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Der er en verden til forskel mellem de teoretiske modeller i 
akademisk finansiel litteratur og de modeller, eller rettere sagt 
tanker og idéer, der præger debatten i erhvervsblade, dvs. hvad 
man kan kalde praktikersynsvinklen.1 

De førstnævnte er ekstremt avancerede, men hviler på urea-
listiske forudsætninger, og er ofte uden praktiske anbefalinger.

De sidstnævnte er meget enkle, ofte med implicitte forudsæt-
ninger og med meget firkantede konklusioner, med stor vægt på 
metaforer og historier. I denne artikel fokuseres på ”praktiker-
synsvinklen”.

Det er en ret udbredt opfattelse, at ledelsen i et børsnoteret 
selskab bør være investorer i ”deres” virksomhed. En sådan in-
vestering kan tage forskellige former. I det følgende beskæftiger 
vi os næsten udelukkende med aktieejerskab, da optioner/war-
rants rejser en række helt specielle problemstillinger. 

1. Vi er langt fra de første, der tager afstand fra ”hånden på 
kogepladen”. Erhvervsjournalisten Jens Chr. Hansen (Ber-
lingske) har eksempelvis gjort det i en aldeles udmærket arti-
kel:	”Ambu-formand	brænder	sig	på	kogepladen”.	Men	tanke-
gangen er på trods af kritik stadig populær.

De to hovedargumenter, som fremføres for, at det er godt, at 
virksomhedens ledelse selv ejer aktier i den pågældende virk-
somhed, vedrører dels incitamenter, dels signalværdi (infor-
mation).
Incitament: Ved at eje aktier i selskabet har ledelsen et øko-

nomisk incitament til at varetage aktionærernes interesser, dvs. 
arbejde ihærdigt og træffe dispositioner, der er i aktionærernes 
interesse.
Signalværdi: Ved at eje aktier i selskabet signaliserer ledel-

sen angiveligt, at den tror på virksomhedens fremtid, hvilket er 
godt for aktiemarkedets vurdering af virksomheden. Dette argu-
ment ses mere blandt praktikere end blandt teoretikere.

Teori og empiri
I den akademiske litteratur tegner der sig et ret diffust billede 
af sammenhængen mellem insideres aktiebeholdning og virk-
somhedens værdi. Den klassiske undersøgelse er Morck, Sh-
leifer og Vishny (1987), der finder, at sammenhængen mellem 
ledelsens aktiebeholdning og virksomhedens værdi (Tobins 
Q) først er stigende og derefter faldende. Fabisik, Falenbrach, 
Stulz og Taillard (2018) har mange observationer og finder en 
negativ sammenhæng. Udskiller man de store virksomheder, så 
er sammenhængen først stigende og derefter faldende, når man 
kommer op på en stor ejerandel. Litteraturen er ret koncentre-
ret om incitamentstankegangen, hvor ledelsen har et incitament 
til at forfølge egne interesser, der ikke nødvendigvis stemmer 
overens med de øvrige aktionærers interesser, bl.a. fordi risi-
kosituationen er forskellig. En stor aktiepost i et enkelt selskab 
kan f.eks. motivere ledelserne til at være overforsigtige i for-
hold til interesserne hos veldiversificerede porteføljeaktionærer. 
Bemærk i øvrigt, at hensigtsmæssigheden af aktiebeholdninger 
hos ledelsesmedlemmer/ledende ansatte må afhænge af, hvor 
stor betydning den enkelte person har for virksomheden. Er der 
1, 10 eller 100 personer, der har så stor indflydelse på selskabets 
resultater, at aktiebesiddelse giver gode incitamenter? Herom er 
der ikke meget enighed, ligesom der i øvrigt ikke er enighed om, 
hvad den optimale aktiebeholdning er.

I denne artikel behandles specielt tre problemstillinger, nem-
lig (1) konflikten mellem signalværdi og incitamenter, (2) ledel-
sens krav om kompensation for en udiversificeret portefølje og 
(3) betydningen af, om der er tale om tvang eller frivillighed. 

Ledelsens aktieinvesteringer:  
Er det godt med hånden på kogepladen 
– og skal det være frivilligt?
I denne artikel ses på spørgsmålet om ledelsers investeringer i de børsnoterede selskaber, de er ledelser i, herunder om  
det er godt for aktionærerne at søge at påvirke ledelsernes aktieinvesteringer. 
Der argumenteres for, at ledelser i C25selskaber overinvesterer i de selskaber, de er i ledelsen for, at ledelser ikke bør 
opmuntres eller presses til at investere i de selskaber, de er tilknyttet1, og at det måske endda bør frarådes. Det påpeges 
endvidere, at der er en konflikt mellem incitamentsovervejelser og informationsovervejelser i forbindelse med sådanne 
 investeringer. 
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Disse emner har ikke været genstand for stor opmærksomhed i 
den akademiske litteratur.

