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ABSTRACT 

 

This thesis investigates the potential effect of the recently adopted amendment to the 

Shareholders Rights Directive on Danish regulation, specifically focusing on articles 9a and 9b 

concerning disclosure of executive compensation (“Say on pay-provisions”). The thesis 

investigates the reasoning for the massive increase in executive compensation levels, as well as 

the increase in equity based compensation practices from a theoretical standpoint, exploring 

both the agency theory-explanation as well as the managerial power explanation. The 

potentially undesirable effects of the adopted legislation is explored from a transactions cost 

perspective and concluded with an assessment of the economic efficiency of the adopted 

legislation from a welfare economic standpoint. 
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1 Kapitel 1 – Indledning 

Siden 1990’erne har både niveauet for direktørlønninger samt hyppigheden af anvendelsen af 

incitamentsaflønning for ledelsesmedlemmer været stødt stigende, hvilket har gjort det til et 

omdiskuteret emne i litteraturen samt i offentligheden. Den teoretiske baggrund for anvendelse 

af incitamentsaflønning synes klar og logisk intuitivt, men det akademiske skisma omkring 

hensigtsmæssigheden af incitamentsaflønning er tydeligt allerede ved simpel research omkring 

emnet. EU-Kommissionen fremsatte i starten af 2014 et forslag til ændring af direktiv 

2007/36/EF (aktionærrettighedsdirektivet) med et formål om yderligere at fremme langsigtet 

aktionærengagement1. Den for afhandlingen relevante del af ændringsforslaget vedrører 

ændrede rettigheder i forhold transparens på området for aflønning af ledelsesmedlemmer i 

børsnoterede selskaber. Kommissionen anerkender i forslaget, at finanskrisen fra 2007 var et 

godt eksempel på, blandt andet, hvorledes forkert sammensatte vederlagsordninger medførte 

overdreven risikovillighed, der i sidste evne bidrog til krisens opstanden.2 I foråret 2017 vedtog 

Rådet for den Europæiske Union ændringerne til direktivet, hvilket betyder, at national 

lovgivning i Medlemsstaterne skal tilpasses herefter; herunder selskabslovgivningen i Danmark. 

Formålet med større engagement fra aktionærerne er, på sigt at skal lede til sundere, mere 

bæredygtige virksomheder, herunder særligt hvad angår vederlagspolitik. Med baggrund i 

ovenstående, bliver det afhandlingens fokus at klarlægge årsagerne til den stigende anvendelse 

af incitamentsaflønning, hvilke konsekvenser det kan medføre, samt hvorvidt den af EU 

fremlagte løsning er den rigtige, set ud fra en efficiensbetragtning,  

 

1.1 Problemstilling  

Ændringsdirektivet er den primære problemstilling i nærværende afhandling. Direktivet tilsigter 

at øge transparens på området for ledelsesvederlag skabe et højere aktionærengagement. 

Ændringerne i direktivet har potentielt konsekvenser for både lovgiver og selskaber i Danmark.  

1.1.1 Problemformulering 

Formålet med afhandlingen er at undersøge og besvare følgende, tredelte problemformulering:  

 

                                                
1 COM/2014/0213 

2 Se herom afsnit 3.5.1 
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 Hvilke teorier kan forklare udviklingen i ledelseslønninger, herunder hyppigheden i 

anvendelsen af incitamentsaflønning blandt ledelsen i børsnoterede selskaber? 

 Hvorledes er de gældende regler på området for transparens omkring ledelsens vederlag 

og hvilke konsekvenser medfører implementering af art. 9a og 9b i direktiv 

2017/828/EU for såvel selskaber som lovgiver? 

 Er implementering af art. 9a og 9b i direktiv 2017/828/EU en efficient løsning, ud fra en 

velfærdsøkonomisk betragtning? 

1.1.2 Underspørgsmål 

Til brug for besvarelse af spørgsmålene, vil følgende spørgsmål blandt andet søges besvaret:   

 

 Hvilke økonomiske teorier lægger til grund for anvendelsen af incitamentsaflønning i 

selskaber? 

 Hvilke risici kan uhensigtsmæssig anvendelse af incitamentsaflønning medføre? 

 Hvilken mulighed for indflydelse på ledelsens vederlag har aktionærerne jf. dansk 

lovgivning? 

 Hvilke konkrete konsekvenser medfører implementeringen af ændringsdirektivet for 

aktionærernes indflydelse på ledelsens vederlag, for såvel selskaber som lovgiver? 

 Hvilke potentielle transaktionsomkostninger og agentomkostninger er der forbundet 

med direktivet? 

1.2 Metode 

1.2.1 Økonomisk metode 

Nærværende afhandling befinder sig inden for feltet corporate governance, der behandler en 

grundlæggende konflikt mellem parter, der er underlagt et principal/agent-forhold. De i 

afhandlingen anvendte teorier udspringer fra den neoklassiske økonomiske teori, under hvilken 

agenter i økonomien antages at handle rationelt for at opnå de ønskede mål; agentens 

individuelle optimum.3 De mål agenten sætter sig antages at være givne på forhånd og de 

antages at være netop de mål, der maksimerer agentens nytte. I nærværende afhandling 

anvendes særligt agent-teori, hvis grundprincipper findes i den neoklassiske økonomis 

forestilling om agenter, der via rationel adfærd søger at nyttemaksimere ved brug af så få 

