobs, og hvis de ikke performer, vil de blive 

udskiftet med en ny og bedre direktør, der leverer den ønskede vare. At markedet ikke 

er perfekt og der ofte er store transaktionsomkostninger i form af gyldne håndtryk ved 

udskiftning af en administrerende direktør, er med til at undergrave værdien af dette 

argument. Det kan ligeledes være svært at se forskel på en administrerende direktør som 

en vare, da der ikke er en decideret varedeklaration på, og der som tidligere nævnt, er 

problemer med asymmetrisk information. Det gyldne håndtryk er i høj grad godt for 

direktøren, der herved bliver dyr at fyre, hvilket kan forestilles i nogle tilfælde at være 

med til at lade en direktør sidde i stillingen længere end, hvad bestyrelsen og 

aktionærerne ellers ville have tilladt. Dog kan gylde håndtryk i et vist omfang også ses 

som et ”hold kæft boljse” direktøren gives ved afskedigelsen. 

 

                                                      

3
 http://www.cgamedia.org/glossary/m.html 
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De bløde mekanismer er svære at kontrollere og justere, hvorfor de heller ikke tildeles 

nogen særlig opmærksomhed  i corporate governance litteraturen. Når de alligevel 

nævnes, skyldes det, at de spiller en rolle i kontraktteorien.  

Når der skal indgås en kontrakt med en agent, hvor bestemt adfærd belønnes, er det 

vigtigt at have et begreb om, hvordan disse bløde mekanismer virker. Kontraktteorien 

vil blive uddybet i afsnittet om ledelsens vederlag. 

 

6.2 Lovgivningen 

Lovgivningen kan ligesom de to ovennævnte mekanismer heller ikke styres direkte af 

virksomheden. Loven er ikke en blød værdi, men en objektiv størrelse, der selvfølgelig 

varierer i forskellige jurisdiktioner, men fælles er, at den sætter rammerne for nogle 

spilleregler, som selskaberne skal agere efter. Ligesom den giver en sanktionsmulighed, 

hvis spillereglerne ikke følges. Love løser ikke nødvendigvis udfordringer med høje 

lønninger til ledelsen, dovenskab, inkompetence og agentproblemer, som eksempelvis 

imperiebygning, der jo ikke er ulovligt. Men det er værd at hæfte sig ved, at 

lovgivningen er en vigtig del af corporate governance udviklingen verden over, ikke 

mindst i Danmark. Lovgivningen er i vid udstrækning politikernes mulighed for at 

influere på corporate governance forholdene. 

  

Ser vi på, hvordan de danske forhold er præget af lovgivningen, er det nødvendigt at 

skelne mellem hard law og soft law. Hard law er eksempelvis selskabsloven og 

årsregnskabsloven, som er med til at sætte nogle af rammebetingelserne for 

virksomheders udfoldelsesmuligheder og holde den centrale ledelse ansvarlig for deres 

forvaltning af selskabet. Soft law, som i Danmark først og fremmest udsendes af 

komiteen for god selskabsledelse, vil blive behandlet mere indgående senere i opgaven, 

hvorfor det her blot nævnes, at den er med til at sætte en dagsorden i forhold til, hvad de 

børsnoterede virksomheder skal forholde sig til og hvilke oplysninger de skal give til 

aktionærerne.  

 

Selskabsloven præger de danske selskaber direkte, der er f.eks. nogle tydelige 

erstatningsansvarsregler, der holder den øverste ledelse ansvarlige, ligesom loven også 

dikterer selskabets ledelsesstruktur, som er en afgørende faktor i corporate governance.   
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Ifølge dansk lovgivning
4
 skal kapitalselskaber ledes af en bestyrelse, der til at forestå 

den daglige drift skal ansætte en direktion. Der må ikke være sammenfald mellem 

direktionsmedlemmer og bestyrelsesformanden, men medlemmer af direktionen må dog 

godt være med i bestyrelsen som menige medlemmer. Herved er der ved lov sikret en 

vis adskillelse mellem den daglige leder af selskabet og det generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesorgan, som er med til at sikre en hvis uafhængighed mellem agent og 

principal. Selskabsloven tillader også danske selskaber en anden mulig ledelsesstruktur, 

hvor der i stedet for en bestyrelse udpeges et tilsynsråd, hvis opgave er at ansætte og 

afskedige direktionen samt føre tilsyn med denne. Men den overordnede strategiske 

ledelse varetages i denne model af direktionen. Denne ledelsesstuktur er dog ikke særlig 

udbredt, hvorfor der i resten af opgaven kun vil blive fokuseret på førstnævnte struktur 

med en bestyrelse som det øverste ledelsesorgan. 

 

Selskabsloven giver også en beskyttelse til minoritetsaktionærer
5
 (type 2 agentproblemer), loven 

har en bestemmelse om utilbørlige dispositioner, efter hvilken: ”medlemmer af kapitalselskabets 

ledelse ikke må disponere på en sådan måde, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe 

visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejere eller kapitalselskabets 

bekostning. (Noe Munck et al. 2010)   

 

Dansk lovgivning er således på flere områder en aktiv del af det danske corporate governance 

”set up”. Et andet reguleret aspekt er den lovpligtige revision, som vil blive behandlet i 

efterfølgende afsnit. 

 

6.3 Revisor 

Den uafhængige revisors revision af selskabets årsrapport kan også ses som en 

agentomkostning, der skal sikre, at investoren (ejeren) af virksomheden  kan stole på de 

oplysninger, som selskabet kommunikerer ud. 

 

Årsrapporten er en af virksomhedens vigtigste kommunikationskanaler i forhold til at 

videregive, især finansiel information, til selskabets aktionærer. Revision, som den 

kendes i dag, er opstået i slutningen af det 19. århundrede i takt med, at virksomhederne 

                                                      

4
 Selskabslovens § 111 

5
 Selskabslovens § 127 
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blev større, og selskabsejere ansatte profesionelle agenter til at drive deres selskab. 

Moderne revision har udviklet sig igennem det 20. århundrede i takt med, at der blev 

etableret børser, som har gjort informationsbehovet og asymmetrien i informationen 

mere kompleks. Revisor bidrager således til sikring af, at informationen mellem en 

principal og en agent udjævnes. På den måde mindskes usikkerheden omkring 

informationen, som kommer fra agenten til principalen via en uafhængig tredje part 

(Wallace, 1980). I den henseende er revision også en form for agentomkostning, som 

godt nok er lovpligtig for alle større virksomheder. 

 

Den agentteoretiske indgangsvinkel til forholdet mellem virksomhedsledelse og 

virksomhedsejere tillægger udelukkende asymmetrien i informationen mellem de 

modstridende interesser værdi i forhold til at beskrive revisor rolle som verificering og 

sikring af informationsniveauet mellem de to parter. I de nyeste anbefalinger fra 

Komiteen for god selskabsledelse er revisionsaspektet blevet tildelt væsentlig mere 

opmærksomhed end tidligere, hvorfor dette emne også vil blive behandlet i forbindelse 

med gennemgangen af anbefalingerne. Pointen er, at revisor også spiller en klar rolle i 

corporate governance, som led i monitoreringen af selskabets ledelse (direktionen). 

 

 

6.4 Bestyrelsen 

 

Dette afsnit vil beskæftige sig med bestyrelsens rolle set ud fra et corporate governance 

perspektiv. Bestyrelsen varetager forskellige funktioner, hvoraf af de primære i denne 

kontekst er monitorering af direktionen samt at være sparringspartner og ifølge dansk 

lovgivning, den ansvarlige part for en virksomheds overordnede strategiske linjer. 

 

Bestyrelsen i en virksomhed vælges af generalforsamlingen, som udgøres af 

virksomhedens samlede aktionærkreds. Bestyrelsen er altså ejernes repræsentant, der på 

disses vegne skal holde øje med virksomhedens ledelse, som en slags stedfortrædende 

principal, der overvåger agenten. I den agentteoretiske begrebsramme kan bestyrelsen 

ses som en agentomkostning, der betales af en større flok af mindre aktionærer, der til 

gengæld selv slipper for at overvåge agenten. Bestyrelser kan dog være mere eller 
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mindre kompetente og er ikke i sig selv en garant for god corporate governance - for 

hvad sikrer, at bestyrelsen ikke blot varetager egne interesser, eller udtrykt på anden vis, 

giver oprettelsen af bestyrelsen anledning til et nyt dilemma: ”who guard the 

guardians”? 

 

Men under alle omstændigheder er bestyrelsens rolle en af de vigtigste funktioner i 

forhold til den daglige udøvelse af aktivt ejerskab og corporate governance i mange 

store virksomheder. Men hvordan arbejder en bestyrelse, hvordan hyres og fyres et 

bestyrelsesmedlem, hvordan tiltrækker bestyrelser den bedste CEO, og hvordan sikrer 

de, at aktionærernes interesser bliver varetaget?  

 

At have en bestyrelse er fællesnævner for stort set alle børsnoterede selskaber, hvorfor 

bestyrelsers sammensætning og virksomheders performance er en kobling, som et større 

antal undersøgelser beskæftiger sig med. 

I nedenstående vil denne kobling mellem bestyrelsens sammensætning og 

virskomhedens performance undersøges nærmere ved et critical review. 

 

6.4.1 Antallet af bestyrelsesposter 

Der er foretaget en del undersøgelser af, hvordan bestyrelsessammensætninger er 

korreleret med virksomheders finansielle resultater. Der er dog ikke konsensus på 

området angående, hvorvidt en sådan kobling giver mening.  En af de ting, som har 

været undersøgt er, hvorledes antallet af bestyrelsesposter et bestyrelsesmedlem 

besidder påvirker virksomheders performance. Umiddelbart synes det logisk, at et 

fortravlet medlem, alt andet lige, vil have mindre tid til sit bestyrelsesarbejde og derved 

potentielt udøve et dårligere hverv. Men hvis vi ser på litteraturen er der forskellige bud 

på hvordan dette påvirker.  

 

Nærværende afsnit vil på baggrund af fem forskingsstudier, der isoleret har beskæftiget 

sig med antallet af bestyrelsesmedlemmer og virksomheders perfomance, forsøge at 

give et bud på, hvor vigtig en corporate governance faktor dette er. 
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Et af de ældre studier på området: Fama og Jensen (1983) argumenterer for, at markedet 

for uafhængige
6
 bestyrelsesmedlemmer er en vigtig kilde og et vigtigt incitament, der er 

medvirkende til at nogle vælger at blive specialiseret i monitorering af direktioner. En 

del af pointen er her, at det således er nødvendigt med flere bestyrelsesposter for at blive 

virkelig dygtig til dette hverv. Studiet fastlår dog ikke endsidigt, at det er en fordel at 

have mange bestyrelsposter på samme tid. 

I forlængelse af denne pointe er der foretaget flere forskellige undersøgelser, der viser 

en positiv sammenhæng mellem bestyrelsesmedlemmers poster og de virksomheders 

performance, som de har poster i. (Yermack 2004). En af pointerne i dette studie er, at 

antallet af bestyrelsesposter siger noget om bestyrelsesmedlemmets kvalitet og 

omdømme, jo flere poster jo bedre kvalitet og omdømme. (Shivdasini 1993) 

 

Dog findes der også adskillige undersøgelser, der påviser en negativ korrelation mellem 

antallet af bestyrelsesposter, og hvor effektiv en monitorering man kan foretage af 

direktionen. Eksempelvis fandt Core, Holthausen og Larker (1999), at travle bestyrelser 

defineret som bestyrelser hvor de uafhængige bestyrelsesmedlemmer har et større antal 

bestyrelsesposter, i gennemsnit giver større og bedre lønpakker til CEO’en end mindre 

travle bestyrelser. Dette fremhæves i undersøgelsen som noget negativt, men man kunne 

anlægge synspunktet, at det skyldes, at de formår at tiltrække de bedste kandidater, som 

også er de dyreste. 

 

Elizer M. Fich et al. (2006) påviser i en undersøgelse baseret på forbes 500 liste over de 

største virksomheder, at selskaber med uafhængige bestyrelsesmedlemmer, der har 

under tre øvrige bestyrelsesposter performer bedre målt på ”market to book value” samt 

return on assets end de selskaber med travle bestyrelser, hvor de uafhængige 

medlemmer har tre eller flere bestyrelsesposter. I samme undersøgelse fremhæves også, 

at bestyrelser, hvor hovedparten af de uafhængige bestyrelsesmedlemmer er ”travle”, 

har mindre tilbøjelighed til at fyre CEO’en som følge af dårlig performance, vurderet 

som virksomhedens industribenchmark.  

                                                      

6
 Uafhængige skal i denne kontekst forstås som, bestyrelsesmedlemmer der ikke er en del af 

virksomheden. Ordvalget betyder ikke , at de lever op til de kriterier der i dag stilles til at være 

uafhængig. 
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Samlet set peger de nyere undersøgelser altså i retning af, at man som aktionær er bedre 

tjent med bestyrelsesmedlemmer, der ikke besidder mere end 3 øvrige bestyrelsesposter 

på samme tid.  

 

6.4.2 Bestyrelsens diversitet 

 

Det er ikke kun antallet af det enkelte bestyrelsesmedlems poster, der er forsøgt linket 

til virksomhedens performance, også sammensætningen og diversiteten i bestyrelsen er 

der foretaget undersøgelser af. På dette område er der oven i købet foretaget en større 

dansk undersøgelse af professor Caspar Rose (2007). Konklusionen i denne un-

dersøgelse lyder som følger: 

Contrary to a number of other studies, this article does not find any significant link be-

tween firm performance as measured by Tobin’s Q and female board representation. 