Praktikerindstillingen 
”Hånden på kogepladen” er en meget populær metafor blandt 
erhvervsjournalister. Det kan undre, at den er så populær. En 
sproginteresseret spurgte på et tidspunkt Dansk Sprognævn, om 
udtrykket ”hånden på kogepladen” kom fra rocker- eller bande-
miljøet. Man forstår godt spørgeren. At presse folk til at have 
hænder på kogeplader lyder som en ret lyssky aktivitet. 

Det er forbløffende, at man i erhvervslivet og pressen er så 
begejstrede for, at folk skal brænde sig alvorligt, hvis de træffer 
en beslutning, der efterfølgende viser sig at have negative resul-
tater, specielt fordi de pågældende ofte kommer til at brænde sig 
alvorligt uden egen skyld pga. udefra kommende begivenheder.

Metaforen bruges – og ses som altafgørende hovedregel som 
noget positivt – om specielt direktionsmedlemmer (eller daglige 
ledelser) og bestyrelser, der har aktier i den virksomhed, de er i 
ledelsen for. Den bruges mest i forbindelse med aktieinvestering 
i selskabet og ikke så meget i forbindelse med aktieoptioner, 
formodentlig fordi optioner er kendetegnet ved begrænset smer-
te, når det går galt.2

Bechmann, Junge og Madsen (2012) foretog en større un-
dersøgelse af, i hvilket omfang topdirektørerne blev ramt per-
sonligt som følge af aktiekursudsving i ”deres” selskaber. Un-
dersøgelsen havde kun til formål at beregne, i hvilket omfang 
direktørerne var ”i samme båd” som aktionærerne. Forfatterne 
tog ikke stilling til, om det var værdiskabende, at topdirektører-
ne var ”i samme båd” som aktionærerne. 

Det svenske finansselskab ABG Sundal Collier er en ivrig 
fortaler for ”hånden på kogepladen”. Selskabet har de sidste to 
år indsamlet oplysninger om, hvad ledelser i store danske børs-
noterede selskaber, herunder CEOs, CFOs, bestyrelsesformænd 
og bestyrelsesmedlemmer, har investeret i de virksomheder, 
hvor de indgår i ledelsen. Den seneste publikation herom er 
Danske	 aktier.	 Har	 ledelsen	 ”hånden	 på	 kogepladen?”,	 juni	
2019). Publikationen er ”Strictly Private & Confidential” for 
selskabets kunder, men uddrag af rapporten har været fremme 
i Børsen, og ABG Sundal Collier har venligst givet os lov til at 
citere fra rapporten. 

Der er god grund til at se lidt nærmere på ABG Sundal Col-
lier. 

Det er, sammen med det ovennævnte værk, det mest seriø-
se dataindsamlingsarbejde, vi har set i den danske debat, og de 
fremførte synspunkter er nok ganske udbredte i erhvervslivet. 
Som hovedregel optræder i debatten kun ret korte indlæg om 
problemstillingen. 

Selskabets undersøgelse fra juni 2019 viser bl.a. om C25-sel-
skaberne:
 • 100% af CEOs har aktier i eget selskab med en gennemsnit-

lig beholdning på 28 mio. kr.
 • 95% af alle formænd har aktier i eget selskab med en gen-

nemsnitlig beholdning på 19 mio. kr.
 • 79% af alle bestyrelsesmedlemmer ejer aktier i eget selskab.
 • 82% af danske CFOs ejer aktier i eget selskab. 

2. Men selvfølgelig kan fravær af gevinst også gøre ondt.

Rapporten er som nævnt udpræget fortaler for, at ledelser skal 
have aktier i de selskaber, hvor de indgår i ledelserne.

Rapporten er imidlertid uklar mht. begrundelserne for, at le-
delsen skal have aktier i selskabet. På den ene side bruges me-
taforen ”hånden på kogepladen” både i titlen og mange gange i 
rapporten. Det må opfattes som udtryk for en incitamentstanke-
gang: ledelsen vil lede bedre, såfremt den vinder, hvis det går 
selskabet godt, og brænder sig, hvis det går selskabet dårligt. 