                                                
3 Lorenzen et al. (2004), s. 26 
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ressourcer som muligt.4 Agent-teorien er dog en viderebygning af den neoklassiske økonomi og 

henhører under det, der benævnes institutionel teori, der er kendetegnet ved anerkendelsen af 

eksogene institutioner, transaktionsomkostninger, asymmetrisk information etc.5 

 

Særligt to synspunkter udspringer af agent-teorien; ren principal/agent-teori (PA-teori) og 

teorien om ufuldstændige kontrakter.6 PA-teorien har det perspektiv, at de enkelte parters 

handlinger er skjult, hvorfor der opstår såvel moral hazard og adverse selection7, mens teorien 

om ufuldstændige kontrakter beskriver en situation hvor parterne har mulighed for at observere 

hinanden, men hvor kontrakten, grundet diverse begrænsninger, ikke kan føre til et perfekt 

samarbejde.8 Under moral hazard-teorien hører således også rent seeking, der er et udtryk for 

adfærd udvist af agenter, der ikke overvåges direkte af principalen. Rent seeking udtrykker, at 

agenten opnår en overnormal profit, på bekostning af andre.9 

 

Økonomiske teorier bygger således ofte på simplificeringer af den virkelige verden.10 Særligt 

den hypotetisk-deduktive metode er prominent, ud fra hvilken økonomer opstiller en hypotese 

der formuleres således at den er empirisk testbar, for til sidst at be- eller afkræfte hypotesen.11 

 

Teorierne anvendes til at beskrive de konflikter der opstår blandt agenter og som giver 

anledning til problematikken, der behandles i specialet.  

 

1.2.2 Juridisk metode 

Modsat den økonomiske videnskab, anvendes inden for juraen blot én metode kaldet den 

retsdogmatiske metode. 12 Formålet med den retsdogmatiske metode er at udlede gældende ret 

(lat: de lege ferenda) via systematisering, analyse og beskrivelse af retskilderne, på samme 

                                                
4 Ibid, s. 27 

5 Tvarnø & Nielsen (2014), s. 488. 

6 Ibid, s. 90. 

7 Se afsnit 2.2. 

8 Lorenzen et al. (2004), s. 91. 

9 Se afsnit 2.4.1.2.  

10 Hausman (1989), s. 116. 

11 Knudsen (1994), s. 56.  

12 Tvarnø & Nielsen (2014), s. 31.  
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måde som en domstol må gøre det.13 Til at udlede gældende ret, anvendes retskilderne, som Alf 

Ross har inddelt i følgende rækkefølge; regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur.14 

Intuitionen bag rækkefølgen er, at man som jurist tager udgangspunkt i den mest konkrete 

retskilde, i dette tilfælde regulering og kun i mangel af en mere konkret retskilde bevæger man 

sig ned i rækkefølgen og eksempelvis anvender forholdets natur. Rækkefølgen indikerer dog 

ingen rangorden, hvilket vil sige, at forholdets natur, i et konkret tilfælde, kan vægtes lige så 

højt som regulering, i mangel af sidstnævnte.  

 

Den for afhandlingen primære danske retskilde selskabsloven (SEL) med tilhørende 

lovbemærkninger. 15 Centralt for afhandlingen er SEL §§ 138-139 om aflønning af 

ledelsesmedlemmer, herunder særligt SEL § 139. Som supplement til SEL anvendes den 

tidligere aktieselskabslov (ASL), primært § 69 b, da SEL § 139 erstattede SAL § 69b ved sin 

ikræfttræden. Forarbejdernes retsdogmatiske bidrag udledes via formåls og/eller 

ordlydsfortolkning (teleologisk fortolkning) af selve forarbejderne og resulterer i en analyse af, 

hvad hensigten med lovbestemmelsen har været samt hvor bredt et anvendelsesområde 

bestemmelsen dækker.  

 

Grundet afhandlingens EU-retlige aspekt, bliver det nødvendigt at inddrage EU-retten, særligt 

det i indledningen nævnte ændringsdirektiv til aktionærretighedsdirektivet16 og dertil hørende 

præambler. Præamblerne anvendes til at tolke formålet og ånden i bestemmelse, men har ikke 

selvstændig retskildeværdi, hvilket EU-domstolen har fastslået i sag C-162/97, hvor EU-

Domstolen udtalte at » […] præamblen til en fællesskabsretsakt ikke er retligt bindende og ikke 

kan påberåbes til støtte for at fravige bestemmelserne i den pågældende retsakt«.17Grundet 

pligten til EU-konform fortolkning, påvirker anvendelsen af den EU-retlige regulering ikke 

resultatet af den retsdogmatiske test. Afhandlingen behandler udelukkende art. 9a og 9b i 

direktiv 2017/828/EU. 

 

                                                
13 Tvarnø & Nielsen (2014), s. 30 

14 Ibid.  

15 LBK nr. 1089 af 14/09/2015. 

16 Direktiv 2017/828/EU 

17 C-162/97 Nilsson, para. 54 
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EU udsteder retsakter efter princippet om den tildelte kompetence, hvorefter EU kun handler 

inden for rammerne af de kompetencer Medlemsstaterne tildeler EU, jf. art 5 (2) TEU. 

Herudover skal EU-retsakter indføres under hensyntagen til såvel subsidiaritetsprincippet som 

proportionalitetsprincippet.18 Subsidiaritetsprincippet (nærhedsprincippet) er hjemlet i art. 5 (2) 

TEU, og sikrer, at EU kun handler inden for områder hvor den ikke har enekompetence, i 

tilfælde hvor den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfylde på nationalt plan. 