This is also the case for board members’ educational background as well as the propor-

tion of foreigners. It is argued that board members with an unconventional background 

are socialised unconsciously adopting the ideas of the majority of conventional board 

members, which entails that a potential performance effect does not materialise.(Rose 

2007) 

  

Som det nævnes i konklusionen har andre undersøgelser nået frem til det modsatte 

resultat. Trods utvetydigheden er især spørgsmålet om kvindelig repræsentation noget 

der har fyldt i den hjemlige politiske debat, hvilket bl.a. har ført til vedtagelsen af den 

såkaldte danske model i folketinget: 

 ”Den nye lov pålægger alle statslige institutioner og de 1.100 største børsnoterede 

virksomheder at opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i deres 

bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer.” (Politikken 14. december 2012) 

Det er godt nok op til virksomhederne selv at opstille måltallet, men med loven 

etableres et naturligt fokus på området.  
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6.5 Aktiebaseret vederlag 

 

Et af de governance-områder, der i pressen har været udsat for særlig opmærksomhed, 

er lønpakken, som tildeles til ledelsesgruppen i større virksomheder. I et agentteoretisk 

perspektiv kan lønpakken være med til at skabe interessesammenfald mellem agent og 

principal, idet en lønpakke i teorien kan konstrueres således, at agenten kun beriges, når 

principalen også bliver rigere.  

 

I dette afsnit vil nogle af de teoretiske overvejelser omkring lønpakken belyses. Især de 

to retninger kontraktteori henholdsvis ”managerial powerview” vil blive vurderet. De to 

teoretiske retninger vil blive søgt underbygget af især Martin J. Canyons undersøgelse 

af lønnen til CEO’s samt nogle tænkte eksempler, der illlustrer områdets kompleksitet. 

 

I kontraktteorien, inden for det snævre område, der hedder ledelsens aflønning, er 

kontrakten en måde at minimere agentomkostningerne via den rette aftale og de rette 

incitamenter. I dette perspektiv vil virksomheden forsøge at udfærdige en kontrakt, der 

på bedst mulig vis tjener aktionærenes interesse. Eller udtrykt på anden vis: 

 

an efficient (or optimal) contract is one “that maximizes the net expected economic 

value to shareholders after transaction costs (such as contracting costs) and payments 

to employees. (Core, J., Guay, W., & Larcker, D. 2003.)  

 

En anden teoretisk retning er “the managerial power view”, som går på, at CEO’en har 

så meget indflydelse og magt, at han i en vis udstrækning selv bestemmer sin løn, og 

derfor gennem tiden har fået tildelt sig lønninger, der er mange gange større end 

gennemsnitslønnen i selskabet. (Martin J. Canyon 2006) 

 

Lønpakken en CEO tilbydes tjener forskellige formål. Først og fremmest skal 

virksomheden være i stand til at tiltrække den rette kandidat med en konkurrencedygtig 

løn. Dernæst skal virksomheden også kunne fastholde kandidaten, hvilket lønnen og 

øvrige personalegoder vil være medvirkende til. Det sidste element handler om at 

motivere kandidaten på den rette måde, og dette vil i praksis ofte betyde en 

incitamentsaflønning. (Martin J. Canyon 2006)  
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Incitamentsaflønningen er den variable del af lønpakken, som ofte er aktiebaseret. Dette 

skal sikre, at lederen har samme interesse som ejerne. Den mest udbredte metode i 

denne henseende er tildelingen af optioner, der giver modtageren ret til at købe aktier til 

en forudbestemt kurs på et givent tidspunkt i fremtiden. Formålet med tildelingen af 

optioner er at styrke skabelsen af ”shareholder value” ved at tilrette ledelsens fokus til at 

være mere aktionærorienteret. (Møller et. al. 2004) 

 

Der er forskellige årsager til, at netop den aktiebaseret aflønning, og herunder 

optionsaflønningen har vundet indpas som det instrument, der skal forene interesserne 

og motivere direktøren på den rette måde. Det kan være en yderst vanskelig opgave at 

bedømme, hvor godt et job en direktør har udført. Når man indgår en 

incitamentskontrakt, kan man let skabe uønskede konsekvenser, et eksempel kunne 

være: 

 

”Direktør fik løn beregnet ud fra forrentning af investeret kapital. 

Problem: Direktøren solgte ejendomme og leasede dem tilbage på betingelser, der 

gjorde arrangementet til en dårlig forretning for selskabet. Men balancen faldt, og 

forrentningen af egenkapitalen steg.”
7
 

 

Ved at lade aktiekursen være parameter for lønnens størrelse undgår man nogle af de 

uforudsete uhensigtsmæssigheder, som øvrige incitamentsaftaler kan medføre. Ved et 

effektivt marked er det pludselig alle potentielle investorer, der bedømmer indsatsen, 

som jo teoretisk set er en vurdering af de fremtidige nettopengestrømme, hvorfor også 

argumenter som, at optionsprogrammer fører til kortsigtet tankegang ikke er teoretisk 

konsistente, idet også optionsprogrammers værdi afgøres af virksomhedens evne til at 

skabe fremtidige pengestrømme. Hvis en CEO således realiserede kortsigtede gevinster 

på bekostning af det lange sigt, ville dette med stor sandsynlighed afspejles i 

aktiekursen, i hvert fald under forudsætningen om et effektivt marked. 

 

                                                      

7
 Eksemplet er taget fra Møller et al. 2008, side 206 
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Nogle af de teoretiske konsekvenser ved den aktiebaserede aflønning, som bl.a. er 

påpeget af Møller et. al. (2008) er, at selvom direktøren ofte anses som værende mere 

risikoavers end investorerne, forstået på den måde, at en direktør uden 

incitamentsaflønning eksempelvis vil være tilbøjelig til at undlade at foretage en 

investering, der med 50 % sandsynlighed vil femdoble egenkapitalen og med 50 % 

sandsynlighed vil tabe egenkapitalen. De fleste aktionærer med en veldiversificeret 

portefølje må forventes at synes, en sådan investering skal foretages, mens direktørens 

valg ser anderledes ud. Med 50 % sandsynlighed vil han være i overhængende fare for 

at miste sit job som følge af tabet af egenkapitalen, og med 50 % sandsynlighed vil han 

få et klap på skulderen, hvis investeringen går godt. Optioner har den effekt, at upsiden 

er større en den potentielle downside, hvilket bevirker, at ledelsen ikke taber noget ved 

et negativt udfald, og som følge heraf tilskynder til at være mere risikovillig. Det er dog 

en vanskelig opgave at styre en leders risikopræferencer på den måde, da 

optionsaflønning både kan reducere og øge risikovilligheden hos den øverste leder, især 

når det er væsentlige beløb der er tale om. Dette er eksemplificeret godt af Møller et al. 

(2008): 

 

Betragt et simpelt eksempel, hvor et selskabs aktier ligger i kurs 100, og hvor 

direktionen får optioner med 5 års løbetid og en excercise på 125. Det vil sandsynligvis 

øge ledelsens risikovillighed. Antag nu, at der kort tid herefter indtræffer et opsving på 

aktiemarkederne generelt og et endnu større opsving på kursen for det pågældende 

selskabs aktier, således at kursen f.eks. bliver 250. I den situation er optionerne så 

meget ”in the money”, at øget risiko næppe øger optionernes markedsværdi væsentligt. 

… I den situation vil ledelsen sandsynligvis blive endnu mere risikoavers, end den ville 

være, såfremt den kun var på fast løn.
8
  

 

Omvendt kan indføres, at var situationen den omvendte, og aktierne var styrtdykket i 

værdi, ville ledelsen have incitament til at foretage meget risikofyldte investeringer med 

en negativ NPV-værdi, da ledelsen ikke påvirkes af en downside, men kun vinder ved 

en upside. 

 

                                                      

8
 Møller et. al. 2008, side 216 
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Det er altså svært at detailstyre incitamenter og deres effekter på en ledelses 

risikovillighed og ageren på baggrund heraf. Trods dette er der tendens til, at den 

aktiebaserede andel af lønnen de sidste 20 år har udgjort en voksende del af lønnen. 

(Martin J. Conyon, 2006)  

 

6.6 Bestyrelsens aflønning 

Et område der er mindre omdiskuteret er bestyrelsens aflønning, men dette er også et 

område, som er værd at tildele opmærksomhed. Hvordan påvirkes bestyrelsens indsats 

af deres aflønning? Vil de gøre et bedre stykke arbejde som overvågende og rådgivende 

enhed, hvis deres løn er afhængig heraf end hvis de får et fast honorar? Yermack (2004) 

påviser, at i USA er andelen af egenkapitalbaseret aflønning stigende hos 

bestyrelsesmedlemmer. Dette synes altså at være tendensen, som må formodes også 

ummidelbart at gøre sig gældende herhjemme. En af årsagerne til at området har fået 

mindre opmærksomhed end direktionens aflønning kan være, at bestyrelsen historisk er 

set som aktionærernes forlængede arm, og der i mange tilfælde også er sammenfald 

mellem storaktionær og bestyrelsesposter, hvilket medvirker til, at det ikke har været 

nødvendigt at skabe incitamenter, da de i forvejen har eksisteret. Dog ser vi mange 

såkaldte professionelle bestyrelsesmedlemmer, som besidder besidder adskillige 

bestyrelsesposter. For denne gruppe vil det være en naturlig antagelse, at samme 

incitamentstruktur, som anses gavlig for direktionen, også gælder bestyrelsen. 

Diskussionen om bestyrelsens aflønning vil blive genoptaget i afsnittet om komiteen for 

god selskabsedelses anbefalinger, og vil derfor ikke få mere plads i dette afsnit. 

 

 

6.7 Markedet som kontrolmekanisme 

 

Markedet som kontrolmekanisme kan spille en vigtig rolle i forhold til at sikre optimal 

udnyttelse af en virksomheds ressourcer. En virksomheds værdi, er teoretisk set, højest 

hos den optimale ejer, da han forstår at udnytte potentialet bedst muligt eller kan 

udnytte nogle synergier, som stordriftsfordele, der udmøntes i konkrete ”cost savings” 

(J. Fred Weston et. al 2004).  
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Når eksempelvis kapitalfonde eller øvrige ikke strategiske købere kan profitere på 

virksomhedshandler, er det åbenlyst at se på, om det skyldes det klassiske agent 

problem, at når ejerskabet bliver for diffust, og principalen derved bliver svag, yder 

ledelsen ikke et optimalt job (målt som aktionær afkast).  

 

Når aktionæren eksemplevis er en kunde hos et pensionsselskab og ikke aner, han er 

medejer af selskabet, hvad  hindrer så kontrollanten af selskabet i at udnytte det til egen 

fordel eller give for høje lønninger til personalet og undlade at foretage mulige 

rationaliseringer. Et af svarene kan være, at hvis han ikke passer sit job bliver 

virksomheden opkøbt af en dominerende ejer, som udskifter ledelsen med en ny og 

mere motiveret direktion.  

 

Argumentet om ”dårligt lederskab” står næppe alene, da eksempelvis kapitalstrukturen 

ofte spiller en væsentlig rolle i denne type af opkøb, og det står i stærk kontrast til, 

hvordan kapitalfonde rent faktisk bærer sig ad ved opkøb af virksomheder, da netop den 

eksisterende ledelse, sædvanligvis forbliver en del af virksomheden efter opkøbet. Der 

synes altså at være andre grunde end en inkompetent ledelse, der retfærdiggør køb og 

salg af virksomheder, og som kan være værdiskabende for target virksomhedens 

aktionærer. Dog betyder kapitalfondes eksistensberettigelse om et manglende udnyttet 

potentiale i visse virksomheder. 
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Nedenfor er vist en model af den cyklus og corporate governance udvikling, som 

virksomheder oplever i takt med at de vokser i størrelse
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste virksomheder går fra samme ejer og CEO til diversificeret ejerskab, som 

illustreret . I origo (0,0) er der sammenfald mellem ejer og CEO. I dette punkt går 

CEO’en meget op i virksomheden, han vil virksomhedens bedste og ofte er 

virksomhedens risikoprofil tæt knyttet til hans personlige risiko, da hele hans formue 

typisk vil være investeret i virksomheden. Dvs. ejeren bærer både markedsrisikoen og 

den virksomhedsspecifikke risiko. På dette stadie vil virksomheden være en 

enkeltmandsejet virksomhed. 

 

I takt med at virksomhedens størrelse vokser, vokser også behovet for kapital. I det 

øjeblik hvor virksomhedens aktier optages til handel på et reguleret marked opstår også 

behovet for bestyrelsen som en overvågende enhed og tillidsskabende enhed i forhold til 

eksterne investorer, der ikke har et indgående kendskab til virksomheden og 

driftsherren.  

 

Når virksomheden når til det stadie, som er illustreret til højre i figuren, er 

virksomhedens CEO ikke længere ejer af virksomheden. Ejerskabet er bredt 

diversificeret, og den enkelte aktionærs ejerskab er indirekte, idet aktionæren fx er gået 

til en finansiel rådgiver, der via en institutionel investor har købt sig ind i en pulje af 

                                                      

9
 Modellen er egen tilvirkning på baggrund af en forelæsning foretaget af professor William Pounds jf. 

http://www.youtube.com/watch?v=PC_acEzfL9Q  

D
iv

er
si

te
t 

i 
ej

er
sk

ab
 

Adgang til kapital 

Aktionær 

 

Finansiel rådgiver 

 

Institutionel investor 

 

Porteføljemanager 

 

Bestyrelse 

CEO 

IPO 

Kontrol 

sælges 

http://www.youtube.com/watch?v=PC_acEzfL9Q


32 

 

aktier, der administreres af en porteføljemanager. I denne situation ved aktionæren 

måske ikke at han er medejer af det specifikke selskab. For at eliminere risiko har ejeren 

et større antal aktier i sin portefølje, hvilket reducerer den totale risiko, da der kun er 

markedsrisikoen tilbage, hvilket igen, alt andet lige, berettiger et lavere afkast til 

aktionæren, hvorfor kapitalen er billigere, set fra selskabets synspunkt. (Ross et. al 

2008, ch. 13) 

 

I denne forstand er det diversificerede ejerskab en fordel for virksomheden, idet 

strukturen giver adgang til billigere kapital end ved en enkelt dominerende ejer, der vil 

kræve et større afkast, idet risikoen også er større, da den virksomhedsspecifikke risiko 

ikke er diversificeret væk. Bagsiden af medaljen er til gengæld, at ejerskabet bliver 

meget diffust, og der opstår, hvad der kan betegnes som et inaktivt ejerskab. Der er 

ingen direkte ejer, hvis personlige engagement er bundet op på virksomheden. I denne 

fase kan et eller flere af de tidligere omtalte agentproblemer blomstre, hvorfor private 

equity fonde kan kapitalisere på at købe virksomheden tilbage fra markedet og drive 

virksomheden bedre med aktivt ejerskab. Når virksomheden er optimeret, sælges den 

tilbage til offentligheden. Denne bevægelse er dynamisk, idet et voksende antal 

aktionærer igen vil føre til inaktivt ejerskab og mangelfuld udnyttelse af ressourcerne 

under forvaltning. 