På den anden side er de eksplicitte begrundelser, der fremfø-
res i rapporten, næsten udelukkende udtryk for en signaltanke-
gang (eller informationstankegang). Eksempelvis skrives under 
overskriften: Hvorfor er det vigtigt at ledelsen har ”hånden på 
kogepladen”? følgende:
 • Markedet er sårbart for ændringer i de ”bløde” faktorer, der 

indgår i aktieanalysen
 • Det er kritisk vigtigt for et selskab at bevare eller øge inve-

storernes tillid til ledelsen og dermed aktien
 • Vi har i flere aktier set store fald i aktiekursen som følge af 

en ændret opfattelse af selskabet og deres vækstmuligheder
 • En af måderne, hvorpå en CEO, CFO eller bestyrelsen kan 

påvirke en aktie positivt, er ved at købe aktier for frie mid-
ler

 • Et køb med fri midler vil påvirke markedet positivt
 • Flere fonde tracker insiderkøb og -salg, som en naturlig del 

af en due diligence inden et køb
ABG Sundal Collier (2019), s 5.

Der skrives endvidere i konklusionen: 
”Investorperspektiv:	Der	er	et	stort	potentiale	for	de	enkelte	

selskabers aktier, hvis CEOs, CFOs og bestyrelsen køber aktier 
og kontinuerligt sender et positivt signal til markedet.” 

Det beskrives i rapporten som ”skuffende”, at ikke alle CFOs 
i C25-selskaberne ejer aktier i ”deres” selskab. Der er i rappor-
ten ikke nogen empirisk undersøgelse af, om aktiemedejerskab 
skaber værdi for aktionærerne. 

De ovennævnte synspunkter rejser flere interessante pro-
blemstillinger. I det følgende vil vi dels se på incitamenter, dels 
på signaler/information og endelig på konflikter herimellem.

Rapporten diskuterer ikke eksplicit det helt centrale spørgs-
mål, om det er enkeltpersonerne, der efter forfatternes mening 
træffer en forkert beslutning ud fra egne interesser ved ikke at 
købe flere aktier i ”deres” selskab, eller om det er virksomhe-
derne, der gør en fejl ved ikke at presse/overtale/incentivere de 
pågældende til at købe flere aktier i selskabet. Vi vil forsøge at 
være meget eksplicitte i vores analyse.

Det er væsentligt at sondre mellem frivillighed og tvang på 
aktieinvesteringsområdet.
 • Frivillighed: Er det en god idé for det enkelte ledelsesmed-

lem frivilligt at investere i aktierne i ”sit” C25-selskab?
 • Tvang: Er det en god idé for virksomheden at presse den 

pågældende til at investere i ”sit” selskab? 

Tvang findes naturligvis i forskellige grader. Det kan være et 
formelt krav for en bestyrelsespost, at man investerer et vist 
minimumsbeløb i selskabets aktier. Alternativt kan der være et 
stærkt signal fra bestyrelsens formand om, at bestyrelsesmed-
lemmer forventes at være aktionærer i selskabet i et vist omfang. 
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Frivillighed: Hvad er optimalt for den enkelte?
Lad os begynde med at se på den optimale investeringspolitik 
for det enkelte ledelsesmedlem, hvis vedkommende er frit stil-
let. Ud fra rene risikoovervejelser (uden hensyn til incitamenter) 
synes det optimale at være ingen aktier i selskabet eller eventu-
elt en short position.

Standard økonomisk teori tilsiger, at investor skal holde mar-
kedsporteføljen. Der er en omkostning ved at holde en udiversi-
ficeret portefølje. Dvs. udgangspunktet er, at en person ikke bør 
holde væsentlige aktieposter i ét enkelt selskab. 

For en short position i selskabets aktier taler, at personen 
gennem risikoen på værdien af sin arbejdskraft allerede reelt har 
en ”økonomisk position” i selskabet. Udviklingen i selskabets 
aktiekurs kan påvirke vedkommendes fremtidige arbejdsindtje-
ning og de hermed forbundne risici. Eftersom en short position 
er en meget ufuldkommen hedge af arbejdskraftens værdi, taler 
det dog næppe for en stor short position i selskabet. Det natur-
lige er efter vores mening en 0-position i selskabets aktier, så 
længe vi ikke har inddraget incitamentsovervejelser.

Incitamentsovervejelser
Kan incitamentsovervejelser, set fra den enkeltes synsvinkel, 
være et væsentligt argument for ledelsesmedlemmer til at inve-
stere i ”eget” selskabs aktier? Det teoretiske argument er, at ved-
kommende med en ejerandel kan påvirke egen indtjening ved at 
foretage handlinger, der får aktien til at stige. Teoretisk kan det 
ikke helt afvises, men den forventede nettogevinst forekommer 
uhyre lille eller negativ. Det skyldes to forhold:

Beskeden værdiskabelse: Den værdiskabelse, den enkelte 
kan skabe til sig selv ved at arbejde hårdere i virksomhedens 
interesse, er i mange tilfælde beskeden. Så snart vi kommer ned 
under CEO-niveau, begynder det at blive sværere og sværere 
at se, at effekten på selskabets aktiekurs kan være særlig stærk. 
ABG Sundal Colliers rapport behandler udover CEOs både be-
styrelsesmedlemmer og CFOs. I det følgende vil vi fortrinsvis 
tage udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmer, bl.a. fordi der er en 
hel del flere af dem, end der er af CEOs og CFOs.

