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ABSTRACT 
A liberalizing development in the corporate regulations structure generates a greater flexibility in the 
duties of the management within a company, creating a wider margin for business estimates. This 
development is reinforcing the responsibilities and requirements of propriety for management's 
administrations. 

Measures and handling situations regarding the time of hopeless continuance of a company and the 
assessment thereof, is the central focus point of this thesis. Additional assessments from American 
jurisprudence are illuminated, with the purpose of creating a possible marginal sight to the Danish civil 
liability assessments of this area. An analysis of the responsibility ratings is herein the basic 
composition to the Agency-economic analysis of incentive measures for management behaviour and 
their handling of risk management and responsibility involved procedures, in relation to the point of no 
return.  

In order to create a basic theoretical understanding, with the maximisation of individual profits and 
business purposes, the Neo-classic theory is introduced. The Principal/Agent-theory will additionally 
move the focus of the analysis towards the behavioural perspective, where the basic theory behind 
authorises the rational incentive for an agent to manage a Pay-Off on behalf of other individuals.  

An explanation from the behavioural theory merged with the jurisprudences level of efficiency and its 
influence of the accurate handling of duties, it is by a game theoretical case introduced an analysis 
based on an authentic practise, which will include the Board's (Board of Directors) behaviour, actions 
and incentive for its handling of an inliquidated Cash-Flow-situation. This case will illuminate 
responsibility valuation grounds with several assumptions and behavioural assessments. 

The purpose of this thesis is to examine and evaluate the Board's duty of responsibility towards the 
resources of capital within the company. To this purpose an economic theoretic perspective of the 
incentives structure within the nature of the administrative practice of the company, will allocate and 
conclude the efficient view within the law-practice and its standards seen from an society overall 
perspective. 
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1  INDLEDNING 
Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte i 2006 et udvalg, som skulle implementere 
moderniseringen af den danske selskabsret. Medlemmerne i udvalget, repræsentere en række 
forskellige interessegrupper, heri fagforeninger, industrier, iværksættere, aktionærer, kreditorer, 
revisorer og advokater. Det har været ministeriets ønske, med de mange interessegrupper 
repræsenteret i moderniseringsudvalget, at skabe diskussioner med  forskelige interessesynspunkter. 
I 2008 blev den endelige betænkning tilkendegivet, hvor mange af forslagene heri, er implementeret i 
den nye selskabslov.1 

Formålet herved, er at fremme konkurrencedygtigheden for danske virksomheder, ved forenkling og 
lovmæssigt at skabe mere fleksibilitet for virksomhederne.2 Moderniseringen indbefatter yderligere 
præciseringer af bestyrelsens håndteringsforpligtelser i et kapitalselskab, hvilket omfatter en 
skærpelse af dennes ansvar. En liberalisering af ledelsens handlefrihed og fleksibilitet, skaber 
ligeledes større risici ved dennes hverv, som herfor udvider ansvarsgrundlaget.3 

 

1.1 PROLEMSTILLING 
Bestyrelsens mest centrale og overordnede beskæftigelse, er at handle i selskabets interesse i alle 
tilfælde. Dette skal altid være for øje, hver gang bestyrelsen træffer en beslutning. Omfattende 
fortolkningen af selskabs interesse, er her både kapitalejernes interesser men ligeså selskabets 
kreditorer. Afvejningen af forpligtelsen mellem disse to grupper, kan være en ganske vanskelig 
opgave, specielt i tilfælde hvor et selskab svæver mellem solvens og insolvens.  
 
Langt tilbage gennem tiden har der været fokus på interessekonflikten, når forvaltningen af individers 
kapital skal foretages af anden part,4 såsom en bestyrelses varetagelse af aktionærers investeringer, 
eller samfundets generelle ønske om at erhvervslivet overholdet samfundet regler og ikke beriges på 
bekostning af tredjemand. Angivet i selskabsloven, er bekendtgjort den generelle ramme for forsvarlig 

																																																								
1 Lovbekendtgørelse nr. 470 af 12. juni 2009    
2 Modernisering af Selskabsloven, Betænkning nr. 1498, 2008, s. 15 
2 Modernisering af Selskabsloven, Betænkning nr. 1498, 2008, s. 15 
3 Modernisering af Selskabsloven, Betænkning nr. 1498, 2008, s. 39 
4 Smith, 1776, s. 107 
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forretningsførelse og ansvarsnormen hertil, men disse regler omfatter alle kapitalselskaber, store som 
små, branche til branche og unoteret som noteret. Et bedt spændt her herved sat, til regulere og 
mindske forsømmelse af ledelsens hverv.   
 
Retsøkonomisk, skabes problemstillingen i ledelsens rationelle incitament til at forvalte tiltrækkeligt, 
efter ejernes og samfundets interesse. Hvilket muligheder og midler kan give en effekt på 
forsømmende adfærd? Personlige præferencer hos ledelsen, kan skabe problematikker ved afvigelse 
af den forpligtede interesse, hvis lempeligheden fra retspraksis bliver for mild. Ved amerikansk 
retspraksis, bliver bedømmelsen af forretningsskønnet for en ledelsen, kategoriseret tæt lig en 
immunitetsregel,5 hvor ledelsesadfærden i en virksomhed let, ved skjult information, kan fremstilles 
som tilstrækkelig, på baggrund af begrænset mulighed for at kontrollere den interne forvaltning i 
ledelsens hverv. 
 
God ledelsesskik er, ved tidens erhvervsskandaler, blevet et centralt og grundigt debatteret emne. 
Corporate Governance aspekterne giver øget fokus på ledelsens pligter og ansvar, og stiller hertil 
større krav til det enkelte ledelsesmedlem.6 Specielt gældende for bestyrelsen i aktieselskaber, er 
kravet om Corporate Governance en medbestemmende faktor ved bedømmelsen af forsvarlighed og 
ansvar. Selvom at kravene til ledelsens hverv og forsvarlighed kan fremstå som stramme, så er der 
ligeledes samfundsmæssig interesse i at give ledelsen den nødvendige bevægelsesfrihed, til at 
administrere og foretage nødvendige dispositioner, hos et selskab i vanskelig økonomisk position, for 
at forhindre potentiel insolvens med konkurs til følge.   
 
Tilhørende bestyrelsens pligter og opgaver overfor et selskab, er selskabslovens § 115, stk. 1, nr. 5, 
vedrørende selskabets kapitalberedskab kraftigt forbundet til observeringen af håbløshedstidspunktet. 
Hvornår er selskabets kapitalberedskab ikke længere forsvarligt, og hvornår indtræffer 
erstatningsansvaret i forbindelse hermed? Afvejningen er det såkaldte håbløshedstidspunkt, bliver af 
domstolene i de fleste tilfælde overladt til de involverende fagfolk (Business Judgement Rule). Men 
hvorvidt er dette tilstrækkeligt og hvordan ser tendensen ud i parallelle retssystemer? Er tendensen i 
																																																								
5 McMillan, 2013, The Business Judgement Rule as an Immunity Doctrine 
6 Komiteen for God Selskabsledelse, 2014 
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det danske retssystem resultatet af manglende værktøjer, eller blot en uvillighed til udvikling og 
udveksling af ekspertise mellem fagfolk? 

Lempeligheden af ansvarsbedømmelsen må være tilstrækkelig, så der er plads til fejlskøn for en 
ledelse handlende i god tro. Dog må der omvendt ikke foreligge ansvarsfrihed i en sådan grad, at 
dispositioner af en hvis karakter undgår erstatningsansvar på baggrund af lempelighedsgraden. I 
perioder hvor et selskab står i insolvent risiko, skal ledelsen personligt kunne drages til ansvar, hvis 
disse træffer uansvarlige beslutninger på bekostning af andelshavere eller kreditorer.  
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
På baggrund af gældende praksis, ønskes det, via en spilteoretisk incitamentanalyse, at konkretisere 
og specificere den efficiente definition og bedømmelse, af bestyrelsens håndtering af selskabets 
kapitalberedskab og dennes tidspunkt for håbløshed. Hertil skal følgende problemformulering 
besvares: 

Hvilke juridiske og økonomiske forhold, har betydning for ledelsens beslutningstagen, om at 
fortsætte et kapitalselskabs drift forbi håbløshedstidspunktet, og hvilket incitamentniveau har 

selskabets ledelse til at sikre en forsvarlig håndtering heraf? 
 

1.3 SYNSVINKEL 
Afhandlingens problemstilling betragtes ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, da denne søger at 
belyse både aktionær og tredjemands mulige påvirkning af ledelsens forpligtelsesincitament og 
adfærd.  

1.4 METODE 
Udgangspunktet ved denne praktiske undersøgelse er, ved dette konkrete undersøgelsesobjekt på 
samfundsniveau, at skabe en analyseberetning til konklusion af den fremførte problemformulering. 
Herved er formålet at undersøge og redegøre for ledelsens ansvar, i forbindelse med dennes 
iagttagelse af selskabets kapitalberedskab, med specifikt fokus på ledelsens håndteringen af 
håbløshedstidspunktet og dennes forpligtelsesincitament forbundet herved.  
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Ved at anvende den retsdogmatiske metode, er hensigten, at beskrive, fortolke, systematisere og 
analysere gældende ret. Den retsdogmatiske metode vil give en systematisk gennemgang baseret på 
skriftlige kilder, som gennem lovgivning vil være retspraksis, bøger, artikler og elektroniske kilder 
m.v. 7  Ved beskrivelse af gældende dansk ret og retslitteratur, med yderligere supplerende 
retstilstande fra amerikansk ret, vil den retsdogmatiske metode, vurdere tilstande og retstvister, til 
konklusion af afhandlingens analyse.  

Det primære retsgrundlag i analysen er selskabslovens bekendtgørelser, som har til formål at 
strukturerer den ønskede forvaltningsadfærd af et selskabets virksomhed. Heri gives en klarlæggelse 
af retstilstanden omhandlende bestyrelsens forpligtelser og ansvar. Supplerende til denne lovgivning 
vil forarbejderne anvendes, da disse redegør hensigten bag bekendtgørelsen, og grundlægger 
fortolkningsgrundlaget. 

For at give et mere konkret indblik i udviklingen af retspraksis, vil en række domme inddrages. 
Domspraksis udfylder bekendtgørelserne, og afgørelserne bestemmer herefter fremtidig adfærd. 
Disse materialer og informationer, vil i afhandlingens analyse tage et økonomisk spilteoretisk 
udgangspunkt, hvorved den danske retspraksis, omhandlende kapitalselskabers ledelse, analyseres 
med incitamentteoretisk argumentation. Herved vil det forsøges at skabe en mere rationel og 
samfundsøkonomisk efficiensramme for bedømmelsen af ledelsens erstatningsansvar, forbundet til 
håbløshedstidspunktet.  

Flere metoder, supplerende til hinanden, vil anvendes i den økonomiske analyse, som vil belyse 
problemformuleringens konklusion med økonomisk teoretisk perspektiv. Den neoklassiske teori vil 
argumentere for individets nytteønske, og hermed belyse den enkelte forvaltning, investering eller 
beslutning. Principal/Agent-teorien vil belyse forholdet og konflikten mellem principal og agent, samt 
disses individuelle nyttemaksimering, og vil analysere ledelsens hverv ud fra et beslutningsperspektiv 
i sin helhed.8  

Sidst i analysen, vil det men et spilteoretisk udgangspunkt, analyseres et case-spil, på baggrund af 
Amagerbankens ledelse og hændelsesforløbet under bankens pressede konkurs opløb. Ved dette 

																																																								
7 Nielsen & Tvarnø. 2014. s. 28 
8 Knudsen, 1997, s. 164 
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analyse værktøj, vil der integreres den juridiske analyse sammen med den økonomiske teori, til at 
danne et praktisk eksempel, på et integreret hændelsesforløb impliceret i en bestyrelses hverv. Denne 
del vil sammenfatte og danne en samfundsorienteret retspolitisk analyse. Den kombinerede analyse 
vil belyse det efficiente perspektiv, ved bestyrelsen varetagelse af selskabets samlede interesser.  

1.5 AFGRÆNSNING 
Formålet med denne afhandling er, at belyse incitamentniveauet hos et ledelsesmedlem, som i sit 
hverv, er ansvarlig for at håndtere risikosyringen af et selskabs kapitalredskab, og herved undgå 
uforsvarlig videreførelse efter håbløshedstidspunktet. Med spilteoretisk tilgang, vil analyseren af 
beslutningsincitamentet for ledelsesmedlemmer, belyse bedømmelsen af beslutninger vedrørende 
fortsættelse, afvikling eller rekonstruktion af et konkurstruet selskab. 
 
Afhandlingen vil overordnet forholde sig til opgaverne en ledelse i et kapitalselskab skal varetage, 
belyst i selskabsloven § 115, og vil som udgangspunkt ikke komme ind på ledelsesmodeller, som 
involvere et tilsynsråd. Udtryk som ”ledelsen” eller ”selskabets ledelse”, vil i denne afhandling, blive 
brugt som synonym for bestyrelsen, såvel som direktionen, alt afhængigt den valgte ledelsesstruktur. 
Inddragelsen af direktionens rolle findes nødvendig, da forholdet mellem bestyrelse og direktion har 
en vis tilknytning og sammenspil. Dog vil der ikke blive redegjort for direktionens pligter, da det 
primære fokus, i denne afhandling, er rettet mod bestyrelsens pligter og ansvar. Ligeledes direktionen, 
vil selskabets generalforsamling og kapitalejere, kun blive berørt ved nødvendighed for sammenhæng 
og forståelse.  
 
Fordelingen af erstatningsansvaret bestyrelsesmedlemmerne imellem, får ikke fokus ved analysen, 
men ved nødvendighed, for sammenhæng og forståelse for bedømmelsen af bestyrelseshvervets 
forskelligheder, kan inddragelser af individuelle fagkundskaber forekomme. Hertil ville 
ledelsesansvarsforsikringer være en interessant vinkel, da professionstendenser i 
bestyrelsesansvaret kan forekomme, men ved denne afhandling vil der afgrænses fra denne 
diskussion, da bestyrelsens håndtering af tidspunktet for håbløshed i sin helhed er fokuserede heri. 
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Erstatningsrettens almindeligt del vil ikke have hovedfokus, hvorved det forudsættes at læser har 
grundlæggende kendskab for erstatningsansvarets betingelser og grundsætninger, så indsigt og 
forståelse forekommer ved afhandlingens analyse af erstatningsansvaret for selskabets ledelse. 
Afhandlingen omfatter ikke strafferettens regler og omfang, da formålet med denne afhandling er at 
belyse afvejningen og håndteringen af håbløshedstidspunktet, og ikke hvorvidt ledelsen har handlet 
strafbart.  
 
Redegørelsen for denne afhandling vil ske via gældende ret, samt supplerende historieske 
bemærkninger, med selskabsloven og retspraksis hertil, som det hovedsagelige omdrejningspunkt. 
Yderligere, supplerende vil faglitteratur og udtagelserne herfra, vil der blive anvendt praksis fra 
amerikansk ret. Til at belyse, samle og komparere empiriens forskellige aspekter, vil den økonomiske 
efficieinsteori, være det hovedsagelige analyse værktøj, med incitamentteorien som den centrale 
analytiker. 
 
Tanken bag analysen er, at belyse en eventuel benyttelse af økonomisk efficiensteori, med en rationel 
adfærdsbasserede løsningsstruktur som instrument for forståelse af incitamentet bag ledelsens 
beslutningstagen. Ved domstolens forsvarlighedsbedømmelse af ledelsens adfærd, kan økonomisk 
teori eventuel skabe en dybere forståelse og mere samfundsorienteret vinkel, og herved belyse 
ledelsens grundlag for risikotruet foranstaltninger, omhandlende ansvarspådragende håndtering af 
selskabets kapitalberedskab før og efter håbløshedstidspunktet.  
 

2  BESYRELSENS VIRKE 
Lovgivningen for bestyrelsens virke, regulerer et minimums krav, for hvilke pligter en bestyrelse som 
minimum skal varetage. Overholdelse af disse minimumskrav er vigtig, da erstatningssager mod 
bestyrelsen kan forekomme, som følge af misligholdelse og forsømmelse.  

Ved definition, er bestyrelsen det ledelsesorgan som varetager den overordnede og strategiske 
ledelse af selskabet, og hertil ansætter og afskediger direktionen, hvis ansvar er at forestå den 
daglige ledelse og drift, jf. SEL § 111, stk. 1, nr. 1. Bestyrelsen er forpligtet til at følge selskabets 
vedtægter, som kapitalejerne forpligtes til at udarbejde, jf. SEL § 25. Selskabets navn, formål, 



	 11	

størrelse, kapitalejernes rettigheder, ledelsesorganer, generalforsamling og regnskabsår er alle 
obligatoriske vilkår, som vedtægterne skal indeholde, jf. SEL § 28. Udover selskabslovens 
minimumskrav, har kapitalejerne fri mulighed for selv at vedtage retningslinjer i selskabets vedtægter, 
som for eksempel regulereringer for de indbyrdes forhold, eller bestyrelsens beslutningsdygtighed.9 
Bestyrelsens ypperste formål er at varetage selskabets interesser.10 Overholder bestyrelsen ikke sine 
forpligtelser og holder sig indenfor vedtægternes rammer, kan dennes medlemmer ifalde 
erstatningsansvar herfor, såfremt et tab er til følge. 

Efter valg af bestyrelsens medlemmer, skal der herefter vælges en formand, til at stå i spidsen for 
bestyrelsens varetagelse, jf. SEL § 122, og er herved bindeleddet mellem bestyrelse og direktion.11 

Formanden er ansvarlig for afholdelse af møder og indkaldelse af samtlige medlemmer, når det findes 
nødvendigt, jf. SEL § 123, 1. pkt. Som udgangspunkt bliver et bestyrelsesmedlem valgt for en 4 årig 
periode, jf. SEL § 120, stk. 4. 

Som en generel beføjelse, kan bestyrelsen repræsentere og tegne selskabet i eksterne retsforhold, jf. 
SEL § 135. Dog skal tegningsretten for det enkelte bestyrelsesmedlem foreligge ved registrering i 
Erhvervsstyrelsen, før denne er gyldig. Herved er tegningsretten formelt offentliggjort og betegnes 
hermed som kendt af  tredjemænd, jf. SEL § 14, stk. 2. Det er ikke en nødvendighed at nedfæste 
tegningsretten i selskabets vedtægter.  

2.1 BESTYRELSNS PLIGTER 
Bestyrelsens lovfæstede pligter og opgaver er reguleret i selskabslovens § 115, og regulerer 
områderne regnskab, risikostyring, rapportering om finansielle forhold, kontrol med direktionen og 
kapitalselskabets kapitalberedskab.   

Bestyrelsen skal forvalte selskabets virksomhed og varetage en række grundlæggende forpligtelser. 
Tilbøjelighed for liberalisering ved EU-retten, har i dennes takt udviklet selskabsreguleringen ved 
dansk retspraksis. Lempes reguleringen af handlepligter for bestyrelsen, udvides ansvaret ligeledes, 
da bestyrelsens handlinger altid sker under ansvar.12 Supplerende til ikrafttrædelsen af selskabsloven, 

																																																								
9 Hansen & Krenchel, 2011, s. 80 
10 Christensen, 1992, s. 32-33 
11 Modernisering af Selskabsloven, Betænkning nr. 1498, 2008, s. 317 
12 Modernisering af Selskabsloven, Betænkning nr. 1498, 2008, s. 40 
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er der her foranstaltet præciseringer som ligeså har udvidet bestyrelsens forpligtelseshåndtering. 
Moderniseringsudvalgets supplement præciserer forholdene således:  

En forenkling af reglerne vil medføre en udvidet ramme for ledelsens handlefrihed og dermed også en 

udvidelse af det handlefelt, hvor ledelsen kan risikere at ifalde et ansvar. Dette betyder, at der vil være 

behov for en præcisering af reglerne om ledelsens handlepligt.13  

Formålet ved denne præcisering af bestyrelsens handlepligter er, at bevare kreditorernes tiltro til 
selskabet i den liberaliserende udvikling. Hensigten er at øge konkurrencedygtigheden på dette 
område, som er direkte bekendtgjort i selskabsloven ved bestyrelsens handlepligt jf. SEL § 115. 

Ved bedømmelsen af uagtsomhed i henhold til bestyrelsens foranstaltninger, bliver denne typisk 
centreret om bestyrelsen burde vide og burde handle i en given situation. Dette er en bedømmelse af 
om bestyrelsen har taget de nødvendige foranstaltninger, for at garantere en forsvarlig organisation af 
selskabets virksomhed.  

2.1.1 RISIKOSTYRRING 

Risikostyring finder sted ved bestyrelsens beslutningstagen til indgåelse af erhvervsaktiviteter, 
sammenføjet med dens agtpågivenhed med virksomhedens finansielle position, jf. SEL § 115, nr. 2. 
Bestyrelsens risikostyring omhandler styringen af identifikationen af virksomhedens finansielle og 
strategiske risici, samt at betrygge bestyrelsen aktivt tager beslutninger på forsvarligt grundlag, på 
baggrund af rapporteringer om virksomhedens aktiviteter. 

Kravet til bestyrelsens handlepligter om risikostyring, er en af de nyere bestemmelser i selskabsloven. 
Denne bekendtgørelse udspringer af Nørby-Udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse: 

Det er væsentligt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici 

og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov.14  

I henhold til anbefalingen, skal bestyrelsen sikre at den nødvendige procedure for risikostyring og 
intern kontrol etableres. Selvom anbefalingerne om god selskabsledelse er rettet mod børsnoterede 

																																																								
13 Modernisering af Selskabsloven, Betænkning nr. 1498, 2008, s. 40 
14 Nørby-Udvalget, 2001, s. 62 
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selskaber, er anbefalingerne et fortolkningsbidrag for alle kapitalselskaber, til håndtering af hvilke 
faktorer som er væsentlige for en tilstrækkelig risikostyring.15  

Som en overordnet ramme, er denne bestemmelse tiltænkt, hvordan en bestyrelse skal anlægge 
risikostyringen og dens interne kontroller af virksomheden. Lovens rammer markerer således 
minimums standarden. Herefter kan der, alt efter størrelse og virksomhed, være forskel på hvilke krav, 
som stilles ved proceduren for risikostyring og intern kontrol for det vedrørende selskab. Bestyrelsen 
alene tilsigtes til at sikre de nødvendige procedurer og disses overensstemmelse med selskabets 
fornødenheder.  