 

Samlet set kaldes dette for: “The market for corporate control”. I lovgivningen er der en 

erkendelse af den værdi, der ligger i denne mekanisme, idet generalforsamlingen kan 

vedtage, at selskabets centrale ledelsesorgan skal  indhente godkendelse, inden 

eventuelle hindringer af et købstilbud foretages (SL § 339). 

 

Et andet aspekt af markedet som kontrol mekanisme, der også bør nævnes i en corporate 

governance sammenhæng, er aktionærens mulighed  og ret til frit at sælge sine aktier, 

hvis ønsket. Dette kan forekomme som en banalitet eller selvfølge, men er en afgørende 

rettighed, og for mindre aktionærer den nemmeste måde at vise sin utilfredshed med 

selskabets ledelse.   

 

6.8 Delkonklusion 

 

Corporate governance er et bredt emne, der har berøringsflader i forskellige fag og 

videnskaber, herunder kunne jura, økonomi og revision alle nævnes. Det klassiske og 

mest omtalte problem  i corporate governance er agentproblemet, som har rod i 
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separationen mellem ejerskab og kontrol med virksomheden, og som bl.a. beskæftiger 

sig med spørgsmål som, hvordan sikres at ledelsen handler i aktionærenes interesse i 

stedet for at fokusere på høj vækst, stor omsætning eller anden form for ”empire 

building”, der ikke nødvendigvis er i aktionærens interesse. Der findes også et 

agentproblem i forhold til minoritetsaktionærer og den dominerende aktionær, dette er 

en problemstilling, der har fået mindre opmærksomhed, da problemstillingen ikke er så 

udpræget i de angelsaksiske lande, hvor meget af corporate governance litteraturen 

stammer fra. 

 

Ser vi på de instanser og mekanismer, der i særlig grad er medvirkende til at reducere 

problemet, er lovgivningen og bestyrelsen nogle af de mest dominerende områder inden 

for de regulerede løsninger. Lovgivningen er bl.a. med til at sikre en vis åbenhed fra 

selskabets side i form af en årsrapport, aktionærrettigheder og ansvarsbestemmelser, 

pålagt det centrale ledelsesorgan. Analogt sikrer loven i Danmark også en uafhængighed 

mellem bestyrelse og direktion, hvilket jo naturligt begrænser omfanget af den danske 

debat om uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Ligesom loven også sikrer aktionærerne 

rettigheder i forhold til godkendelsesprocedurer på generalforsamlingen.   

 

Bestyrelsen har en hovedrolle i corporate governance, og der er foretaget mange studier, 

der forsøger at linke objektive kriterier for en bestyrelses sammensætning og 

virksomheders finansielle performance. Der synes ikke at være et entydigt resultat, da 

forskellige undersøgelser har modsatrettede konklusioner. Dog tyder det på, at såkaldte 

fortravlede bestyrelsesmedlemmer giver CEO’en bedre løn og er langsommere til at 

afskedige en dårligt performende ledelse. 

 

Vederlagsstrukturen, som fastsættes af bestyrelsen, er også en vigtig governance 

mekanisme, der dog ikke er uproblematisk at strikke korrekt sammen. For hver gang et 

incitament opsættes, kan det meget vel have nogle uforudsete følger, der ikke 

understøtter det ønskede mål. Alligevel er det normen, at en del af en topleders løn 

består af egenkapitalbaserede finansielle instrumenter, med den underliggende logik at 

agenten belønnes, når aktionærerne også tilføres værdi. Den almindelige faste løn må 

dog heller ikke glemmes, da den i sig selv også udgør et stærkt incitament. De fleste 
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administrerende direktører får jo en høj løn, som de de vil miste hvis de fyres som følge 

af dårlig performance. 

 

Corporate governance som begreb dækker altså over de objektive ledelsessystemer, der 

kan være med til at sikre en effektiv og gennemsigtig ledelse af virksomheder. En stor 

del af fokus er rettet mod bestyrelsen, direktionen og generalforsamling, da samspillet 

imellem disse i høj grad er omdrejningspunktet for corporate governance. 

 

Herudover kan der opstilles 3 hovedområder, som corporate governance især påvirkes 

af og udvikles igennem: Disse er Regulering ved lov, herunder også revisors rolle; 

markedets frie kræfter, som i længden ikke tillader ineffektivitet; og endeligt den ”soft 

law” som er dagsordensættende i forhold til, hvordan virksomheder skal rapportere om 

deres corporate governanceforhold. 

 

 

7. Corporate governance i Danmark 

Dansk corporate governance, som vi kender det i dag, er influeret af en række 

parametre. Et globalt erhvervsliv med internationalt orienterede virksomheder, medfører 

en vis påvirkning fra udlandet, idet såvel danske politikere som aktionærer og 

bestyrelsesmedlemmer skeler til f.eks. England, USA og Tyskland, hvor der jo også 

findes en række corporate governance codes. Men en af det mest markante udløsere af 

den corporate governance bevægelse, der har været i Danmark siden starten af 

1990’erne er ”Nordisk Fjer skandalen”. Når der sker en skandale af den størrelse, opstår 

de naturlige spørgsmål, hvordan kunne det gå så galt? Hvem skal holdes ansvarlig, og 

kunne man have forhindret det? Svarene på disse spørgsmål har ført til flere konkrete 

lovændringer, og på den måde har Nordisk Fjer i høj grad præget tænkningen omkring 

dansk corporate governance. 

  

 

7.1Nordisk fjer casen 

Historien 

Nordisk fjer er historien om et gammelt og velrenommeret dansk selskab, der med flere 

forfejlede ekspansionsplaner i udlandet, herunder i USA, endte med at blive en af 

danmarkshistoriens mest bemærkelsesværdige erhvervsskandaler. I årene op til 
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konkursen havde selskabet et regnskabsmæssigt overskud og stigende omsætning år for 

år. 

 

Den 5. marts 1991 erklæres »Nordisk Fjerfabrik Holding A/S« konkurs. Det sker mindre end tre 

uger før virksomhedens 90 års jubilæum. Bag den pæne facade skjulte sig fiktive handler med 

varer og produktionsudstyr, forfalskede regnskaber og fondsbørsmeddelelser... 

(http://www.penge2.dk/investor/nordisk-fjer.aspx) 

 

Først i 2002 blev det sidste af konkursboet afviklet. Kreditorernes samlede 

tilgodehavende blev i denne forbindelse opgjort til 3 milliarder kroner, mens 

aktionærerne mistede hen ved 1 milliard kroner (Politikken, 23/10-2013). 

 

Nordisk Fjer var i årene op til skandalen  ledet af Johannes Petersen, en karismatisk og 

stærk leder, der i egenskab af bestyrelsesformand og direktør, igennem en årrække, og i 

samarbejde med en lille sluttet kreds, formåede at dække et stigende driftsunderskud i 

millionklassen ved bl.a. at foretage et stort omfang af interne handler, hvor de samme 

dun blev solgt i flere lande til gruppens søsterselskaber til en hele tiden stigende værdi, 

uden nogensinde at ligge på lager noget sted. Således fremgik lavkvalitetsdun, efter et 

større antal interne handler, til sidst i regnskabet som  ædeldun af fineste kvalitet og 

med en værdi, der oversteg den faktiske værdi mange gange. 

 

Skandalen var altså i høj grad præget af regnskabsmanipulation og anden form for 

misinformation, som omverdenen  ikke formåede at gennemskue før det var for sent. 

Hverken lovgivning, aktionærer, bestyrelse eller revisorer har i denne henseende 

fungeret som en effektiv corporate governance mekanisme. Bankerne kan også siges, at 

have fejlet i deres långivning og kreditvurdering af Nordisk Fjer. 

 

Når Nordisk Fjer casen er interessant i et corporate governance perspektiv, skyldes det 

bl.a. at sagen, i en dansk kontekst, nok er den sag, der har været anledning til flest 

lovgivningsmæssige tiltag af ”corporate governance karakter”.       

 

Grundet skandalens omfang blev der gået i dybden med, hvordan svindlen kunne få lov 

at få et så massivt omfang, som tilfældet var. Nogle af de objektive corporate 

governance relaterede punkter, som kan  peges på i denne henseende er det faktum, at 

Johannes Petersen både var fungerende bestyrelsesformand og administrerende direktør 

på samme tid. Dette gav ham muligheden for at tilsidesætte interne kontroller i 

virksomheden og styre informationsflowet med  hård hånd, samt egenrådigt at handle på 

sine ideer og foretage foranstaltninger, der gjorde det sværere for omverdenen at 
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gennemskue svindlen. Som et eksempel herpå kan nævnes, at revisionsprotokollens 

kritiske bemærkninger kun var kendt af Johannes selv og aldrig blev forelagt de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, ligesom selskabet i de sidste seks år af dets levetid fik ændret 

regnskabsprincipperne talrige gange, og fik revisorerne udskiftet hele otte gange
10

. At 

dette kunne lade sig gøre, tyder også på, at den øvrige bestyrelse har været en svag 

bestyrelse, der ikke har haft fingeren på pulsen i forhold til hvad der foregik i 

virksomheden. 

 

I retroperspektiv kan det synes utroligt, at det kan lade sig gøre at finansiere et så stort 

underskud igennem flere år. At ingen internt i organisationen har formået at få 

sandheden frem, at der ikke har været en whistleblower. Men også at revisorer i flere år 

har forsynet regnskabet med underskrift uden forbehold, som omverdenen kunne 

forholde sig til. At banker i deres kreditvurdering ikke har været mere skeptiske eller at 

analytikere ikke tidligere har gennemskuet,  hvad lå bag væksten i omsætningen. 

 

7.1.2 Lovgivningsmæssige ændringer: 

 

I umiddelbar forlængelse af Nordisk Fjer skandalen blev selskabsloven (dengang 

aktieselskabsloven) ændret således, at det ikke længere var og er lovligt for 

aktieselskaber at have samme person til at varetage hvervet som bestyrelsesformand og 

administrerende direktør. Ligeledes blev der indført et krav om, at aktieselskaber skal 

have en forretningsorden. Formålet med en forretningsorden er at sikre, at arbejdet i 

bestyrelsen foregår hensigtsmæssigt, ligesom en overtrædelse heraf  kan få betydning 

ved bedømmelsen af, om bestyrelsesmedlemmer har handlet ansvarspådragende. 

(lærebog om selskabsret side 287) 

 

Der blev også foretaget ændringer i lovgivningen vedrørende revisors pligter: 

Eksempelvis blev det indført, at revisor som led i revisionen bør kontrollere, at 

revisionsprotokollen er fortløbende og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Herved kan det sikres, at alle sider er forelagt og godkendt af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

                                                      

10
 http://www.andrico.dk/Virksomheders%20regnskaber.pdf 
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Et andet simpelt tiltag, som kunne have ført til andre revisionskonklusioner i Nordisk 

Fjer, er kommunikationen mellem den afgåede revisor og den tiltrædende. Efter Nordisk 

Fjer konkursen blev det indført, at den tiltrædende revisor skal kontakte den afgående 

revisor og spørge ind til årsagen bag ophøret af samarbejdet (jf. Revisorloven § 18,2).  

 

 

7.2 Udenlandsk påvirkning på dansk corporate governance 

 

Næsten samtidig med konkursen af Nordisk Fjer udkom Cadbury-rapporten fra UK i 

1992, der også var et væsentligt indlæg i corporate governance debatten i flere 

europæiske lande. Cadbury-rapporten blev udarbejdet primært på baggrund af 

skandalerne i BCCI og Maxwell og ændrede debattens fokus til effektive 

kontrolmekanismer i forhold til ledelsen af selskaber. (Savas 2007, 

http://pure.au.dk/portal/files/1569/000155024-155024.pdf) Men også andre anbefalinger 

på området har præget den danske corporate governance, eksempelvis har OECD lavet 

nogle guidelines, som har influeret debatten herhjemme. 

 

 

 

8. Hvordan er corporate governance i DK anderledes end i udlandet? 

 

Når det giver mening at tale isoleret om corporate governance i Danmark skyldes det, at 

der er forskel på, hvordan corporate governance udmøntes i forskellige dele af verden. 

Dette skyldes bl.a. forskelle i virksomhedernes ejerstruktur, hvilket jo giver anledning 

til forskellige agentproblemer og derfor forskellige fokusområder, men også forskelle i 

eksempelvis lovgivningen og kulturen er med til at differentiere hvordan corporate 

governance virker i de forskellige dele af verden. I tabellen nedenfor er vist en oversigt 

over forskellige lande samt forskelle på udvalgte områder, der har indflydelse på, 

hvordan corporate governance udøves i de enkelte lande. Ved at forstå forskellen på 

corporate governance i de forskellige lande, tydeliggøres, hvad der er særegent for 

dansk corporate governance. 