Medianselskabet af C25-selskaberne har en markedsværdi i 
størrelsesordenen 60 mia. kr. Med en bestyrelse på 7-8 med-
lemmer (ud over medarbejderrepræsentanterne) er det svært at 
se det enkelte bestyrelsesmedlem gøre en forskel på blot 1% 
om året i kursudvikling afhængig af, om han/hun arbejder hårdt 
eller blot arbejder hårdt nok til at beholde sit bestyrelsesjob. 
Der stilles jo visse krav til indsats blot for at beholde et besty-
relsesjob. ABG Sundal Colliers tal viser, at det gennemsnitlige 
bestyrelsesmedlem i et C25-selskab har aktier for 6 mio. kr. i 
sit selskab. Med en aktiepost på 6 mio. kr. ville et – efter vores 
mening urealistisk højt – merafkast på 1% om året som følge af 
en ekstra indsats give et forventet merafkast på 60.000 kr. om 
året på denne aktiepost. Det er ikke et beløb, der giver det helt 
store incitament, når vi taler om folk i denne indkomstklasse. 
Diversifikationstab: Den pågældende får en utilstrække-

ligt diversificeret portefølje, hvilket indebærer en omkostning 
for den pågældende. Hvor stor den omkostning er, afhænger 
selvfølgelig af vedkommendes formue. For nogle er 6 millio-
ner kr. en beskeden investering. Man skal have viden både om 
bestyrelsesmedlemmets formue, risikoaversion og hvor meget 
merafkast, vedkommende kan skabe ved en ekstra indsats, for at 
kunne bedømme, om belønningen opvejer risikoen. Men umid-

delbart forekommer risikoen at være stor set i forhold til den 
forventede ret lille gevinst. 

Bemærk, at det ikke er et relevant argument for investering 
for den enkelte, at hvis alle i ledelsesgruppen investerer i sel-
skabet, og de alle arbejder hårdere, vil de tilsammen skabe en 
væsentlig værdi, således at det er til deres fælles fordel hver for 
sig at investere væsentligt i selskabet og arbejde hårdere. Den 
enkelte må se sagen fra sit eget synspunkt, hvis der er frihed til 
at investere eller ej. Dvs. det er fint for den enkelte, hvis alle de 
andre investerer og arbejder hårdt, men det er ikke et argument 
for, at den enkelte har en fordel ved at gøre det samme. Det er 
bedre at kunne være ”free rider”. 

Så incitamentsargumentet ser ikke ud til at veje tungt i for-
bindelse med frivillig investering i aktier fra ledelsens side3, og 
da slet ikke når vi kommer under CEO-niveau. 

Både CEO, CFO og bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt også 
helt uden aktier et væsentligt incitament til at arbejde hårdt for 
aktionærinteresser. De vil gerne beholde deres poster, de vil ger-
ne headhuntes eller tilbydes andre gode bestyrelsesposter, og de 
har et omdømme at tænke på. Dvs. det ekstra incitament som 
følge af aktiebesiddelsen vil næppe veje tungt.

Signalovervejelser (information)
Aktieinvestering fra insidere kan være et ”signal” om den in-
formation, insiderne har. Det fremhæver ABG Collier som ar-
gument for et ønske om højere aktieinvesteringer fra ledelsens 
side.

Det kommer vi tilbage til mere indgående under diskussion 
af tvungen investering. Men for et ledelsesmedlem, der frit kan 
investere i selskabets aktier eller ej, er det svært at se en grund 
til, at overvejelser af signaleffekten på aktiekursen af vedkom-
mendes aktiekøb bør indgå i vedkommendes overvejelser. Per-
sonen varetager sine egne interesser.

Risikoen for at blive beskyldt for at handle på insiderviden 
taler i øvrigt for, at den enkelte bør fravælge at investere i eget 
selskab, for at der ikke skal opstå mistanke om misbrug af insi-
derviden. Den risiko minimeres ved at undlade at investere i et 
selskab, man sidder i bestyrelsen for.

Man må i øvrigt formode, at hvis en person handler ud fra 
insiderviden, så vil det føre til, at han/hun meget af tiden over-
hovedet ikke ejer selskabets aktier. 