Til sikring af en bestyrelses implementering af et effektivt risikostyringssystem, har Henrik Axelsen 
følgende anbefalinger til et minimum, som bør opfyldes af ikke-finansielle virksomheder:  

En metode til løbende identifikation af risici til opfyldelse af selskabets målsætninger, er en 

konsekvent måling af risicis sandsynlighed, tilpasning af risikostyringsaktiviteterne til selskabets 

risikovillighed, etablering af interne kontroller, fastlæggelse af informationsbehovet, overvågning af 

risikobilledet  og revision.16   

Ved varetagelse af disse punkter med parallel økonomisk rapportering, vil bestyrelsens håndtering af 
risikostyringen og beslutninger hertil, være truffet på forsvarligt grundlag, med en vis grad af 
sikkerhed. Det skal dog påpeges, at disse strategiske punkter er vejledende og herfor ikke er af 
tilstrækkelig betydning ved en overordnet ansvarsbedømmelse, hvis ikke disse punkter specifikt 
anvendes ved udtryk i selskabets vedtægter eller forretningsorden.17 Selskabslovens § 115, nr. 2, er 
en overordnet ramme for hvordan bestyrelsen bør tilrettelægge risikostyringen af virksomheden. De 
anvendte procedurer vil herfor indgå som et forsvarlighedsparameter ved en ansvarsbedømmelse.  

2.1.2 ØKONOMISK RAPPORTERING 

Et selskabs bestyrelse er ansvar for, at information omhandlende selskabets finansielle forhold 
hensigtsmæssigt bliver fremlagt, jf. SEL § 115, nr. 3. Et effektivt rapporteringssystem, med rettidig 

																																																								
15 Afsnit 2.3 
16 Axelsen, Revision & Regnskabsvæsen Tidskrift 8.2006.10, 2006, s. 4 
17 Afsnit 2.2  
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modtagelse af sufficient information, giver et sundt beslutningsgrundlag for bestyrelsen til foretagelse 
af forvaltninger. Ved selve rapporteringssystemet gælder her ikke nogen direkte krav, da 
selskabsloven kun bekendtgør krav til rapportering af selskabets finansielle forhold, jf. SEL § 115, nr. 
3. Denne bestemmelse angiver direktionens pligt til løbende at holde bestyrelsen underrettet om 
selskabets finansielle forhold. Ved de norske anbefalinger, omhandlende god selskabsledelse, citeres 
følgende:  

Den daglige leder har et særligt ansvar for at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informasjon 

som er tilstrekkelig for at styret skal utføre sine opgaver.18  

Jævnfør de norske anbefalinger, om god selskabsledelse, har direktionen ansvaret for, at bestyrelsen 
modtager tilstrækkelig information om direktionens forvaltninger. I dansk retspraksis er det her modsat 
bestyrelsen som skal tilse, at bestyrelsen modtager den nødvendige information fra direktionen. 
Gennem tilstrækkelig rapportering kan bestyrelsen således udføre sit hverv hensigtsmæssigt.  

Selvom direktionen er underlagt en loyalitetspligt, så er bestyrelsen stadig underlagt at foretage en 
realitetsbehandling af den overrakte information. Bestyrelsen undgår ikke ansvar fuldstændigt ved at 
stole blindt på den givne information. Ved en realitetsbehandling af den givne information, behandles 
virksomhedens risici reelt, hvorved bestyrelsens beslutninger kan træffes på forsvarlig vis, jf. The 
Business Judgement Rule og forsvarlig forretningsførelse.19 

2.2 FORRETNINGSORDENEN 

For regulering af fastlæggelsen af bestyrelsens egen arbejdsgang og hverv, skal der som værktøj og 
arbejdsredskab fastlægges retningslinjer for udarbejdelsen af bestyrelsens forretningsorden jf. SEL § 
130. Jævnfør SEL § 130, er her bekendtgjort nærmere retningslinjer for forretningsordnens 
udformning. Forretningsordenen fremstiller den individuelle bestyrelses arbejdsopgaver mere 
specifikt, og skal indeholde nødvendige informationer om hvilket medlem som gør hvad. Hvis 
bestyrelsen består af flere medlemmer, er det et krav at der udarbejdes en forretningsorden, som 

																																																								
18 NUES-Udvalget, dec. 2012, s. 35 
19 Afsnit 3.1 & Afsnit 2.3 
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træffer bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv og håndtering af forretningsgangen, jf. 
SEL § 130, stk. 1.  
 
Forretningsordenens bestemmelser kan ikke ændre vedtægternes anfordringer, men disse kan 
eksemplificere virksomheden praksis, ved at systematisere bestyrelsens arbejdsgang. 20  Ved 
indførelsen af SEL § 130, stk. 2, introduceres der herved en mere dynamisk og liberaliseret ordlyd. 
Denne ordlyd inviterer til en forretningsorden som udformes efter det enkelte selskabs individuelle 
behov, hvor rammen i SEL § 130, stk. 2 fremhæver, hvilke særlige overvejelser selskabet bør 
implementere. Forretningsordenen skal tage udgangspunkt i kapitalselskabets virksomhed og behov, 
hvorved bestyrelsen særligt skal overveje om forretningsordenen skal indeholde retningslinjer om 
konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller, 
skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af 
revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, jf. SEL § 130, 
stk. 2. Herved er det tydeliggjort, at bestemmelsen ikke er udtømmende og hovedsageligt bevirker 
inspiration. Ved sikring af en effektiv informationskorrespondance mellem bestyrelsen og direktionen, 
kan et rapporteringssystem for eksempel implementeres i selskabets forretningsorden, hvorved 
retningslinjerne for en pålidelig informationsstrøm klarlægges.  
 
Alene brud på forretningsordenen kan dog ikke medføre brud på culpanormen ved bedømmelsen 
heraf.21 Rammerne om selskabets forretningsorden kan få særlig betydning i forhold til vurderingen af 
rapporteringspligten til bestyrelsen, jf. U 2015.2075 H. Her blev bestyrelsen vurderet til at havde sikret 
en forsvarlig organisation, da selskabets forretningsorden implicerede en klar arbejdsfordeling, hvor 
revisoren i øvrigt selv havde pålagt sin underskrift. Ud fra ordlyden i selskabets forretningsorden, 
skulle revisoren informere bestyrelsesformanden ved konstatering af uregelmæssige komplikationer. I 
dette tilfælde kunne selskabets forretningsorden således tilregnes betydning ved 
ansvarsbedømmelsen af bestyrelsesformandens adfærd. På baggrund af revisorens pligt til at sikre at 
væsentlige brister i revisionsprotokollen ville blive tydeliggjort, fandt Højesteret frem til, at selskabets 
organisation var forsvarlig, hvorved bestyrelsesformanden ikke havde handlet uagtsomt.  

																																																								
20 Christensen, Jan Schans, 2012, s. 392-393 
21 Christensen, Jan Schans, 2012, s. 393 
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Forretningsordenen kan fremstilles som betydning ved en samlet ansvarsvurdering, hvis 
anordningerne er lovregulerede eller hvis det afspejles i retspraksis og sædvaner.22 Et selskabs 
forretningsorden har betydning ved ansvarsvurderingen i teori og praksis, hvor den således, af dens 
karakter som et internt regulerende arbejdsværktøj, forleder at den som reference kan tilregnes i en 
ansvarsbedømmelse af bestyrelsens adfærd. Det skal hertil understreges, at forretningsordenen ikke 
regulerer en skærpelse af ledelsens ansvar.  

2.3 GOD SELSKABSLEDELSE I DANSK RETSPRAKSIS – CORPORATE GOVERNANCE 

I forlængelse af redegørelsen af bestyrelsens forpligtelser og kontroller, jf. SEL § 115, er en 
nærliggende diskussion den gode selskabsledelse. Hard Law, som reguleringer ved lov, beskriver 
typisk en minimumsstandard, hvorved disse regulerer rammerne for selskabers regelfaste 
forpligtelser. Supplerende til disse rammer er den såkaldte Soft Law, som er en række anbefalinger 
omhandlende den bedste udøvelse af god selskabsledelse. Anbefalingerne om god selskabsledelse 
udspringer fra de internationale Corporate Governance betragtninger. Corporate Governance 
betragtningerne er en række samfundsøkonomiske og, til et vis niveau, politiske anbefalinger, om 
hvordan børsnoterede aktieselskaber mest hensigtsmæssigt bør agere over for selskabets 
aktionærer, kreditorer og yderligere involverede. Anbefalingerne om Corporate Governance handler 
fundamentalt om, at bevirke attraktivitet og tillid for investeringer i de børsnoterede aktieselskaber, 
ved at praktisere State of the Art- og Best Practice-modellerne.23  

Sammenlagt implementerer Corporate Governance, at ledelsen skal søge ejernes interesse, men 
samtidig tage hensyn til alle involverede, såsom kreditorer og ansatte. Anmodningerne for god 
selskabsledelse, kan ikke selvstændigt danne grundlag for bestyrelsens ansvarspådragende adfærd, 
da anbefalingerne ikke direkte kan anvendes af domstolen. Er selskabets retningslinjer ikke på niveau 
med lov eller vedtægter, er et selvstændigt grundlag for ansvar ikke anvendelig.24 Et børsnoterede 
aktieselskab kan, for eksempel, havde indlemmet visse anbefalinger i sine årsrapporter, hvorved 
anbefalingerne kan tilregnes betydning ved en ansvarsbedømmelse. 

																																																								
22 Bergenser, 2012, s. 272 
23 Udviklings- & Håndteringsoptimal 
24 Andersen, Revision & Regnskabsvæsen Tidskrift 2.2004.6, 2004, s. 3 
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Siden 2001 har Nørby-udvalget arbejdet med national implementering og udvikling af en række 
internationale standarder, og betragtes som dynamiske, i forhold til opdateringer og supplementer. En 
central indskrift, som udvalgets anbefalinger anordner selskaberne til at indgå, er Følg eller Forklar-
princippet. 25  Princippet medvirker, at ved fravigelse af udvalgets Soft Law-bestemmelser, skal 
selskabet uddybe og begrunde hvorfor ledelsen har valgt at undvige fra anbefalingerne, samt 
redegøre for alternativ fremgangsmåde. Soft Law giver en mere fleksibel og dynamisk arbejdsgang 
end Hard Law, da hvert selskabs individuelle kriterier kan varetages.  

Nørby-Udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark, har til formål at tilsigte lettere adgang 
til udenlandsk kapital, ligeledes at inspirere selskabers ledelse til at takle udfordringer i den 
globaliserede verden.26 Til inspiration, fik udvalget bistand af mange parter med forskellige baggrunde 
og brancher. Udvalgets primære anbefalinger, er rettet mod de børsnoterede selskaber, og ligeledes 
selskaber med ønske om børsnotering. Anbefalingerne skal dog, i samme grad, anslås som 
inspiration til ledelser hos andre selskabstyper, som ønsker deres organisation mere gennemsigtig og 
sund.    

Det argumenteres at anbefalingerne kan have stor relevans for små og mellemstore virksomheder, 
hvortil argumentet er, at ved en enstrengede ledelsesmodel, hvor en iværksætter, som den 
dominerende direktør har tætte relationer i bestyrelsen, her er bekvemt til at bevirke 
ansvarspådragende adfærd. Ved anvendelse af anbefalingerne vil selskabet få en vis 
gennemsigtighed og uafhængighed, som vil afhjælpe denne problematik.27 

Unoterede selskaber kan som sagt vælge, at følge anbefalingerne fra Nørby-udvalget om god 
selskabsledelse, men desuagtet er de unoterede selskaber ikke underlagt Følg eller Forklar-
princippet. Anbefalingerne kan dog anvendes som fortolkningsbidrag. Formålet ved Corporate 
Governance i Danmark, er at bidrage til minimering af kapitalomkostningerne for danske selskaber.28 
En sund virksomhed vil have lettere ved at tiltrække kapital fra eksisterende og nye aktionærer, samt 
kreditorer for den sags skyld. Set fra et internationalt perspektiv, vil dette stille danske virksomheder 
stærkere og gøre investering i Danmark mere pålidelig og attraktiv. Corporate Gorvernance ses herfor 
																																																								
25 Komiteen for God Selskabsledelse, 2014, s. 5-6  
26 Nørby-Udvalget, 2001, s. 9 
27 Andersen, Revision & Regnskabsvæsen Tidskrift 2.2004.6, 2004, s. 4 
28 Krenchel & Thomsen, 2004, s. 8 
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som en række anbefalinger som vil gavne den totale velfærd.  

3  ANSVARSBEDØMMELSEN 
Ved bedømmelsen af bestyrelsens ansvarspådragende handlinger, afhænger denne af 
erstatningsansvarets karakter. Ved ledelsens iagttagelse af selskabets kapitalberedskab og dens 
forvaltning af håbløshedstidspunktet, er det ikke nødvendigvis den samme bedømmelse, som er 
gældende for alle medlemmer af bestyrelsen. Bedømmelsen af erstatningsansvaret sker individuelt 
for hvert bestyrelsesmedlem. Ifalder et ledelsesmedlem erstatningsansvar, hæftes her personligt med 
hele medlemmets formue. Ansvarsbedømmelsen tager udgangspunkt i de pligter og opgaver, som 
tilkommer det enkelte bestyrelsesmedlem, i forhold til selskabets forvaltning. Disse forpligtelser træder 
enten i kraft via lovmæssige pligter, eller via andre forhold, som har betydning for hvad der kan 
betragtes som forsvarlig handlemåde. Et eksempel hertil kan være Nørby-udvalgets anbefalinger til en 
god selskabsledelse.  
 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger som et solidarisk organ. Det er herfor ikke nok, at det enkelte 
medlems informationsgrundlag er fyldestgørende. Den vedkommende information skal indgå i 
bestyrelsens beslutningsgrundlag. Det enkelte bestyrelsesmedlem har således pligt til at gøre resten 
af bestyrelsen bekendt med den relevante information.29 
 
Gældende for bestyrelsesmedlemmer med særlige kvalifikationer og kompetencer, såsom revisorer, 
advokater og speciel sagkyndige, kan her forekomme en skærpet ansvarsbedømmelse. Dette kan 
blive tilfældet,  da det må formodes, at bestyrelsesmedlemmets videregående kvalifikationer bør have 
betydning for medlemmets erkendelse af visse problemstillinger i virksomheden. 
 
Før der kan bekendtgøres et erstatningsansvar, skal en række betingelser være opfyldt. Der skal 
således foreligge et ansvarsgrundlag, hvorpå kausalitets- og adækvansbetingelsen skal være opfyldt, 

																																																								
29 Sofsrud, 1999, s. 393 
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samt yderligere er det et krav, at et økonomisk tab skal være lidt, på baggrund af den 
ansvarspådragende adfærd, jf. Erstatningsbetingelserne.30 

 
3.1 THE BUSINESS JUDGEMENT RULE 
En bestyrelses pligt til at forvalte en konkurrencedygtig virksomhed, med løbende udvikling og 
innovation, kræver et vis niveau af aktive, og til tider, risiko fyldte forvaltninger. Grundlaget for pligten 
om konkurrencedygtig forretningsførelse, er helt overordnet at skabe økonomisk vækst for selskabet 
og herved til selskabets aktionærer. Hørende til begrebet risiko, er muligheden for tab, hvis 
sandsynlighed varierer med forholdene knyttet til den gældende situation. I retspraksis er der, som 
sikkerhed for ikke at ifalde fuldt ansvar for beslutninger truffet på fornuftigt grundlag, anerkendt reglen 
om en vis margin for fejlskøn, også kaldet the Business Judgement Rule. The Business Judgement 
Rule er ligeså anerkendt international, hvor det især ved amerikansk ret, næsten kan forekomme som 
en immunitet mod ansvar ved forretningsskøn.31  

3.1.1 AMERIKANSK RETSPRAKSIS  

Jævnfør den amerikanske retspraksis og litteratur, har et selskabs bestyrelse en ganske bred margin 
for fejl ved det forretningsmæssigt skøn. Clark argumenterer følgende om dette:  

The rule is simply that the business judgement of the directors will not be challenged or overturned by 

courts or shareholders, and the directors will not be held liable for the consequences of their exercise 

of business judgement.32  

Clarks argumentation forudsætter, at domstolene ikke vil udfordre skønnet for forretningsførelse, da 
disse skøn er fuldt forbeholdt de erhvervsdrivende. Domstolen har herefter ingen grundlag for, at 
vurdere skønnets forsvarlighed, da den erhvervsdrivendes position, for at foretage skøn af 
forretningsmæssige forvaltninger, er langt mere gunstig end positionen for en domstol. Ordlyden 
herfor, formidler umiddelbart ingen begrænsninger for bestyrelsens håndtering af det 
forretningsmæssige skøn, men der skal dog hertil påpeges, at disse skøn og forvaltninger er 
																																																								
30 Ved afgrænsning, vil denne afhandling ikke yderligere fokusere på erstatningsbetingelserne, men forudsætter at læser har 
kendskab og begrebsforståelse ved anvendelse af de nødvendige perspektiver herfra.  
31 McMillan, 2013, The Business Judgement Rule as an Immunity Doctrine 
32 Clark, 1986, s. 124 
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underlagt en række retlige betingelser. Vil en ledelse undgå at ifalde ansvar, skal betingelser for 
forsvarlighed være opfyldt. Standarden for forretningsmæssigt skøn er bekendtgjort i the American 
Law Institute Principles of Corporate Governance således:  

A director or officer who makes a business judgement in good faith fulfils the duty under this section if 

the director or officer; (1) is not interested in the subject of the business judgement, (2) is informed 

with respect to the subject of the business judgement to the extent the director or officer reasonably 

believes to be appropriate under the circumstances, (3) and rationally believes that the business 

judgement is in the best interests of the corporation.33   

Herved er der lagt fokus på, at skønnets natur skal være i forretningsøjemed. Første betingelse, 
bekendtgør et krav om en afvigelse fra den personlige subjektive interesse ved forvaltninger. Skønnet 
skal foretages på baggrund af et fuldtud forretningsmæssigt grundlag. Yderligere bekendtgøres det, at 
beslutningsgrundlaget skal være af forsvarlig karakter, hvilket bevirker et krav til forretningsskønnet, 
om et rimeligt informeret grundlag omkring den omhandlende forretning, i form af undersøgelser og 
pålidelig rapportering. Ved fraværet af den nødvendige informationsundersøgelse, kan bestyrelsen 
ikke træffe et kvalificeret skøn, og hertil tage en forsvarlig begrundet beslutning. Ved Smith vs. van 
Gorkom kommenteres der følgende til informationsgrundlaget og dennes pligt:  

The determination of whether a business judgement is an informed one turns on whether the directors 

have informed themselves prior to making a business decision, of all material information reasonably 

available to them. Under the Business Judgement Rule there is no protection for directors who have 

made an unintelligent or unadvised judgement.34 

Herved illustreres en tydelig og klar ansvarlighed, at ved en bestyrelses forsømmelse af 
undersøgelsespligten, forinden udøvelsen af forretningsskønnet. Såfremt en tilsidesættelse af det 
såkaldte Duty of Care-princip, 35  forekommer, kan en bestyrelse herefter ifalde personligt 
erstatningsansvar.  

Til sidst bekendtgøres der et krav om rationel overbevisning, ved en bestyrelses forretningsmæssige 
																																																								
33 The ALI Principles of Corporate Governance 4.01(c). 
34 Smith v. van Gorkom, 1985, 488 A2d 858   
35 Et selskabs ledelse skal altid varetage selskabets interesse. Ejernes kollektive interesser er udtrykt i selskabets vedtægter. 
Ligeledes kræves det hertil, at selskabet yderligere varetager hensyn til selskabet kreditorer og involverede tredjemænd. 
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skøn og beslutningstagen. Rationaliteten skal være rettet mod selskabets overordnede interesse og 
forholdene knyttet hertil. Tilhørende rationalitetskravet kan udledes to forudsætninger. Ordlyden i 
bekendtgørelsen bevirker herved et krav om rationel overbevisning, hvilket umiddelbart adskiller sig 
fra rimelighed og morale. Det forretningsmæssige skøn skal således ikke styres af rimelighed, men i 
stedet skal der ligges vægt på rationaliteten i de relevante forhold. Valget af denne formulering sætter 
herved bestyrelsen en betydelig lempeligere ramme, for dennes forretningsskøn.36 Tilhørende dette 
rationalitetskrav, er der bekendtgjort et krav til en overordnet iagttagelse af selskabets interesse, 
hvilket principielt retter hensyn mod selskabet, før aktionærer og kreditorer.  

3.1.2 DANSK RETSPRAKSIS 

Grundsætningen bag the Business Judgement Rule, er ikke implicit lovfæstet i dansk ret, men er i 
stedet forekommet via sædvane og retspraksis. Jævnfør rapporten Using the OECD Principles of 

Corporate Governance, bliver de dansk implementerede betingelser under the Business Judgement 
Rule formuleret således:  

Board members should act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in 

the best interest of the company and the shareholders.37  

Formuleringen herved, afspejler hovedsageligt principperne vedrørende forretningsskøn fra 
amerikansk ret. Aktuelt vurderet, er der materielt ingen forskel på indholdets fundamentale 
grundsætning. Tilhørende denne vurdering kommenterer Nørby-udvalget følgende: 

Det er udvalgets opfattelse, at ved at lægge OECD’s anbefalinger værdier til grund for den fremtidige 

måde at lede et selskab på, kan man sikre en positiv udvikling i forhold til selskabets aktionærer og 

øvrige interessenter.38  

Formuleringen jævnfør OECD’s anbefaling, kan således med fordel anvendes som inspiration ved 
dansk retspraksis. Indledningsvis i selskabslovens § 115, bekendtgøres først bestyrelsens 
erhvervsaktivitet, med en forpligtelse til at varetage en overordnet stratetisk styring af selskabet. Hertil 

																																																								
36 Houman B, June 2009. s. 147, note 63 
37 Using the OECD Principles of Corporate Governance, 2008, s. 23 
38 Nørby-Udvalget, 2001, s. 14 
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bekendtgøres yderligere, en forpligtelse til at føre en vis agtpågivenhed, i forhold til iagttagelse af 
virksomhedens organisation. Tilknyttet bestyrelsens varetagelse og styrring af virksomhedens 
erhvervsaktivitet, er det forretningsmæssige skøn indbefattet heri.  The Business Judgement Rule 
skal disponeres uafhængigt af aktionærernes individuelle interesser, samt bestyrelsens egne 
interesser. Bestyrelsens loyalitetspligt skal fuldt ud rettes mod varetagelsen af selskabets samlede 

interesser, med dennes forsvarlige forretningsførelse for øje.  