 

 

 

http://pure.au.dk/portal/files/1569/000155024-155024.pdf
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 USA UK Japan Frankrig Tysklan

d 

Skandin

avien 

Aktionærbes

kyttelse 

Høj Høj Lav Medium Medium Medium 

Koncentratio

n af ejerskab 

Lav Lav Medium Medium Medium Høj 

Kendetegn 

ejere 

Institution

elle og 

Individer 

Institution

elle 

Krydsejerska

b  

Keiretsu 

Krydsejersk

ab 

Staten 

Banker 

Familier 

Familier 

Ledelsesstru

ktur 

Enstrenget Enstrenget Enstrenget Valgfri Tostreng

et 

Tostreng

et 

Medarbejder

e i 

bestyrelsen 

0 0 0 0 50 % 33 % 

Resultatafløn

ning 

++ + (+) (+) (+) (+) 

Bankens 

indflydelse 

- - + + ++ (+) 

 

Kilde: Thomsen 2008 

 

Som det ses at tabellen ovenfor skiller Danmark sig, sammen med de øvrige 

skandinaviske lande, ud på en række punkter. Et af de punkter, som kendetegner 

kontinental Europa inklusiv Danmark i forhold til de øvrige medtagne lande, er, at der 

er en svagere aktionærbeskyttelse end i USA og England, til gengæld er den stærkere 

end i Japan. Dette må bl.a. formodes at hænge sammen med ejerstrukturen, der i 

Danmark er præget af en høj ejerkoncentration, som igen skyldes, at der er mange 

familieejede virksomheder, hvilket i øvrigt også er kendetegnende ved de skandinaviske 

selskaber ifølge ovenstående oversigt. Det synes logisk at en stor diversitet i 

aktionærkredsen, som opleves i USA og England, medfører mange såkaldte ”svage 

aktionærer”, der har behov for eksempelvis lovgivningsmæssig beskyttelse af deres 
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rettigheder. Når skandinaviske virksomheder har været kendetegnet ved en høj 

ejerkoncentration virker det naturligt, at behovet for beskyttelse af aktionærrettigheder 

ikke har udgjort samme grundproblem som i de angelsaksiske lande. Den høje 

ejerkoncentration kunne dog give anledning til overvejelser omkring 

minoritetsaktionærers rettigheder. (Type 2 agentproblemet) 

 

I Japan har man den såkaldte keiretsu-struktur med et omfattende krydsejerskab 

virksomhederne imellem. Den japanske model er nok den, der adskiller sig mest fra de 

øvrige landes, og det kan i mange tilfælde være svært at afgøre hvem, der er den 

ultimative ejer i de japanske selskaber.  

 

Den forskel i bestyrelsens sammensætning, som en tostrenget ledelsesmodel kontra en 

enstrenget struktur giver, ændrer behovet for at fokusere på uafhængighed i bestyrelsen. 

Dette er et punkt, der i den amerikanske litteratur betyder meget, da bestyrelsens 

overvågningsopgave ikke i samme grad kan forventes, at varetages objektivt, idet 

omfang man overvåger sig selv. 

 

Den kontinentaleuropæiske tradition adskiller sig også fra den angelsaksiske og 

japanske, idet der i både Tyskland og Skandinavien er vedtaget ved lov, at der skal være 

medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Denne tilføjelse i loven kan nok i højere grad 

tilskrives stærke fagforeninger end et egentligt ønske fra aktionærernes side. I Danmark 

skal 1/3 af bestyrelsen udgøres af medarbejderrepræsentanter, det kan selvfølgelig 

diskuteres, om dette er fornuftigt, og hvorvidt det kan forventes, at 

medarbejderrepræsentanter er gode til at monitorere ledelsen eller virke som rådgivere? 

Eksempelvis kunne det forestilles, at medarbejderrepræsentanter ikke var enige i 

rationaliseringer, der medfører større fyringsrunder blandt personalet, men var med til at 

optimere ”the shareholder value”. Til gengæld er de jo med til at sikre en vigtig 

interessents interesse, nemlig medarbejdernes. Da medarbejderrepræsentationen er et 

kontinentaleuropæisk fænomen, har det ikke umiddelbart været muligt at finde nogle 

undersøgelser på området. Men ud fra en agent-principal analyse synes det åbenlyst, at 

medarbejdere og aktionærer har interessekonflikt i delingen af den værdi selskabet 
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genererer. På dette punkt synes den kontinental europæiske corporate governance at 

være mere stakeholder orienteret end den angelsaksiske.  

 

Endeligt adskiller især den engelske og amerikanske tradition sig fra den skandinaviske, 

når man ser på bankernes rolle i forhold til fremskaffelse af kapital. I Danmark spiller 

bankerne en væsentlig rolle som finansieringskilde, modsat eksempelvis USA, hvor 

børser er den dominerende finansieringskilde. Det betyder, at banken i en dansk 

kontekst typisk vil være en vigtig interessent, som selskabet ikke kan se bort fra, og som 

kan være med til at sætte dagsordenen i bestyrelseslokalet, forstået på den måde, at 

bankens kreditter kan være på bestemte betingelser, der eksempelvis ikke er forenelige 

med nye risikofyldte investeringer. 

 

Det sidste parameter, der fremgår af tabellen, er i hvor høj grad, der benyttes 

resultatorienteret aflønning. Dette gøres i alle lande inklusiv Danmark, men den danske 

brug af eksempelvis aktiebaseret vederlæggelse er mere beskeden og knap så stor en del 

af lønpakken som i USA. 

 

Ovennævnte forskelle giver anledning til, at fokus i corporate governance debatten også 

bør være forskellig. Det meste litteratur på området stammer fra USA, hvor fokus 

naturligt er indrettet efter de amerikanske forhold, hvilket ikke i alle henseender er 

hensigtsmæssigt i en dansk kontekst. Den danske debat har især været præget af 

Nørbyudvalgets (Komiteen for god selskabsledelse) anbefalinger til god 

selskabsledelse, som også er adopteret af fondsbørsen efter et ”comply or explain” 

princip, hvilket betyder, at børsnoterede selskaber skal forholde sig til komiteens 

anbefalinger og forklare, hvorfor de eventuelt ikke følger principperne. Disse 

anbefalinger og betydningen af comply or explain vil blive uddybet yderligere i afsnit 

10. 

 

En kort sammenfatning af hvad, der kendetegner dansk corporate governance, viser 

altså, at danske selskaber er præget af koncentreret ejerskab, hvorfor type 2 

agentproblemer, alt andet lige, vil være et mere fremtrædende agentproblem i Danmark 

end i USA og England. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt dette er et problem, 
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idet den dominerende ejer, som diskuteret i afsnit 5, reducerer type 1 agentproblemet, da 

den dominerende ejer har et stærkt incitament til at påtage sig den agentomkostning, der 

følger med i overvågningen af den daglige ledelse. 

 

Bestyrelserne i danske virksomheder er i højere grad uafhængige af den daglige ledelse 

end i USA, hvor der i mange tilfælde er sammenfald mellem bestyrelsesformand og den 

administrerende direktør. Dansk lovgivning lægger op til en tostrenget ledelsesstruktur, 

som medfører, at magtforholdet mellem bestyrelse og direktion i højere grad tilgodeser 

bestyrelsen end i den enstrengede struktur, hvor administrerende direktør og 

bestyrelsesformand kan være en og samme person, der oven i købet i mange tilfælde er 

med til at udpege de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvorfor netop debatten omkring 

uafhængige bestyrelsesmedlemmer er vigtig i disse corporate governance modeller. 

 

Hvorvidt det giver aktionærværdi, at der er medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen kan 

også diskuteres, da medarbejderrepræsentanterne ligesom politikere er valgt til at 

repræsentere nogle bestemte interesser i bestyrelsen, som ikke nødvendigvis skaber 

”shareholder value”. En medarbejderrepræsentant, der repræsenterer den 

gennemsnitlige medarbejder må formodes at være mere optaget af at sikre lønninger og 

arbejdsvilkår for de ”almindelige” medarbejdere end at skabe aktionærværdi. Dette 

rejser igen diskussionen om, hvorvidt corporate governance bør have et shareholder 

eller stakeholder perspektiv. 

 

Endeligt giver den relativt tunge bankindflydelse, som danske selskaber er underlagt, et 

naturligt større fokus på interessenter end i de lande, hvor finansieringen primært sker 

via børserne og aktionærerne. Bankindflydelsen betyder jo, at der er en væsentlig 

interessent, hvis interesser ikke kan ignoreres, især ikke i de økonomisk pressede 

selskaber, der ikke nemt kan optage nye lån. Således har bankerne i disse selskaber en 

væsentlig indflydelse på blandt andet, hvor risikovillige investeringer selskabet 

foretager. Långiver må, alt andet lige, forventes at være mere risikoavers end 

gennemsnitsaktionæren med en diversificeret portefølje, da långiver ikke får andel i en 

eventuel gevinst ved en risikabel investering, men tjener sit faste afkast (renten) så 

længe virksomheden er i stand til at servicere sin gæld. 
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9. Ejerstrukturen i C20 selskaberne 
 

For at få et dybere og mere faktuelt indblik i de danske forhold, er nedenfor gennemført 

en analyse af de danske C20 selskaber, hvor ejerstruktur og øvrige kendetegn er 

undersøgt på baggrund af de informationer, som selskaberne selv oplyser på deres 

hjemmesider. I tabellen nedenfor er selskaberne inddelt i 5 kategorier efter ejerforhold. 

Tabellen viser den største ejer og graden af diversitet i ejerskabet, forstået som, hvor 

stort et antal aktionærer den bestemmende indflydelse er delt ud på. Herudover er der i 

de tilfælde, hvor informationen er tilgængelig, angivet den andel af danske 

institutionelle ejere og andel af udenlandske ejere. Endeligt er der angivet, om der 

benyttes stemmeretsbegrænsninger ved anvendelse af en A/B aktiestruktur, der tillader 

ejere af A-aktier at have flere stemmer pr. aktier end ejere af B-aktier. 

 

Tabel: Overblik over C20 indeksets ejerforhold  

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Privatejet 

Den øverste kategori, hvori Coloplast er eneste selskab, dækker over selskaber ejet af 

enkelpersoner. Som det eneste af C20 selskaberne er Coloplast ejet hovedsagligt af en 

enkel person, Niels Peter Louis-Hansen. Herudover er ca. 7,8 % af aktierne ejet af 

danske institutionelle investorer og knap 1/3 af aktiebeholdningen er på udenlandske 

hænder. Ses bort fra hovedaktionærens store ejerandel, er selskabet således primært ejet 

af institutionelle investorer og udenlandske investorer. Det skal bemærkes, at grundet 

A/B-aktiestrukturen er der ikke symmetri mellem stemmerettigheder og ejerandel af 

kapitalen. Familien Louis-Hansen ejer tilsammen ca. 44 % af aktiekapitalen, men 

kontrollerer altså 68 % af stemmerne. Det må således forventes, at Niels Peter Louis-

Hansen har direkte indflydelse på bestyrelsens sammensætning, hvorfor det ikke er 

overraskende, at han er næstformand i bestyrelsen og herved er velinformeret om, hvad 

der diskuteres til bestyrelsesmøderne, da denne i vid udstrækning arbejder for ham. 

 

Fondsejet 

Den næste kategori, der dækker de fondsejede virksomheder, udgør 35 % af C20 

indekset hvis både A.P. Møller Mærsk A og B aktien medtages. Herudover er den 

dominerende ejer i Chr. Hansen Holding A/S og Danske Bank A/S også hver sin fond, 

vel at mærke ”Novo nordisk fonden” og ”A.P. Møller og hustru Chastine McKinney 

Møllers fond til almene formaal”, som i forvejen ejer Novo Nordisk samt Novozymes 

henholdsvis A.P. Møller Mærsk. De fondsejede virksomheder har altså en betydelig 

tyngde blandt de store virksomheder i dansk erhvervsliv.  

 

Nogle af de karakteristika som er særegen ved de fondsejede virksomheder, er, at der i 

alle tilfælde ejes så stor en del af stemmerettighederne, at der kan udøves bestemmende 

indflydelse. Med undtagelse af Lundbeck og WDH- aktien, er den bestemmende 

indflydelse yderligere sikret ved anvendelsen af A og B aktier, hvor A-aktier er behæftet 

med et større antal stemmerettigheder end B-aktien. Herved kan fonden eje en mindre 

del af aktiekapitalen, men stadig fastholde den bestemmende indflydelse.  
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Af de udestående aktier, som ikke ejes fondene er størstedelen ejet af udenlandske 

aktionærer. Hvorvidt dette er tilfældet med Mærsk-aktien, har det ikke været muligt at 

få vished omkring, da dette ikke oplyses af virksomheden selv. Men det er i høj grad et 

internationaliseret ejerskab, der præger de danske fondsejede virksomheder.  

 

I forhold til den corporate governance markedsmekanisme, som køb og salg af 

virksomheder udgør, er fondsejerskabet ikke gavnligt, idet ejerstrukturen har den effekt, 

at markedet for ”corporate control” sættes ud af spil, da det ikke er muligt at opkøbe 

disse selskaber i og med ejerskabet og kontrollen over virksomheden er sikret i 

fondenes fundats. Derfor sættes de tidligere beskrevne mekanismer på dette område ud 

af spil. 

 

Dominerende ejer 

Den næste kategori har det tilfælles, at de alle har en dominerende ejer, der ejer en 

væsentlig del af aktiekapitalen og herved har væsentlig indflydelse på virksomheden. I 

denne kategori er der kun en aktieklasse, hvilket skaber symmetri mellem ejerandel af 

aktiekapitalen og af stemmerrettigheder. I denne kategori er der 6 selskaber, men hvoraf 

to, som nævnt ovenfor har en fond, som dominerende ejer og et tredje selskab, nemlig 

Tryg, ejes af et SMBA, der på selskabets hjemmeside omtales som en fond, og som 

også har visse fondslignende karakteristika, som eksempelvis at donere penge til alment 

velgørende formål. Dog behandles selskabet eksempelvis skattemæssigt som et 

kapitalselskab
11

. Der er således ikke tale om en fond i juridisk forstand, hvorfor 

selskabet er medtaget i kategorien ”dominerende ejere”. Tryg skiller sig dog også 

markant ud på en anden måde med hensyn til ejerstrukturen, idet ejerskabet er 

medlemsbaseret. Det er således medlemmerne eller kunderne i Tryg, der vælger et 

repræsentantskab, som udpeger en bestyrelse, der er selskabets øverste ledelsesorgan, 

og som ansætter direktionen.  