Proportionalitetsprincippet indebærer, at EU’s handlinger ikke går videre end hvad der er 

nødvendigt for at opnå det påtænkte mål, jf. art 5 (2) TEU.  

 

EU’s kompetence findes i det konkrete tilfælde i art. 50 (2), litra g TEUF, hvorefter EU har 

kompetence til at på området for virksomhedsledelse, særligt til beskyttelse af 

selskabsdeltageres og tredjemands interesser. Art. 50 (2), litra g TEUF fungerer i det konkrete 

tilfælde sammen med art. 114 TEUF, der giver EU kompetence til harmonisere 

Medlemsstaternes lovgivningen i forhold til det indre markeds funktion; art. 114 udgør desuden 

retsgrundlaget for det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv 2007/36/EF.   

 

I medfør af sin kompetence kan EU udstede forskellige retsakter, herunder forordninger, der er 

almengyldige fra en bestemt dato og direktiver, som Medlemsstaterne selv implementerer i 

national ret, med mulighed for at tilpasse bestemmelserne til netop Medlemsstatens love. 

 

Til sidst skal det blot nævnes, at der i den juridiske analyse indgår bidrag fra såkaldt soft law, 

herunder Anbefalinger for god selskabsledelse udstedt af Komitéen for god selskabsledelse. 

Disse udgør ikke regulering i sig selv, men er alligevel relevante, da de, som senere belyst, 

spiller en væsentlig rolle inden for afhandlingens emne, samtidig med at comply or explain-

princippet i ÅRL § 107 b gør disse soft law-bestemmelser særligt relevante.  

 

1.2.3 Integreret metode 

Til at integrere hhv. den juridiske og økonomisk analyse, anvendes disciplinen retsøkonomi. 

Retsøkonomiens formål er at anvende økonomiske analyse af retsregler, hvilket giver mulighed 

for at beregne eller vurdere den økonomiske efficiens af den pågældende retsregel.19 De 

                                                
18 Neergaard & Nielsen (2013), s. 180 

19 Tvarnø & Nielsen (2014), s. 484.  
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juridiske regler kan således belyses ud fra et væld af økonomiske teorier, herunder de teorier, 

der er nævnt under den økonomiske metode. 

 

Nærværende afhandling anvender transaktionsomkostningsteori som grundlag for den 

retsøkonomiske analyse. Transaktionsomkostningsteorien er, som nævnt tidligere, en del af den 

institutionelle økonomiske tankegang. Transaktionsomkostningsanalysen i det integrerede afsnit 

suppleres med principal/agent-teoretiske betragtninger, i form af analysering af forholdet 

mellem EU som lovgiver (principal) og Medlemsstaten (agenten). Den retsøkonomiske analyse 

befinder sig som udgangspunkt på samfundsniveau20, hvilket er praktisk i nærværende analyse, 

da der er tale om en retsøkonomisk analyse af et EU-direktiv, der gælder på fælleskabsplan. 

Den retsøkonomiske analyse har et positivt og et normativt aspekt, der beskriver hhv. den 

aktuelle tilstand inden for et givent felt (økonomi eller jura), og hvorledes dette felt burde se ud. 

Til den normative vurdering anvendes således efficiensbetragtninger, herunder principperne om 

Pareto-efficiens og Kaldor-Hicks-efficiens21. I det integrerede afsnit anvendes derfor et Kaldor-

Hicks-kriterium ved vurdering af, hvorvidt den vedtagne lovgivning (direktiv 2017/828/EU) er 

økonomisk efficient, på baggrund af den forinden foretagne transaktionsomkostningsanalyse.  

1.3 Afgrænsning 

En række emner er nærliggende at diskutere, men behandles ikke i nærværende afhandling: 

 

Redegørelse for de EU-retlige lovgivningsprocesser holdes på et minimum af pladshensyn. Det 

er udelukkende formålet, at læseren får et ganske overordnet overblik over 

lovgivningsprocessen, da det er substansen i retsakten der er relevant og ikke hvorledes den er 

blevet til.  

 

Afhandlingen behandler ikke de skattemæssige konsekvenser ved anvendelsen af 

incitamentsaflønning, hverken for modtageren eller for selskabet der anvender det.  

 

Det regnskabsmæssige aspekt af diverse incitamentsprogrammer, hvorledes deres værdi 

opgøres og henføres i selskabernes regnskaber behandles ikke. Afhandlingen ser udelukkende 

på indholdet af de påkrævede oplysninger i direktivet. 

                                                
20 Ibid, s. 488. 

21 Ibid, s. 32. 
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Afhandlingen behandler udelukkende art. 9a og 9b i det foreslåede ændringsdirektiv. Eventuelle 

henvisninger til andre dele af direktivet vil udelukkende være for at etablere en kontekst.  

 

Afhandlingen behandler udelukkende Novo Nordisks og AstraZenecas årsrapporter samt 

vederlagspolitikker, eftersom det vurderes at være rigeligt i forhold til fremme forståelse af de 

fremlagte pointer. Referencer til andre selskabers vederlagspolitikker og årsrapporter er 

udelukkende for at etablere kontekst.  

 

Der afgrænses fra et behandle det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv 2007/36/EF, udover 

hvor det er relevant at nævne for kontekstens skyld. Direktivet indeholder ikke relevante 

bestemmelser. 

 

1.4 Synsvinkel 

Synsvinklen i kapitel 2 og 3 anskues fra et virksomhedsperspektiv, eftersom det er 

virksomhederne der påvirkes af såvel direktionens adfærd fra en økonomisk betragtning og det 

er virksomhederne, der påvirkes af den kommende lovgivning. I kapitel 4 skifter fokus til et 

samfundsperspektiv, da den retsøkonomiske analyse og efficiens-vurderingen bedst egner sig 

hertil.  