I dansk retspraksis, er der umiddelbart ikke taget konkret stilling til, om grov uagtsom forsømmelse af 
bestyrelsens informationspligt, er et krav for at ifalde erstatningsansvar herefter, som det foreligger 
ved amerikansk ret. Et argument herfor vil statueres på baggrund af OCED’s betænkning herom. 
Betænkningen vedrørende kravet for grov uagtsomhed, er formuleret således: 

The Duty of Care does not extend to errors of business judgement as long as board members are not 

grossly negligent.39 

I modstykke til the ALI Principles, bliver et krav til et rationelt skøn vedrørende beslutning om 
forvaltning, ikke nævnt i OECD’s betænkning. Ved U 2000.188 H fandt bestyrelsen, ud fra et 
forretningsmæssigt skøn af konjunkturer, frem til videreførelse af forretningen. Beslutningen herom 
var baseret på varme emner, som herfor gav grundlag for en økonomisk overskud i fremtidsudsigten. 
Herved må der, ligeså i dansk ret, kunne argumenteres for tilstrækkelig agtpågivenhed, når en 
bestyrelses forretningsmæssige skøn isoleret set vurderes på et rationelt grundlag. 

3.2 INFORMATIONSUNDERSØGELSEN 

Som tidligere nævnt, skal rapporteringer og indsamlet information skabe grundlaget for det skøn, som 
eventuelt ender i beslutning om handel eller investering. Denne information skal være 
eftertragtelsesværdig, for at bestyrelsen kan etablere et kvalificeret beslutningsgrundlag. En 
forsømmelse af en tilstrækkelig informationsundersøgelse må betegnes som uforsvarlig, ved 
tabsrisikerende situationer. Herved bliver bestyrelsens tiltrækkelighed, ved dens 
informationsundersøgelse, tillagt bedømmelsen af bestyrelsens agtpågivenhed ved 
ansvarspådragende forvaltninger. En direkte stillingtagen til omfanget af bestyrelsens 
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informationspligt, til for eksempel investeringer eller handler af større betydning, bliver ikke direkte 
bekendtgjort i loven. Langsted og Berg fremhæver følgende om bestyrelsens informationspligt:  

Bestyrelsen kan ikke passivt vente på at få forelagt de til beslutningerne nødvendige informationer fra 

direktionen eller revisor, men har en aktiv pligt til at indhente beslutningsgrundlaget, når der er behov 

herfor.40 

Grundigheden af undersøgelsen kontra graden af informationsnødvendigheden, i forhold til en 
beslutning, er en central faktor ved vurderingen, af en bestyrelses agtpågivenhed ved håndteringen af 
en beslutningsproces. Sofsrud argumenterer for hensigtsmæssigheden af informationsundersøgelsen 
således:  

Afgørende er, at bestyrelsen ved selv at træffe beslutningen har en selvstændig forpligtelse til at 

vurdere det aktuelle informationsbehov og mulighederne for at opfylde dette.41  

Her argumenteres der for, at bestyrelsen befinder sig i den bedste position og hermed er bedst egnet, 
til at vurdere informationsundersøgelsens nødvendige omfang. Hvornår informationen er tilstrækkelig 
nok til at træffe en rationel og forsvarlig beslutning, er herved pålagt bestyrelsen, som ligeså bliver 
ansvarlig herfor. Afhængigheden af undersøgelsen, afhænger af den givne situation og dennes 
forhold. Ved U 2013.1312 H, blev følgende påpeget af Højesteret, ved bedømmelsen af bestyrelsens 
ansvar:  

Hvis bestyrelsen disponerer ud fra et rimeligt beslutningsgrundlag, vil fejlskøn som udgangspunkt ikke 

være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer.  

Rimeligheden af bestyrelsens beslutningsgrundlag, bedømmes ud fra en konkret vurdering, af de 
gældende omstændigheder taget i betrækning. Eksempelvis, hvor bedømmelsen omhandler en ikke-
erhvervsdrivende grundejerforening, modsætningsvis en sag omhandlende en forretningsorienteret 
bestyrelse i et selskab. Under alle omstændigheder bør en bestyrelse tage aktiv stilling til, om 
tilstrækkelige informationer er fremlagt, så bedømmelsen af selskabets fremtidige aktiviteter besluttes 
på baggrund af et forsvarligt kapitalberedskab. Ved U 2007.497 H, blev bestyrelsens pligt til aktivt at 
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sikre en tiltrækkelig information om selskabets økonomi og udvikling, udtrykkeligt pointeret. Følgende 
bemærkning blev fremlagt af Landsretten:  

Bestyrelsen har haft en selvstændig pligt til at sikre sig nødvendige og tilstrækkelige informationer om 

selskabets økonomiske forhold og dets udvikling.  

Denne pointering blev yderst væsentlig for Landsrettens bedømmelse og hertil afgørelse, hvorved 
Højesteret ligeledes stadfæstede dette resultat og yderligere tilføjede, at en løbende og effektiv 
kontrol med udviklingen i selskabets økonomi, var af særlig betydning. Herved lå bestyrelsens 
mulighed for at undgå ansvar, da almindelig tilsyn med selskabets forhold, ville have ændret udfaldet 
for bedømmelsen. Tilføjet hertil argumenterer Dotevall følgnde:  

Styrelseledamot måste ha en långtgående plikt at tillse att beslutningsunderlaget är tillräckligt 

omfattande.42 

Bemærkningen fra Dotevall argumenterer således, at bestyrelsen er pålagt en skærpet pligt, til at 
samle tilstrækkelig information, til beslutningstagen af forsvarlige foranstaltninger. Mangler 
bestyrelsen tilstrækkelig information, er det bestyrelsens pligt at anmode direktionen, om yderligere 
beretninger om gældende forhold. Som påpeget ovenfor, forudsætter dette naturligvis en loyal 
forretningsgang mellem direktion og bestyrelse. Hertil berettes følgende af Langsted og Berg:  

Jo mere svigagtigt direktionen har handlet, jo lettere frifindelse af bestyrelsen til en vis grænse.43  

Der kan forekomme uklarheder, om bestyrelsen eller direktionen skal bebyrdes med skyld, ved 
misledende rapportering af information. Som overordnet udgangspunkt, er det bestyrelsen som skal 
sørge for fremskaffelsen af supplerende oplysninger, hvis en rapporterede information ikke er 
tilstrækkelig fremskaffet og omfangsrig. Således er det henført bestyrelsen, at forholde sig kritisk til 
den indleverede information, og herfor, forudsætningsvis, være forpligtet til at påkræve præciseringer 
til den rapporterede information. Yderligere, er det en forudsætning for en kvalitativ beslutningsproces, 
at indleveringen af information sker tidsnok. Til at afhjælpe bestyrelsens håndtering af 
informationspligten, kan en herom bekendtgørelse  i selskabets forretningsorden, skabe en ramme for 
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fremgangsmetoden for indsamling, og herved danne et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for 
forvaltning.44 

4  KAPITALBEREDSKABET 
Bekendtgørelsen, om kravet vedrørende bestyrelsens håndtering af selskabets kapitalberedskab, blev 
primært bekendtgjort, som følge af erhvervsskandalen Nordisk Fjer-sagen. I denne bestemmelse blev 
det indført, at bestyrelsen skal tage stilling til selskabets kapitalberedskab, og at dette til enhver tid er 
forsvarligt, i forhold til selskabets drift, jf. ASL § 54, stk. 3. Denne bestemmelse er ligeså at finde i den 
nye selskabslov, hvor et selskabs bestyrelse ligeledes altid skal tage stilling til om kapitalberedskabet 
er forsvarligt, jf. SEL § 115, stk. 1, nr. 5. Der er flere fortolkninger på hvorvidt et forsvarligt 
kapitalberedskab skal defineres. Sofsrud og Gomard formulerer dette således:  

Hvorvidt selskabet har tilstrækkelige reserver til at imødekomme fremtidige og sandsynlige 

kapitalbehov,45 og omfatter beredskabet lånemuligheder, som det vil være muligt og forsvarligt at 

realisere.46  

Interne kontroller og klarlagte forretningsgange, kan ikke i sig selv bevirke, at bestyrelsen ikke kan 
ifalde et eventuelt erstatningsansvar, kun på dette grundlag. Bestyrelsen har altid kontrolpligt for 
selskabet. Selskabets ledelse har til opgave at sikre, at de til enhver tid kan erhverve overblik over 
selskabets økonomiske situation. Organisationen skal være i stand til, at frembringe 
perioderegnskaber og afstå væsentlige informationer, til brug for bestyrelsen til at give det nødvendige 
overblik over selskabet kapitalberedskab og økonomiske situation. Dette assisterer til, at bestyrelsen 
altid kan følge selskabets udvikling nøje, og hertil foretage eventuelle foranstaltninger i tide. Forinden 
tilblivelsen af den bestående selskabslov, blev Moderniseringsudvalget nedsat, hvori her blev 
diskuteret hvad begrebet, et forsvarligt kapitalberedskab, indbefatter:  

Bestyrelsen skal agere på en måde, som er egnet til at sikre, at selskabet til enhver tid råder over, I 

første række, den fornødne likviditet og, i anden række, egenkapital i forhold til selskabets drift og 

nuværende, samt fremtidige forpligtelser. Definitionen på et forsvarligt kapitalberedskab vil variere fra 
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selskab til selskab og fokus skal være fremadrettet dvs. en samlet vurdering ud fra, budgetter, 

risikostyring og forretningsgrundlag.47 

Hensigten ved kontrollen af selskabets kapitalberedskab er, at organisere at der skabes og 
opretholdes en rimelig balance mellem selskabets kapital og dets aktiviteter. Anordningen skal 
tilskynde ledelsen til aktivt, at følge den økonomiske udvikling i selskabet.  

4.1 KAPITAL VS. AKTIVITET 

Moderniseringsudvalget bevirker fortolkningen af en rimelig balance mellem selskabets egenkapital 
og aktivitet, med denne ordlyd:  

Et selskab har tilstrækkelig likviditet og egenkapital, når denne kan modstå midlertidige fald i 

indtjeningen. På den anden side bør dette ikke føre til, at selskaberne oparbejder en unødvendig stor 

likviditet og egenkapital som står passivt hen.48  

En forsvarlig agtpågivenhed i hensyn til behørig egenkapital og likviditet, anlægges på en formodning 
om, at selskabets bestyrelse løbende fører et tilstrækkelig tilsyn af selskabets bestående 
kapitalberedskab. Selskabets aktivitetsniveau skal på dennes baggrund besluttes og bekendtgøres. 
Kapitalberedskabet i et selskab, er herfor den grundliggende konjunktur for styringen af 
virksomhedens aktiviteter.  

Bekendtgjort af Moderniseringsudvalget, er en central faktor i forsvarlighedskriteriet ved styringen af 
et selskabs kapitalberedskab, den fremadrettede afvejning. Afvejningen af selskabets fremadrettede 
virksomhed, skal ske på baggrund af selskabets fremførte budgetter. Hele grundlaget for 
udformningen af et selskabs budget, er for at danne det nødvendige værktøj til ledelsen, så denne 
kan forvalte virksomheden fremadrettet, på baggrund af passende forventninger af selskabets 
økonomiske forhold. Uforudsigelighed kan følgelig forekomme, da et budget kun er et estimat af 
fremtidens udvikling, hvor bestyrelsen herved umiddelbart ikke holdes ansvarlig. Dog er der i tilfælde 
af uforudsigelige ændringer i selskabets budget, fokus på bestyrelsens reaktionspligt, hvortil en 
vurdering af eventuelt ansvar kan forekomme. Reaktionspligten skal indbefatte de fornødne 
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foranstaltninger, som for eksempel en indkaldelse af en generelforsamling i tide, samt klargørelse af 
nødvendige justeringer, eller hvorvidt en eventuel opløsning af selskabet skal foreligge, jf. SEL § 
119. 49  Et eksempel på dette, er ved U 1977.246 SH, hvor en bestyrelse ikke reagerede 
hensigtsmæssigt ved realiseringen af selskabets finansielle position. En manglende aflæggelse af et 
årsregnskab, resulterede i en al for sen indtrædelse i likvidation. Havde bestyrelen aflagt 
årsregnskabet retmæssigt, ville realiseringen af selskabets likviditet forekomme på et tidligere stadie 
og herved mindsket yderligere tab.  

Ved en afvejning af en fremtidige aktivitet, bør oversigten for den pågældende aktivitet fremlægges 
med en forholdsvis forventning om mulighederne for indtjening bevirket af aktivitet. Denne oversigt 
bør vurderes i henhold til selskabets kapital, samt de forventede udgifter forbundet herved. Ved denne 
metode, vil bestyrelsens mulighed for at foretage hensigtsmæssige vurderinger af beslutningers 
forsvarlighed, være formålstjenlig, i forhold til fremadrettede investeringer.  

Ved U 2007.497 H, belyses det at en hensynsløs varetagelse af selskabskapitalen, resulterer i groft 
uforsvarlighed. Følgende var grundlæggende:  

Det må lægges til grund, at årsagen til underskuddet på 38,4 mio. kr. i første række var, at selskabet 

gennem hele perioden i væsentligt omfang solgte rejser til priser, som end ikke dækkede de direkte 

omkostninger. Finansieringen af driften skulle ske gennem kundernes forudbetalinger. En løbende og 

effektiv kontrol med udviklingen i selskabets økonomi var på denne baggrund af særlig betydning.50  

Denne forretningsgang vurderes ikke som en hensigtsmæssig afvejning mellem selskabets 
egenkapital og dennes vedkommende aktivitet, da der herved var undladt faste retningslinjer, for 
hvorledes underretning om selskabets økonomiske udvikling, skulle komme til kundskab for 
bestyrelsen. Ved en simple betragtning mellem indtægter fra forudbetalinger, samt selskabets 
egenkapital, ville en beslutning om fortsat drift klart kategoriseres som uforsvarligt. Undladelsen af 
dette resulterede herfor i manglende agtpågivenhed med selskabets kapitalberedskab. Den 
manglende tilsynsførelse af selskabets økonomi og dens aktiviteter, blev herfor kategoriseret som en 
handling af groft uagtsomhed.  
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4.2 HÅBLØSHEDSTIDSPUNKTET 

Ved definition, er The Point of No Return nået, for et umiddelbart insolvent selskab, når nye 
foranstaltninger og muligheder for solvens, ikke længere eksisterer. Forpasser ledelsen 
håbløshedstidspunktet, ved fortsat drift og tab forbundet herved, kan dette fundamentere 
ansvarspådragende adfærd. Bestyrelsen er forpligtet til at tilse selskabets kapitalberedskab, hvor 
bestyrelsen til enhver tid kan vurdere, om selskabet kapitalberedskab er tiltrækkeligt i forhold til 
selskabets udgifter. Hvis selskabets kapitalberedskab ikke er tilstrækkeligt må selskabet ophøre, for at 
undgå at påføre yderligere tab hos selskabets kreditorer. Det er bestyrelsens opgave at være 
opmærksom på det såkaldte håbløshedstidspunkt, da det er bestyrelsens forpligtelse at iagttage 
selskabets kapitalberedskab, og hermed håndtere vurderingen af The Point of No Return jf. SEL § 
115, stk. 1, nr. 5.  

Ved identificeringen af tidspunktet, hvor fortsat drift af et selskab er håbløst, er ledelsen nødsaget til at 
følge selskabets økonomiske udvikling og herved bemærke faresignaler for selskabets økonomiske 
udfordringer. Eksempelvis kan selskabet opleve likviditetspres under en leverandør, som kræver 
kontant betaling eller nægter at levere, ledende medarbejdere som ønsker at forlade selskabet, 
varsler fra erhvervsmæssige rådgivere eller et bestyrelsesmedlem som forlader sit sæde i 
bestyrelsen.   
 
Vurderingen og fastlæggelsen at dette tidspunkt, kan være en yderst vanskelig opgave. Denne 
vurdering må tage udgangspunkt i oplysninger, som selskabets økonomiske udvikling afspejler. På 
den anden side af håbløshedstidspunktet, modsat kreditortab, ligger her også en forpligtelse hos 
ledelsen overfor kapitalejerne i selskabet om, at søge alle muligheder for rekonstruktion og herved 
rede selskabet ud af insolvens. Ledelsens hensyn til selskabets kreditorer, kan ikke ligge grund til en 
pligt om at standse selskabets drift, allerede ved det tidspunkt, hvor der opstår væsentlig risiko for at 
kreditorerne kan kommer til at lide et tab. Indtrædelsen af håbløshedstidspunktet opstår først på det 
tidspunkt hvor fortsat drift, uden tab, må betegnes som umulig.51 
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Befinder et selskabs virksomhed sig i en vanskelig økonomisk situation, kan beslutningen om 
fremadrettede dispositioner være ganske alvorlige for selskabets ledelse. På baggrund af 
betragtninger og vurderinger, skal det besluttes om selskabets virksomhed skal fortsætter, eller om  
denne må ophøre. Mange forhold vil tages i betragtning, men den mest centrale faktor i denne 
vurdering, er om selskabets likviditet er tiltrækkelig i forhold til selskabets udgifter. Er den 
fremadrettede økonomi forsvarlig til fortsættelse at selskabets virksomhed? 
 

4.2.1 FORSVARLIG LIKVIDITETSHÅNDTERING 

Et selskabs indtjeningsmuligheder fremadrettet, er enten baseret på aktuelle indtægtsforventninger, 
eller ved iværksættelse af dispositioner, i form af investeringer hvis forventning er økonomisk udbytte. 
Forsvarligheden af disse dispositioner, skal følgelig stemme overens med vurderingen af selskabets 
økonomiske position. Fremtidige indtægtsforventninger kan være ligetil, da kontraktforhold og aftaler 
formentlig foreligger, til at skønne et forholdsvis sikkert estimat af selskabets løbende fortjeneste 
fremadrettet. Dispositioner baseret på forretningsskøn fremadrettet, kan dog også have sine 
komplikationer, da forventninger, til for eksempel konjunkturændringer, kan have forskellige niveauer 
af risici tilknyttet. Formålet ved disse investeringer vil være at undgå likvidation, ved at forsøge at spå 
en positiv økonomisk udvikling i et selskabs virksomhed. Ved U 2000.188 H, spillede højkonjunkturen 
en afgørende rolle i forretningsskønnet fra ledelsen. Forklaringen fra ledelsen, om dens forventede 
forretningstilgang fra udenlandske markeder, blev bygget på en lovende konjunktur vurdering, hvilket 
var et fokuspunkt ved Højesterets afgørelse.  

En bestyrelses vurdering af ophør eller fortsættelse af virksomhedens drift, er en kombination af 
juridisk og økonomisk art. Sofsrud argumenterer følgende:  

Erkendelsen af selve kriteriet beror på juridisk indsigt. Erkendelsen af tidspunktets indtræden beror 

derimod på en faglig vurdering af ikke-juridisk karakter, dels af selskabets aktuelle situation, om kravet 

til information, dels af selskabets indtjening, omkostninger og finansieringsmuligheder.52  

Bestyrelsen er underlagt at foretage en forretningsmæssig vurdering, som implicerer en erkendelse af 
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selskabets økonomiske position, hvorved et indirekte kompetencekrav er pålagt ved vurderingen af 
forretningsskønnet fremadrettet. Det overordnede og afgørende grundlag for en ansvarsvurdering, 
bygger hovedsageligt på den udviste agtpågivenhed, mellem et selskabs økonomiske position og 
bestyrelsens beslutningsgrundlag. Enhver beslutning truffet af bestyrelsen, skal således træffes på 
baggrund af selskabets aktuelle situation.  

Desuagtet de fremadrettede dispositioners beslutningsgrundlag, bliver der, som en central faktor, lagt 
vægt på, om ledelsens standsning af virksomhedens drift forekommer tidsnok. Hvornår burde 
skadevolder indse, at en forsvarlig videreførelse af driften, kategoriseres som håbløs? Forekommer 
en standsning af selskabets ikke tidsnok, risikerer selskabets underbalance en uhensigtsmæssig 
forøgelse, resulterende i tab for selskabets kreditorer. Bergenser formulerer sig således på området:  

Håbløshedstidspunktet er ikke en eksakt matematisk størrelse, men derimod en meget konkret 

vurdering af, hvornår det ikke er forsvarligt længere for virksomhedens ledelse at forsøge at rette op 

på selskabets økonomi.53  

Vurderingen hertil, vil være betinget af den konkrete udvikling i selskabets faktuelle omstændigheder, 
og yderligere om særlige hensyn kan findes afgørende, ved en eventuel ansvarsbedømmelse af 
forsvarlig håndtering af håbløshedstidspunktet.  

Bestyrelsen har handlet uforsvarligt, når selskabets drift videreføres og overskrider det tidspunkt, hvor 
videre drift ikke er muligt, uden at forårsage yderligere tab. Handler bestyrelsen ikke da 
uundgåeligheden for yderligere tab bør være indset, bliver bestyrelsen hermed erstatningsansvarlig, 
for tab ved fortsat drift af selskabet, jf. U 1998.1137 H, hvor et selskab køres videre efter 
håbløshedstidspunktet, jf. U 2006.243 H, hvor bestyrelsen ifalder erstatningspligt, for at afholde 
betydelige udgifter, trods fondens dårlige økonomi, og jf. U 2007.497 H, hvor bestyrelsen havde 
forsømt deres forpligtelse til at føre tilsyn med rejsebureauets øvrige forhold og økonomi, og hermed 
var ansvarlig for uforsvarlig drift af selskabet. 

4.2.2 TILSTRÆKKELIG INFORMATION, RAPPORTAFLÆGGELSE OG LOYALITETSPLIGT 

Ved U 1961.515 H, med en nytiltrådt bestyrelse i mente, blev følgende lagt til grund af Højesteret:  
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Efter disse oplysninger, som Backhaus ved almindelig undersøgelse kunne være blevet bekendt med, 

kunne det ikke forventes, at bestyrelsens tilsyn, selv om det blev udført som i aktieselskabslovens § 

47 foreskrevet, ville frembyde væsentlig betryggelse mod, at direktøren foretog angribelige 

dispositioner som de herom handlede.  

På grundlag af direktørens retsstridige dispositioner, kunne bestyrelsen ikke ifalde ansvar for 
selskabets fortsatte drift, da dennes beslutning var truffet på fejlagtig beslutningsgrundlag. En 
bestyrelses tillid til dennes direktion, må ses som forventelig i de fleste forhold. 54 Direktionen er pålagt 
loyalitetspligt over for bestyrelsen, hvorved bestyrelsen med rimelighed må kunne forvente at de 
indkomne rapporteringer er tilstrækkelige og rigtige ud fra et behørigt grundlag.55 Heri fremlagde 
direktøren en plausibel tilkendegivelse af forholdene. En vis skepsis bør dog ikke udelukkes i visse 
situationer, jf. The Business Judgement Rule. Direktøren blev i denne sag dømt i Højesteret, men den 
interessante baggrund blev ved Sø-og Handelsrettens formuleret således:  

Retten er enig med sagsøgeren i, at sagsøgte Poul Daugaard ved købet af varepartiet hos 

sagsøgeren i september 1958 må have været klar over, at forholdene havde udviklet sig således, at 

muligheden for at fortsætte forretningsvirksomheden uden tab for kreditorerne måtte betragtes som 

udelukket.  