 

Ejerskabet i de tre resterende virksomheder i denne kategori er domineret af Sampo 

henholdsvis Axcel.  

 

                                                      

11
 http://www.trygfonden.dk/Om-TrygFonden/Hvem-er-vi/TryghedsGruppen 
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Sampo, som er den dominerende ejer i Nordea og Topdanmark, har udspring i 

forsikringsbranchen, og den største ejer i Sampo er Solidium Oy med en ejerandel på 

14,6 %
12

. Solidium ejes 100%  af den finske stat. Axcel management A/S er den daglige 

ledelse i Axcel III kapitalfonden, der ejes af 43% af institutionelle investorer
13

.  

I denne kategori er det mindre entydigt hvem, der udøver bestemmende indflydelse, 

eller om man reelt kan tale om en ejer, der har tilstrækkelig magt til at udøve 

bestemmende indflydelse.  

 

Kategorien ”Dominerende ejere” er yderligere kendetegnet ved at have et udenlandsk 

ejerskab på omtrent 50 %. Der er altså tale om internationale virksomheder med en stor 

andel af ikke danske aktionærer. I denne kategori er det i højere grad end ved de to 

ovenstående uklart, i hvilken grad den dominerende ejer kan udøve aktivt ejerskab. I 

takt med at antallet af ejere øges, og ejerstrukturen kompliceres, stiger relevansen af 

type 1 agentproblemet, analogt daler relevansen af type 2 agentproblemet. 

 

Spredt ejerskab 

I gruppen med spredt ejerskab er der 6 virksomheder, som igen er underinddelt i en 

gruppe med virksomheder, der har aktionærer, som ejer mere end 5 %, og en gruppe 

hvor ingen enkeltstående aktionærer er angivet med ejerandele over 5%.  

 

Gruppen med spredt ejerskab udgør 30% af C20 indekset. I disse virksomheder er det i 

væsentlig grad det klassiske type 1 agent problem, der gør sig gældende, da det ikke er 

forventeligt, at en enkel aktionær kan opnå bestemmende indflydelse i bestyrelsen. I 

disse virksomheder er bestyrelsens rolle således mere afgørende for den enkelte 

”småaktionær”, da ingen dominerende ejer påtager sig agentomkostningerne ved at 

monitorere bestyrelsen og den øvrige ledelse. 

 

  

                                                      

12
 http://www.sampo.com/ir/shareholders 

13
 http://www.axcel.dk/fonde/axcel-iii.aspx 
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Betydningen af ejerforhold 

I en kort oversigt kan ejerskabet af de ovenfor undersøgte selskaber beskrives, som 

opsummeret i tabellen nedenfor: 

 

Ejer med bestemmende 

indflydelse 

Dominerende ejer Spredt ejerskab 

45% 25% 30% 

 

Samlet set kan udledes, at 9 af selskaberne, der handles på C20 indekset, svarende til 45 

%, har en ejer med bestemmende indflydelse. 5 selskaber svarende til 25%  har en 

dominerende ejer med en ejerandel på ca. 21-26%. Endelig har 6 selskaber, svarende til 

30 % et spredt ejerskab med enkelte aktionærer, der ejer over 5 % af aktierne i 4 af disse 

selskaber. Alle selskaberne har en høj grad af internationalisering i ejerskabet (baseret 

på de virksomheder, hvor dette er oplyst). 

 

9.1 Ejerforholdenes betydning for virksomhedens performance 

 

Sammenlignes ejerforholdene med selskabernes performance tyder nedenstående data 

på, at ejerforholdet har indflydelse på selskabernes resultater.  

 

Tabel: Ejerforhold og performance i de største ikke-finansielle virksomheder i perioden 

1995-2002: 

 

Ejerskab Spredt Familie Fond 

Egenkapitalafkast i 

% 

9,1 12,4 14,5 

Vækst i omsætning i 

% 

7,0 2,1 9,3 

Soliditet i % 50 56 54 

 

Kilde: Corporate governance i Danmark (2004) 
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De fondsejede selskaber har i den målte periode klaret sig bedst målt på 

egenkapitalafkast og vækst i omsætningen. De familieejede selskaber har den bedste 

soliditetsgrad og det næstbedste afkast på egenkapitalen, men en markant lavere vækst i 

omsætningen end de to øvrige kategorier. Dette kunne skyldes en større risikoaversion i 

forhold til nye investeringer, hvilket jo er naturligt da en dominerende ejer, som en 

familie er meget eksponeret, idet en stor del af formuen er bundet i selskabet. Dette 

understøtter pointen om type 2 agentproblemet, som omtalt i afsnit ”agent-

principalproblemet. 

Virksomheder med spredt ejerskab har det laveste egenkapitalafkast og den laveste 

soliditetsgrad. Den umiddelbare konklusion må således være, at i den målte periode har 

virksomheder med spredt ejerskab givet det dårligste afkast. Om dette skyldes, at 

agentomkostningerne er højere ved spredt ejerskab, grundet mindre direkte overvågning 

og rådgivning, kan ikke direkte konkluderes på denne baggrund, men det kunne være et 

bud på en forklaring, som er konsistent med teorien. Selskabernes gearing eller 

kapitalstruktur påvirker selvfølgelig også beregningen af disse nøgletal og kan også 

have indflydelse på udfaldet. 

 

I nedenstående tabel ses resultatet af en undersøgelse
14

 om danske selskaber, hvor 

udenlandske og danske analytikere blev spurgt, om de mente, at ejerstrukturen i danske 

selskaber er tilfredsstillende og gavnlige for selskaberne: 

 

Mener du, at selskabets ejerstruktur er tilfredsstillende, og den gavner selskabet? 

 

 

Ja Nej 

Danske analytikere 51% 49% 

Udenlandske analytikere 20% 80% 

 

Som det fremgår heraf, er de udenlandske analytikere i højere grad utilfredse med 

ejerstrukturen i dansk erhvervsliv end deres danske kollegaer. Set i lyset af den målte 

performance ovenfor, hvor både fonds- og familieejede virksomheder har klaret sig 

bedre end de med spredt ejerskab, giver dette synspunkt ikke økonomisk mening, set ud 

                                                      

14
 Kilde: Regi, GCI Mannov. Investor Relations undersøgelse (2004) 
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fra et shareholder value perspektiv. Omvendt, giver mange af fondene en del af det 

akkumulerede overskud tilbage til det danske samfund, hvilket kan være med til at gøre 

netop danske analytikere mere tilfredse. 

 

Hvorvidt den udenlandske del af ejerskabet ville være større, hvis ejerstrukturen var 

anderledes, er svært at gisne om. De udenlandske analytikeres holdning kan selvfølgelig 

skyldes, at de er bedre bekendt med modellen fra deres hjemland og har en præference 

for det kendte.  

 

Fonde 

Som det fremgår ovenfor synes de fondsejede selskaber at klare sig bedre end de to 

øvrige kategorier. Dette er i tråd med Thomsen og Rose (2004), der i en undersøgelse af 

de fondsejede selskaber konkluderede, at fondsejede selskaber har samme 

risikojusterede afkast, som øvrige børsnoterede selskaber, men at disse værdiansættes 

en smule højere. Forfatternes bud på årsagen hertil er, at fonden virker som garant for 

selskabets fortsatte overlevelse.  

 

Fondsejerskabet er primært et dansk fænomen og er mest udbredt i de største danske 

virksomheder. Fondsejerskabet udgør således en mindre procentdel, hvis samtlige 

børsnoterede selskaber tages i betragtning, men en betydelig del målt i værdi, da 

ejerformen ses blandt de største selskaber. Selve fondsstrukturen kan være kompleks at 

forstå for bl.a. udenlandske investorer, selvom intet tyder på, at disse fravælger de 

fondsejede selskaber, da alle de fondsejede selskaber har en stor udenlandsk ejerandel 

målt på de aktier, der er i frit flow. 

 

Spredt ejerskab og institutionelle investorer 

I en anden undersøgelse fra 2007, som dækker samtlige børsnoterede virksomheder i 

Danmark, foretaget af Danmarks statistik oplyses følgende fordeling af ejerforholdene 

til børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. 
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Det fremgår ikke af undersøgelsen om der er dominerende ejere eller spredt ejerskab, 

ligesom den omfatter aktier såvel som investeringsforeningsbeviser, hvilket skævvrider 

ejerfordelingen af virksomhederne en smule. For at få et bedre sammenligningsgrundlag 

og tilpasse data så de passer bedre til en undersøgelse af ejerstrukturen i dansk 

erhvervsliv, er der i nedenstående diagram en fordeling, hvor tallene er renset for 

investeringsforeningsbeviser. 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Danmarks statistik. 

 

Af diagrammet fremgår ejerskabet af danske børsnoterede virksomheder fordelt på 

sektor. Diagrammet viser, at størstedelen af dansk erhvervsliv med 31%  ejes af ikke 

finansielle virksomheder. 29 % af aktierne i de børsnoterede selskaber ejes af 

udenlandske aktionærer. 17%  ejes af de danske husholdninger. 13 % ejes af finansielle 

virksomheder, som ikke omfatter forsikrings -og pensionsselskaber. Disses ejerskab af 

danske børsnoterede aktier udgør 7 %. 

 

I denne kontekst dækker husholdninger enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i 

deres egenskab som forbrugere eller selvstændigt erhvervsdrivende
15

. Det store fald i 

denne kategori i forhold til ovenfor skyldes, at husholdningernes andel af 

investeringsforeningsbeviser er 52 %. 

 

 

                                                      

15
 http://www.statistikbanken.dk/AN1 
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9.2 Delkonklusion 
 

Finansielle selskaber, pensionskasser og forsikringsselskaber ejer tilsammen ca. 20 % af 

dansk erhvervsliv, hertil kommer at en stor del af de udenlandske ejere på i alt 29%  

ligeledes er institutionelle investorer, hvilket vil sige, at disse aktier principielt ejes af 

den ”almindelige” amerikaner og englænder mv. (Møller 2008). Samlet set ejes 

henimod halvdelen af dansk erhvervsliv således af små aktionærer via institutionelle 

investorer, danskere såvel som udlændinge, som måske ikke er klar over ejerskabet, da 

dette forvaltes af en porteføljemanager. Fra denne gruppe kan der ikke forventes 

udøvelse af aktivt ejerskab. Betragtes f.eks. DSV A/S fremgår, at der er et institutionelt 

ejerskab på 70 %. Hvis ikke pensionsselskaberne og de øvrige institutionelle investorer 

udøver aktivt ejerskab skal ejerkredsen sættes deres lid til at bestyrelsen gør et godt job. 

Der kunne således godt være et større fokus og mere debat om de institutionelle 

investorers rolle i forhold til udøvelsen af aktivt ejerskab. 

 

Men som vist i analysen har vi i Danmark en større potentielt udfordring med type 2 

agentproblemet. Hvem har eksempelvis udpeget bestyrelsesmedlemmerne i vores store 

erhvervsdrivende fonde, og hvordan sikres minoritetsaktionærer mod dominerende 

familiers vilje, i de mange selskaber, som er familieejet. Dette er nogle af de specifikke 

danske corporate governance udfordringer, som dansk corporate governance altså også 

bør forholde sig til, og give mere fokus end hvad tilfældet er i dag. 

 

 

10. Komiteen for god selskabsledelse 

 

Komiteen for god selskabsledelse (tidligere kendt som Nørbyudvalget) udarbejder 

retningslinjer eller anbefalinger, som selskaber med aktier optaget til handel på 

NASDAQ OMX børsen skal forholde sig til efter et såkaldt: ”Comply or explain 

princip”. Komiteen for god selskabsledelse er det tætteste, vi kommer på et egentligt 

corporate governance organ i Danmark. Udover de lovfæstede corporate governance 

tiltag, har den praktiske implementering og udrulning af corporate governance i 

Danmark udspring i denne komite. Anbefalingerne indgår som en del af den børsretlige 
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regulering, og kontrollen med overholdelsen heraf varetages af NASDAQ OMX 

Copenhagen
16

. Komiteen udgav sine første anbefalinger i 2001 i Nørby-udvalgets 

rapport om corporate governance i Danmark og har i maj 2013 udgivet de seneste 

anbefalinger.  

 

10.1 Comply or explain 

Anbefalingerne er såkaldt soft law, hvilket betyder, at selskaberne ikke er forpligtet til 

at følge anbefalingerne, men skal offentliggøre, hvorvidt de følger anbefalingerne og 

forklare hvorfor, de eventuelt vælger at fravige disse. Dette soft law princip er i tråd 

med internationale tendenser, hvor samme princip også ses. Soft law er mere fleksibel 

en traditionel hard law, og kan nemmere ændres og tilpasses nye strømninger i tiden. 

Comply or explain-princippet blev allerede introduceret i 1992 i Cadbury rapporten, og 

det er samme princip, der er båret videre i dansk corporate governance.  