 

1.5 Struktur 

Kapitel 2 er afhandlingens økonomiske del, hvor principal-agent teorien og dens indflydelse på 

incitamentsaflønning klarlægges. Herudover diskuteres nogle af de risici der eksisterer ved 

anvendelsen af incitamentsaflønning. Kapitel 3 er den juridiske del, hvor der redegøres for de 

juridiske regler i selskabsloven, der bidrager til at mindske de i kapitel 2 omtalte problemer. 

Herudover vurderes konsekvenserne af det vedtagne ændringsdirektiv. Kapitel 4 er 

afhandlingens integrerede del, der indeholder en transaktionsomkostningsanalyse og samt 

vurdering af den potentielle efficiens af direktivet. Kapitel 5 konkluderer afhandlingen. 
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2 Kapitel 2 – Økonomisk del 

2.1 Økonomisk baggrund 

2.1.1 Økonomisk teori 

Den generelle økonomiske teori der i dag praktiseres og undervises i, bygger i høj grad på 

principperne fra den neoklassiske økonomi, der er en samlebetegnelse for de tankestrømme der 

kendetegnede en række økonomer og filosoffer, startende med Adam Smith, der med sit værk 

fra 1776 (forkortet) The Wealth of Nations lagde fundamentet herfor22. Tre centrale filosofiske 

antagelser begrunder den neoklassiske tilgang til økonomi samt mennesket som agent inden for 

en af neoklassikerne opstillet økonomi og kan kort sammenfattes til følgende23:  

 

 Individer handler rationelt på baggrund af præferencer for visse udfald som følge af en 

given handling og disse udfald kan måles i nytteværdi.  

 Personer antages at være nyttemaksimerende mens virksomheder antages at være 

profitmaksimerende.  

 De handlinger, der fører til den nytte- og/eller profitmaksimerende adfærd, foretages på 

baggrund af fuld information. 

Nyttemaksimeringsantagelsen er en af de grundlæggende antagelser, der kan begrunde en lang 

række konfliktsituationer, selv uden for det økonomiske spektrum. Når individer antages at 

være egennytteoptimerende, fører det unægtelig til situationer, hvor to eller individers 

præferencer er modstridende. I det følgende gennemgås en af de mest almindelige eksempler 

herpå; principal-agent-teorien.  

 

2.1.2 Principal/Agent-forholdet 

Som nævnt i afsnit 1.2.2 er PA-teorien resultat af en videreudvikling af den neoklassiske 

økonomi, hvor en mere kompleks verden analyseres. Simpelt formuleret opstår et såkaldt 

principal/agent-forhold hver eneste gang nogen har til opgave at udføre noget for en anden24. 

Mere formelt formuleret ud fra et kontraktretligt synspunkt, opstår et agency-problem, når der 

                                                
22 Det understreges, at udgivelsen og den efterfølgende intellektuelle granskning af dette værk skal forstås som værende et springbræt for en strøm af 

idéer der kan sammenfattes som neoklassisk økonomisk tankegang. Det ville være forkert at forstå det således, at der ikke forinden Adam Smith har 

eksisteret økonomiske teorier eller modeller.   

23 Lorenzen (2014), s. 17 ff.  

24 Thomsen & Conyon (2012), s. 16. 
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findes »a contract under which one or more persons […] engage another person […] to 

perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority 

[…]«25. Den, der forventes at udføre den pågældende opgave benævnes agenten, mens den på 

vegne af hvem agenten udfører denne opgave benævnes principalen. Inden for rammerne af 

afhandlingens kontekst vil således aktionærerne i et selskab være principaler, mens ledelsen 

(særligt direktionen) udgør agenterne26. Omvendt konkluderes det derfor også, at agency-

problematikken ikke opstår i såkaldte owner-manager-situationer, hvor ejeren også selv driver 

virksomheden, da han i dette tilfælde udfører arbejdet på vegne af sig selv. Som det vil fremgå 

af afhandlingens kapitel 4, er det muligt at udvide PA-forholdet til at omfatte staten som 

principal med selskaberne som agenter. 

 

Hvor et sådan PA-forhold er etableret, findes også en risiko for at der opstår et såkaldt agency-

problem. 27 Dette udspringer af ovenstående antagelse om, at agenten er 

egennyttemaksimerende og at denne derfor foretager de handlinger, der optimerer pågældendes 

egen nytte, frem for principalens, hvor muligheden for dette opstår. Det klassiske eksempel 

herpå er typisk et ansættelsesforhold, hvor en direktør ikke præsterer optimalt, fordi han hellere 

vil bruge sin tid og selskabets ressourcer på aktiviteter der gavner ham selv, også kaldet 

shirking (pjækkeri).28 Med andre ord har direktøren og aktionærerne divergerende interesser. 

Dette anerkendte Adam Smith i sit værk, hvor han påpeger følgende om forholdet mellem 

ejerne og ledelsen i et selskab: 

 

»The directors of such companies, however, being rather the managers of other people’s money 

than of their own, it cannot be well expected that they should watch over it with the same 

anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch over their 

own«29. 