Grundet en yderst mangelfuld bogføring, blev direktøren personligt ansvarlig for skadelidtes tab. 
Andersen argumenterer for en vis tilladelse af optimisme, hvis forholdene er rimeligt begrundet.56 

Argumenterne herfor anerkendes i dommen U 2000.188 H, vedrørende Amagerbankens bestyrelses 
negligering af selskabets likviditets problematikker, grundet en optimistisk tilgangs til forholdene. Ved 
bedømmelsen af disse forvaltninger, vurderede domstolen at denne optimisme ikke var af urealistisk 
art. Troen og optimismen for en positiv udvikling af selskabets position, skal dog baseres på et 
forsvarligt beslutningsgrundlag. Lignende omstændigheder lå bag vurderingen i U 2003.317 H, hvor et 
samlet lån på 21 millioner kroner blev udlånt til Krepco Holding A/S, administreret af selskabets 
daglige driftsansvarlige. Bedømmelsen af forholdene skulle herfor klarlægge, om selskabets 
bestyrelse var, eller burde være bekendt med selskabets økonomiske position, og heraf skulle 

																																																								
54 U 2002.2067 H 
55 U 2015.2075 H 
56 Andersen, 2013, s. 499 
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standse virksomhedens drift. Højesterets grundlag for bedømmelsen lød på følgende:  

Højesteret finder det ikke godtgjort, at bestyrelsesmedlemmet den 2. december 1991, da lånet fra 

Brask Thomsen Stiftung blev udbetalt, indså eller burde have indset, at Krepco Holding A/S og 

Accumulator Invest A/S befandt sig i en så vanskelig økonomisk situation, at der ikke var realistisk 

mulighed for at fortsætte selskabernes drift, og at Brask Thomsen Stiftung derfor ville lide et tab ved at 

yde lånet.  

Ved et bestyrelsesmøde, fremlagde direktøren selskabets egenkapital som værende tilstrækkelig, 
hvilket bestyrelsen gjorde belæg på. Først ved revisorens gennemgang af forholdene, blev 
bestyrelsen for alvor gjort opmærksom på selskabets kritiske finansielle situation. Forløbets forhold 
taget i betrækning, fastlagde domstolen at dette tidspunkt var det reelle tidspunkt for realisering, og 
hermed fra denne dato, at bestyrelsens håndtering af situationen kunne bedømmes. Efter 
realiseringen forsøgte bestyrelsen at komme problemet til livs, med forskellige likviditet muligheder, 
men dog forgæves. Ud fra klarlæggelsen af realiseringstidspunktet for bestyrelsen, kunne det ligges 
fast af håbløshedstidspunktet fandt sted ved realiseringen og ikke ved udbetalingen af det ydet lån.  

Af nyere dato, blev det ved U 2015.2075 H,  afvejet i bedømmelsen, om bestyrelsesformanden havde 
håndteret den pågældende situation uhensigtsmæssigt. Spørgsmålet herved, var om forøgelsen af 
underbalancen, var direkte forårsaget af situationen mellem to direktører. Bestyrelsesformandens 
adfærd, var ikke i sig selv helt forsvarlig, hvorved argumentet i Landsretten lød således:  

Det kan bebrejdes (bestyrelsesformanden) Kjeld Ranum, at han ikke i højere grad lagde vægt på 

oplysningerne fra (den økonomiske direktør) Henning Bech, men i stedet ukritisk godtog (den 

administrerende direktør) John Rasmussens forklaring, ligesom Kjeld Ranum også burde have 

delagtiggjort de andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen i Henning Bechs oplysninger.  

Ved Landsrettens afgørelse, blev to kritikpunkter fremhævet. For det første havde 
Bestyrelsesformanden i første omgang ikke reageret på økonomidirektørens varsle om selskabets 
situation, da bestyrelsesformanden derimod valgte at fastholde fuld tillid til den administrerende 
direktørs information. Om bestyrelsesformanden burde have sat tvivl ved den modsigende 
information, er utvivlsom, suppleret af en direkte opsigelse fra økonomidirektøren, på baggrund af 
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økonomidirektørens kendskab til de faktuelle regnskaber. Det yderligere kritikpunkt, som Landsretten 
fremhævede, var kravet til bestyrelsesformandens hverv som bindeled mellem bestyrelse og direktion, 
hvorved en grundigere indsats burde have fundet sted. 

Desuagtet ovenstående kritik frifandt Landsretten bestyrelsesformanden for ansvar, på baggrund af 
revisorens erklæring om, at alle forhold var taget i betrækning, i forbindelsen med børsnoteringen. 
Ordlyden af det endelige grundlag lød følgende:  

Undladelsen af at bede revisionen iværksætte en nærmere undersøgelse og undladelsen af at 

orientere de to andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen om henvendelsen kan imidlertid ikke føre 

til, at Kjeld Ranum kan gøres ansvarlig for tabet ved selskabets fortsatte drift, idet selskabet på 

tidspunktet for henvendelsen blev gennemgået af revisorer med henblik på notering på Nasdaq. Kjeld 

Ranum var derfor berettiget til at gå ud fra, at John Rasmussen ikke kunne foretage sig noget, der var 

i strid med selskabets regnskabsprincipper.  

Højesteret lagde fast, at en fejlvurdering fra bestyrelsesformanden var forekommet, men graden af 
skyld var ikke nok til et direkte erstatningsansvar kunne pålægges. Højesteret stadfæstede hermed 
afgørelsen fra Landsretten, med følgende anmærkning:  

Efter en samlet vurdering finder Højesteret imidlertid, at der ikke på grund af en enkeltstående fejl af 

denne karakter er grundlag for at pålægge Kjeld Ranum erstatningsansvar.  

Det bemærkelsesværdige ved landsrettens argumentation ved dens afgørelse, var den hovedsagelige 
betydning af de subjektive elementer ved bedømmelsen af ansvaret. Graden for påregneligheden af 
de følgende økonomiske forhold, var således ikke bekræftet, dog fejlvurderingen fra 
bestyrelsesformanden var utvivlsom. Anskuelserne fremført af Werlauff, om en bred margin for 
fejlskøn er hermed anerkendt, såfremt varetagelsen af selskabets interesse er intakt og 
grundlæggende for beslutningen.57  

4.2.3 REALISERINGSTIDSPUNKTET & DENNES UDSTRÆKNING 

Selvom en vis fejlmargin er anerkendt af domstolen, er dette kun op til et vis niveau, før hensynet til 
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selskabets kreditorer bør få højere prioritet, fremfor selskabets aktionærer. Indtrædelsen af netop 
dette tidpunkt for håbløshed, blev pointeret i U 1998.1137 H, hvor selskabets bestyrelse burde have 
erkendt, at yderligere tab var uundgåeligt ved fortsættelse af virksomhedens drift. Højesteret 
stadfæstede afgørelsen fra Landsretten, som lagde til grund, at bestyrelsens beslutningsgrundlagt var 
for svagt, til at godtgøre en forsvarlig forvaltning. Højesteret argumenterede således:  

Bestyrelsen pr. 4. april 1989 burde have indset, at videreførelse af selskabet ikke var mulig uden 

yderligere tab, og at bestyrelsen har handlet uforsvarligt ved at fortsætte driften.  

Grundlaget for videreførelsen af selskabets virksomhed, var håb om en yderst nødvendig tilføjelse af 
kapital. Dog fandtes betydeligheden af den nødvendige sum at være så høj, at bestyrelsen burde 
have indset, at optimismen i denne sammenhæng var håbløs. Tillagt vurderingen, blev selskabets 
alder, og herved bevidstheden om anstrengt likviditet, pointeret. Denne pointering afspejles i 
Moderniseringsudvalgets argumenter for håndtering af et forsvarligt kapitalberedskab. 
Bemærkningens ordlyd fremstår således;  

Et veletableret kapitalselskab med stabile indtægter og begrænset investeringsbehov har således 

typisk brug for mindre egenkapital end et nystartet kapitalselskab, der oplever større usikkerhed om 

indtjeningspotentialet og større behov for nye investeringer.58  

Heraf spiller et selskabs etableringsstatus, en væsentlig rolle. Realiseringen af 
håbløshedstudspunktet kan meget vel variere, alt efter hvilken grad af etablering og opbygget tillid 
selskabet har bevirket. Med større tillid, ved kontinuerlig forsvarlig forretningsførelse, vil det alt andet 
end lige skabe en bedre ramme for mulig kapitaltilgang, når selskabet befinder sig i vanskelige 
økonomiske perioder.  

Ved U 1995.43 H, argumenteres det, at direktøren bør, på et vis tidspunkt, være bekendt med den 
faktuelle utilstrækkelighed for selskabets finansieringsmuligheder. Landsretten fremførte følgende om 
den margin, som tillades ved finansielle kriser:  

Direktøren havde ikke overskredet den margin, der i økonomiske kriser må gives den for selskabet 

ansvarlige til gennem seriøse forhandlinger at undersøge muligheden for at videreføre selskabet.  
																																																								
58 Erhvervs & Selskabsstyrelsen, 2008, Betænkning nr. 1498, s. 896 
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Ved ovenstående eksempel, gjorde direktøren seriøse foranstaltninger, for at opretføre den svage 
økonomiske position, ved henvendelser og forhandlinger med pengeinstitutter. Herved handlede 
direktøren under sin pligt, til at forsøge at overkomme en økonomisk krise. Først efter den praktiske 
umulighed for kapitaltilførsel var realiseret, burde direktøren have bevirket standsning af selskabets 
virksomhed. Både ved Landsretten og ved Højesteret, blev direktøren kendt ansvarlig, da de såkaldte 
forhandlinger med Andelsbanken og Jyskebank var ineffektive, og hermed ikke kunne danne 
beslutningsgrundlag for videreførelse af selskabets virksomhed. Et yderligere bekendtskab med 
manglende afregning af skatter, burde have været tilstrækkelig grundlag for direktøren, til at indse 
uforsvarligheden ved videreførelse af virksomheden.  

Ved FED 2004.713 V, blev hensynet til selskabets kreditorer groft forsømt, da vareindkøb på kredit, 
blev foretaget op til flere måneder efter realiseringen af selskabets yderst kritiske situation, som, 
formået forudset, resulterede i en insolvens erklæring den 22. november 2001. Byrettens grundlag for 
afgørelsen blev fremlagt således:  

Sagsøgte har som de øvrige bestyrelsesmedlemmer haft kendskab til den stærkt negative udvikling i 

H A/S. Det var ham, der i kraft af ejerskabet af M A/S beherskede H A/S’ liv og død. Han findes derfor 

at have handlet uagtsomt, i hvert fald siden august 2001, hvor den eksplosivt voksende mængde af 

garantiforpligtelser var kendt. Retten finder derfor, at han allerede fra dette tidspunkt burde have sagt 

fra eller på anden måde søgt at sikre sig, at der ikke opstod yderligere risiko for kreditorernes tab.  

Byretten bekendtgjorde, at risikoen for tab var så stærk, at foranstaltninger til mindskning at 
kreditorernes tab, burde have været iagttaget. Ved fastlæggelsen af håbløshedstidspunktets 
indtræden, lagde Landsretten følgende til grund:  

Under disse omstændigheder finder landsretten, at direktøren som bestyrelsesmedlem og den reelle 

beslutningstager i H A/S havde en særlig forpligtelse til i hvert fald fra omkring den 1. november 2001 

at sikre, at selskabets drift ikke blev fortsat, medmindre det blev sikret, at der blev tilført selskabet den 

nødvendige likviditet. Da direktøren intet foretog for at sikre sig, at der fra omkring 1. november 2001 

og frem til, at han besluttede at standse selskabets drift, ikke opstod risiko for tab for kreditorerne, 

fandt landsretten ham ansvarlig.  
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Håbløshedstidspunktet blev her fastlagt til den 1. november i stedet for august, som anført i byrettens 
afgørelse, med den negative udvikling i selskabet vist i oktober, som baggrund for den yderligere 
udstrækning af realiseringen. Her illustreres det at håbløshedstidspunktets realisering kan findes 
indtrådt, på bagrund af sandsynlighed eller ved en vis risiko for kommende lidt tab hos kreditorerne. 
På den anden side af en realiseringsbedømmelse, illustrerer det at bestyrelsesmedlemmets grad af 
aktivitet i forhold til et selskabs situation, kan strække realiseringstidspunktet for håbløshed. 

Vurderingen og præciseringen af tidspunktet for håbløshed, afhænger af flere anliggende. Heriblandt, 
ledelsens erkendelse af de faktuelle praktiske muligheder, for videreførelse af selskabets virksomhed. 
Berørende alle sagsforhold, må håbløshedstidspunktet bestå som indtruffet, når anmærkning fra 
revisor er afgivet, samt afslag fra pengeinstituttet er hændt, jf. U 2015.257 V, hvor der her, blandt 
andet, blev lagt følgende til grund:  

Løbende i perioden, fra selskabets side, var der kontakt til en række forskellige virksomheder, for en 

eventuel fusion eller anden form for fremtidig samarbejdsaftale. Sparekassen var indstillet på at være 

langmodig og lagde ikke grundlag for at fastslå, at en fusion eller anden samarbejdsaftale ikke i en 

eller anden form var en realistisk og reel mulighed.  

Med en ekstern rådgivers støtte og opbakning til fortsat forretningsførelse, bør bestyrelsen 
sammenstille egne undersøgelser med de eksterne beretninger, og herfra anerkende en beslutning 
om standsning eller fortsættelse af virksomhedens drift. Ved U 2015.257 V, var ledelsens 
forretningsmæssige skøn begrundet på et kvalificeret beslutningsgrundlag, med opbakning fra 
Sparekassen som den hovedsagelige faktor. Yderligere blev seriøse forhandlinger om videreførelse 
foretaget, da en realistisk sandsynlighed herfor stadig var gældende.  

4.2.4 BESTYRELSENS BEVÆGELSESFRIHED UNDER KRISETIDER 

Ved U 1984.1115 SH, var her tale om en bedømmelse af bestyrelsens forvaltning, omhandlende 
tidsnok standsning af virksomhedens drift, og om der heraf kunne pålægges ansvar. Bestyrelsen 
foretog i denne situation foranstaltninger, for at modvirke den vanskelige økonomiske situation, ved at 
investerer i Tromsø, på baggrund af et forretningsmæssigt skøn. Til denne disposition fremlagde Sø- 
og Handelsretten følgende grundlag:  
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Det må lægges til grund, at selskabets bestyrelse har sørget for forsvarlig organisation af selskabets 

virksomhed, og at bogføring og regnskabsforhold, herunder revisoropgaver over for selskabet, har 

været behørigt ordnet.  

Yderligere ved Højesteret, blev det tilføjet, at bestyrelsesmedlemmernes aktive indsats, henvist til 
selskabets direktør, via påmindelser og instruering, ligeledes taler for en forsvarlig håndtering af en 
kritisk situation. Dommens afgørelse og argumentation herfor, belyser hvorledes bestyrelsens aktive 
indsats strækker realiseringen for håbløshed, og herved modvirker et erstatningsansvar, da der med 
reel optimisme, forsøges at overvinde selskabets vanskelige økonomiske situation.  

Af nyere praksis, blev der i U 2009.1512 H ligeså bedømt på forvaltninger omhandlende videreførelse 
eller standsning af et selskabs virksomhed. Herved blev der hovedsageligt lagt fokus på afgivelser af 
støtteerklæringer. I maj 2001, blev der, ved et bestyrelsesmøde, fremlagt nødvendigheden om en 
opstramning af selskabets økonomi. Formuleringen herved blev kaldt for en stille betalingsstandsning, 
som dog ikke aktuelt var en overvejelse af fuld standsning af driften, før denne blev en realitet i 
efteråret 2001. Højesteret bekendtgjorde følgende:  

Selskabets bestyrelse og ejere vil sørge for den nødvendige kapital til selskabets fortsatte drift og 

fremadrettede udvikling. Af erklæringen i årsberetningen for 1999/2000 fremgår, at selskabets 

aktionærer havde tilkendegivet, at de vil stille likviditet til rådighed i form af lån således, at selskabet 

samlet forventes at have den nødvendige likviditet til at kunne gennemføre de budgetterede aktiviteter 

for det kommende år.  

Bestyrelsens beslutningsgrundlag fandtes at være tilstrækkelig, i forhold til dennes 
forretningsmæssige skøn, om at indlede en stor investering på det givne tidpunkt. Bemærkningerne 
fra Bergenser tilregner en aktiv bestyrelse en relativt stort bevægelsesfrihed. 59 Ligger muligheden for 
at redde en virksomheds drift indenfor sandsynlighedens ramme, vil en aktiv bestyrelse i dennes 
forsøg, umiddelbart ikke blive erstatningsansvarlig. Bekendtgørelserne i denne dom, er herved af 
nyere tid, et eksempel på, at bestyrelsen tilregnes et betydeligt skøn ved dispositioner, omhandlende 
standsning eller fortsættelse af en virksomheds drift, så længe håbløshedstidspunktets realisering 
ikke er indtruffet.  
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Ligeledes er U 2015.2075 H, et eksempel, fra nyere tid, på den relative bevægelsesfrihed den aktive 
bestyrelse tillægges. Landsretten fremlagde heri:  

Bestyrelsesmedlemmerne deltog aktivt og velforberedte i de mange bestyrelsesmøder, der har været i 

den periode, som denne sag drejer sig om.  

Om selskabet har en realistisk sandsynlighed, for at bestå dens økonomiske krise, er det afgørende 
spørgsmål. Ud fra hensyn og anerkendelse af selskabets kapitalberedskab, skal en vurdering og hertil 
beslutning træffes, om hvorvidt en videreførelse af virksomhedens drift er praktisk tilstrækkelig. Den 
praktiske gennemførlighed forudsætter således, at konkrete aftaler om kapitaltilførsel er indgået, eller 
foretagelse af seriøse forhandlinger herom, samt foranstaltninger om overtagelse af virksomheden 
eller lignende. Moderniseringsudvalgets bemærkninger til dette område, argumenterer, at en ledelse 
af et selskab, har ret og pligt, til at fortsætte selskabets virksomhed i finansiel krise, og hertil forsøge 
at overvinde situationen.  

 

5 INCITAMENT FOR VIRKSOMHEDSFØRELSE 
Der kan ligge flere grunde bag beslutningen om at starte en virksomhed op, men den hovedsagelige 
grund bag ønsket om at drive forretning, er for at generere profit. Den helt simple antagelse fra 
virksomhedsteorien er, at hvis en virksomheds omkostninger overgår virksomhedens indtægter, bør 
virksomheden ophøre ved konkurs eller likvidation.60 Tilhørende denne teori forudsættes det blandt 
andet, at virksomheder ligeså vil forsøge at maksimere denne profit.  

5.1 NEOKLASSISK TEORI  

Formålet med anvendelsen af den neoklassiske teori, som indledningsfaktor for den økonomiske 
analyse, er for at fastlægge den grundlæggende hypotetiske problemstilling, som er resultatet af de 
samfundsøkonomiske konsekvenser, fremført af risikofyldte forvaltninger, forvaltet af et selskabs 
ledelsesmedlemmer. Den helt centrale kerne ved den neoklassisk teori, er et ubegrænset 
rationalitetsprincip, som grundlægger kendetegnet ved denne teori, som en 
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profitmaksimeringshypotese. Indenfor mikroøkonomien, og generelt økonomisk teori, spiller den 
neoklassiske teori en væsentlig rolle, da dennes teoretiske fremgang fremføres ud fra antagelsen om 
fuldkommen information, og herved rationaliserer hvorledes det perfekte marked vil agere. 61 

Overordnede set, anvendes den  neoklassiske teori til at illustrere samfundets ultimative 
værdiopnåelighed, såfremt adfærden fra et selskabs ledelse er perfekt ved dennes håndtering af 
forpligtelser.62 

Ved analogt anvendelse af teorien om et monopol marked, ønskes det at belyse det tilhørende 
dødvægtstab, som opstår på baggrund af asymmetrisk information, samt det selvstændige ønske om 
at profitmaksimere ved den enkelte virksomhed. Dødvægtstabet kendetegnes i den mikroøkonomiske 
teori, som det samfundstab, som vil opstå ved en monopols påvirkning, af fordelingen af ressourcer i 
et samfund. På baggrund af asymmetrisk information på et markedet, brydes den neoklassiske teori 
om fuld information, hvilket kan resultere i udnyttelse og herfor skabe dødvægtstab.   

5.1.1 DET PERFEKTE MARKED VS. INFORMATIONSASYMMETRIEN 
Det forudsættes, at fuldkommen information på et perfekt marked skal antages, ved anvendelse af 
den neoklassiske teori. Antagelserne er nødvendige for den neoklassiske grundsætning, men er ikke 
realistisk, taget praksis i betragtning, da informationen aldrig vil blive fuldkommen. Der vil altid 
forekomme informationsasymmetri mellem involverede parter, ved en givent hændelse, hvorved 
andre teoretiske modeller skal supplere de neoklassiske forudsætninger, for at bevirke en mere 
realistisk argumentation, ved analysen af håndteringen af en ledelses forvaltningsgrundlag.  
 
En skævhed af information, vil resultere i vridninger i en ledelses forvaltninger, og hvordan 
omkostningerne hertil bliver estimeret. Den personlige konsekvens for en uforsvarlig forvaltning, vil 
blive vurderet og kalkuleret som en omkostning, ved en beslutningstagen. Besidder domstolen 
fuldkommen information ved bedømmelsen af forsvarlighed, vil omkostningen for overtrædelse af en 
ledelses forpligtelser, ligeledes være fuldkommen og herved resultere i fuld overholdelse af 
forpligtelserne. Ligeledes vil asymmetrisk information resultere i en lavere omkostning ved 
overtrædelse af forpligtelserne, hvorved niveauet af risici vil variere med graden af asymmetri.  
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Med ovenstående antagelse, vil fuld immunitet ved forretningsmæssige forvaltninger, under The 
Business Judgement Rule, resultere i en højere grad af risikofyldte beslutninger, da domstolens 
informationsbesiddelse, på det givne forretningsområde, er minimal. Et højt niveau af 
informationsasymmetri, giver en ledelse større mulighed for at profitmaksimere efter egne 
præferencer, frem for fuld hensynstagen til tredjemands mulige tab ved forvaltningen.  
 