 

En anden fordel ved dette princip er at det kan modvirke overreaktioner på større 

erhvervsskansdaler, som f.eks. Sarbanes Oxley Act, der blev indført i USA, og er en 

meget skrap lov, som af mange ses som belastende for selskabernes udvikling (Haisler 

2004). Indførelsen af denne detaljerede og teknisk svære forståelige lov medførte mange 

ekstraomkostninger for selskaberne og dets aktionærer, der således betaler en stor 

agentomkostning, idet reglerne er vedtaget for at beskytte aktionærerne 

 

 

10.2 Anbefalingernes indhold og effekt 

 

Anbefalingerne er i stor stil afgørende for virksomhedernes rapportering og ageren, da 

de i vid udstrækning følges af de danske børsnoterede selskaber. Formen hvorefter 

virksomhederne rapporterer om deres corporate governance, kan bedst beskrives som en 

”tjekliste”, idet anbefalinger står i en lang liste, og virksomhederne så sætter kryds, hvis 

de følger anbefalingen og knytter en kommentar til de steder, hvor en anbefaling ikke 

følges. På denne måde kan corporate governance i Danmark, i forhold til 

virksomhedernes rapporteringspligt, betegnes som en ”compliance kultur”. 

                                                      

16
 Jf. Anbefalinger for god selskabsledelse, side 4 
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Anbefalingerne er således med til at sætte det fokus, som corporate governance tiltagene 

drejer sig omkring. Derfor er indholdet af anbefalingerne naturligvis afgørende for hele 

corporate governance rammen i Danmark. Af denne grund er det givet, at det er vigtigt, 

at anbefalingerne giver værdi til aktionærerne og adresserer de udfordringer, som 

corporate governance bør afhjælpe.  

Med henblik på at vurdere, hvorvidt dette er tilfældet, er indholdet af anbefalingerne 

gennemgået i kommende afsnit. Ligesom udviklingen fra de første anbefalinger i 2001 

til de nyeste i 2013 belyses. Herved afdækkes i hvilken retning anbefalingerne har 

ændret sig, hvilket igen kan være retningsgivende for den fremtidige udvikling. 

10.3 Indhold 

 

De nyeste anbefalinger fra maj 2013 er inddelt i 5 temaer: 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige 

interessenter 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 

4. Ledelsens vederlag 

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

Hver kategori er yderligere underinddelt i en række punkter med tilhørende 

anbefalinger. Nedenstående er anbefalingerne gennemgået systematisk, og udviklingen i 

forhold til det første sæt anbefalinger er fremhævet, ligesom den bagvedliggende 

corporate governance logik er diskuteret. Afsnittet vil således, som illustreret nedenfor, 

diskutere, hvorvidt anbefalingerne er konsistente i forhold til en bagvedliggende 

corporate governance logik, og i denne sammenhæng om de giver en faktisk værdi til 

aktionærerne. 
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Tema 1: 

Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige 

interessenter 
 

Anbefaling: Dialog mellem selskab, aktionær og øvrige interessenter 

Hovedbudskabet i denne anbefaling er, at bestyrelsen skal sikre, at rammerne er til stede 

til at understøtte en løbende dialog med aktionærerne via en investor relations strategi, 

der vedrører, hvordan investorer får den relevante viden om selskabets politikker og 

potentiale rettidigt. Ligesom at ledelsen bør kende investorernes holdninger og 

synspunkter. Yderligere anbefales det, at selskabet vedtager politikker for selskabets 

forhold til interessenter og endeligt anbefales, at selskabet offentliggør 

kvartalsrapporter.  

 

Udvikling 

Dette afsnit var i 2001-udgaven bredt ud over flere hovedpunkter, men antallet af 

hovedpunkter er siden 2001 reduceret fra syv til fem. Tidligere havde interessenter og 

åbenhed deres eget punkt, men i denne udgave er det slået sammen, meningen og 

indholdet er dog bevaret, og budskabet er i al væsentlighed uændret. 

 

Anbefaling 

Udvikling 

Værdi & corporate 
governance logik 
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Værdi og corporate governance logik 

Dialog mellem selskabets ledelse og aktionærer er naturligvis vigtigt. Et af de store 

problemer i corporate governance vedrører netop informationsudvekslingen og faren for 

asymmetrisk information, relevante politikker på området kan, hvis de er gode, afhjælpe 

dette, ligesom en kvartalsrapport også er med til at sikre en løbende informationsstrøm 

fra selskab til aktionær. Anbefalingen er dog meget ukonkret i forhold til, hvad en god 

politik på området bør indeholde. Det er i sig selv ikke vanskeligt at lave en politik på 

området, men at etablere en god politik, som aktivt reducerer det informationsgab, der 

kan eksistere mellem ledelse og aktionær, kan være en svær opgave. 

 

At udgive kvartalsrapporter er en ganske konkret anbefaling, men den øvrige del er 

meget vagt formuleret. Det kan derfor være meget vanskeligt at vurdere, om 

anbefalingens andet element er reelt værdiskabende, da det afhænger af, hvordan 

selskabet konkret har udformet sine politikker, og i hvilken udstrækning politikken er 

omsat til praksis. 

 

Generalforsamlingen 

Essensen i anbefalingerne vedrørende generalforsamlingen er at tilskynde til udøvelsen 

af aktivt ejerskab og at gøre det nemt og enkelt for den enkelte aktionær at ytre sin 

mening. Der opfordres således til brugen af hel eller delvist elektronisk afholdte 

generalforsamlinger. Ligesom brugen af fuldmagter anbefales, samt at give 

fuldmagtsgiver øget mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. 

Udvikling 

Dette er i tråd med de første anbefalinger fra 2001, hvor der dog også var fokus på at 

generalforsamlingen skulle indkaldes med tilstrækkelig varsel, således at den enkelte 

aktionær kunne nå at forberede sig i passende omfang, dette hensyn synes at være 

forsvundet i det nye sæt af anbefalinger. Dog er der også en lovreguleret praksis herom, 

hvorfor det ikke bør forventes at have nogen praktisk betydning, at ordlyden ikke er 

medtaget. 

Værdi 
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At understøtte aktivt ejerskab er selvfølgelig et kerneområde i corporate governance, 

men igen er selve ordlyden i formuleringen ganske vag. Det kan således sagtens 

forestilles, at også denne anbefaling relativt nemt ville kunne følges, uden at den i høj 

grad gør det nemmere at udøve aktivt ejerskab. Dog er anbefalingen meget specifik i 

forhold til fuldmagtsgivere, som skal have nemmere ved at tage stilling til de enkelte 

punkter på dagsordenen. Ligesom en online og webbaseret generalforsamling vil gøre 

det nemmere for  mindre aktionærer at gøre deres indflydelse gældende. 

Overtagelsesforsøg 

Som nævnt i teoriafsnittet er overtagelsesforsøg eller markedet for corporate control 

også en governance mekanisme, der kan beskytte aktionærerne imod ledelser, der ikke 

udnytter virksomhedens potentiale optimalt. Budskabet bag denne anbefaling er, at 

bestyrelsen bør være klar og forberedt på en sådan situation, så aktionærerne får 

mulighed for at forholde sig til et overtagelsestilbud, så det bliver en aktionærbeslutning 

og ikke en ledelsesbeslutning, hvorvidt selskabet skal overtages eller ej. 

Udvikling 

Dette er samme budskab som i det første sæt af anbefalinger. 

Værdi 

Anbefalingen er relativ klar, og det er svært at følge anbefalingen uden at have etableret 

en struktur, der sikrer, at aktionærerne kommer til orde ved overtagelsesforsøg. I den 

forstand er anbefalingen i tråd med teorien og vurderes således at have en værdi for 

aktionæren og reducere ledelsen autonomi ved overtagelsesforsøg. 

 

Tema 2 

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

 

Overordnede opgaver og ansvar 

I anbefalingerne til bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar anbefales en række 

årlige evalueringer, som bestyrelsen bør foretage. Dette inkluderer en evaluering af 
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bestyrelsens egne opgaver, så den bedst mulig sikrer værdiskabelsen. Det skal dog 

bemærkes, at der er tale om en selvkontrol fra bestyrelsens side. Der anbefales ligeledes 

en årlig evaluering af virksomhedens overordnede strategi og selskabets kapital og 

aktiestruktur, herunder hvorvidt kapitalberedskabet er tilstrækkeligt, og om antallet af 

aktieklasser og aktiens likviditet er passende til selskabets situation. 

 

Herudover bør bestyrelsen også årligt evaluere direktionens retningslinjer, og den måde 

direktionen rapporterer til bestyrelsen. Ligesom bestyrelsen bør se på direktionens 

sammensætning, herunder risici forbundet med nøglemedarbejdere. Endelig anbefales, 

at selskabet redegør for mangfoldigheden på ledelsesniveau, hvilket indebærer, at man 

har målsætninger på området, som kommunikeres ud og følges op. Mangfoldighed 

betyder i denne henseende bl.a. alder, international erfaring og køn. 

 

Udvikling 

I anbefalingerne fra 2001 var der også et afsnit om selvevaluering af bestyrelsens 

arbejde, direktionens arbejde samt samarbejdet imellem disse parter. Men afsnittene var 

mindre konkrete og havde mindre fylde end, hvad tilfældet er i de nye anbefalinger fra 

maj 2013. Der synes altså at være et skærpet fokus på evalueringen af 

bestyrelsesarbejdet og direktionen. 

 

Værdi 

Uagtet at en bestyrelse kan forekomme som en ”black box” der skal evaluere sig selv, er 

princippet ganske sundt. Hvis de nævnte evalueringer foretages nøgternt og ærligt, 

vurderes de at være med til at identificere eventuelle svage led eller problemstillinger. 

Diversiteten i bestyrelseslokalerne kan ikke entydigt bevises at være værdiskabende, 

dog siger anbefalingen heller ikke andet end, at der skal være målsætninger på området. 

Så er det jo op til bestyrelsen selv at fastsætte ambitionsniveauet for målsætningen. 

Ligesom man som potentiel investor eller aktionær selv får muligheden for at vurdere 

politikken. I denne forstand er det ikke skadeligt, men bidrager derimod med lidt ekstra 

information, ligesom det nok i praksis er med til at sætte pres på det såkaldte ”old boys 

network”. 
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Samfundsansvar 

 

Kort og godt anbefales det, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets 

samfundsansvar, hvilket også er i tråd med årsregnskabslovens § 99a, der også 

omhandler CSR.  

 

Udvikling 

Dette var ikke en eksplicit anbefaling i 2001, hvorfor forhold vedrørende 

samfundsansvar også kan ses som en trend, der i dag fylder mere i corporate governance 

såvel som i den almene samfundsdebat. 

 

Værdi 

Som tidligere omtalt er der to primære corporate governance retninger, stakeholder og 

shareholder orienteringen. I forhold til en stakeholder orientering skaber CSR i høj grad 

værdi. I et shareholder perspektiv er svaret mindre entydigt. Dog vil det for mange store 

virksomheder være nødvendigt at forholde sig hertil ud fra et rent forretningsmæssigt 

synspunkt. Anbefalingen er dog ikke direkte konsistent med teorien på området og må 

nok ses som et politisk udtryk for, at man i Danmark ønsker, at virksomhederne tager er 

socialt ansvar. 

 

Formanden og næstformanden for bestyrelsen 

Der er to hovedsynspunkter i anbefalingerne knyttet til denne overskrift. Det ene er, at 

der bør være udpeget en næstformand, som kan træde til, i tilfælde af formandens 

fravær. Det andet hovedhensyn, der adresseres, er at bevare bestyrelsens uafhængighed i 

forhold til den daglige ledelse af selskabet, hvorfor det anbefales, at såfremt formanden 

skal varetage driftsopgaver for selskabet, bør der altid foreligge en bestyrelsesbeslutning 

herom, og tidshorisonten bør være klart defineret. 

 

Udvikling og værdi 

Denne konkrete anbefaling findes ikke i de oprindelige anbefalinger fra 2001, og 

selvom der ikke findes mange bestyrelser, der ikke har konstitueret sig med en formand 

og en næstformand, er denne anbefaling vigtig i forhold til det klassiske agentproblem. 
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Det er klart, at bestyrelsen (ledet af formanden) ikke kan være en effektiv vagthund og 

sparringspartner til sig selv. Hvis bestyrelsesformanden agerer administrerende direktør 

ophæves det toleddet system, som indførtes efter Nordisk Fjer skandalen. Denne 

opdeling bør derfor ikke kunne omgås ved at bestyrelsesformanden provisorisk leder 

selskabet. 

 

Bestyrelsens sammensætning og organisering 

 

Sammensætning 

Bestyrelsens rolle og funktion er vigtig, hvorfor det naturligvis også er vigtigt, hvem der 

vælges til bestyrelsen, og hvordan de vælges. I anbefalingerne lægges der op til, at 

bestyrelsen årligt vurderer hvilke kompetencer, der er nødvendige at have i bestyrelsen, 

samt redegør for de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Herudover anbefales det, 

at indstillingen og udvælgelsen af nye kandidater til bestyrelsen foregår ved en 

transparent proces, hvor der tages hensyn til mangfoldigheden. Yderligere anbefales det, 

at der i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling vedlægges en beskrivelse af 

de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, så aktionæren får overblik over 

vedkommendes kompetencer og øvrige bestyrelsesposter og ledelseshverv, samt 

hvorvidt kandidaten er uafhængig eller ej. Endeligt anbefales det, at de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, samt at der 

fastsættes en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen, der er dog ikke et konkret 

forslag til alderen i anbefalingen. 

Udvikling 

I forhold til de første 2001-anbefalinger, er der kommet nogle lempelser, idet ordlyden i 

2001-anbefalingerne var meget præcis og klart anbefalede en øvre aldersgrænse på 70 år 

blandt bestyrelsesmedlemmerne. Til gengæld er anbefalingen om, at medlemmerne er 

på valg hvert år, strammet op i forhold til 2001, hvor anbefalingen var minimum hvert 

3. år.  

I de gamle anbefalinger var der ligeledes anbefalinger om mødefrekvens og antal 

bestyrelsesmedlemmer – disse er faldet fra i den nyeste udgave. 
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Værdi 

Bestyrelsen rolle i forhold til corporate governance er som allerede nævnt af afgørende 

betydning. Derfor er en transparent valgproces på dette område en klar styrke for 

aktionæren. Hvorvidt det er en fordel med valg hvert år er tvivlsomt, men det gør det 

lettere at udskifte bestyrelsen, hvis dette måtte ønskes. Det vigtigste punkt er nok at 

have kompetente medlemmer, hvorfor fokus på kompetencer i forhold til 

virksomhedens behov vurederes at være en sund tendens. 