 

Smith argumenterer således for, at der findes en grundlæggende konflikt, i situation hvor en 

gruppe af personer er sat til at forvalte penge på vegne af en anden gruppe af personer. Dette er 

                                                
25 Jensen & Meckling (1976), s. 308.  

26 Ledelsesstrukturer – og roller gennemgås i afsnit 3.3. 

27 Thomsen & Conyon (2012), s. 17 

28 Biggerstaff (2016), s. 1302 

29 Smith (1776), Book V, ch. 1, v. 107.  
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i bund og grund den situation der gælder, hvor en direktion er sat til at varetage interesserne på 

vegne af en eller flere kapitalejere i et selskab. Nedenfor belyses denne konflikt dybere.  

 

2.2 Principal/Agent-problemet i selskaber 

Som anført ovenfor, er det aktionærernes interesse at direktøren arbejder hårdt og målrettet, 

samtidig med at han foretager de dispositioner, der sikrer aktionæren det højest mulige afkast 

(shareholder value). På den anden side kan det være i direktørens interesse at delegere 

arbejdsopgaver videre, for at han kan bruge mere tid på aktiviteter der fremmer hans egen nytte, 

ved eksempelvis at spille golf og deltage i middage med kunder. 30 Det omkostningstab som 

direktørens shirking medfører omtales generelt som agency costs, forstået som omkostningerne 

ved at have en agent til at udføre arbejdet på vegne af én selv. Risikoen for at agenten i højere 

grad tilgodeser sig selv, er blot en del af spektret som begrebet agency costs dækker over. Det 

dækker yderligere over de omkostninger principalen må afholde i forbindelse med at sikre, at 

agenten tilgodeser principalens interesser; overvågningsomkostninger. Sådanne omkostninger 

kan dække over alt fra fysisk overvågning af agenten til aflønning der er struktureret således, at 

agentens incitament til at varetage principalens interesser øges. Disse overvågningsmekanismer 

vil blive gennemgået senere i afhandlingen, hvor fokus særligt vil være på incitamentsbaseret 

aflønning. 

 

2.2.1 Moral hazard 

Moral hazard er en et udtryk for skjulte handlinger fra agentens side, der for principalen er 

ikke-observerbare. 31 Dette skyldes manglende evne eller mulighed for at føre kontrol med 

agenten (direktøren i selskabet). Begrebet stammer oprindeligt fra forsikringsindustrien og et 

udtryk for en række observationer der konkluderer, at personer der er dækket af eksempelvis en 

brandforsikring, rent faktisk ender med at være mindre påpasselige hvad angår foranstaltninger 

mod brand32. Dette fører til den generelle pointe om, at hvis man forsikrer personer mod en 

bestemt risiko, fratager man dem incitamentet til at søge at gøre noget ved den pågældende 

risiko. Hvis agentens handlinger ikke stilles til regnskab, har denne en direkte/indirekte 

forsikring mod risikoen ved at foretage de forkerte handlinger, og dermed mangler agenten det 

                                                
30 Thomsen & Conyon (2012), s. 21.  

31 Ibid.  

32 Ibid, s. 21. 
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nødvendige incitament for at minimere den pågældende risiko. På samme måde kan det 

illustreres, at en medarbejder hvis vederlag er garanteret, men hvis præstation ikke overvåges 

eller bedømmes nøje, teoretisk set har incitament til at foretage kun det mest nødvendige for at 

opretholde sit vederlag. Moral hazard opstår således ex post i forhold til kontraktindgåelsen. 

 

2.2.2 Adverse selection 

Modsat moral hazard anskues adverse selection ex-ante, hvilket vil sige inden en bestemt 

beslutning er foretaget; udtrykket dækker generelt over skjult viden. 33 I afhandlingens kontekst 

er dette eksempelvis illustreret ved hyringen af en direktør, hvor bestyrelsen naturligvis kan 

foretage en række screeninger, interviews og vurderinger af pågældende, men ikke reelt på 

baggrund heraf kan vide, hvordan pågældende vil præstere i jobbet. Agenten, kan derfor 

besidde viden om sine egne ever, som holdes skjult for principalen, og på baggrund heraf opnå 

en stilling som vedkommende muligvis ikke er egnet til. Hvis agenten ved, at hans tid og evner 

er 30.000 kr. værd månedligt, men vederlaget han bliver tilbudt er højere, eksempelvis 45.000 

kr., fordi man objektivt har vurderet dette vederalg på baggrund de foretagne screeninger, 

forventes agenten at tage jobbet, selvom han selv besidder informationer om, at han ikke er 

kvalificeret til stillingen34. Adverse selection kan derfor føre til moral hazard; begge dele udgør 

såkalte agency costs.  

 

2.2.3 Agency costs 

Begrebet agency costs (herefter agentomkostninger) er ikke nødvendigvis underlagt noget fast 

indhold, og det er da også naturligt, at forskellige situationer inden for forskellige former for 

virksomheder, giver anledning til forskellige problemer og løsninger. I sidste ende er det dog 

summen af agentomkostningerne der er relevant og ikke nødvendigvis de enkelte bestanddele, 

da disse, som nævnt, kan variere. Agentomkostninger udgøres af følgende kategorier af 

omkostninger35: 

 

 Overvågningsomkostningerne påført principalen i forsøget på at overvåge agenten 

(monitoring costs). 