Den mikroøkonomiske teori, med et Perfekt Marked med fuldkommen konkurrence, anvendes analogt 
for at illustrere, hvordan udnyttelse af asymmetrisk information kan påvirke samfundet. I Det Perfekte 
Marked forekommer fuldkommen konkurrence mellem virksomheder, og hertil forudsættes at 
forbrugere og producenter besidder fuldkommen information.63 Denne information omhandler alle 
markedsforhold, hvorved virksomheder producerer homogene varer og frit kan etablere sig.64 Ved 
denne teori antages antallet, af virksomheder og forbrugere, til at være højt, da dette udelukker at en 
forbruger eller en virksomhed, alene kan påvirke prisen. Herved vil både forbrugere og virksomheder 
være pristagere, modsat at være prissættere.65 

Ved fuldkommen konkurrence, kan en virksomheds markedsligevægt illustreres således, med 
nedenstående markedsmodel:66 

Figur 1a: Markedsmodellen  
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En pristagende konkurrerende virksomhed, som opererer i Det Perfekte Marked, med fuld 
informationsbesiddelse hos alle parter og hvor ingen af parterne på egen hånd kan påvirke 
markedsligevægten, da vil denne virksomhed have en horisontal efterspørgselskurve.67 Med Det 
Perfekte Markeds anførte forhold, kan virksomheden ikke selv sætte sin pris og produktionsmængde, 
hvilket vil resultere i, at efterspørgselskurven ligeså vil være virksomhedens marginale omsætning.68 

En virksomhed vil altid profitmaksimere,69 hvorved den marginale omsætning vil være lig med den 
marginale omkostning, hvortil en virksomhed, underlagt fuldkommen konkurrence, vil profitmaksimere 
med følgende pris: 70 

Marginal Omkostning = Marginale Omsætning = Pris. 

Punktet for virksomheders profitmaksimering på Det Perfekte Marked, under fuldkommen 
konkurrence, er anvist i figur 1a ved punkt A, hvor efterspørgselskurven har en gensidig påvirkning på 
den marginale omkostning, hvilket dikterer virksomhedens prissætning for dennes profitmaksimering. 
Modsætningsvis ovenstående anvisning, vil det da på et ikke-Perfekt Marked, hvori en part besidder 
information af højere grad end de resterende parter, herved bryde forudsætningen antaget i den 
neoklassiske teori, om fuldkommen information for Det Perfekte Marked. 

I teorien, bryder monopoler antagelsen om ligevægt under fuldkommen konkurrence, da en monopol 
besidder mere information og herfor kan producere uhomogene varer og hertil prissætte efter egne 
behøv. Dette vil resultere i et fuldkommen frit lege for profitmaksimering, hvor  produktionsmængde og 
pris justeres fuldt ud efter virksomhedens behov under maksimering. På baggrund af disse 
monopolistiske antagelser, vil der produceres mindre og prissættes højere, hvilket er illustreret på 
ovenstående efterspørgselskurve med punkt B, og med punkt C, monopolens punkt for 
profitmaksimering.  

Essensen af ovenstående argumentation er, at der i samfundets helhed vil skabes et dødvægtstab 
under monopolistiske markeder, da en monopol vil producere mindre end den reelle efterspørgsel og 
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sælge til langt højere pris.71 Dette samfundstab er illustreret i figur 1a, med trekanten mellem punkt A, 
B og C. Et inefficient resultat gør sig gældende, når en markedsmonopol producerer mindre og sælger 
dyrt, og modsætningsvis er resultatet fuldt efficient under fuldkommen konkurrence, da pris og 
efterspørgsel her er udnyttet fuldt ud, og de konkurrerende parter her er tvunget pristagere, underlagt 
markedets forhold.72  

Hensigten med ovenstående teori er, at benytte disse argumenter analogt på 
informationsasymmetrien mellem en virksomheds ledelse og domstolen, samt dennes påvirkning på 
samfundet. Ved analogt at antage en ledelse som monopolist, ud fra dennes højere grad af 
informationsbesiddelse, i forhold til domstolens begrænsede informationsgrundlag, antages det herfor 
at ledelsens adfærd er lignende en monopols adfærd. Ved at udnytte sin stærke informationsposition, 
anses dette, som anført ovenfor, at have en negativ samfundseffekt, da den neoklassiske teori, om 
perfekt ligevægt på et marked, brydes, og herved vil skabe et dødvægtstab for samfundet. For at 
ovenstående argumentation kan bidrage til denne afhandling, anses den perfekte tilstand, at være 
hvor både domstol og ledelse besidder fuld information, og herfor vil gøre det umuligt for ledelsen at 
forsømme sine forpligtelser, da domstolen, på baggrund af den fulde information, vil kunne udforme 
den perfekte bedømmelse ud fra forretningsforholdene. 

Illustreret i nedenstående figur, pointeres de to senariers yderste modsætninger med henholdsvis 
punkt A og B.73 

Figur 1b: Markedsmodellen (tilvirkning) 
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Den ovenstående markedsmodel benyttes analogt, til at illustrere det samfundstab, som er til følge af 
informationsasymmetrien. Det relevante ved denne repræsentative argumentation, er at den illustrerer 
den adfærdsvariation en virksomheds ledelse har, på baggrund af informationsasymmetrien mellem 
ledelse og involverede, og hertil hvilket samfundstab der teoretisk set er forbundet herved.  

Antagelsen om en fuldt ud perfekt retstilstand, som regulerer ansvarsbedømmelsen for en ledelses 
hverv, vil befinde sig i punkt A i markedsmodellen ovenfor. Ved denne tilstand er alle parter fuldt 
informeret om alle forhold, og forsømmelse af ledelsens forpligtelser, vil herved ikke forekomme, da 
omkostningen ved forsømmelse altid vil være større end profitten. En perfekt retstilstand mangler 
realisme i forhold til den virkelige verden, men teorien bag, er vigtig for at pointere forståelsen af det 
ypperste punkt for samfundsefficiens. 

I og med at tab, med erstatning til følge, forekommer i retspraksis, anvises det herved at asymmetri i 
informationsbesiddelsen eksisterer i praksis. Eksisterer der asymmetri i informationsforholdene, vil der 
altid her være grundlag for en rationel afvejning af omkostning og profit, forbundet med forsømmelse 
af ledelsesansvaret.  

Modsætningsvis den perfekte retstilstand, anvises det med punkt B i markedsmodellen yderligheden 
for den uperfekte retstilstand. Herved forekommer fuld forsømmelse, da omkostninger ikke vil 
forekomme, ved ledelsens søgen efter profitmaksimering, som var ledelsen en monopol på et marked. 
Ledelsen vil herfor udnytte informationsforholdene og profitmaksimere helt efter egne præferencer, 
anvist med punkt C i markedsmodellen, og herved skabe grundlag for det ansviste dødvagtstab.  

 

5.2 PRINCIPAL/AGENT-TEORI 

Til at udfordre den neoklassiske tænkemåde, med antagelser om parternes fuldkomne rationalitet og 
information, ønskes det med Principal/Agent-teorien at bevæge analysen nærmere et realistisk 
udgangspunkt. Principal/Agent-teorien fundamenteres på antagelser om en begrænset rationalitet og 
en vis usikkerhed.74 Agentteoriens teoriretning, er af organisationsøkonomisk art, hvilket omhandler 
motivationen og virkningen af risikodelingen, som fremkommer ved det bilaterale forhold mellem en 
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principal og en agent.75 Principal/Agent-teorien er normativ og vil som udgangspunkt fokusere på 
håndteringen af efficiente incitamentsstrukturer. 76  Agentteorien er bygget på et neoklassisk 
fundament, hvor agentteorien supplere denne, med en mere realistisk tilgang til forhold i et 
virksomhedsperspektiv, ved at argumentere og belyse den adfærdsbasserede del af 
virksomhedsteorien.77 Hvor den neoklassiske tankegang bygger på fuld rationalitet og fuldkommen 
information, så grundlægger agentteorien sin argumentation på begrænset rationalitet og 
usikkerheden ved asymmetrisk information mellem de involverede parter.78 

Principal/Agent-forholdet udspringer af en principals ønske om, at en agent skal agere i principalens 
fulde interesse, og herved træffe en række beslutninger på vegne af principalens præferencer. 
Problemet heri opstår grundlæggende, på den asymmetriske information, som tilkommer parterne, da 
principalen ikke omkostningsfrit og direkte, kan observere agentens adfærd.79 Da fuld observering af 
agentens indsats ikke er en mulighed for principalen, vil agentens opfyldelse af principalens interesse 
variere efter tilfældige forhold, da principalen uden fuld observation ikke er fuld informeret.80 At yde en 
ekstra indsats, for at opfylde principalens interesse, vil agenten forbinde med en negativ nytte i forhold 
til egne præferencer, og herfor, grundet principalens asymmetriske inforation, udnytte forholdet og 
handle skjult på principalens bekostning, som i teorien kaldes Moral Hazard.81 

Agentteoriens relevans, udspringer ved dennes supplement til den neoklassiske grundsætning, med 
adfærdshåndteringen af løsninger mellem nyttemaksimerende parter, trods modstridende 
informationsforudsætning. Formålet er at udforme de mest optimale og incitamentforenelige løsninger, 
alt efter graden af informationsasymmetri. 82 En perfekt løsning på Principal/Agent-problemet, vil 
resultere i fuld opportunistisk adfærd, svarende til principalens fulde interesse. Tricket er at udforme 
en incitamentsstruktur som understøtter agentens opportunistiske og nyttemaksimerende adfærd, så 
denne handler i overensstemmelse med principalens interesser. Et fuldkommen incitament senarie for 
både principal og agent, vil være den ideelle incitamentløsning, som vil skabe fuld nyttemaksimering 
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hos parterne efter givne forhold.  

Den neoklassiske teori grundlægger det teoretiske samfundstab, som opstår ved forsømmelse af 
ledelsesansvaret, på baggrund af asymmetriske information. Supplerende hertil bidrager agentteorien 
med, hvorledes dette tab kan minimeres ved analyse af parternes incitamenter. En optimal 
risikodeling, er det klassiske problem, som agentteorien argumenterer for, hvortil løsningen er den 
rette balance mellem incitament og omkostning, forbundet ved risiko.83 Agentteorien repræsenterer en 
grundlæggende økonomisk analyse af rationelle valg, som varierer efter informationsmæssige 
begrænsninger.84 Disse begrænsninger resulterer i et brud på den neoklassiske virksomhedsintuition, 
om en virksomheds klare målsætning for profitmaksimering.85  

Dette brud begrundes med den asymmetriske information, som opstår mellem agent og principal. 
Dette forårsager en umulighed for principalen, at kunne forudse fremtidige begivenheder, og herfor 
gør det problematisk at udforme den perfekte incitamentskruktur mellem principal og agent.86 Perfekte 
løsninger, vil i praksis ikke være muligt, da der altid, i en vis grad, vil opstå incitamentforvridning, ved 
for eksempel begrænset forudsigelighed og informationstilgængelighedens omkostning.87 Et individs 
begrænsede rationalitet, vil altid resulterer i en forvridning i forudsigeligheden og betragtningerne 
hertil. 88  Resultatet af dette gør, at principalen ikke har mulighed for at udforme den perfekte 
incitamentsstruktur, hvorved agenten her får mulighed for at nyttemaksimere efter egen præferencer 
fremfor principalens. Usikkerheden forbundet med informationsasymmetrien, skaber da muligheden 
for at Moral Hazard kan forekomme. 

5.2.1 PRINCIPAL/AGENT-TEORIENS PROBLEMATIK – MORAL HAZARD 

Udgangspunktet i teorien, antager at både principalen og agenten vil handle rationelt, hvor antagelsen 
om perfekt rationalitet, bevirker udgangspunktet om, at begge parter vil handle nyttemaksimerende, 

og at agenten vil handle opportunistisk.89 Problemet hertil er som sagt, at agenten vil forfølge egne 
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interesser frem for principalens.90  Et informationsproblem vil da opstå, da principalen ikke kan 
observere hvordan agenten udfører sit hverv. Skabes en passende incitamentskruktur for agenten, vil 
agenten udnytte principalens svage informationsgrundlag.91 

Informationsproblematikken betegnes i teorien, som asymmetrisk information, hvorved principalen 
ikke er fuldt informeret om agentens indsats.92 Den asymmetrisk information gør sig for eksempel 
gældende i virksomheder hvor en ejer hyrer en ledelse, til at varetage driften af forretningen. 
Asymmetrisk information opstår ved, at ejeren ikke ved det maksimale niveau for profit, eller om den 
hyrede ledelse udfører sit hverv efter ejerens ønske om profitmaksimering. En virksomhedsejer 
prioriterer profitmaksimering, hvorved formålet ved en ansættelse af en ledelse, er at samme 
interesse skal forfølges herved. Ledelsen kan dog have andre prioriteringer for øje end principalens 
nyttemaksimering. En interesse for profit vil være tilstede hos ledelsen, da profit ofte er en succes 
indikator, men også andre personlige præferencer, såsom løn, sikkerhed eller magt, vil tages i 
betrækning ved forvaltningerne.93 

At en agent forsømmer sine forpligtelser og følger egne interesser frem for principalens, kendes i 
teorien som et Moral Hazard senarie.94 Underteorien til agentteorien, om Moral Hazard, bidrager til 
forståelse af problem og løsning på agentteoriens informationsasymmetri. Moral Hazard beskriver den 
risiko som forekommer, hvis en part udnytter et overlegen niveau af privatinformation.95 Underteorien 
understreger de informationsproblematikker en principal kan falde under, hvis et vis niveau af 
informationsasymmetri foreligger mellem parterne.96 

Den informationsasymmetri som forekommer under Moral Hazard er af postkontraktuel karakter,97 
hvor en part, på grund af informationsasymmetri, vil kunne skjule forsømmelse af en indgået aftale, og 
hermed pointere at der handles mod de aftalte præferencer.98 Principalen har begrænset mulighed for 
at observere hvad agenten foretager sig, hvilket definerer Moral Hazard som en skjult handling og 
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forøget risikovillighed. Denne begrænsning skaber incitament for uønsket og risikable adfærd, hvilket 
resulterer i forsømmelse med mulig tab til følge.99 

5.2.1.1 TEORETISK LØSNING PÅ PRINCIPAL/AGENT-PROBLEMATIKKEN 

En løsingen på Principal/Agent-problematikken, kan være via overvågning, og herved observere om 
agenten agere efter det ønskede og de aftalte præferencer. Overvågning, vil i et 
virksomhedseksempel, muligøre en verificering af ledelsens forvaltninger og herved give ejeren fuld 
information om virksomhedens forhold. I teorien er overvågning som løsningsmodel, en  yderst 
omkostningsrig metode og ses for tung til at kunne benyttes fuldt ud i praksis.100 En mere realistisk 
metode at komme Moral Hazard til livs, er, som nævnt ovenfor, via incitamentstrukturer, hvorved en 
fælles incitamentaftale mellem principal og agent, skaber fælles profitmaksimerende præferencer.  

I et virksomhedseksempel, hvor principalen er virksomhedens ejer, og agenten er den ansatte 
ledelse, kan en incitamentaftale, for eksempel bestå af en bonusaflønning rettet efter virksomhedens 
succes. Herved vil ledelsen, ligeså ejeren, ønske fælles profitmaksimering. Et eksempel af anden art, 
men under samme virksomhedsforhold, kan agentens aflønning delvist eller fuldt bindes til 
virksomhedens succes målt i profit. Herved vil ledelsen tabe og vinde alt efter virksomhedens 
succesniveau. Kritik af denne metode vil forekomme, da virksomhedens profitrisiko vil overføres til 
ledelsen og kan medføre større avershed ved beslutningstagen af risikofyldte forvaltninger, da 
ledelsen ikke har samme mulighed som ejeren, til at sprede sine risici. Ledelsen vil være fuld 
afhængig af virksomhedens stabilitet og succes, hvor ejeren muligvis ejer andre virksomheder og ikke 
i sammen grad er underlagt succesen af en specifik virksomhed. Udover tilbageholdenhed ved svære 
beslutninger, vil denne aflønningsmetode garantere ledelsens fulde sjæl i virksomheden og  udelukke 
Moral Hazard på virksomhedens bekostning.101 

Som antaget ovenfor, vil en mere realistisk løsning på Principal/Agent-problematikken være, at  koble 
agentens incitamenter på virksomhedens succes og skabe en aflønningsaftale herefter, da agenten 
herved vil profitmaksimere tilsvarende principalens interesser.102 Nedenfor fremstilles Principal/Agent-
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problematikken ved at tydeliggøre agentomkostningerne illustrativt:103 

  
Figur 2a: Principal/Agent Modellen (Ejer/ledelse) 

Ovenstående model illustrerer den asymmetriske information, som for eksempel findes mellem ejer og 
ledelse i en virksomhed. Det illustreres, at ejeren ikke har et fuldkommen kendskab til den mulige 
profitmaksimering, da ejeren, ved at ansætte en ledelse til at varetage den daglige drift, ikke kender til 
virksomhedens fuldkomne forhold. Illustreret med punkt A, er givet virksomhedens gældende profit, 
hvor det ved punkt P, er illustreret den maksimalt mulige profit, på toppen af Profit Possibility Frontier-
kurven. Profit Possibility Frontier-kurven illustrerer sammensætningen af profitterne, taget profit og 
output forholdene i betragtning. Modellens akser skal bedømmes med forbehold for mulige variabler 
af ledelsens profitprioriteringer.104 

Disse prioriteringer forklares ud fra Moral Hazard-teorien, hvor ledelsens personlige interesser og 
præferencer prioriteres højere end selve profitten i virksomheden, og herved udføres skjulte 
handlinger i dække af den asymmetriske information. Differencen mellem punkt P og punkt A 
illustrerer den såkaldte Agency Cost, som er den omkostning ejeren lider i profit, ved at ansætte en 
ledelse til at drive sin virksomhed for sig. På baggrund af informationsasymmetrien og med personlige 
forhold taget i betragtning, er det teoretisk set, udelukket, at formode at en ledelse vil forvalte i punkt 
P.105  

Moral Hazard opstår i teorien, på baggrund af en virksomhedsejers begrænsede 
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observeringsmulighed, af den ansatte ledelse, hvorved dette giver ledelsen anledning til at søge 
personlige interesser fremfor fuld fokus på profitmaksimering for ejeren. Nyttekurven U, illustrerer 
agentens præferencer, og tangerer Profit Possibility Frontier-kurven i punkt A, og pointeres som den 
nytte agenten opnår ved at udføre sit hverv.106 I realiteten kender virksomhedsejeren ikke til Profit 
Possibility Frontier-kurven, da ejeren ikke er fuld informeret om virksomhedens nøjagtige forhold, og 
har herfor heller ingen kendskab til punkt P. Yderligere har virksomhedsejeren, i teorien, heller ingen 
mulighed for fuldt at vide eller observere agentens personlige præferencer, og herfor ikke ved hvor 
agentens nyttekurve tangerer Profit Possibility Frontier-kurven. Herfor vil Principal/Agent-
problematikken i teorien være uundgåelig, hvor en løsning på problematikken kun vil kunne mindske 
agentomkostningerne, og ikke fuld ud løse problemet og skabe profitmaksimering efter punkt P.  

I teorien kan principalen mindske agentomkostningerne ved incitamentsaflønning af agentens 
arbejde, ved for eksempel bonus eller performancerelateret løn. Som nævnt ovenfor, vil ledelsen 
herefter prioritere profitmaksimering højere end visse personlige interesser. Ved aflønninger som 
disse, vil det i teorien være muligt at ændre agentens incitament, og herfor opnå en højere tangering 
af U-kurven og Profit Possiblitity Frontier-kurven, og herved rykke punkt A tættere på punkt P. 
Teoretisk set vil punkt P dog aldrig kunne opnås, da den perfekte aftale aldrig kan forfattes under 
begrænset information.107 

Den neoklassiske teori skaber det fundamentale grundlag for parternes ønske om profitmaksimering, 
hvorved agentens opportunistiske adfærd rationaliseres som en nyttemaksimerende handling. Den 
neoklassiske teori fastlægger beslutningstagers ageren, hvorimod Principal/Agent-teorien behandler 
transaktionen foregående mellem to parter, hvor den ene part ønsker en vis adfærd af den anden.108 

Som anført ovenfor er Principal/Agent-problematikken uundgåelig ved aftaleforhold og kan herfor 
konkludere at informationen aldrig vil være fuldkommen, hvilket modstrider den neoklassiske 
forudsætning. Manglende information resultere yderligere i begrænset rationalitetshandlinger, da 
handlingens aspekter i en vis grad vil påvirkes af informationsasymmetrien.109 Principal/Agent-teorien 
skal herfor anses, som et nødvendigt supplement til den neoklassiske teori, hvor forudsætningen om 

																																																								
106 Viscusi, Harrington & Vernon, 2005, s. 208 
107 Viscusi, Harrington & Vernon, 2005, s. 208 
108 Knudsen, 1997, s. 24  
109 Milgrom & Roberts, 1992, s. 128 



	 50	

fuld rationalitet og information opvejes til et mere realistisk perspektiv, med håndteringsforslag til 
begrænset information og rationalitet mellem parterne.  

5.2.2 DOBBELT PRINCIPAL/AGENT-PROBLEM 

Ved ovenstående problemstilling, belyses agentteorien ud fra interne virksomhedsforhold. En 
dobbeltproblematik, skal forstås således, at andre forhold og eksempler uden for kontraktforhold, 
ligeledes kan skabe grundlag for et Principal/Agent-problem. Et relevant eksempel i denne 
sammenhæng, om ledelsens ansvarsforpligtelse overfor selskabets interesse i sin helhed, hvilket, 
ligeså forpligtelsen til profitmaksimering, også inkludere ansvaret overfor tredjemand. Tredjemand kan 
for eksempel omfatte selskabets kreditorer, eller staten, i form af lovpligt efter retspraksis.  

Det originale eksempel præsenteret i agentteorien, omhandler forhold hvor principalen kender 
agenten, eller har mulighed for at aftale efter incitamenter, ved for eksempel ansættelse. Ved 
tredjemands eksempler, er der svage incitamentsforbindelser mellem parterne, da hver part ønsker 
profitmaksimering for hver deres forretning. Udover et muligt fælles ønske om et længerevarende 
forretningssamarbejde, vil incitamenterne opvejes mod fast lovgivning eller kontraktens betingelser. 
Overtrædelse af kontrakten eller lovgivning, vil resultere i en straf, som ved beslutningstagen vægtes 
som en omkostning. Graden af informationsasymmetri mellem domstol og forsømmer, vil, med et 
teoretisk og rationelt syn, påvirke graden af forsømmelse, også kaldet Moral Hazard. Herfor rejses et 
teoretisk dobbeltproblem, da fuldkommen information er uopnåelig for domstolen på den ene side af 
ledelsens forpligtelser, og ligeså virksomhedsejeren på den anden side. Ved dette problem vil 
agenten, som i dette eksempel er ledelsen, kunne udnytte informationsasymmetrien på begge sider, 
til egen nytte. Hvor en incitamentsstruktur, bestående at en vis aflønningsmetode, forsøger at styre 
agentens incitament i samme retning som virksomhedsejerens, så skal der ligeså findes en 
incitamentsstruktur i retspraksis, til at styre ledelsens incitament til at overholde de anførte 
lovforpligtelser, og herved mindske incitamentet til Moral Hazard. I form af lempelser eller stramninger 
vil det til en vis grad kunne styre visse incitamenter hos agenten. 