 

Bestyrelsens uafhængighed 

Komiteens anbefaling på dette område er, at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Uafhængighed dækker i denne henseende 8 

specifikke forhold, der kan opsummeres ved, at det søges sikret, at medlemmet ikke er 

nærtstående til direktionen, bestyrelsesformanden eller kontrollerende aktionærer. 

Udvikling i anbefalinger 

I 2001-anbealingerne var uafhængighed beskrevet ved 4 forhold, og i dag er antallet det 

dobbelte. Der har altså været et skærpet fokus på, hvad uafhængighed egentlig betyder. 

En anden ændring er, at i 2001 blev det anbefalet, at man ikke var medlem af direktion 

og bestyrelse samtidigt – denne anbefaling er forsvundet.  

Værdi 

Svaret på hvorvidt anbefalingen giver værdi, ligger i spørgsmålet om en uafhængig 

bestyrelse giver værdi. Set i relation til nogle af de skandaler, som har historien har vist 

eksempler på, må svaret være, at uafhængige bestyrelser er vigtige og er med til at 

reducere risikoen for agentproblemer. Ud fra et forretningsorienteret perspektiv kan der 

argumenteres for at uafhøngige bestyrelsesmedlemmer har mindre konkret viden om 

virsomheden og derved kan have sværere ved at give kvalificeret sparrin gtil ledelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer og andre ledelseshverv 
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Hovedbudskabet i anbefalingerne under dette punkt er, at et bestyrelsesmedlem ikke bør 

påtage sig flere opgaver/bestyrelsesposter, end de magter, da aktionærerne ikke er tjent 

med et fortravlet medlem, der ikke reelt har tid til hvervet. Dette søges yderligere sikret 

ved offentliggørelsen af en række oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlems øvrige 

hverv, samt yderligere oplysninger om blandt andet uafhængighed, antal aktier i 

virksomheden med videre. 

Udvikling i anbefalinger 

I forhold til 2001-anbefalingerne der havde konkrete antal af bestyrelsesposter med i 

ordlyden, er de nye anbefalinger mindre skarpe, men til gengæld sikres/anbefales der 

synlighed omkring dette forhold. Udviklingen er altså gået fra, at komiteen selv var 

dommere over, hvad der er god og dårlig corporate governance, til at det nu skal sættes 

til offentlig skue, og så kan aktionærerne få lov at dømme. Set ud fra de store tals lov er 

denne bevægelse ganske sund, dog forudsættes et aktivt ejerskab. Manglen på dette kan 

nemt overflødiggøre effekten. 

Værdi 

Som de øvrige anbefalinger, der vedrører bestyrelsen, er også denne afgørende i forhold 

til selskabet. Som gennemgået i afsnittet om bestyrelsen synes der  at være 

sammenhæng mellem travlheden af bestyrelsesmedlemmerne og virksomhedens 

performance og agilitet i forhold til afskedigelse af dårligt performende direktører. 

Derfor må anbefalingen siges at være værdiskabende, idet omfang aktionæren er klar 

over disse sammenhænge. 

Ledelsesudvalg (eller komiteer) 

I anbefalingerne fra 2001
17

 blev det decideret frarådet at benytte bestyrelsesudvalg i al 

almindelighed, medmindre bestyrelsen var unormalt stor. Denne holdning har ændret 

sig i de nye anbefalinger, hvor det hedder: ”Ledelsesudvalg kan bidrage til at øge 

effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsesarbejdet.”
18

  

Der er således anbefalet oprettelsen af 3 konkrete udvalg: 

                                                      

17
 Jf. anbefaling 5.9 

18
 Anbefalinger for god selskabsledelse 2013, punkt 3.4 
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 Revisionsudvalg 

 Nomineringsudvalg 

 Vederlagsudvalg 

For alle udvalgene er anbefalingen, at flertallet af medlemmerne er uafhængige. 

Udvikling i anbefalinger 

Den markante kovending i anbefalingerne til ledelsesudvalg må formodes at tilskrives et 

holdningsskifte med hensyn til, hvorvidt et udvalg kan blive for magtfuldt og ”frarøve” 

den faktisk valgte bestyrelse beslutningskompetencen. I 2001-anbefalingerne lægges 

vægt på, at såfremt et udvalg oprettes, er det vigtigt, at udvalgets rolle begrænses til at 

forberede en beslutning, og dermed ikke er det organ, der træffer beslutningen (2001, 

Afsnit 5.9)   

værdi 

I og med at  bestyrelsens rolle og involvering i virksomhedens drift på et strategisk 

niveau er stigende, synes det som sund fornuft  at sikre et effektivt set up på disse 

vigtige områder. Udvalgene er med til at sikre, at den nødvendige tid bruges på hvert 

område. Dette vurderes at være i aktionærens interesse. 

Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen 

En af hovedlinjerne i anbefalingerne vedrørende evalueringen af bestyrelsesarbejdet er 

selvevalueringen, hvorom det anbefales, at der fastsættes klare procedurer for hvordan 

dette sker. Evalueringen er møntet på bestyrelsen som helhed, men også på det enkelte 

bestyrelsesmedlem. Endelig er der også anbefalinger om årlig evaluering af direktionens 

arbejde, samt at samarbejdet mellem direktion og bestyrelse ligeledes evalueres af 

bestyrelsesformand og direktør i samarbejde. 

Udvikling 

Et at de steder hvor de nyeste anbefalinger er blevet mere vage i udmeldingen, er i 

antallet af bestyrelsesmedlemmer. Hvor der i 2001 udgaven anbefales et maksimum af 6 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, er der i 2013-udgaven blot anbefale,t 
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at bestyrelsen overvejer hvilket antal bestyrelsesmedlemme,r der er hensigtsmæssigt, 

selskabets situation taget i betragtning. 

Værdi 

Såfremt en selvevaluering skal være effektiv, er det nok i høj grad vigtigt med en 

gennemtænkt og transparens proces. Når dette er sagt, vil en evaluering jo ikke i sig selv 

sikre et godt samarbejde og en effektiv styrelse og kontrol med virksomheden. Men?? 

det i forhold til spørgsmålet om ”who guard the guardians?” kommer svaret her – det 

gør de selv. Selv om det måske ikke synes som et imponerende svar, er det bedre end, 

hvis svaret var ”ingen”. 

Ledelsens vederlag kategori 4 

 

Vederlagspolitikkens form og indhold + Oplysning om vederlagspolitikken 

Vederlaget til direktionen og bestyrelsen er et vigtigt område, hvorfor der naturligvis 

også er anbefalinger på dette område. Hovedbudskabet er, at der udarbejdes en klar og 

overskuelig politik på området, samt åbenhed og medindflydelse hos aktionærerne. Det 

anbefales således, at vederlagspolitikken årligt forklares i formandens beretning på 

generalforsamlingen, ligesom det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen 

godkender forslag til bestyrelsens vederlag. Endeligt anbefales også fuld åbenhed 

vedrørende de enkelte bestyrelses og direktionsmedlemmers samlede løn, inklusiv 

fratrædelsesgodtgørelse og sammenhæng til lønpolitikken, eksempelvis på hvilken 

baggrund et variabelt løntilskud er oppebåret.  

Politikken skal tage højde for fast og variabel løn og redegøre detaljeret for hvilke 

variable komponenter, der indgår, og hvorfor de indgår. Det mest iøjefaldende udover, 

at grundige overvejelser anbefales, er, at det anbefales at indgå aftaler, der sikrer, at dele 

af den variable løn kan kræves tilbagebetalt, hvis den er udbetalt på baggrund af 

oplysninger, der senere kan dokumenteres at være forkerte. 

Det er også værd at bemærke, at det ikke anbefales, at bestyrelsen aflønnes med 

aktieoptioner eller tegningsretter, hvorimod tildelingen af aktier til dagskurs ikke er i 

strid med anbefalingerne. 
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Endeligt anbefales, at aktiebaseret aflønning tildeles i revolverende programmer med en 

løbetid på minimum 3 år fra tildelingstidspunktet. 

Den sidste anbefaling på området vedrører fratrædelsesgodtgørelse, der anbefales 

maksimum at udgøre, hvad der svarer til de sidste to års vederlag. 

 

Udvikling 

Anbefalingerne er i det store hele identiske med de fra 2001. Største forskel er den 

konkrete størrelsesindikation af en fratrædelsesgodtgørelse. 

Værdi 

Vederlagsområdet er et af de mest omdiskuterede områder, og en klar politik på 

området, må anses som værende meget væsentlig. Åbenhed og klare rammer for 

tildeling af vederlaget vil, alt andet lige, være i aktionærens interesse. Da den 

asymmetriske information herved reduceres og interessesammenfaldet kan sikres med 

den rette incitamentstruktur.  

 

Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

 

Anbefalingerne under dette punkt består af tre relativt korte anbefalinger.  

Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 

Det anbefales, at bestyrelsen i ledelsesberetningen redegør for strategiske og 

forretningsmæssige risici, herunder regnskabsaflæggelsen og selskabets risikostyring 

Whistleblower-ordning 

Selvom whistleblower ordingen har fået sin egen overskrift, er det ikke en klar 

anbefaling, at selskabet etablerer en sådan ordning, men anbefalingen begrænser sig til, 

at bestyrelsen bør beslutte, hvorvidt en sådan ordning skal etableres. 

Kontakt til revisor 
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Anbefalingen vedrørende dette punkt sigter mod at sikre, at der er en løbende dialog 

mellem bestyrelse og revisor, som ikke udelukkende foregår gennem direktionen. 

Yderligere anbefales, at revisionshonoraret aftales mellem bestyrelse og revisor på 

baggrund af revisionsudvalgets anbefaling. 

Udvikling i anbefalinger 

I det første sæt anbefalinger indeholdt dette punkt kun risikostyringen, både 

whistleblower-ordningen og revisorkontakten er således kommet til senere hen. 

Ligesom i øvrige anbefalinger er formuleringen blevet mindre konkret, her i forhold til 

hvordan der specifikt skal redegøres for risikostyringen.  

Værdi 

Det er klart, at et effektivt system til af afdække og opdage risici i kombination med 

effektive interne kontroller er en fordel for virksomheden og dermed også dets ejere. I 

forhold til et agentproblem er det ligeledes vigtigt med en whistleblower ordning. I 

nordisk fjer casen kunne en sådan ordning have viderebragt informationer om 

regnskabsmanipulation til andre i bestyrelsen og derved medvirket til at begrænse 

omfanget af skandalen. Ligesom en revisorkontakt, der ikke alene gik igennem 

direktøren og bestyrelsesformanden kunne have belyst omfanget af besvigelserne. 

 

 

11. Følges anbefalingerne 

Ved udgangen af 2013 havde samtlige af de 50 største danske virksomheder med aktier 

optaget til handel på Nasdaq OMX udfyldt og offentliggjort den tjekliste, som viser i 

hvilken udstrækning, virksomhederne efterlever anbefalingerne. Denne tendens er også 

gældende blandt mindre selskaber. Såfremt et selskab ikke udarbejder en sådan 

redegørelse, kan selskabet blive idømt en bøde for overtrædelse af årsregnskabslovens § 

107b. Yderligere kan OMX give selskabet en påtale og endda pålægge selskabet en 

afgift, og udgangspunktet er i disse tilfælde, at OMX’ afgørelse offentliggøres med 

navns nævnelse. En sådan offentliggørelse må forventes at skræmme investorer væk og 
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dermed, alt andet lige, give et dyk i aktiekursen. I hvert fald er faktum, at listen udfyldes 

og offentliggøres af stort set alle selskaber på børsen. 

I den seneste undersøgelse af virksomheders compliance fra 2012
19

, hvor i alt 41 

selskabers compliance er undersøgt (samtlige C20 og large cap selskaber, samt 10 mid 

cap og 10 small cap selskaber) taler resultatet nedenfor sit eget tydelige sprog. 

Anbefalingerne følges i stor stil. 

 

 

 

 

Der tegner sig et positivt billede af det samlede resultat med en efterlevelsesgrad på 92 

pct., enten ved at selskaberne følger anbefalingerne (86 pct.) eller forklarer, hvordan de 

i stedet har indrettet sig (6 pct). 

(Citat: Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for God Selskabsledelse 2012, side 1) 

                                                      

19
 Undersøgelsen er offentliggjort af komiteen for god selskabsledelse og er tilgængelig på 

www.corporategovernance.dk   

http://www.corporategovernance.dk/
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Dette efterlader således 8 pct. af anbefalingerne, som ikke følges eller forklares. Ifølge 

rapporten skyldes dette primært, at enkelte anbefalinger ikke er relevante for de 

pågældende selskaber. 

Der er altså en høj grad af efterlevelse især blandt C20 selskaberne, hvor kun 5 % af 

anbefalingerne ikke følges, men hvor en afvigelsesforklaring er givet i stedet.  

Nedenfor fremgår de anbefalinger med den samlede laveste tilslutning: 

 

Kilde: Komiteen for god selskabsledelses rapport: Efterlevelse af komiteens anbefalinger for 

selskabsledelse 2012.  

Vederlagspolitik og generalforsamlingsgodkendelse heraf synes at være et 

gennemgående tema blandt de mindst fulgte anbefalinger. Dog viser tendensen, at 

samtlige anbefalinger i højere og højere grad følges. Men det er bemærkelsesværdigt, at 

netop dette højfokusområde, som ledelsens aflønning jo er, i så lav grad er underlagt en 

åbenhed og sat i klare rammer, som den manglende compliance på området antyder. 

Hvorvidt dette skyldes magtfulde administrerende direktører, der ikke ønsker deres løn 

offentliggjort eller bestyrelser, der ikke anser det nødvendigt for aktionæren at vide, kan 

ikke læses ud af rapporten, men det synes tvivlsomt, at det skulle være et bevidst 

aktionærvalg truffet af småaktionærer. 