                                                
33 Ibid.  

34 Ibid, s. 22.  

35 Jensen & Meckling (1976), s. 309.  
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 Bonding costs der er påført agenten 

 Tilbageværende omkostninger (residual loss) 

Overvågningsomkostninger udgøres af alle omkostninger forbundet med at påvirke agentens 

adfærd i en bestemt retning. Der kan fx være tale om fysisk overvågning i ordets bogstavelige 

forstand eller eksempelvis aflæggelse af rapporter for dagens udførte arbejde. Begrebet dækker 

også over de samlede omkostninger der er forbundet med at have en bestyrelse til at udpege en 

direktion. De såkaldte bonding costs er omkostninger der påføres agenten og der vil her oftere 

være tale om såkaldte opportunity costs (offeromkostninger) frem for direkte omkostninger. Det 

kan eksempelvis være at agenten rent kontraktligt forpligter sig til at afholde sig fra at foretage 

visse dispositioner i sin rolle som direktør eller eksempelvis forpligter sig til at blive i 

virksomheden i tilfælde af, at virksomheden opkøbes, hvorved han giver afkald på potentielle 

ansættelsesmuligheder uden for virksomheden. Den tredje kategori af omkostninger, residual 

losses, udgøres af de eventuelle omkostninger der måtte opstå som følge af interessekonflikten 

mellem ledelsen og aktionærerne, på trods af de afholdte overvågningsomkostninger. 36 Disse 

omkostninger er et resultat af, mennesker handling rationelt ud fra hvad der bringer dem størst 

nytte. På trods af en tydelig aftale herom, eksisterer der derfor stadig er en risiko for, at visse 

dispositioner, hvor negligerbare de end måtte være, medfører negativ nytte for aktionærerne. 

Det følger givetvis heraf, at jo større en virksomhed der er tale om, jo større bliver 

agentomkostningerne og jo mere besværligt vil det være at føre en form for fysisk overvågning 

af agenterne 

 

2.2.4 Shareholder value 

Selvom afhandlingen ikke har begrebet shareholder value som det primære fokus, er det 

nødvendigt for den senere analyse at fastlægge, hvilken rolle begrebet har spillet rent historisk 

og praktisk. Synspunktet om at virksomhedens primære formål er at oparbejde profit for 

herigennem at tilgodese ejerne er ikke et nyt synspunkt, men det blev for alvor frembragt 

nærmest som et økonomisk aksiom af Milton Friedman, der anses for at være en af de mest 

indflydelsesrige neoklassiske økonomer fra det 20. århundrede. I sin artikel fra 1970 bemærker 

Friedman følgende:  

 

                                                
36 Jensen & Meckling (1976), s. 309. 
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» The businessmen believe that they are defending free enterprise when they declaim that 

business is not concerned "merely" with profit but also with promoting desirable "social" ends; 

that business has a "social conscience" and takes seriously its responsibilities for providing 

employment, eliminating discrimination, avoiding pollution and whatever else may be the 

catchwords of the contemporary crop of reformers. In fact they are–or would be if they or 

anyone else took them seriously–preaching pure and unadulterated socialism (egen 

fremhævelse)« 37 

 

Set med moderne øjne virker det som et meget kontant synspunkt, og særligt fra en 

dansk/europæisk synsvinkel, kan det virke fjernt, at det eneste virksomheder skal koncentrere 

sig om, er at oparbejde profit, uden at virksomheden i sine bestræbelser herpå tilgodeser at 

bidrage til eksempelvis lokalsamfundet, diversitet på arbejdspladsen etc. Friedmans primære 

argument herfor er, at direktøren, der er ansat af aktionærerne, ved at tilgodese andet end 

udelukkende selskabets aktionærer og ved at have fokus på andet end profit » […] would be 

spending someone else’s money for a general social interest […]. Insofar as his actions […] 

reduce the returns to stockholders, he is spending their money. (egen fremhævelse) «.38 Dette 

blev springbrættet for diskussionen omkring begrebet shareholder value, der dog først i 1986 

blev introduceret under dette begreb af økonomen Alfred Rappaport39, mens rollemodellen for 

værdiskabelsen for aktionærerne ansås for at være GE’s CEO Jack Welch, der gennem 

1980’erne og 1990’erne fik GE’s værdi til at stige med 4.000 procent40.  

 

Begrebet er i tidens løb blevet underlagt kritik, da det jo på overfladen lyder som en selvfølge, 

men samtidig giver anledning til problemer, da ren monetær værdiskabelse kan opnås gennem 

en række forskellige dispositioner der tæller alt fra manipulation af nøgletal til reduktion af 

produktionsomkostninger ved at overgå til materialer af ringere kvalitet. Dette har medført en 

tendens til, at shareholder value er blevet sidestillet med et ensidigt fokus på at holde selskabets 

aktiekurs på et bestemt niveau, mens formålet med shareholder value er at opbygge reel værdi 

og herefter lade markedet afspejle dette.41 De seneste årtiers digitale udvikling på de finansielle 

                                                
37 Friedman (1970), par. 1.  

38 Friedman (1970), par. 9.  

39 Thomsen & Conyon (2012), s. 19. 

40 Musgrave, Jane, Succes.com, 2014: http://www.success.com/article/jack-welch-straight-from-the-gut  

41 Moubussin; Harvard Busines Revew, 2011: https://hbr.org/2011/10/ceos-must-understand-what-crea  

http://www.success.com/article/jack-welch-straight-from-the-gut
https://hbr.org/2011/10/ceos-must-understand-what-crea
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markeder og et konstant stigende pres på virksomheder til at levere bedre resultater for hvert 

kvartal resulterer i, at virksomheder i visse tilfælde må gøre »alt hvad de kan«, for at sikre 

investorernes tillid42. 