Tvang
Selvom det ikke er optimalt for det enkelte ledelsesmedlem at 
investere i selskabets aktier, kan det teoretisk godt være ønsk-
værdigt for virksomheden, dvs. aktionærerne, at ledelsen er 
mere eller mindre tvungne aktionærer i selskabet. 

Et pres på ledelsesgruppen kan ske på mange måder. Det kan 
være en forudsætning for ansættelse, at man investerer en større 
engangssum, eller det kan være en forudsætning, at man inve-

3.	 Når	man	taler	om	incitamenter,	må	man	se	ikke	kun	på	
retningen, men også på størrelsesordenen. En daværende 
sundhedsminister	(Astrid	Krag)	foreslog	i	2013,	at	der	skulle	
være totalforbud for læger mod overhovedet at have aktier i 
medicinalindustrien.	Selv	den	mindst	begavede	læge	indser	for-
modentlig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem hendes 
medicinordinering	og	kursen	på	vedkommendes	aktier	i	Novo.
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sterer et årligt beløb, f.eks. halvdelen af bestyrelseshonoraret, i 
selskabets aktier osv. Mulighederne er legio, og det kan selvføl-
gelig gøres mere eller mindre formaliseret. Der er en flydende 
grænse mellem tvang og frivillighed. Hvis man bliver opfordret 
til at sidde i en bestyrelse og ved den lejlighed får et vink med 
en vognstang af bestyrelsesformanden om, hvilken aktieinve-
stering der forventes, så vil de fleste nok enten investere i sel-
skabets aktier eller sige nej tak til æren.

Lad os igen opdele diskussionen i incitamenter og signaler:

Incitamenter
Der kan godt tænkes en incitamentsvirkning af en sådan ”tvun-
gen” aktieinvestering, som netto skaber værdi for aktionærerne.

I det følgende eksempel tager vi igen udgangspunkt i be-
styrelsesmedlemmer, men argumentationen er nogenlunde den 
samme, hvis der betragtes CEOs.

Antag, at man kræver af et kommende bestyrelsesmedlem, at 
vedkommende investerer minimum 6 mio. kr. i selskabets ak-
tier. Selskabet betaler så til gengæld et bestyrelseshonorar, der 
f.eks. er 100.000 kr. højere om året, end det ellers ville have 
været. Det sker for at kompensere medlemmet for den ekstra 
risiko, han/hun bliver påtvunget. For hvis bestyrelsesmedlem-
mer skal påtage sig højere risiko i form af en utilstrækkeligt 
diversificeret portefølje, må selskabet alt andet lige enten betale 
højere bestyrelseshonorarer eller også rekruttere dårligere be-
styrelsesmedlemmer. 

Vi så tidligere, at effekten af en større arbejdsindsats fra det 
enkelte bestyrelsesmedlem i form af større aktieafkast næppe i 
sig selv vil være stort nok til at kunne gøre frivillig investering 
i selskabet fordelagtig for ham/hende. Men derfor kan tvungen 
investering teoretisk godt være en god idé. Antag, at bestyrel-
sesmedlemmet som følge af sin påtvungne store aktiebehold-
ning i selskabet øger sin indsats marginalt, så kursen på aktien 
som følge heraf stiger 0,1% mere om året, end den ellers ville 
gøre. Gevinsten for det pågældende bestyrelsesmedlem ved den 
større indsats vil så være på 6000 kr. om året. 6000 kr. er ikke 
nok til, at personen frivilligt ville have investeret i selskabets 
aktier, og det er ikke noget, der giver et stærkt incitament til en 
ekstra indsats. Men set fra aktionærernes synspunkt er 0,1% af 
en selskabsværdi på eksempelvis 30 milliarder kr. 30 mio. kr., 
som aktionærerne får i årligt merafkast ved at tvinge bestyrel-
sesmedlemmet til at investere 6 mio. kr. i aktier og kompensere 
vedkommende med 100.000 kr. årligt mere i bestyrelseshonorar. 

Pointen er, at selv med meget svage effekter på aktiekursen 
er det teoretisk muligt, at det kan betale sig for aktionærerne at 
”tvinge” ledelsen til at investere i selskabets aktier.

Bemærk dog, at tallene ovenfor er opnået ved antagelse om 
en bestyrelsesaktiepost på 6 mio. kr. Vi tog udgangspunkt i dette 
beløb, fordi det ifølge ABG Sundal Collier er den gennemsnit-
lige aktiebesiddelse i ”eget selskab” for bestyrelsesmedlemmer. 
Men det relevante er at bruge det beløb, som selskaber kan finde 
på at kræve, at bestyrelsesmedlemmer investerer. Det er svært 
at forestille sig krav om aktieinvesteringer i den størrelsesorden. 
Hvis kravet f.eks. kun er en investering svarende til to års be-
styrelseshonorar (anekdotiske vidnesbyrd har givet os indtryk 
af, at kravet ligger i den størrelsesorden), bliver den forvente-
de gevinst ved en ekstraindsats væsentligt mindre end beregnet 
ovenfor. Så det er svært at tro på en væsentlig virkning. 