For at anseelsen af forholdet mellem domstolen og en virksomheds ledelse, kan ses som en 
Principal/Agent-problematik, er det nødvendigt at et andet aspekt, end en forhandlingsaftale, skal  
forme grundlaget for de teoretiske antagelser, som foreligger mellem parterne i problematikken. 
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Antagelsernes udgangspunkt skal grundlægges på lovgivning og retspraksis, som teoretisk set, ses 
som en indgået incitamentsaftale, da ethvert selskab er underlagt lovgivningen. Ved virksomhedens 
påbegyndelse af sin drift, ses dette som en accept på de lovpligtige betingelser, som er forbundet 
herved. Indirekte foreligger der her en incitamentsaftale mellem stat og virksomhedernes ledelse. Stat 
og domstol ligger i dette forhold under samme principalrolle, da stat er den lovgivende magt, hvorpå 
grundlaget for praksis forfattes, og hvor domstolen er den dømmende magt, som bedriver retsgangen 
i praksis. Herved forudsættes det da, at et Principal/Agent-forhold foreligger mellem virksomhed og 
samfund. Der er her tale om et ensidigt aftaleforhold, da staten har forhandlingstyrken og herfor vil 
diktere vilkårene for aftalen, som selskabet så accepterer, ved at drive virksomhed.  

Informationsasymmetrien herved forekommer ved domstolens begrænsede mulighed for overvågning 
og generelt kendskab til forretningsgange i de forskellige markeder. Manglende ekspertise og 
kendskab resulterer i uperfekte retsforhold, som giver mulighed for udnyttelse. Var domstolen fuld 
informeret om forhold og normaliteter i et marked, ville incitamentet for forsømmelse ikke eksistere. 
Staten og domstolen skal forsøge at styre ledelsens incitament gennem lovgivning og retspraksis, 
med det formål at undgå et Moral Hazard senarie, i form af en ledelses forsømmelse af dens pligter 
og ansvar.  

For at illustrere denne problematik, benyttes Principal/Agent-modellen nok engang, suppleret af en 
række justeringer rettet mod de berørte antagelser:  

Figur 2b: Principal/Agent-modellen (tilvirkning)  

Ligeledes den originale Principal/Agent-model, prioriteres profitmaksimering, hvilket illustreres med 
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punkt P, som ved tidligere model. Punkt P illustrer også punktet hvor ingen tab vil forekomme, da der 
her foreligger en perfekt retstilstand. Agency Cost er her lig nul, fordi forholdene ikke giver incitament 
til forsømmelse. Profit Possibility Frontier-kurven vil ligeledes ses som statens profitkurve, men den 
justering at Agency Cost altid vil være af negativ værdi. Ved den originale model, er Agency Cost et 
tab af profit, som principalen må anderkende til en vis grad, da Acency Cost er uundgåeligt ved 
kontraherende forhold.110 Ved dette eksempel anses Profit Possibility Frontier-kurven som statens 
omkostnings-kurve på det grundlag, at forsømmelse kun forårsager tab på tredjemands bekostning, 
fremfor et tab, set som en reducering af den optimale profit, som ved den originale model. Agency 
Cost vil herfor ses lig med det dødvægtstab, som ovenfor blev illustreret i Markedsmodellen, ved 
uperfekte markedsforhold.111 Ved denne betragtning vil alle punkter mellem punkt A og punkt P, 
anses for lavere omkostninger, hvor punkt A illustrerer omkostningerne under den nuværende 
retstilstand, og hvor punkt P, som nævnt ovenfor, illustrerer punktet for den perfekte retstilstand, med 
ingen omkostninger. Nyttekurven illustreret ved U, anvises som det nyttemaksimerende punkt, hvorpå 
ledelsen lokaliseres, ved udnyttelse af den eksisterende retstilstand.  

Overordnet set illustrerer Agency Cost, den omkostning samfundet må betale ved 
ledelsesforsømmelse, på baggrund af eksisterende retstilstand. Informationsasymmetrien resulterer 
ligeledes i en uvished om den faktiske omkostningskurve, hvorpå en løsning på denne problematik 
aldrig fuldt ud kan forekomme.  

Statens ønske er, at mindste forsømmelser og Moral Hazard mod samfundet, så godt som muligt, 
hvilket forsøges gennem en incitamentskruktur bestående af lovgivning og retspraksis. Ved en 
retstilstand hvor informationsgrundlaget er yderst begrænset, vil en ledelse her have større incitament 
for at begå Moral Hazard, da ricisiens omkostning forbundet herved, rationelt, ikke vejer tungt nok. 
Ligeså vil et mere fuldkommen informationsgrundlagt, skabe en større omkostning, og herved 
mindske  incitamentet for forsømmelse. Herfor vil en retstilstand, bestående af lovgivning med 
tilhørende domsstyrke, anses som en uskrevet incitamentsaftale indgået mellem stat og 
virksomhedernes ledelse.  

5.2.2.1 MORAL HAZARD-PROBLEMATIKKENS LØSNINGSMULIGHED 
																																																								
110 Viscusi, Harrington & Vernon, 2005, s. 208 
111 Afsnit 5.1.1 
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Anført ovenfor, skal stat og domstol forsøge at udforme passende incitamentsstrukturer, for at 
muliggøre håndtering af en ledelses adfærd og incitament, med det formål at bevæge sig så langt 
mod punkt P som muligt. Øget informationsgrundlag og adfærdsregulering skal danne ramme for en 
struktur, som skal mindske hyppigheden af Moral Hazard senarier. Formålet herved er at benyttet 
Principal/Agent-teorien, som teoretisk analyseværktøj, til en mulig udformning af den bedst mulige 
retstilstand, hvis incitamentsændringer skal forsøge at minimere omkostningerne ved uperfekte 
markedsforhold. 

5.2.2.1.1 BELØNNING ELLER STRAF 

I teorien, skal en løsning på Moral Hazard-problematikken findes ved udformning af en passende 
incitamentsstruktur, som i denne løsningsmetode dannes på baggrund af belønning eller straf. En 
passende retstilstand, med klare fundamentale lovforpligtelser, tilpasset med risikokalkulerede straffe 
som følge af forsømmelse, vil ved denne metode være værktøjet til mindskning af samfundets Agency 
Cost.  

Anskues ledelsens incitament ud fra Bad Man-betragtningen,112 vil forsømmelse af eksisterende 
retstilstand forbindes med en vis kalkuleret risiko og omkostning, hvis vægt vil påvirke ledelsens 
incitament til at forvalte forsvarligt. I teorien vil ledelsen forsømmelse sine forpligtelser, hvis gevinsten 
ved forsømmelsen overgår omkostningen. 113  Ved anførte løsningsmetode af Moral Hazard-
problematikken, er hårdheden af straffen ved forsømmelse ikke kun det realvante faktum, med ligeså 
er risikoen for at blive straffet, en væsentlig del af den kalkulerede omkostning. Teoretisk set, vil det 
da være en nødvendighed, at udforme en incitamentsstruktur, med passende straffende lovgivning, 
samt en bestemt kontinuerlig praksis, for at skabe nok risici og omkostning, til at presse ledelsens 
incitament i den rigtige retning.  

I modsætning til en straffende løsningsmetode, vil en incitamentsstruktur, i teorien, også kunne bestå 
af belønnende aspekter. Belønnende lovgivning, som for eksempel at lempe selskabsretlige 
restriktioner, kan i praksis få betydning for resten af selskabsrettens praksis, og kan herfor  resultere i 
nye risici forbundet herved. I teorien vil staten kunne påvirke ledelsens adfærd, ved en 

																																																								
112 Forsømmelse vil forekomme, hvis ingen konsekvens vil følge 
113 Miceli, 2004, s. 2 
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incitamentsstruktur som belønner ledelsen, for at opfylde sine forpligtelser. Det at skabe gevinst, som 
følge af forsvarlig forvaltning, vil tiltale det humane instinkt hos ledelsen og skabe større incitament 
herefter, end hvis en fuld rationel kalkulering skulle benyttes, da mennesket af natur ønsker retfærdig 
gevinst på behørigt grundlag. 

5.2.2.1.2 OVERVÅGNING ELLER OMVENDT BEVISBYRDE 

Overvågning af ledelsens forvaltninger og adfærd, vil give stat og domstol et større 
informationsgrundlag, og herved mindske informationsasymmetrien mellem principal og agent. Et 
tungtvejende minus ved denne metode, er omkostningerne forbundet hertil. Praktisk set, vil det at 
overvåge og observere alle ledelser, samt at skabe betydeligt kendskabsgrundlag til alle brancher, 
have særdeles høje omkostninger forbundet. I praksis ses denne metode som benyttet meget 
sjældent, da den formodede omkostning ved eksisterende retstilstand, vil overgås af omkostningerne 
ved overvågning. Hvis overvågning af en ledelse blev mulig i praksis, ville denne ledelse teoretisk set 
ikke have incitament til at forsømme dennes forpligtelser, og herved minimere samfundets Agency 
Cost.  

Til overvejelse, kunne en supplerende løsningsmetode, som grundlag for et betydeligt 
informationsgrundlag ved domstolens bedømmelse af en ledelses adfærd, være anvendelsen af 
omvendt bevisbyrde. Herved ville ledelsen være underlagt redegørelse for dennes adfærd og 
forvaltning, ved påført tab til tredjemand, og herved skal bevise sin uskyld, ved at fremvise forsvarligt 
beslutningsgrundlag. 

At underligge ledelsen professionsansvarslignende forpligtelser, ved at henvise et ansvar til det 
enkelte individs profession som ledelsesmedlem, og til mulige særkundskaber, som det enkelte 
ledelsesmedlem kan besidde, vil ledelsesmedlemmet have yderst begrænset incitament til at 
forsømme sine forpligtelser. Ledelsens procedure om informationsindsamling og dokumentation for 
dennes forvaltninger, vil få et højere fokus, da informationen før en beslutningstagen ikke kun bliver 
vigtig for virksomheden, men også for en eventuel dokumentation til domstolen, for forsvarligt 
forretningsførelse. Ledelsens incitament til at forvalte forsvarligt, vil med betydelighed påvirkes, da 
domstolens informationsgrundlagt øges samtidig med informationsasymmetrien mindskes.  
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Omkostningsmæssigt vil denne metode give en øget samfundsefficiens, da samfundets Agency Cost 
vil mindskes i takt med ledelsens forsømmelsesincitament, grundet principalens øgede information. 
Den øgede information fremlægges til ansvarsbedømmelse, uden omkostning for stat og domstol, da 
ledelsen selv er ansvarlig for bevisførelsen, som i forvejen bør gøre sig gældende, under ledelsens 
almindelige forsvarlige beslutningsprocedure.  

5.3 EFFICIENS-TEORI 

Ovenfor er redegjort, for en ledelses overordnede rationelle incitament for personlig nyttemaksimering 
og hvorved incitamentsstrukturer, parter imellem, kan styre parterne mod en mere fælles 
ønskeretning. Hertil skal tilknyttes efficiensteorien, med det formål, at belyse afvejningen, som 
forekommer ved en beslutningstagen, om hvorvidt den aktuelle efficiens, ved et valg, vil forekomme 
positiv eller negativ. Med nyttebegrebet fra den neoklassiske teori, impliceret i Principal/Agent-
modellen, vil efficienskriteriet opstilles mod den gældende praksis og retstilstand. Det væsentlige 
kriterium herved er, om en værdiskabning eller en effektiv ressourceallokering vil forekomme på 
bagrund af en given beslutning. Begreberne Pareto-efficiens114 og Kaldor-Hicks-efficiens115 vil, som 
de bedst kendte kriterier, anvendes til analysen.116  

Et Pareto-efficiens valg, forudsætter fordel for mindst en part, uden at ulempe forekommer for andre 
parter.117 En Pareto-efficent forbedring, kan findes vanskelig at realisere i retspraksis, da ulemper for 
andre parter, sjældent kan undgås ved ændringer i en retstilstand.118 Hertil, for at fokusere på den 
enkelte beslutning, ud fra et mere realistisk efficienskriterium, bliver beslutningen vurderet ud fra et 
Kaldor-Hicks-efficient kriterium, hvis argumentation bevirker om et valg er at foretrække frem for det 
andet.119 Et Kaldor-Hicks-kriterium forudsætter, at et valg skal realiseres, hvis gevinsten herved kan 
kompensere tabet på den tabende side, og stadig efterlade positiv nytte.120 

Den økonomiske analyse af den gældende retstilstand, kan henholdsvis belyses ud fra to 

																																																								
114 Eide & Stavang, 2008, s. 97 
115 Eide & Stavang, 2008, s. 110 
116 Eide & Stavang, 2008, s. 34 
117 Eide & Stavang, 2008, s. 109 
118 Eide & Stavang, 2008, s. 110 
119 Eide & Stavang, 2008, s. 36 
120 Eide & Stavang, 2008, s. 110-111 
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perspektiver, hvilket bevirker en normativ eller positiv analyse.121 En positiv analyse argumenterer for 
konsekvenserne ved juridiske sanktioner rettet mod forsømmende adfærd, som for eksempel 
længden af en fængselsstraf.122 En normativ analyse bevirker, i modsætning til en positiv analyse, en 
løsning på baggrund af efficiens, hvis formål er at forbedre den omhandlende retstilstand, 
resulterende i en mere efficient forfatning.123 Forudsætningen for denne analyseform, er antagelsen 
om, at efficiens er hovedformålet, som retstilstanden bør afspejle sig ved, hvorved ændringer af 
tilstanden må finde sted, hvis efficiens ikke gør sig gældende. Konceptet om en efficient målsætning, 
er den økonomiske indfaldsvinkel ved en retstilstands kvalitetsanalyse.124  

5.3.1 PARETO- & KALDOR HICKS-EFFICIENS 
En handling eller situation kan defineres som Pareto-optimal, hvis ingen parter stilles bedre uden 
andre parter stilles værre. Ligeså kan en Pareto-forbedring defineres ved en situation, hvor en part 
stilles bedre uden anden side stilles værre. Definitionen af en Pareto-dominant situation, forekommer 
ved allokeringer af ressourcer, hvorved to muligheder skal vælges imellem. Her vil en 
ressourceallokering være inefficient, hvis blot en part foretrækker en anden mulighed, som ligeså ikke 
ændre præferencen hos de resterende parter. Herfor vil denne ressourceallokering være det Pareto-
dominerende valg, da denne mulighed skaber nytte hos en part, uden at mindske nytten hos de andre 
parter.125 Efficiensen herved, beskrives bedst ved en allokering af midler, som i teorien foregår mellem 
flere parter. Pareto-efficiesen søger da, ved at forklare hvordan ressourceallokeringen forekommer på 
den mest efficiente måde, den maksimale nytte uden andres nytte mindskes.126 Set i et praktisk 
perspektiv, gør Pareto-efficiens sig ofte gældende ved aftaler mellem parter, hvor det her typisk 
forekommer en gensidig forståelse for nyttemaksimering og dennes efficiente allokering parterne 
imellem. Generelt set forekommer en Pareto-forbedring ved aftaleforhold, da den ene part, som 
minimum, vil opleve nytte, uden modpartens nytte mindskes, da modparten normalt ikke vil gå med til 
en aftale, hvor vedkomne stilles værre, for at den medkontraherende kan opnå gevinst.  
 

																																																								
121 Miceli, 2004, s. 2  
122 Miceli, 2004, s. 2  
123 Miceli, 2004, s. 3 
124 Miceli, 2004, s. 4 
125 Milgrom & Roberts, 1992, s. 23 
126 Milgrom & Roberts, 1992, s. 23 
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Kaldor-Hicks-efficiens anses som en udvidelse af Pareto-efficiensens argumentation, som herved 
ligger dybere fokus på den givne handling, ud fra helhedens perspektiv. Parato-efficiens bygger sin 
argumentation ud fra de enkelte parters nytte, i en given situation, hvorved tilgangen formidles mere 
egoistisk med et etisk aspekt, ved vurderingen af situationens efficiens. Herfor skal Kaldor-Hicks-
efficiensen tages i betragtning, da helheden af en handling tages i betragtning, i modsætning til 
Parato-argumentationen. Kaldor-Hicks argumenterer med samme udgangspunkt, som Pareto, ved at 
en handling er efficient, hvis en part stilles bedre. Dog afviges der her for kravet om, at denne gevinst 
ikke må være på bekostning for den modsatte part. Kravet for efficens efter Kaldor-Hicks-kriteriet er, 
at handlingen kun kan være efficient, hvis den skabte nytte hos den ene part er så stor i værdi, at den 
kan kompensere den lidende part, og stadig have nytte tilovers efter handlingen. 127  At 
kompensationen realiseres, er ikke en betingelse for efficiensgrundlaget, men blot at muligheden 
forekommer ved handlingen.128 I et fuld rationelt perspektiv, ønsker Kaldor-Hicks at argumentere for 
en maksimering af ressourcernes værdi, ved en given handling, ved simplet at opveje gevinst og tab, 
ved handlingen i sin helhed. 

Overordnet set, skal Pareto-kriterierne for efficiens, benyttes ved vurderingen af den enkelte handling, 
sammenlignet med andre teknisk mulige handlinger, hvor det efter Kaldor-Hicks argumentationen skal 
sammenligne to handlinger, med det formål at vælge den handling, som er foretrukket frem for en 
anden.129  

5.3.2 EFFICIENSVURDERINGEN 

For nærmere analyse af en tilstands efficiensvurdering, bliver der i dette afsnit illustrativ anført for 
begge efficiensbetragtninger, med det formål at belyse de relevante allokeringsmulighederne, som en 
tilstand kan betragtes under. Begge betragtninger illustreres ved nedenstående efficiensmodel:130

																																																								
127 Eide & Stavang, 2008, s. 36 
128 Eide & Stavang, 2008, s. 111 
129 Eide & Stavang, 2008, s. 36 
130 Miceli, 2004, s. 5 
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Figur 3a: Efficiens-modellen  

Udgangspunktet i efficiensmodellen behandler et forhold mellem to parter, med hver sin nytte, 
illustreret med U1 og U2. The Utility Possibility Frontier, som er den negativ hældende kurve,  anfører 

grænsen for allokeringsmuligheder, hvorved alle punkter indenfor denne kurve, kan gøre sig 
gældende mellem de to parter. Befinder parternes nytteallokering i punkt A, vil alle 
allokeringsmuligheder i området mellem A, B og C karakteriseres som værende Pareto-dominant til 
punkt A. Fastlægges den ene parts nytte på U2(A), vil alle allokeringspunkter mellem punkt A og punkt 

B, være Pareto-dominant til punkt A, da den anden part herved stilles bedre, uden at den fastliggende 
part ikke stilles værre, ved nogle af allokeringsmulighederne mellem punkt A og punkt B.131 Ligeledes 
vil en omvending af rollerne, resultere i Pareto-dominante allokeringsmuligheder mellem punkt A og 
punkt C, og herfor anføres alle punkter i området mellem A, B og C, at være Pareto-dominerende 
muligheder, hvis parternes gældende nyttetilstand befinder sig i punkt A. Punkt A’s tilstand er herfor 
ikke Pareto-efficient, da Pareto-forbedringer stadig, teoretisk set, er mulige.132 De Pareto-efficiente 
allokeringspunkter findes da på kurven mellem punkt B og punkt C, da denne kurve illustrerer Pareto-
forbedringernes grænse, hvorved øvrige punkter i modellen ikke stiller begge parter bedre.133 

Yderligere illustreres det i ovenstående figur, at en Pareto-efficient tilstand, liggende på kurven 

																																																								
131 Miceli, 2004, s. 4 
132 Miceli, 2004, s. 5 
133 Miceli, 2004, s. 5f 
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mellem punkt B og punkt C, ikke kan bevæges op eller ned, anført med punkt E og punkt F, og stadig 
opfylde kriterierne for Pareto-efficiens. Dette skyldes, at den ene part herved stilles bedre, mens den 
modsatte part stilles værre, hvilket indikerer at en handling, som flytter et allokeringspunkt, allerede 
liggende på Utility Possibility Fontier-kurven, ikke kan være en Pareto-efficient allokering. Bevægelsen 
mellem punkt E og punkt F, kan herfor ikke vurderes efter Pareto-kriterierne, da denne 
efficiensmetode ikke kan sammenligne nytten af et allokeringspunkt med et andet.134  

Skildringen af Pareto-kriterierne, er yderst relevant, da en efficiensvurdering af et lovtiltag næsten 
udelukker Pareto-metoden helt. Et lovtiltag vil næsten altid begrænse den ene part ved regulering, for 
så at danne nytte hos den anden. Eksempelvis, ved en indførelse af en ny våbenlov, som begrænser 
retten til at eje våben. Denne lov vil stille lovlige våbenejere og våbenproducenter værre, mens ofre 
for våbenkriminalitet stilles bedre.135 Herfor forudsættes det, at et lovtiltag stiller en part bedre, men i 
samme ombæring begrænser og stiller en anden part værre. Herved må det da bevirke, at Pareto-
kriteriernes brugbarhed ikke er essentiel til at vurdere om en retstilstands ændringsmulighed er 
efficient eller ej. 

Herfor skal et andet efficienskriterium benyttes, ved en efficiensvurdering af et allokeringspunkts 
bevægelse mellem punkt B og punkt C. En efficiens forbedring kan i teorien forekomme ved at 
bevæge nytteallokeringspunktet andetsteds på Utility Possibility Frontier-kurven, selvom en Pareto-
forbedring er udelukket ved denne placering. En efficiensforbedring vil forekomme, hvis den 
nyttevindende part kan kompensere den nyttetabende part og stadig opnå gevinst herefter, da Kaldor-
Hicks-kriterierne for efficiens, herved er overholdt.  