 

 Som følge af et øget fokus på netop dette problem, har den såkaldte stakeholder-model 

ligeledes vundet indpas de senere år. Stakeholder value er et udtryk for, at en virksomhed ikke 

blot skal skabe værdi for sine aktionærer, men også for alle andre der måtte have en direkte 

interesse i virksomhedens dispositioner, således at der eksempelvis skabes en merværdi for de 

ansatte, virksomhedens kunder og miljøet, hvilket alle rent objektivt set, har en interesse i at 

tilgodese. 43 Dermed udgør shareholder value kun et enkelt element af stakeholder-modellen, 

der generelt favner bredere og således står i modsætning til synspunktet fremlagt af Friedman. 

Til Friedmans forsvar skal det dog nævnes, at hans argumentation bygger på en forudsætning 

om, at virksomheder der agerer på det fri marked udelukkende bør søge at øge profitten »so 

long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free 

competition without deception or fraud«44.  

 

Stakeholder-modellen er således også særligt fremtrædende i de nordiske lande, hvor det 

afspejles i alt fra hvorledes ledelsen struktureres til hvorvidt medarbejderne repræsenteres i 

bestyrelsen. 45 Stakeholder-modellen stammer i høj grad fra en etisk betragtning om at det er 

»mest korrekt« at tilgodese alle interessenter, hvilket i mange tilfælde udspringer fra en 

interesse fra offentligheden46. Det er derfor også tydeligt, at stakeholder-begrebet kommer til 

udtryk i ændringsdirektivet, hvilket vil blive belyst løbende i afhandlingen, herunder i kapitel 4. 

Argumentationen for i højere grad at tilgodese stakeholders frem for kun shareholders bygger 

således også på en forudsætning om, at en virksomhed, hvis medarbejdere og kunder er tilfredse 

må nyde godt af et omdømme der medfører en større efterspørgsel på virksomhedens produkt 

eller ydelse, hvilket i sidste ende betyder bedre nøgletal og som helhed en værdiskabelse for 

investorerne. 47  

                                                
42 Se herom afsnit 2.4.1.4. 

43 Charreux & Desbrières (2001), s. 110 

44 Friedman (1970), par. 33. 

45 Thomsen & Conyon (2012), s. 289. 

46 Freeman (2004), s. 232.  

47 Thomson & Conyon (2012), s. 24. 
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Da en del af virksomhedens formål, hvilken filosofi selskabet vælger, må være at give 

aktionærerne et konkret afkast på deres investeringer, er det en forudsætning, at aktionærernes 

og ledelsens interesser afstemmes. I det følgende ser vi på, hvordan selskaber kan sikre, at 

ledelsen tilgodeser aktionærernes interesser.  

 

2.3 Eliminering af agentomkostninger 

Afhandlingen behandler udelukkende aflønning som incitamentsfaktor. Det bør naturligvis 

anerkendes, at der findes en lang række teorier og studier omkring, hvad der motiverer 

mennesker.48 

2.3.1 Aflønning og incitamentsteori 

Aflønning af ledelsen i selskaber har været et kontroversielt emne de seneste år. Teoretisk set 

bør vederlaget sammensættes således at shareholder value maksimeres samtidig med, at 

selskabet kan tiltrække og løbende fastholde de mest attraktive medarbejdere.49 Ved at 

sammensætte den bedst mulige vederlagspakke for den enkelte direktør i et selskab, kan 

selskaberne teoretisk set begrænse agentomkostninger forbundet med ansættelsen. Ved et 

passende vederlag mindskes behovet for overvågning, samtidig med at selskabet kan fastholde 

medarbejderen, således at både monitoring costs samt bonding costs mindskes, da også 

direktøren får dækket sine offeromkostninger ved at blive i selskabet.  Der opnås således i 

teorien en ensretning af interesser mellem direktionen og aktionærerne. Disse antages, som 

nævnt, at have divergerende interesser. 

 

Nedenfor gennemgås en liste over de mest almindelige former for incitamentsaflønning i 

praksis. Det er nødvendigt at have et overordnet indblik i, hvorledes selve instrumenterne 

fungerer, for at forstå hvor kritikken i afsnit 2.4.1 stammer fra. Ved en gennemlæsning af 

litteraturen på området for incitamentsaflønning vil man se, at meget af litteraturen tager sit 

udgangspunkt i aktieoptioner50, men at principperne kan udstrækkes til at gælde alle former 

incitamentsaflønning, særligt hvis realiseringen af denne er betinget af eksempelvis selskabets 

aktiekurs. Det skal derfor bemærkes, at der, så vidt muligt, fremover henvises til 

                                                
48 Eksempelvis kan nævnes teorierne fra Abraham Maslow og Frederick Herzberg.  

49 Conyon (2006), s. 25. 

50 Bechmann & Løchte (2002), s. 2.  
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incitamentsaflønning generelt, frem for de enkelte typer. Hvis det er påkrævet, specificeres det 

yderligere, hvis der er tale om eksempelvis aktieoptioner.  

 

2.3.2 Warrants 

Warrants omtales også som tegningsretter, og giver indehaveren en ret, men ikke en pligt, til på 

et fremtidigt tidspunkt at tegne nye kapitalandele i selskabet i forbindelse med en 

kapitalforhøjelse.51 Kapitalandelene kan på tidspunktet for kapitalforhøjelsen tegnes til en på 

forhånd fastsat pris, kaldet tegningskursen. I denne henseende svarer warrants til optioner; dog 

er det ikke muligt at udstede warrants der giver ret til at sælge kapitalandele.52 Dette betyder i 

praksis, at der kan opstå situationer, hvor det ikke oprindeligt har været planlagt med en 

kapitalforhøjelse, men hvor det kan blive nødvendigt for selskabet at foretage en sådan, hvis en 

eller flere indehavere af en warrant beslutter sig for at udnytte deres ret.53 Da datoen eller 

perioden for hvornår en warrant kan indløses på forhånd er fastsat, bør sådanne situationer dog 

ikke medføre større forhindringer for et sundt selskab.  