Man kan ikke helt afvise tanken om, at det kan være hen-

sigtsmæssigt at ”tvinge” ledelsesmedlemmer til at have ”hån-
den på kogepladen” ud fra en incitamentstankegang. Omvendt 
er vi nede i meget små beløb for det enkelte ledelsesmedlem i 
ekstra afkast. Det er svært for os at forestille sig, at specielt be-
styrelsesmedlemmer ændrer handlemåde på grundlag af så små 
forventede gevinster. Man påtvinger folk en ganske stor risiko, 
men det økonomiske incitament forbliver relativt svagt. Men 
det er teoretisk muligt, at der kan være en gevinst ved det.

Der er således et (svagt) argument for, at en tvungen ledel-
sesinvestering kan gavne aktionærerne. Uheldigvis er der også 
argumenter for det modsatte.

Hvilke beslutninger/handlinger fra ledelsens side er det, der 
påvirkes? De falder vel i to hovedgrupper:
 • Man får personerne til at arbejde hårdere/bedre, herunder 

fjerne ”corporate slack”.
 • Man påvirker personernes risikovillighed. 

Den første effekt er den, vi diskuterede ovenfor. Hvis der er en 
effekt, er den positiv. Det kræver imidlertid store tvungne ak-
tieinvesteringer, for at aktieposter skal give et merincitament af 
betydning. 

For så vidt angår risiko giver tvungen aktieinvestering ledel-
sen et incitament til overforsigtighed, set fra de øvrige aktio-
nærers synsvinkel. Porteføljeaktionærer med veldiversificerede 
porteføljer har intet mod betydelig risiko, blot der er et pænt for-
ventet afkast efter skat. En risikabel investering, der med 50% 
sandsynlighed giver 200% afkast og med 50% sandsynlighed 
giver -100% afkast i løbet af et år, er en god investering for en 
porteføljeaktionær, der har investeret i hundredvis af selskaber. 
Den er ikke nødvendigvis attraktiv for en investor med 50% af 
sin nettoformue i det pågældende selskab.

Dvs. tvungen aktieinvestering risikerer at gøre ledelsesmed-
lemmer med ”for mange æg i én kurv” mere forsigtige, end ak-
tionærerne ønsker, de skal være. 

Det er i parentes bemærket en væsentlig begrundelse for 
anvendelse af aktieoptioner, at de kan øge risikovilligheden. 
Pladshensyn forbyder at gå dybere ind i denne diskussion her, 
men det skal blot påpeges, at optioners påvirkning af risikovil-
ligheden ændrer sig meget over tid og derfor er svær at styre. 
Hvis ledelsesmedlemmer får tildelt optioner med exercise-kurs 
svarende til dagskursen, vil det øge deres risikovillighed her og 
nu. Hvis aktiekurserne efterfølgende stiger, vil det på et tids-
punkt føre til faldende risikovillighed, mens faldende aktiekur-
ser vil føre til større risikovillighed. Dvs. lidt polemisk udtrykt 
vil optioner gøre succesfulde ledelser mere forsigtige og mindre 
succesfulde ledelser mere risikovillige. Optioner er et tveægget 
sværd, der skal bruges med forsigtighed.

Alt i alt forekommer det teoretiske argument for en positiv 
incitamentsvirkning af tvungen aktieinvestering i ”eget” selskab 
for ledelser at være beskedent.

Signaler/information
Indtil nu har vi koncentreret os om incitamenter. Men som tid-
ligere nævnt lægger f.eks. ABG Sundal Collier også betydelig 
vægt på signaler.

Man kan lede efter signaler overalt. Det kan derfor ikke un-
dre, at mange leder efter signaler om ledelsens tiltro til selskabet 
ved at se på ledelsens køb og salg af aktier i selskabet. 

Der er grundlæggende to overordnede problemer ved ABG 
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Sundal Collier-rapporten i forbindelse med signalovervejelser-
ne. 