Bevæges allokeringspunktet fra punkt E til punkt F, vil den ene part opnå større nytte, mens den 
modsatte part vil forværre sin nytte. Dette kan stadig kategoriseres som en Kaldor-Hicks-forbedring, 
hvis den vindende parts gevinst kan kompensere tabet hos den tabende part, og stadig opnå positiv 
nytte efter denne beregning. Kaldor-Hicks-efficiens baseres herfor ud fra en Cost Benefit-betragtning, 
hvis fokus er rettet mod en samlet velfærdsmaksimering, frem for den enkelte parts nytte. Kaldor-
Hicks-efficiensens brugbarhed findes da mere relevant, ved vurderingen af en retstilstands efficiens, 
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da samfundets helhed skal tages i betragtning ved en ændringshandling af en retstilstand.136  

5.3.3 DEN GÆLDENDE RETSTILSTANDS EFFICIENSVURDERING 

Empirisk data, om en konkret gevinst og et konkret tab, er vanskeligt at bevirke, hvorpå efficiensen af 
den nuværende retstilstand vil, ud fra et teoretisk perspektiv, vurderes ved kriterierne for Kaldor-
Hicks-efficiens. Denne efficiensbetragtning, dannet ud fra Kaldor-Hicks kriterierne, skal skabe en 
analyse af, om den ene parts gevinst kan kompensere den modsatte parts tab, under gældende 
retstilstand, eller om der i teorien er mulighed for en forbedring. Retstilstanden vil ved nedenstående 
model, illustrere ved den tidligere benyttede efficiensmodel, hvor den gældende retstilstand antages 
at befinde sig i punkt A1:  

  
Figur 3b. Efficiens-modellen (Tilvirkning) 

Illustreret ved ovenstående model, skal Moral Hazard-problematikken, påpeges med samfundets 
nytte opad Y-asken, samt ledelsens nytte hen ad X-aksen, hvorved nyttefordelingen ved 
problematikken kan anbringes herimellem.  

Den gældende retstilstand, illustreret med punkt A1, vil ud fra Pareto-kriterierne anses som Pareto-

dominerende, i forhold til andre punkter på kurven, da en bevægelse af punkt A1, vil stille samfund 

eller ledelse værre, og herfor ikke kan overholde kriterierne for Pareto-efficiens. Med denne 
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begrundelse, skal retstilstanden vurderes ud fra Kaldor-Hicks-kriterierne og herved forsøge at ramme 
en efficient tilstand, med helheden taget i betragtning. Bevægelser af punkt A1 langs kurven, kan, i 

modsætning til Pareto-efficiens, resultere i en Kaldor-Hicks-forbedring, så længe den positive part, i 
teorien, kan kompensere den negative part, og stadig herefter være positiv bevirket.137  

Den gældende retstilstand betragtes ud fra punkt A1, da en retstilstand, som anført ovenfor, ikke, i 

realistiske forhold, kan befinde sig i teoriens udgangspunkt punkt A, da dette vil forudsætte, at en 
retstilstand i teorien kan opnå Pareto-forbedring. Herfor pointeres argumentationen for den gældende 
retstilstands placering i punkt A1, hvorpå eventuelle efficiensforbedringer vurderes ud fra Kaldor-Hicks 

kriterierne.  

Til illustrationen af en nyttemæssig Kaldor-Hicks-forbedring af den gældende retstilstand, indlemmes 
her argumentationen fra ovenstående analyse af Principal/Agent-problematikken. Nedenstående 
illustration anfører efficienskriteriernes relevans for gældende retstilstand og vurderingen heraf:   

Figur 4: Principal/Agent-modellen under Kaldor-Hicks (Tilvirkning) 

Samfundets økonomiske omkostning ved ledelsesforsømmelse, belyses med Agency Cost, som 
ligeså anses som samfundets nyttetab, og herfor illustreres med AC = USamfund. Ledelsens nytte 

illustreres med ULedelse, hvis kurve tangerer i punkt A1, som er den gældende retstilstand. Da en 

konkret sammenligning, af det faktuelle nyttetab og den faktuelle nyttegevinst, ved den gældende 
retstilstand, ikke findes mulig efter empiriens tilstrækkelighed, vil retstilstanden i stedet vurderes ud fra 
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et teoretisk perspektiv, hvor Kaldor-Hicks-kriterierne skal pointere en efficiensbetragtning på 
Principal/Agent-teoriens problematik.  

I teorien, som anført ovenfor, ved stat og domstol ikke den reelle omkostningskurve, da dennes 
information er yderst begrænset, og herfor ikke ved hvad er påkrævet for et perfekt lovtiltag. Ledelsen 
derimod, besidder væsentlig mere information, og kan herfor udnytte informationsasymmetrien til 
egen nytte. Grundet informationsasymmetrien kan stat og domstol heller ikke danne den perfekte 
retstilstand som incitamentsstruktur, da det i teorien aldrig vil være muligt for en principal, at opnå 
punkt P uden viden om punkt P’s reelle placering, som illustrerer den perfekte tilstand.138 Målet er at 
udforme en incitamentskruktur via en retstilstand, som i teorien skal flytte agentens adfærd tættere på 
punkt P. På Principal/Agent-teoriens baggrund og argumentation, antages det i teorien, at så længe 
en retstilstand ikke befinder sig i punkt P, da vil denne retstilstand aldrig være Kaldor-Hicks-efficient, 
fordi der altid vil være et mere efficient punkt end punkt A, teoretisk set. En bevægelse af punkt A mod 
på punkt P, vil altid være mulig i teorien, da den perfekte retstilstand aldrig kan opnås helt, og herfor 
vil nyttetabet for samfundet, altid kunne mindskes yderligere, da informationsasymmetrien altid vil 
blokere for den perfekte tilstand og herfor skabe hul til forbedring, teoretisk set.  

Denne antagelse illustreres nedenfor, ved at anvende både Principal/Agent-modellen og Efficiens-
modellen, fra tidligere analyse:  

 

 

 

 

 

Figur 5a: Principal/Agent-modellen (T)        Figur 5b: Efficiens-modellen (T) 

Principal/Agent-modellen illustrerer ovenfor, den altid teoretisk mulige bevægelse af punkt A mod 
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punkt P, anført med punkt B. Illustrationen i Principal/Agent-modellen bevirker da, at mindskningen af 
samfundets nyttetab (Agency Cost), altid vil kunne forbedres (Agent CostA -> Agency CostB). 

Som pointeret ovenfor, skal en minimering af samfundets nyttetab vendes i dette senarie, og anses 
som nyttegevinst. Kaldor-Hicks-kriterierne dikterer, at kun når samfundets positive nytte kan 
kompensere en ledelses negative nytte, og stadig opnå gevinst, kan en handling være efficient. I 
teorien er kompensationsmuligheden et vigtigt kriterium for efficiensvurderingen, selvom en 
kompensation realistisk set ikke vil forekomme ved dette tilhørsforhold. Her skal det blot anvises at en 
bevægelse af punkt A mod punkt P, kun kan anses som en Kaldor-Hicks-forbedring, hvis samfundet 
kan kompensere ledelsens tab, og ved samme handling opnå positiv nytte. 

Teoretiske set, kan bevægelsen i figur 5a nyttemæssigt, ligeledes forklares ved figur 5b, da figur 5b 
nyttemæssigt illustrerer bevægelsen i figur 5a. I figur 5b befinder den gældende retstilstand sig, som i 
Principal/Agent-modellen, i A1. Herved vil stat og domstol forsøge at kontrahere ledelsens nytte 

nærmere den perfekte nytteposition, illustreret med punkt P. Ligeledes illustreret i figur 5a, bliver en 
Kaldor-Hicks-forbedring illustrativt anført i figur 5b med bevægelsen af punkt A1 mod punkt P, 

illustreret med punkt A2, som bevirker en mindskning af samfundets negative nytte. Ved at mindske 

den negative nytte, vil samfundet opnå større positiv nytte. Denne gevinst skal som tidligere anvis, 
kunne kompensere modpartens tab, og yderligere stå tilbage med positiv nytte, for at denne allokering 
kan kategoriseres som en Kaldor-Hicks-forbedring.  

Sammenlignes de to modeller, pointeres det, at hvis samfundet har mulighed for at kompensere 
ledelsen, og stadig formidle positiv nytte, da vil alle bevægelser mod P, i både figur 5a og figur 5b, 
være Kaldor-Hicks-forbedringer. Dette bevirker yderligere, på baggrund af Principal/Agent-teorien, at 
den gældende retstilstand, teoretisk set, aldrig vil blive efficient, da denne teori forudsætter, at 
bevægelser fra punkt A mod punkt P er mulige, men helt at nå punkt P, aldrig vil forekomme, da 
begrænset information, teoretisk set, blokerer for den præcise position for punkt P.  

Analysen her, med Principal/Agent-teoriens argumentation, redegør at den gældende retstilstand ikke 
kan anses som fuld Kaldor-Hicks-efficient, så længe bevægelser mod punkt P teoretisk set findes 
mulige. 
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6  CASE – AMAGERBANKENS INCITAMENTSPIL 
For at tage ovenstående argumentation og analyser til et mere realistisk og faktuel perspektiv, vil der 
da nedenfor udformes en konkret analyse af Amagerbankens handlinger under dennes 
likviditetspressende periode. Amagerbankens håndtering og beslutningstagen, kan i teorien vurderes 
som et spil af handlinger, hvorpå ledelsen og investorernes incitament analyseres og vurderes.   

For at konkretisere situationen, vil det ved denne økonomiske analyse belyses, om ledelsens 
håndtering og handlinger var i harmoni med økonomisk teori.  Hertil antages det at ledelsen hensigt, 
om at videreføre virksomhedens drift efter håbløshedstidspunktet realisering, ikke var bevidst, men 
reelt havde en tro på, at bankens kritiske situation kunne reddes.139 Yderligere antages det, at 
videreførelsen af virksomhedens drift blev besluttet ud fra en fuld rationel vurdering, hvorved 
aktionærernes incitament til at investere under krisetider, lægges til grund. Med spilteoriens, Finitely 
Repeated Game, anskues Amagerbankens sidste hændelse under bankens kriseperiode, hvorved 
denne hændelse anses som et spil, teoretisk set. 140 

Som nævnt foregående, kan der være mange grunde til at drive en virksomhed, men i sidste ende vil 
hovedformålet altid være at skabe profit. Skaber forretningen ikke profit, vil forretningen ikke overleve 
særlig længe. Supplerende argumenterer virksomhedsteorien yderligere, ved en simple antagelse, at 
alle virksomheder generelt søger profitmaksimering ved deres forretning.141 Kan en positiv profit 
opnås på længere sigt, vil virksomheden træde ind på markedet, og ligeså omvendt bør virksomheden 
træde ud, når udsigten fremadrettet viser et tab.142 Påvises virksomhedens forventede profit at være 
lavere end virksomhedens forventede omkostninger, bør virksomheden, som sagt, udtræde af 
markedet, eller investerer andet steds.143  

 

 

 
																																																								
139 Pindyck & Rubinfeld, 2009, s. 5 
140 Dutta, 1999, s. 212 
141 Pindyck & Rubinfeld, 2009, s. 5 
142 Pindyck & Rubinfeld, 2009, s. 295 
143 Pindyck & Rubinfeld, 2009, s. 294 
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6.1 INVESTERING I LIKVIDITETSPRESSENDE FORHOLD 

"We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are 

fearful."144 

Ovenstående citat af Warren Buffett, argumenterer for investering under krisetider, men ligeledes 
også for risikovurderinger af investeringerne, hvorved investoren skal forsøge at bedømme sit afkast 
ud fra investorens egen risikovillighed. Generelt set forbindes krisetider med dårlige afkast hos 
virksomhederne, hvorpå disse vil forsøge at optimere produktionen, i forsøget på at opretholde et 
godkendt resultat. Er en virksomhed under pres, da vil investorerne være mere tilbageholdende med 
investering, i frygt for tab, skulle virksomheden gå konkurs. En tilbageholdenhed fra investorerne er 
naturlig og fuld berettiget, da historiske finanskriser her har illustreret en krises omfang.145 Ofte 
forekommer stigende arbejdsløshed under finanskriserne, da markederne rammes på efterspørgsel, 
som hurtigt kræver en reducering af arbejdskraft. Yderligere kan en krise ligeså tømme den mindre 
konkurrencedygtige del af markedet, hvorfor tilbageholdenheden yderligere kan begrundes.146 En 
udrensning af de mindre produktive og svage virksomheder på markedet, understøtter metoden om, 
at investere i større og mere sikre aktier i krisetider, vis budgetter overholdes, og herfor stadig er i live 
til at nå vendepunktet for krisen. De overlevende virksomheders konkurrence er da minimeret 
samtidig at virksomhedens produktivitet er optimeret.  

For at centrere blikket mod bankmarkedet, er problemet, ved krisetider, investorernes kendskab til 
bankens pressede likviditetssituation. Et kendskab til bankens krise, øger kundernes incitament til at 
trække sin kapital ud ad banken.147 Yderligere påvirkes incitamentet for andre banker, til at låne 
kapital til den kriseramte bank, som så yderligere forværrer sin likviditetsstatus.148  Alt dette vil 
resulterer i en aktivside hvis løbetid bliver længere end passivsiden, hvilket betyder, at den kapital 
som forlader banken er højere end den kapital som kommer ind, hvorpå bankens aktieværdi vil 
dale.149 En ond cirkel vil da forekomme, fordi investorernes tilbageholdenhed øges samtidig med 
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147 Østrup, 2008, s. 426  
148 Hansen, Jespersen, Nielsen & Brøns-Petersen, 2010, s. 10 
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bankens øgede behov for ny kapital.  

6.2 PRINCIPAL/AGENT-FORHOLDETS INCITAMENTER 

Som dybere anført i tidligere afsnit, omhandler Principal/Agent-forholdet, relationen mellem en 
principal og en agent, hvorved principalens ønske er, at få agenten til at agere ud fra principalens 
behov og interesser, altså et slags Over/Under-relation, som ved en leder og en ansat. Kan en ledelse 
omkostningsfrit overvåge de ansatte, vil ledelsen kunne sikre at de ansattes arbejde blev gjort på 
tilfredsstillende måde.150 Overvågning er dog i langt de fleste tilfælde alt for omkostningsrig, hvilket 
resulterer i en asymmetrisk information mellem leder og ansat, som her grundlægger problematikken 
mellem principal og agent. 

Til at administrere denne problemstilling, er principalen nød til at skabe en incitamentsstruktur, til at 
forårsage en fælles målsætning. Uden en incitamentskruktur vil agentens incitament ikke være 
tilstrækkeligt, og en udnyttelse af informationsbegrænsningen vil da forekomme. Herimod vil agenten 
med den rette vinding for sit arbejde, udføre sit hverv tilfredsstillende. Jævnfør teorien er agenten den 
handlende part, hvor principalen den påvirkende part.151 Problematikken opstår når agenten søger 
egne præferencer, frem for at følge principalens. Hvis principalen ikke skaber en fælles gevinst ved en 
passende incitamentskruktur, argumenteres det da, at agenten vil udnytte 
informationsbegrænsningen til egen vinding og tilsidesætte principalens præferencer. Den centrale 
antagelse i denne problematik, er parternes nyttemaksimerende formål, set ud fra et perfekt rationalt 
udgangspunkt.152  

Løsningen her, er da at forsøge at nå til enighed om en incitamentsstruktur, hvis ypperste formål er at 
skabe en fælles præferenceretning, så agenten har incitament til at udføre sit hverv tilstrækkeligt, til 
gevinst for både principal og agent.153  

6.2.1 ADVERSE SELECTION & MORAL HAZARD 

Principal/Agent-problematikken kan dog ikke afværges fuldkommen, da det som anvist ovenfor, aldrig 
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vil være muligt at nå det perfekte punkt for incitamentsstrukturen, da begrænset information altid til 
forekomme i en vis grad. 

Adverse Selection er en problematik, som opstår inden aftaleindgåelsen, via den asymmetriske 
information som foreligger mellem aftaleparterne. Adverse Selection påvirker indgåelsen af en fuld 
optimal aftale, da agenten ligger inde med vis en indsigt og information, som principalen ikke har 
mulighed for at komme i besiddelse af. Herfor vil det optimale punkt for incitament aftalen, altid være 
uvis for principalen, da principalen ikke kan dømme aftalens optimale karakter uden fuld 
information.154 Selve begrebet Adverse Selection, forbindes med den fortielse en agent kan have 
incitament til at benytte, for at skjule information for principalen.155 Et velkendt eksempel, set i praksis, 
er i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler, hvor en kunde fortier information ved tegningen af 
en forsikring, i håb en billigere forsikringsaftale, hvilket betegnes i denne problematik, som skjult 
information.156  

Moral Hazard problematikken betegnes, som anført i tidligere afsnit, som den økonomiske 
omkostning, som opstår efter aftaleindgåelsen, på baggrund af den begrænsede mulighed for 
overvågning og kontrol. Principalens begrænsede information, vil i et fuldt rationelt perspektiv, skabe 
incitament for agenten, til at udnytte sin position, og have tindens til ekstra risikable adfærd eller blot 
handle efter egne præferencer, til skade for principalen.157 

6.3 AKTIONÆRERNES INCITAMENT TIL INVESTERING  

Til at illustrere Principal/Agent-problematikken mellem aktionærerne og Amagerbankens ledelse, vil 
der som ovenfor benyttes Principal/Agent-modellen, for at sætte ovenstående teori og argumentation i 
et praktisk perspektiv. Modellen skal illustrere de to parters forskellige præferencer, samt 
sammenhægen mellem de to.158  Ved tidligere antagelser, er det aktionærernes rolle at være den 
påvirkende part, som principal, og ledelsen, som er den handlende part, som agent. Denne 
betragtning skal ikke helt afvises i dette perspektiv, da aktionærerne stadig ønsker en hvis adfærd hos 
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ledelsen, men hovedsageligt er det i dette spil, ledelsen i Amagerbanken, som ønsker at påvirke 
aktionærernes adfærd.  

Det normale Principal/Agent-forhold, hvor aktionærerne ansætter ledelsen til at varetage ønsket om 
en profitmaksimerende virksomhed, med så højt udbytte som muligt, er stadig fuldt aktuelt ved denne 
argumentation. Ledelsen ønskes at varetage virksomhedens interesser, hvilken stadig er yderst 
central i forsvarlighedsvurderingen nedenfor. Som tidligere anført, har ledelsens medlemmer naturligt 
nok andre præferencer, som disse ønsker varetaget udover at profitmaksimere aktionærernes nytte. 
Job, løn, magt og image, kan, som eksempler, påvirke ledelsens adfærd.159 Aktionærerne har ikke et 
fuldkommen kendskab til virksomhedens forhold, og kan herfor heller ikke have kendskab til den 
maksimalt mulige nytte.  
 
Moral Hazard-problematikkens omkostning er, som tidligere, illustreret med Agency Cost, som hullet 
mellem punkt P, den maksimale profit, og punkt A, agentens nytte ved ledelsesarbejdet.160 Denne 
anvisning er allerede kendt fra ovenstående afsnit, hvorfor det her skal argumenteres for et yderligere 
og supplerende perspektiv. Herfor skal forholdende i Principal/Agent-modellen ændres af hensyn til 
problematikken anført i dette spil, da det her omvendt, er ledelsen som ønsker at påvirke 
aktionærernes adfærd, omhandlende yderligere investering af kapital. Følgende antagelser skal da 
omfattes af Principal/Agent-modellen. Da det er ledelsen som bliver den påvirkende part, vil denne 
herfor kategoriseres som principalen i forholdet, og aktionærerne som agenten, den handelende part. 
Selvom rollerne her byttes om, er det dog stadig ledelsen som ligger inde med alt informationen, hvis 
forhold stadig er begrænset for aktionærerne. Informationen er da stadig asymmetrisk, og herfor 
stadig skaber Agency Cost i modellen. Informationsfordelen ligger nu hos principalen, i stedet for hos 
agenten, som i tidligere eksempler, hvilket skaber en interessant vinkel i dette spil. Adverse Selection-
problematikken vil her kunne blomstre, da muligheden for at skjule information og fremlægge et halvt 
billede, ikke begrænses af meget. 
 
Profit-aksen skal anses som Amagerbankens likviditet, og output-aksen som risikofaktoren. Punkt  P, 
er herved det punkt, hvor Amagerbankens likviditet er tilstrækkelig, og kapitalberedskabet i position til 
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forsvarlig forretning, langt fra konkurs. Punkt A illustrerer udgangspunktet for aktionærernes 
incitament til at investere yderligere kapital i Amagerbanken. Den illustrerede Agency Cost ses herfor 
som den mængde kapital, som ledelsen mangler for at sikre bankens forretning og overlevelse. 
Løsningen på denne Principal/Agent-problematik, vil da være for ledelsen at øge aktionærernes 
incitament til at investere, så målet for optimal likviditet i punkt P, kan nærmes yderligere.  
 
Som nævnt i indledningen til dette spil, gør Finanskrisen det ekstra svært for en bank at skaffe midler, 
efter vilkår som de normalt vil kunne gøre, under normale markedsforhold. At låne kapital eller samle 
kapital via investeringer fra investorer, er hvad forretningen går ud på. Det at skabe incitament til at 
investere i banken, på baggrund af en stabil likviditet, er det som skaber en stabil sikker likviditet. En 
investering fra aktionærerne kan enten bruges af nye projektindgåelser, eller til at sikre bankens 
fortsatte likviditet, som så forudsætter stabil forretning.  
 
For at realisere yderligere investering fra aktionærerne, skal ledelsen ved generalforsamling 
fremlægger forslag om kapitalforøgelse. Vedtages dette, kan banken foretage en aktieemission, hvor 
de stående aktionærer tilbydes en attraktiv tegningskurs, før de forøgende aktier rammer 
børsmarkedet. Ved normale markedsforhold vil banken forsvarligt kunne signalere grundlaget for 
bankens kapitalforøgelse, da kapitalberedskabet vurderes som sund og uden for krise.161 Accept fra 
aktionærerne vil sandsynligvis forekomme, da aktionærernes incitament til at investere ligger højt, da 
værdistigninger og afkast forventes. Denne argumentation kan illustreres i modellen med en 
bevægelse af punkt A mod punkt P, da udsigten til en kapitalgevinst for aktionærerne, rykker 
aktionærernes nytte tættere på bankens nyttemaksimering.  
 
Modsat, bevæger punkt A sig væk fra punkt P, når finansiel krise forekommer, fordi aktionærernes 
incitament til at investere, vil dale i takt med stigningen af risiko for tab, illustreret med punkt B, i figur 
6 nedenfor:  

																																																								
161 Milgrom & Roberts, 1992, s. 505 



	 70	

 
Figur 6 – Principal/Agent-modellen (tilvirkning) 

En Finanskrise karakteriseres generelt med usikkerhed og ustabilitet, hvilket påvirker aktionærernes 
incitament for investering, og herfor gør det væsentlig sværere for Amagerbanken at etablere en 
tilstrækkelig kapitalforøgelse. 

Befandt Amagerbanken sig i likviditetsmæssige problemer, hvoraf yderligere kapital var nødsaget, kan 
det her argumenteres at ledelsen, ud fra incitament-teorien, var nødsaget til at signalere, at bankens 
likviditetsniveau var stabilt, uagtet krisetider i markedet, selvom det modsatte var tilfældet. Her 
udnyttes den asymmetriske information til fulde, i form af Adverse Selection, ved at skjule direkte fakta 
af yderst betydelig karakter, for så at vildlede incitamentet for investering hos aktionærerne. 
Tilvirkningen i modellen ovenfor, illustrerer først, ved punkt A, det normale incitament til at investere 
under normale markedsforhold. Yderligere, illustreres det med en bevægelse nedad kurven til punkt 
B, incitamentniveauet for at investere under markedsforhold i krise. Den centrale udfordring for 
ledelsen, ved denne Principal/Agent-problematik, vil da være at skabe investeringsincitament for 
aktionærerne, trods en finansiel krise.  