11.1 Delkonklusion 
I forrige afsnit, hvor anbefalingernes indhold blev gennemgået, var der en tendens til at 

anbefalingerne blev mere vage i formuleringen. Denne udvikling har sine fordele og 

ulemper. En af fordelene er, at rammerne passer bedre til et stort antal forskelligartede 

selskaber. Ligesom at anbefalingerne, hvis den underliggende substans tages seriøst, 

kan tilføre en høj værdi for selskabets aktionærer og interessenter. Ulempen kan 

derimod være, at det bliver for nemt at følge anbefalingerne. Hvis komiteens 
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succeskriterie er en høj efterlevelsesgrad, kan spørgsmålet, hvorvidt selskaberne 

tilpasser sig anbefalingerne eller anbefalingerne tilpasser sig selskaberne, naturligt 

rejses. 

Når indholdet bliver for diffust, er der fare for, at substansen ved at følge anbefalingen 

bliver for spæd. Så selv om vi tydeligt kan konkludere, at anbefalingerne i høj grad 

følges, er det sværere at konkludere, hvorvidt dette forankrer en målbar værdi for 

aktionærer og stakeholders. Dette er selvsagt ikke en hensigtsmæssig udvikling, og 

denne fare bør tages seriøst af Kommsionen For God Selskabsledelse. Der er trods alt 

vigtigere, at anbefalingerne giver værdi såfremt de følges, end at de følges af så mange 

som muligt. 

Meningen bag anbefalingerne, som eksempelvis åbenhed, aktionærinvolvering og 

grundige overvejelser, er gode principper, som kan være med til at reducere 

agentomkostningerne, men hvis ”soft law” bliver for ”soft” – forsvinder en del af den 

tiltænkte værdi og den potentielt forebyggende karakter, som anbefalingerne ellers 

rummer.  
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12. Samlet konklusion 
 

Som allerede fastslået er corporate governance et rummeligt begreb, der udspringer af 

en relativt simpel problemstilling. Når begrebet bliver bredt og en anelse diffust skyldes 

det blandt andet, at de elementer, faktorer og aktører der er i spil er talrige. Ligesom det 

ikke er klart defineret hvorvidt corporate governance skal ses fra et shareholder eller 

stakeholder perspektiv. I den danske presse kan der være en tendens til at corporate 

governance begrebet i en vis udstrækning forskydes henimod betydningen: ”God 

selskabsledelse”. Dette hænger bl.a. sammen med, at ”Komiteen For God 

Selskabsledelse” er toneangivende når det handler om corporate governance i Danmark, 

og deres navn i sig selv ligger op til denne tolkning. Men begrebsforskydningen startede 

tidligere med bl.a. Cadburry rapporten, der var med til at sætte fokus på corporate 

governance, som effektive ledelses og kontrolsystemer. Dog kan der endnu ikke siges, 

at være vundet monopol på denne betydning af begrebet. Men når netop denne tolkning 

vinder frem hænger det sammen med, at mange af de nyere tiltag på corporate 

governance området stammer fra ”soft law institutioner” (som Komiteen For God 

Selskabsledelse). Men også andre insitutioner er med til at præge udviklingen. Sarbanes 

Oxley Act fra USA kan også ses som et corporate governance udspil, der ikke er soft 

law, men stiller meget skrappe krav til den finansielle rapportering og kontrollen heraf. I 

Danmark blev selskabsloven tilpasset efter Nordisk Fjer skandalen, hvor bl.a. 

funktionsadskillelsen mellem Bestyrelsesformand og administrerende dirkektør blev 

sikret. Endeligt påvirkes området også af det store antal studier der foretages, som 

forsøger at linke forskellige objektive parametre, som eksempelvis antal 

bestyrelsesmedlemmer samt disses antal af øvrige bestyrelsposter, til selskabets 

finansielle resultater. Fællesnævneren er dog stadig, at tiltagene vedrører hvordan man 

sikrer en korrekt og tilpas information fra selskabets ledelse til dets ejere, samtidig med 

at de skal sikre og kontrollere, at ledelsen handler i overensstemmelse med ejernes 

interesse ved at optimere værdien af selskabet og drive det på den bedst mulige måde. 

Corporate governance, som begreb, dækker altså over de juridiske indgreb, den soft law 

rapportering og revideret finansielle rapportering, samt øvrige markedsforhold, der kan 

være med til at sikre en effektiv og gennemsigtig ledelse af virksomheder. Yderligere 

omhandler begrebet i høj grad samspillet og det potentielle konfliktrum mellem 
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bestyrelse, direktion og generalforsamlingen. Endeligt er virksomhedens stakeholders 

også inddraget i begrebet både i form af ”suppliers of money” (Schleifer & Vishny) og 

”andre der direkte berøres af selskabets dispositioner” (Nørby udvalget). Denne 

ekstreme bredde i begrebet gør det svært at være konkret, og corporate governance ville 

have gavn af en mere snæver og definition, som alle var enige om. 

 

Dette gælder for såvel dansk corporate governance som amerikansk eller engelsk 

corporate governance. Sætter vi fokus på nuancerne i den danske corporate governance, 

er der nogle forhold i det danske erhvervsliv, som alligevel medfører nogle forskelle i 

hvilke områder, der er vigtige. En stor amerikansk virksomhed er typisk ejet af et 

enormt antal forskellige aktionærer, der hver ejer en lille brøkdel af selskabet. Dette er i 

mange tilfælde kombineret med en CEO, der er bestyrelsesformand og fungerende 

administrerende direktør samtidig. En sådan foranstaltning kræver et andet fokus end i 

Danmark, hvor normen er en kontrollerende eller dominerende ejer og 

bestyrelsesformanden ikke samtidig virker som administrerende direktør. I denne 

kontekst er type 2 agentproblemet mere fremtrædende, hvorimod overvågningen og 

sikringen af korrekt information fra direktion til bestyrelse naturligt varetages af den 

kontrollerende/dominerende ejer, som har et stærkt incitament hertil. Ejerforholdene i 

dansk Erhvervsliv med eksempelvis A/B aktiemodellen er med til at nedtone den effekt 

M&A’s har på corporate governance i forhold til overtagelser af  ”ineffektive” eller blot 

”ikke optimalt drevne” selskaber.  Endeligt er dansk corporate governance ligesom tysk, 

også præget af en stærk stakeholderorientering, som bl.a. fremgår af, at det er 

obligatorisk for aktieselskaber, at have medarbejdere repræsenteret i bestyrelsen.  

Udover de regulerede tiltag, som findes i f.eks. selskabsloven og årsregnskabsloven er 

Komiteen for god selskabsledelse også en uomgængelig og stærk magtfaktor i dansk 

corporate governance. Selvom det til syvende og sidst er virksomhedernes suveræne 

valg hvorvidt de vil følge anbefalingerne eller ej er tendensen at anbefalingerne følges i 

stor stil, især blandt de største selskaber. Anbefalingerne fokuserer på nogle relevante 

områder, men der kunne rejses kritik af den form, som denne ”soft law” er indrettet 

under. Komiteen for God Selskabsledelse udgiver rapporter, der viser i hvor høj grad 

deres anbefalinger følges. Det er således et mål og målepunkt for dem, at disse 
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efterleves. Ligesom det for selskabernes side sender et godt signal, hvis man følger 

samtlige anbefalinger. Der er altså en fælles interesse i at anbefalingerne følges. 

Rapporteringen som består af en lang afkrydsningsliste, hvor man skal krydse af om 

man følger anbefalingen er med til at reducere corporate governance til en compliance 

(check liste) kultur. Når anbefalingerne, generelt set, er blevet mere vage i 

formuleringen og man ikke skal redegøre for hvordan man følger anbefalingen, er der 

fare for at noget af substansen kan gå tabt.  Succeskriteriet synes at være antal følgere, 

og dette nås i stigende omfang, men følges af en udvikling i anbefalingernes reducerede 

konkrethed, hvorefter anbefalingerne har drejet sig i retning af at være nemmere at 

følge. 

Det er vanskeligt at etablere et én til én forhold mellem corporate governance og 

aktionærværdi. Da effekten af corporate governance skal måles op i mod, hvilke 

skandaler eller anden form for værditab der er forhindret. Dog kan der argumenteres for 

at god selskabsledelse reducerer risikoen i selskabet, hvilket medfører et bedre afkast pr. 

risiko ved god selskabsledelse end i et identisk selskab uden nogle former for corporate 

governance foranstaltninger. Den reele finansielle performance er imidlertidig svær at 

koble op på antal bestyrelsesmedlemmer eller køns og aldersfordeling af 

bestyrelsesmedlemmerne. Denne manglende signifikante sammenhæng på mange af 

disse områder medvirker, at soft law princippet er et fornuftigt valg, da en del af 

værdien herved også fremkommer, idet selskabet, i det hele taget forholder sig til disse 

emner. Den største værdi for aktionærerne ligger nok i den reducerede risiko, der også 

kan gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk kapital og herved reducere prisen på ny 

kapital. For der er ingen tvivl om at både aktionærer, långivere og øvrige stakeholders 

betaler en stor pris når en skandale opstår. I dette aspekt kan corporate governance 

omkostninger ses som en forsikring, hvis alt går godt er værdien svær at få øje på, men 

omkostningen når uheldet er ude kan i nogle tilfælde være så stor og ubærlig, at det 

alligevel er fornuftigt at have forsikringen. Hvor mange omkostninger og ressourcer der 

skal bruges herpå og hvilke parametre, der især bør skrues på kan være forskelligt fra 

virksomhed til virksomhed, og afhænger af bl.a. størrelse og kompleksitet. Som følge 

heraf synes det fornuftigt, at ikke alle corporate governance tiltag er hard law. Omvendt 

er det også en fordel, at der er et sæt klare og ens spilleregler for alle selskaber, så man 
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som potentiel investor ikke skal sætte sig ind nye forhold hver gang man ønsker at 

investere i et nyt selskab.  

 

13. Perspektivering 
 

Corporate governance er et bredt felt, men meget tyder på at udviklingen de kommende år vil 

komme fra den soft law, som Kommisionen for God Selskabsledelse står bag. Det er 

forventeligt at vi i højere grad vil se en harmonosering af reglerne i Europa og på sigt muligvis 

også med USA. Eksempelvis indeholder ”The UK Corporate governance code” fra 2012, 

udgivet af det engelske Financial Reporting Counsil, en anbefaling om funktionsadskillelse 

mellem bestyrelsesformand og CEO, hvilket er på linje med dansk corporate governance. En 

harmonisering betyder ikke at selskaberne vil agere på samme måde, men at der vil komme en 

konsensus landene imellem om hvad god corporate governance indebærer.  

I takt med at bestyrelser professionaliseres og gagerne stiger, vil der også komme mere fokus på 

netop bestyrelserne i fremtiden. Dette fokus vil ikke blot omhandle hvordan bestyrelsen sikrer, 

at direktionen kommunikerer åbent, men også vedrøre forhold, som indtil nu har været 

forbeholdt bestyrelsen selv. En af årsagerne til at soft law er en god løsning når vi taler 

corporate governance er at forskellige virksomheder har vidt forskellige behov. I en ejerledet 

virksomhed uden andre aktionærer er der ikke det store behov for at bruge en masse ressourcer 

på at ejeren skal udfylde og overholde en masse formalia. I større virksomheder med mange 

ejere er dette behov til gengæld mere udtalt. Så selvom de mindre virksomheder kan hente 

mange gode overvejelser i anbefalingerne, er det næppe vejen at gøre disse lovpligtige for 

mindre virksomheder, der ikke har aktier optaget til handel på et reguleret marked. 

Indledningsvist i opgaven blev de to retninger i corporate governance diskuteret. Fokus i denne 

opgave har primært været aktionærer, men stakeholdere har via Corporate Social Responsibility 

fået sat stakeholder-perspektivet på dagsordenen. Således har CSR sneget sig ind i 

årsregnskabsloven og har været en del af virksomheders kommunikation i lang tid. CSR giver 

virksomheder legitimitet eller ”license to operate”. Bliver virksomheder stemplet som 

samfundsskadelige kan det føre til masse boycut og mediestorm, som ikke just gavner 

aktiekursen. Corporate governance i sin ”soft law-form” har ikke helt den samme effekt. Dette 

kan selvfølgelig skyldes, at det ikke umiddelbart vedrører ligeså mange mennesker, da de fleste 

større virksomheder har flere stakeholders end shareholders. Miljøpolitik, som CSR kan 
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omhandle, vedrører jo næsten os alle, mens antallet af bestyrelsesmedlemmer i en C20 

virksomhed forekommer mindre relevant for den almindelige dansker.  

Hvis corporate governance virkelig skal ændre noget og forhindre nye store erhvervsskandaler 

er der stadigt et stort arbejde med at sætte fokus herpå. Men dette kræver at der er et publikum, 

som finder det relevant og vigtigt. For der er ingen tvivl om, at så længe virksomheder 

fortsætter med at vokse i størrelse, og de største virksomheders omsætning i stigende omfang 

overgår nationalstaternes BNP, bliver deres indflydelse også mere markant - både på politisk og 

socialt.  

Derfor vil corporate governance være mere aktuelt og endnu vigitigere om 10 år end i dag. Af 

samme grund må corporate governance ikke reduceres til blot at være en angivelse af, hvorvidt 

en anbefaling følges eller ej. Hertil, er det alt for vigtigt. En sådan ”compliance corporate 

governance” risikerer at blive en årlig tjekliste, der udfyldes, blot for at kunne sige, at man lever 

op til anbefalingerne. Corporate governernance bør skele til den måde CSR er kommet på 

dagsordenen. Virksomhederne bør i højere grad selv, i ejernes interesse, kommunikere om hvad 

de gør, for at sikre sine ejere mod endnu en corporate governance failure.  
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