Det ene problem er, at rapporten udelukkende er optaget af 
positive signaler. Men hvis signaler skal give mening, skal der 
også være mulighed for negative signaler. Der er ikke meget 
signalværdi i ledelsens aktieposter, hvis et stort flertal i ledelses-
gruppen i alle selskaber har mange aktier. Det kan ikke passe, at 
næsten alle ledelser og bestyrelser har en rationel opfattelse af, 
at lige netop deres selskabs aktier er undervurderede. Det ville 
indikere, at stort set alle aktier konsekvent var undervurdere-
de hele tiden. Når stort set alle ledelsesmedlemmer har aktier, 
bliver der tale om et ”informationsløst signal”. Aktiebesiddelse 
bliver først og fremmest et signal om, at ledelser vil undgå kritik 
af, at de ikke har aktier. 

Det andet problem i rapporten er knyttet til den manglende 
klarhed mht., om der er tale om frivillige eller tvungne aktiein-
vesteringer. 

Hvis der er tale om ”obligatoriske” aktieinvesteringer, har 
de selvfølgelig ikke nogen signaleffekt mht. ledelsens tiltro til 
virksomheden. 

Virksomheder kan altid få ledelser til at investere i selskabets 
aktier. Hvis ledelserne får meget billige lån til aktiekøb, eller de 
får aktier som en del af lønnen, eller de får en meget høj løn, 
men aktiekøb er betingelse for ansættelse/bestyrelsesposter, så 
kan selskabet selvfølgelig altid få ledelsen til at købe aktier i sel-
skabet. Intet forhindrer C25-selskaberne i at få samtlige CEOs, 
CFOs og bestyrelser til at købe aktier i selskabet. Men signal-
værdien vil være 0.

Valget
Selskaber står over for et valg. Selskaber kan ved ”tvang” få 
ledelser til at investere i selskabets aktier og derved søge at opnå 
en vis incitamentsvirkning. Men så er der ikke nogen signal-
værdi i ledelsens aktieinvesteringer. Alternativt kan selskaberne 
lade ledelserne vælge aktieinvestering helt frit. Så kan der være 
en eller anden form for informationsindhold i investeringerne, 
som aktiemarkedet så kan fortolke på, dvs. der kan være en sig-
naleffekt. Den vil så i øvrigt nogle gange være positiv, andre 
gange negativ. 

Selskaber må vælge, hvilken effekt, de vil satse på.
Vi står her over for et klassisk problem i økonomisk politik.
Det er svært at ramme en flyvende fugl med en sten. Men er 

man virkeligt dygtig, kan det lade sig gøre. Den virkeligt svære 
opgave er med én sten at ramme to flyvende fugle, der bevæger 
sig i hver sin retning.

Der er et problem med at have flere mål, end man har midler. 
Man kan styre inflation med finanspolitikken. Hvis man stram-
mer finanspolitikken, kan man mindske inflationen. Man kan 
også styre beskæftigelsen med finanspolitikken. Hvis man lem-
per på finanspolitikken, kan man øge beskæftigelsen. Men det 
er svært at opnå sine målsætninger både med hensyn til beskæf-
tigelse og inflation på samme tid ved hjælp af finanspolitik. For 
med mindre man er ualmindelig heldig, vil der være en konflikt, 
så man må foretage en afvejning mellem disse mål. Eller for nu 
at sige det med et gammelt ordsprog:

Man kan ikke både blæse og have mel i munden. 
Det forhindrer ikke nødvendigvis, at nogen forsøger det, men 

resultatet bliver let derefter.
Skal ledelsens aktiekøb og aktiesalg have en signalværdi 

over for markedet, så skal investeringen være frivillig. Ellers 
er der ikke noget signal. Men så vil der ikke være meget incita-
ment, for investeringerne bliver små.

Hvis selskabet satser på en incitamentsvirkning, er det logisk 
med obligatorisk investering i selskabets aktier. Men så er der 
ingen signalværdi. 

Forsøger man at ramme to fugle med én sten, er der stor 
sandsynlighed for, at man ikke rammer en eneste.

Om løn og resultater
Der er et stærkt ønske om ”retfærdighed” i forbindelse med løn. 
Det må efter nogle menneskers mening ikke gå ledelsen godt, 
hvis det går selskabet skidt. Kaptajnen skal gå ned med sit skib! 
I praksis er det imidlertid en skidt idé at søge efter ”retfærdig-
hed” mht. ledelseslønninger. Ledelser må aflønne efter, hvad de 
finder nødvendigt i den givne situation.

Den triste sandhed er, at der kan være behov for at give bedre 
lønninger til ledelser, desto dårligere det går. For man har behov 
for enten at fastholde den nuværende ledelse eller tiltrække en 
ny ledelse.