Diskussionen ligger ved selskabets interesse, og efter hvilket format dette skal håndteres. 
Vildledelsen af aktionærernes incitament, tilsidesætter selskabets interesser, da aktionærernes 
adfærd under fuldkommen informationsbesiddelse, vil resultere i et fuldstændigt modsat 
incitamentudfald. Dog vildledes aktionærerne også i et håb for ledelsen, om at redde banken og 
aktionærernes gamle investeringer, hvilket må antages at omfatte selskabets interesse. Var begge 
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parter på samme informationsniveau, om bankens økonomiske position, ville aktionærerne da vide 
graden af usikkerhed, en yderligere investering ville medføre og vide at der ikke blot var tale et dyk på 
kurven, men at bankens likviditet afspejler konkurs. 

En løsning, for ledelsen til at styre aktionærernes incitament, er ved Adverse Selection, som gøres 
ved udnyttelse af den voldsomme informationsasymmetri, for egen vinding. Det kan argumenteres,  at 
ledelsens egen nytte også vil være selskabets egen nytte, som også omfatter aktionærernes nytte. 
Med denne antagelse, argumenteres det at principalen vil have tilstrækkelig incitament til at 
tilbageholde information overfor agenten, for så at udnytte den begrænsede information for egne 
præferencer.162  

At tilbageholde information for aktionærerne, giver mening i teorien, men en anden løsning, 
bestående af en vis belønning for en vis loyalitet, kan for eksempel gøres gældende ved større afkast 
på aktierne ved opkøb. 163 En kombination af belønning med stor gevinst, og kommunikation bør i 
teorien være tilstrækkelig, til at rette aktionærernes incitament mod investering. Kommunikation er 
essentiel, da det her handler om at overbevise alle om at investerer, da dette er den centrale faktor for 
at alle kan vinde i sidste ende. Jo flere der investerer, jo mindre bliver risikoen for at forretningen går 
konkurs.  

Ledelsen afvigelser fra den lovrigtige håndtering, og i stedet finder incitament til at signalere falsk 
information. Denne beslutning kan argumenteres på grundlaget af egen involvering i de tabsgivende 
engagementer, som har resulteret i selskabets krise situation.164 Frygten for at disse forvaltninger kan 
falde tilbage på ledelsen med et erstatningskrav til følge, kan være med til at påvirke ledelsens 
incitament og adfærd til at holde informationen tæt. Skulle et erstatningskrav alligevel frafalde, har 
ledelsen endvidere deres image og karriere i tankerne. At risikere sin karriere på uheldige 
forvaltninger, vil give ledelsen yderligere incitament til at tilbageholde bankens sande 
informationsportefølje.165  

Herfor har ledelsen haft tilstrækkelig incitament til at holde bankens information skjult, fremfor 

																																																								
162 Macho-Stadler, Inés & Pérez-Castrillo, J. David, 2001, s. 185 
163 Milgrom & Roberts, 1992, s. 505 
164 Milgrom & Roberts, 1992, s. 105 
165 Milgrom & Roberts, 1992, s. 505 
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åbenhed og kommunikation, resulterende i en satsning i forsøget på at vende situationen. 
Argumentationen her understreger ledelsens udnyttelse af den asymmetriske information, for egne 
præferencer, men ligeså for aktionærernes interesse, da denne interesse ligeså ønsker at undgå 
bankens konkurs.  

6.4 SPILTEORETISK SITUATIONSHÅNDTERING  

Med udgangspunkt i spilteorien, bliver analysen foretaget i lyset af en samfundsefficient betragtning, 
ud fra Kaldor-Hicks kriterierne. Hertil skal to senarier vurderes, som mulige spilsituationer. Første 
senarie, er hvor Amagerbankens konkurs isoleres i et spil, eller en hændelse, om man vil.166 Hertil 
skal det andet senarie sidestilles, hvor situationen skal betragtes som en række gentagne spil, hvis 
hændelser er foregået gennem hele bankens eksistenstid.167  

En af Amagerbankens hovedsagelige årsager til deres kritikske likviditet, som senere resulterede i 
konkurs, var deres udlån til ejendomsmarkedet, som udgjorde hele 36,5 procent af deres portefølje.168 
Denne satsning, vil ud fra spilteorien, i første omgang, anses som en isoleret hændelse og betragtes 
som et spil, hvorved ledelsen i Amagerbanken vurderede, og tog en chance, som så viste sig at gå 
den gale vej.  

Kaldor-Hicks-kriteriet anvendes ofte i sammenhæng med vurderingen af effektiviteten af en 
samfundsmæssig ressource, hvorved det i den retspolitiske håndtering, skal vurderes om hvorvidt en 
retstilstand skal indføres eller justeres.169 Kriteriet for Kaldor-Hicks-efficiens dikterer at en regel, 
handling eller hændelse er foretrukket, hvis denne skaber værdi nok til at kompensere den tabene 
part, og herefter stadig have positiv nytte.170 Kompensation er ikke et krav, men skal blot nævnes for 
helhedens regnskab.171 Kaldor-Hicks-kriteriet skal i første omgang benyttes til at vurdere samfundets 
efficiensniveau efter den gældende retstilstand, og her kun fokusere på et isoleret spil, med 
ansvarsbedømmelsen af ledelsens forpligtelsesgrundlag.  

																																																								
166 Dutta, 1999, s. 212  
167 Dutta, 1999, s. 212  
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169 Eide & Stavang, 2008, s. 36  
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Som anført ovenfor, var en væsentlig hovedårsag til Amagerbankens konkurs, ledelsens risikofyldte 
forvaltninger, som, ifølge finansministeriet, kostede samfundet 6,7 milliarder kroner. 172  Heri er 
bankens aktieemission og statens bankpakke blandt omkostningerne. Var størrelsen af satsningen 
rettet mod ejendomsmarked, ikke så betydelig, kan det argumenteres at bankens konkurs måske 
kunne havde været undgået. 

Med Kaldor-Hicks-kriteriet taget i betragtning, kan det her argumenteres, at risikoen for et 
samfundstab, opstået på baggrund af ledelsens forvaltning af kapitalforhøjelse og udlån til 
ejendomsmarkedet, anses for at have større risiko for samfundstab, end risikoen ved at undlade 
forvaltningerne. Herfor anses samfundstabene, ved en undladelse, ikke for at kunne kompensere for 
den valgte forretningsførelse. Amagerbankens satsning og forretningsførelse kan hverken forsvares 
ud fra juridiske betragtninger eller med Kaldor-Hicks-kriteriets samfundsøkonomisk argumentation. 

6.4.1 HELHEDSBETRAGTNINGEN 

En antagelse om at Amagerbanken, i finanskrisens foregående år, leverede fornuftige resultater, skal 
her betragtes sammen med bankens konkurshændelse.173 De mange hændelser som er foregået 
gennem tiden, skal betragtes som det samme spil, spillet mange gange. I årene udenfor finanskrisen, 
er slutresultatet af disse spil gået godt, hvor satsningerne ved forskellige forretningsbeslutninger har 
skabt overskud gennem flere perioder. Hertil bliver det relevant at sammenligne det ene spil, under 
finanskrisen, med alle de foregående spil, som har et aftryk af succes.  

I helhedens betragtning argumenteres det, at Amagerbanken i flere år har klaret sig godt med positiv 
balance og stabil likviditet, men bliver nu straffet og ønskes pålagt erstatningsansvar, hvor det samme 
spil her ender med at gå modsat de andre foregående hændelser. En helhedsvurdering af den 
samlede samfundsnytte, kan her tages til beregning ved ansvarsbedømmelsen. Amagerbankens 
forretningsførelse, har indtil finanskrisen, leveret positive tal ved mange spil, som så skal opvejes med 
det samfundstab som blev forårsaget af det sidste spil.  

Amagerbankens valg af forretningsførelse, med stor satsning på ejendomsmarkedet, har som tidligere 
anført, kostet samfundet et tab på 6,7 milliarder kroner. Men udregnes et samlet regnskab ud fra en 
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helhedsbetragtning, vil en samfundsefficiens realiseres, set hen over alle spillene, da Amagerbankens 
samlede overskud, må antages at kunne kompensere samfundstabet og stadig herefter kunne påvise 
positiv nytte. 174  Herved er betingelsen dikteret i Kaldor-Hicks-kriteriet overholdt, hvorved 
helhedsvurderingen af Amagerbankens forretningsførelse, kan anses som samfundsefficient. Denne 
argumentation bakker herfor op om bankens forvaltning af det sidste spil, da serien af alle lignende 
spil tilsammen, har skabt en gevinst for samfundet.  

Set fra en økonomisk samfundsbetragtning, bør Amagerbankens ledelse ikke straffes, da bankens 
forretning i sin helhed har medført større gevinst for samfundet, end det lidte tab påført ved det sidste 
spil. Lovgiver ser umiddelbart bort fra bankens samlede velfærdseffekt og deres måde at drive 
forretning på. Alt den succes og nytte Amagerbankens forretning har skabt gennem årene, ses bort 
fra og i stedet sættes fuld fokus på dette specifikke spil som medførte samfundstabet.  

At fokusere ansvarsbedømmelsen på dette ene spil, i stedet for en helhedsvurdering, kan dette 
risikere at mindske forretningsincitamentet for andre virksomheder, hvor en ellers formodet 
nytteforøgende forretningsforvaltning, men med en vis risiko forbundet, vil tilbageholdes, i frygt for 
erstatningsansvar. Set i et samfundsperspektiv, er denne bedømmelsesmetode ikke optimalt, da 
denne retstilstand vil bremse udvikling og samfundsefficiens, da incitamentet for risikovillighed vil 
mindskes, og i sidste ende af regnestykket, vil samfundet lide et større tab end tabet ved dette sidste 
spil.  

Det fundamentale ved denne ansvarsbedømmelse, er Amagerbankens satsning på 
ejendomsmarkedet, som gjorde at bankens likviditetssituation endte med konkurs og herved en 
realisering af tab. Finanskrisen har ligesom hos Amagerbanken, gjort ondt på de andre banker, vis 
likviditetssituation også har været under voldsomt pres. Forskellen er at disse banker formåede at 
holde sig i live, hvilket betyder at tabene i disses forretning ikke blev realiseret. Realiseringen er 
meget central ved dansk erstatningsret, da et lidt tab skal fremføres ved erstatningspåkrav.175 En 
diskussion herom kan have sin relevans, da det kan argumenteres at ledelserne i de andre banker 
ligeledes bør straffes for risikable forretningsførelse, da deres likviditetsniveau under finanskrisen, 
ligesom Amagerbankens, også var under voldsomt pres.  
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Et risikofrit samfund, hvor alle banker og virksomheder ikke tør risikere og satse på markedet, og en 
presset likviditet skal signaleres med det sammen for ikke at blive pålagt erstatningsansvar, da vil 
ingen virksomheder være risikovillige og ingen profit og udvikling vil skabes. At fokusere udelukkende 
på det ene tabsgivende spil, i stedet for alle spillenes helhedsnytte, da vil forretningsincitamentet hos 
virksomhederne bevæge sig væk fra sit optimale punkt. Denne metode for ansvarsbedømmelse, 
modstrider da Moderniseringsudvalgets argumentation, om en mere liberaliserende selskabslov, hvis 
formål er at fremme Danmarks konkurrencedygtighed.176  

 

7  KONKLUSION 
Sammenfattet og overordnet kan det konkluderes, at en bestyrelse i god tro, som udgangspunkt kan 
undgå at ifalde et personligt erstatningsansvar, såfremt ledelsens forretningsmæssige skøn og 
forvaltning, er baseret på et forsvarligt beslutningsgrundlag.  

Risikoelementerne ved disse skøn bevirker, at en vis rimelighed i bedømmelsen af forsvarlighed skal 
forekomme, ved betragtning af forholdene i bagklogskabens lys. En begrænset prøvelse af 
forretningsforholdenes udfald, er et retspolitisk udtryk om en vis tilbageholdenhed ved prøvelsen af 
bestyrelsens forvaltninger. Som udgangspunkt er bestyrelsen, ved forsvarlig forretningsførelse og 
håndtering, risikofri for personligt ansvar.  Ved anskaffelse af tilstrækkelig information, til dannelse af 
et forsvarligt grundlag for en beslutningstagen, med ajourføring og sikring af et forsvarligt 
kapitalberedskab, vil ledelsen frifindes fra ansvar, da ledelsens skøn retfærdigt underlægges the 
Business Judgement Rule. Den begrænsede prøvelse udelukker dog ikke helt tilfælde af faglig kritik 
af det forretningsmæssige skøn. Utilstrækkelig organisation af informationsindsamlingen forud en 
forretningsmæssig beslutningstagen, hvis manglende erkendelse af selskabets økonomiske forhold, 
kan kategoriseres som ansvarspådragende adfærd, da tilstrækkelig hensyn til selskabets kreditorer 
ikke er varetaget. 

Tidspunktet for håbløshed, skal således vurderes konkret ud fra forretningsforholdenes faktuelle 
omstændigheder. SEL § 115, nr. 5 bekendtgør bestyrelsens forpligtelse, til altid at sikre  
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forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab, som under gældende retspraksis, samtidig omfatter 
erkendelse af forsvarligeden af videreførelse af virksomhedens drift, i likviditetspressede tider.  

Påtegning fra revisor og afslag fra pengeinstitutter, ses som en klar indikation for, at 
håbløshedstidspunktet nærmer sin realisering, da tilføjelse af kapital, praktisk set er så godt som   
umulig. Praksis anfører en ganske bred margin for forretningsskøn, som bestyrelsen kan operere 
under, ved overvejelsen af forretningsmæssige tiltag ved presset likviditet. Ligeledes behandler og 
konkluderer analysen, bestyrelsens mulighed for at udvide forretningsskønnets margin, og herved den 
faktiske realiseringen af håbløshedstidspunktet, ved aktiv adfærd, gennem seriøse forhandlinger om 
kapitaltilføjelse eller, for eksempel, søgen efter fusionstiltag. Herved antages det, at en aktiv 
bestyrelse i god tro, tilskrives en ganske bred margin for skøn, ved dennes beslutning mellem 
videreførelse eller ophør af selskabets virksomhed. Typisk vil aktive tiltag, hvis formål er at vende den 
negative udvikling, som udgangspunkt ikke være ansvarspådragende, medmindre bestyrelsen eller 
ansvarlige burde indse, at en fortsat drift vil medføre yderligere tab for kreditor.  

Herefter vil bestyrelsen ikke blive pålagt et personligt erstatningsansvar, såfremt bestyrelsen 
tilkendegiver, at der kun med overvejende sandsynlig er risiko for, at selskabets kreditorer vil lide et 
økonomisk tab ved forsat drift. Realiseringen af håbløshedstidspunktet foreligger således, når 
bestyrelsen bør erkende, at en videreførelse af selskabets drift er udelukket. Tab skal være 
uundgåeligt, før påkrav om erstatning kan gøres gældende, da det afgørende er videreførelsens 
praktiske mulighed.  

Håbløshedstidspunktets realisering overfor ledelsen, er forbeholdt en hvis grad af subjektiv 
tilkendegivelse af den afgørende situation. Yderst højtvejende for denne bekendtgørelse, er forholdet 
mellem ledelsesorganerne. Rapporteringsaflæggelsen og dennes kontinuitet, fra direktionen til 
bestyrelsen, er yderst central ved bedømmesen af ansvarligheden. En vurdering af pålideligheden af 
en givne information, kan få en afgørende rolle ved en ansvarsvurdering af bestyrelsens adfærd, da 
bestyrelsen ikke kan undgå ansvar ved blot at stole blindt på visse forhold, som burde have været 
bekendt at bestyrelsen. Dog spiller direktionens loyalitetspligt en stor rolle for den formodentlige tillid 
en bestyrelsen medrette burde have til sin direktion. Bliver loyalitetspligten forsømt, vil direktionen, på 
denne baggrund ligeledes bestyrelsen kunne møde påstand for ansvarspådragende adfærd.  
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Konkluderet ud fra den neoklassiske teori, er ledelsens økonomiske incitament, til at forsømme sine 
forpligtelser, dannet på baggrund af personlig profitmaksimering, hvis rationelle adfærd realiseres, 
hvis gevinsten ved forsømmelse overgår omkostningen forbundet herved. Det at ledelsen besidder 
større information end stat og domstol, og herfor kan udnytte sin position til at profitmaksimere efter 
egne præferencer, vil skabe et dødvægtstab i samfundets helhed, som teoretisk set forudsætter, at 
den nuværende retstilstand ikke kan anses som perfekt efter de neoklassiske kriterier.  

Overføres dette tab til den adfærdsteoretiske Principal/Agent-problematik, bidrager denne teori med 
løsningsstrukturer, som belyser den fokusering stat og domstol bør overveje, i forsøget på at ændre 
ledelsens incitament til at forsømme sine forpligtelser, for at mindske den omkostning som samfundet 
lider under asymmetriske informationsforhold. Belyst i analysen, befinder en virksomheds ledelse sig 
mellem flere forhold, som rejser en Principal/Agent-problematik på begge sider af ledelsens egne 
præferencer. Denne dobbelt-problematik med stat og domstol på den ene side, og virksomhedens 
ejer på den anden, skal samlet indlemmes i ledelsens incitamentstruktur med selskabets samlede 
interesse som hovedfokus. For at ændre ledelsens incitament for Moral Hazard og Adverse Selection, 
gælder det for stat og domstol, at udforme en incitamentstruktur, som øger omkostningen ved 
forsømmelse eller fjerner gevinsten ved at forsømme. Ved at straffe ledelsen med erstatningsansvar, 
vil det medføre et reduceret incitament til at forfølge egne interesser, og ledelsen vil i højere grad 
forfølge samfundets interesse og overholde sine forpligtelser, hvilket teoretisk set vil mindske 
samfundets omkostning og dødvægtstab.  

Den gældende retstilstand vil altid være inefficient, da Principal/Agent-teorien konkluderede at 
asymmetrisk information altid vil forekomme til en vis grad, hvilket teoretisk set, kun giver stat og 
domstol den mulighed, at mindske omkostningen ved ledelsesforsømmelse, via incitamentskrukturer. 
Teorien og analysen argumenterer, at Kaldor-Hicks-forbedringer, med et lavere omkostningspunkt, 
altid vil være muligt, da informationsasymmetrien vil skabe en uvished om det reelle optimale punkt 
for incitamentstrukturen. 

Som illustreret i Amagerbankens analyse, var ledelsen næsten i stand til rykke aktionærernes  
investeringsincitament op til det niveau, som var normalt under almindelige markedsforhold. 
Ledelsens brug af Moral Hazard og Adverse Selection overfor stat og aktionærer, kan have 
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forsvarende juridiske argumenter i en diskussion, da bankens egen interesse også blev varetaget, da 
denne forretsforvaltning også ville være til fordel for aktionærerne i sidste ende, hvis banken havde 
undgået konkurs.  

Ligeså med økonomisk argumentation, kan Amagerbankens udnyttelsen af informationsasymmetrien 
forsvares, da en fuld ærlig signalering af bankens likviditetsposition havde, forværret 
overlevelsesmuligheden, da investeringsincitamentet er afhængig af stabilitetsniveauet i banken, og 
den anden vej er stabilitetsniveauet afhængig af investeringsincitamentet. Positiv signalering blev 
herfor vurderet som en nødvendighed, for at en redning kunne muliggøres. Samlet set med 
økonomisk argumentation, kan ledelsens forvaltning, af fortsat drift, forsvares, da muligheden for at 
redde banken blev set som realistisk, hvis informationsasymmetrien blev udnyttet tilstrækkeligt.  

Forsøget på overlevelse, kan ligeledes, til en vis grad, forsvares med juridisk argumentation, da en 
redning af banken også har været aktionærernes interesse, og ikke kun ledelsens. En fælles 
incitamentstruktur har i teorien været gældende, da alle ville vinde og nyttemaksimere ved bankens 
overlevelse, hvilket med spilteoretisk argumentation, forsvarer ledelsens forvaltning, hvor ledelsen tog 
et valg, ud fra den fælles interesse, og forsøgte at hjælpe spillet mod et maksimerende resultat. 
Lignende forvaltninger var ligeså benyttet i andre banker under krisen, hvis spil endte med 
overlevelse. Herfor argumenteres her også for en samlet samfundsefficiens, begrundet med Kaldor-
Hicks-kriteriet, da det samlede antal spil, spillet genne tiden, har skabs mere nytte end tab til 
samfundet.  

Isoleret set på den enkelte spilsituation, hvor udfaldet ende med konkurs og skabte et betydeligt tab 
for samfundet, kan det ligeledes på baggrund af Kaldor-Hicks-kriteriet, konkluderes at forvaltningen 
under finanskrisen og risikohåndteringen herved, ikke findes samfundsefficient, da tabet ved 
forvaltningen ikke kan overgås af tabet for en undladelse af forvaltning. Isoleret set, kan 
Amagerbankens valg af forvaltning hverken økonomisk eller juridisk findes acceptabelt, hvorved 
ledelsen i Amagerbankens ledelse kan pålægges ansvar. 

Betragtes Amagerbankens spil i en samlet resultatbetragtning, hvor ledelsens tidligere forvaltninger af 
samme karakter, vil banken samlede velfærdsresultat være større end det sidste spils velfærdstab. 
Kaldor-Hicks-kriteriet for en efficiens forvaltning, er herved overholdt, da Amagerbankens satsninger 
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og spil gennem årene, har leveret en positiv nytte, hvor en enkelt negativ forvaltning ikke bør straffes, 
taget den samlede samfundsefficiens i betragtning, da forretningsincitamentet og udvikling i markedet 
vil mindskes i frygt for erstatningsansvar.  

Det at bryde retsregler, skal selvfølgelig have konsekvens, hvorved forsømmelser kun vil gentage sig, 
hvis domstolen ikke formår at straffe ansvarspådragende handling. Men bliver det signaleret af 
domstolen, at en enkelt satsning vis resultat skaber tab, vil overskygge alle positive nytteforøgelser 
ved en ansvarsbedømmelse, da vil tilbageholdenheden tage fat hos virksomhederne og skræmme 
ledelserne til at handle uden risiko, i frygt for erstatningsansvar. For at retssikkerheden og 
overholdelsen af forpligtelser skal forekomme, skal stat og domstol ligge fokus i den enkelte situation, 
da hensyn til tidligere resultater, vil kunne skabe incitament til at handle forsømmende i fremtiden. 
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