Det er fristende at skifte job, hvis det går skidt, fordi der er en 
negativ ”signalværdi” ved at være ansat i et selskab med dårligt 
ry, og fordi man har øget risiko for fyring, når det går skidt, dvs. 
det kan være klogt at komme en fyring i forkøbet ved at rejse. 
Og hvis man skal tiltrække nye gode folk, kommer man til at be-
tale højt. Det er ”high risk” at tage et job i en virksomhed i krise. 
Det løser næppe nogen problemer at søge at sætte ledelsens løn 
ned, fordi man mener den skal bære sin del af tabet.

Så man skal være forsigtig med at lede efter ”retfærdighed”. 

Et paradoks
Der blev i afsnittet: ”Frivillighed: Hvad er optimalt for den en-
kelte” argumenteret for, at er der tale om frivillighed, bør le-
delsens investering i eget selskab være lav, da det økonomiske 
incitament ved større arbejdsindsats er beskedent, men den usy-
stematiske risiko er betydelig.

Alligevel viser ABG Sundal Colliers undersøgelse, at ledel-
ser investerer betydelige midler i ”eget” selskab, langt større end 
vi ville forvente ud fra rationelle overvejelser. Der er (mindst) 
tre mulige forklaringer herpå.

Forklaring 1 er, at mange selskaber presser ledelsesmedlem-
mer til at købe aktier i selskabet.

Forklaring 2 er, at mange ledelser ser en sådan aktieinve-
stering som en investering i at undgå kritik, fordi folk er mere 
overbærende over for kursfald, når de også rammer ledelsen. 

Forklaring 3 er overdreven selvtillid. Det er indlysende, at 
ikke alle selskaber kan overperforme i forhold til gennemsnittet. 
Men intet er i vejen for, at et stort flertal af ledelserne i C25-sel-
skaberne har den opfattelse, at netop deres selskab vil overper-
forme, fordi de overvurderer sig selv.

Overvurdering af egne evner observeres på utallige områder. 
Folk overvurderer deres evner som bilist, deres sans for humor 
og deres menneskekundskab. Selvovervurderingen kan i denne 
sammenhæng være yderligere stimuleret af, at netop ledere har 
haft et langt arbejdsliv, der er faldet heldigt ud. De undervurde-
rer måske hvor meget af karrieren, der skyldes held. Selvsikker-
heden er høj hos mange af dem, der når toppen.

Vi tror alle tre forklaringer spiller en rolle. På den baggrund 
finder vi grund til at advare ledelser mod store aktiebeholdnin-
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ger i ”eget” selskab, herunder at fraråde selskaber at presse folk 
til sådanne investeringer. 

Konklusion
Sammenfattende må vi konkludere, at:
1. Fornuftige bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer 

bør ikke frivilligt investere væsentlige beløb i det selskab, 
de har beskæftigelse i, med mindre det er for at undgå akti-
onærkritik. Investeringen vil give dem mindre end optimal 
risikospredning, og de risikerer at blive beskyldt for insi-
dertrading. Den simpleste måde til at undgå beskyldning for 
insidertrading er ikke at handle med selskabets aktier.

2. Selskaber kan på forskellig måde presse/overtale ansatte 
til at investere i selskabet, men der vil være en omkostning 
herved. Man kan gøre investering til en forudsætning for 
ansættelse, eller man kan give dem finansieringsmuligheder, 
der gør investeringen billig for den ansatte, f.eks. ved at 
give dem rentefri lån med sikkerhed i aktierne og uden per-
sonlig hæftelse for lånet, eller man kan give dem aktier til 
underkurs. Men alle metoder indebærer i sig selv en yderli-
gere omkostning for selskabet.

3. Incitamentsvirkningen	af	at	presse/overtale	ledelsen	til	ak-
tiebesiddelse er uklar. Den kan give både gode og dårlige 
incitamenter. Det er på den baggrund svært at se noget godt 
argument for at opmuntre/presse ledelsesmedlemmer til in-
vestering i selskabet.

4. Informationsindholdet (signalværdien) af påtvungne aktie-
beholdninger er 0 eller rettere negativt i den forstand, at 
tvang fjerner det eventuelle informationsindhold, der ville 
være i ledelsernes frivillige aktieinvesteringer. Når 100% af 
alle CE0s i danske C25-selskaber har aktier i selskabet, er 
det ikke et troværdigt signal om, at alle selskabernes aktier 
er undervurderede. 

5. Det giver problemer, når man forfølger to mål (informati-
onsvirkning og signaler) med ét middel. 

6. Fordi betydningen af ledelsens aktieposter formodentlig er 
ret beskeden, vil ”overtro” kunne overleve længe. Moden 

på dette område kan skifte, nøjagtig som den har gjort på 
optionsområdet, hvor man på få år gik fra at hylde optioner 
til at advare mod optioner som følge af faren for, at optioner 
kunne opmuntre ledelsen til overdreven risikopåtagning.
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