 

2.3.3 Fantomaktier 

En aftale om fantomaktioner mellem indehaveren og selskabet medfører i udgangspunktet et 

syntetisk forhold, hvor indehaveren af en fantomaktie opnår et afkast på en given aktie, uden at 

pågældende ejer aktien.54 Der er derfor tale om, at afkastet på en given aktie kopieres og retten 

til afkastet erhverves.55 Forskellen på fantomaktier og tantieme ligger primært i, at det er 

medarbejderen der afgør, hvornår fantomaktien udnyttes inden for en nærmere periode, hvor 

tantieme udbetales på et på forhånd bestemt tidspunkt.56 For god ordens skyld skal det derfor 

bemærkes, at indehaveren af en fantomaktie ikke opnår ejerskab af selskabet på baggrund af 

fantomaktien, eftersom aktien ikke reelt eksisterer.  

 

                                                
51 Banner-Voight & Rasmussen (2009), s. 35. 

52 Ibid, s. 36. 

53 Lavesen et. al. s. 20.  

54 Ibid, s. 21.  

55 Banner-Voight & Rasmussen (2009), s. 38 

56 Lavesen et al (1999), s. 21. 
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2.3.4 Aktieoptioner 

En aktieoption er i al sin enkelthed en ret til på et senere angivet tidspunkt at købe en aktie til en 

i forvejen aftalt pris.57 Der er naturligvis tilknyttet en række krav i forbindelse med indgåelse af 

en sådan aftale om aktieoptioner, særligt i forhold til retserhvervelsen, der ofte er knytte til 

perfomancekriterier. Inden for rammerne af en virksomhed kan dette således afspejles i, at en 

direktør får mulighed for at købe et givent antal af selskabets egne aktier til en i forvejen kendt 

pris, på et fremtidigt tidspunkt, ofte fra tre år og frem. Formålet med aktieoptionen er 

naturligvis at etablere en sammenhæng mellem indsats og aflønning, således en direktør 

belønnes når virksomheden er profitabel og skaber fremdrift, mens pågældende straffes hvis 

resultatet er det modsatte.58 Således er en del af direktørens løn altså direkte påvirket af 

udviklingen i virksomhedens aktiekurs, og selvom andelen af det samlede vederlag der må 

udgøres af eksempelvis variabelt vederlag eller incitamentsbaseret vederlag kan være 

begrænset, er der således ikke af begrænsning på hvor meget den variable del af lønnen kan 

blive værd, eftersom der er tale om at værdien der afledes af aktieoptionen er en monotont 

stigende funktion afhængig af aktiekursen59. Aktieoptioner har en række karakteristika, der 

danner rammen om deres formål. De karakteristika der er tale om, er: 

 

 Exercise-prisen  

 Vesting-perioden 

 Exercise-perioden 

 Options-perioden 

Exercise-prisen benævnes også udnyttelseskursen og er et udtryk for den pris der betales for 

den enkelte option, dvs. den på forhånd aftale pris. 60 I finansiel litteratur kan den også omtales 

som strike price, der giver indtryk af, at man »slår til« til den pris. Udnyttelseskursen kan 

bestemmes at være fast, hvilket er den hyppigste løsning, men den kan også fastlægges ved 

eksempelvis at være stigende/faldende over tid, hvis visse betingelser er opfyldt eller den kan 

sættes til eksempelvis at følge et indeks. 61 Vesting-perioden beskriver den periode hvor 

                                                
57 Banner-Voight & Rasmussen (2009), s. 33 

58 Hall (2000), s. 23 

59 Wolff (2004), s. 15 

60 Banner-Voight & Rasmussen (2009), s. 34 

61 Wolff (2004), s. 16 
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indehaveren er optionen er afskåret fra at udnytte den, hvilket eksempelvis kan være de første 

tre år efter aftalen er indgået og på dansk betegnes det i visse tilfælde som modningsperioden. 

Exercise-perioden derimod beskriver den periode hvori optionsindehaveren er berettiget til at 

indløse alle eller dele af sine optioner. Samlet set betegnes disse perioder for optionsperioden 

eller løbetiden. Herudover opereres der med begreberne ”in the money” som er et udtryk for, at 

den underliggende aktiekurs, dvs. den aktuelle markedskurs på udnyttelsestidspunktet, er lavere 

en end udnyttelseskursen, dvs. den kurs der reelt betales, jf. optionsaftalen. Det har klart størst 

interesse at optionen er in the money, fordi det medfører, at der er mulighed for at tjene penge 

ved at indløse sine optioner. 

 

Som nævnt ovenfor, kan optionsprogrammerne udformes på en lang række måder, der i 

princippet kun er reguleret inter partes mellem udstederen og indehaveren af optionen. Det er 

derfor ganske normalt at der til en given person udstedes eksempelvis 500 aktier der vester med 

20 procent over fem år, således at der for hvert år kan indløses 100 optioner mere. Det ville 

umiddelbart også gå imod formålet med optionen at lade den være indløselig omgående, da den 

ellers ikke kan bidrage med det nødvendige incitament og i øvrigt ville den heller ikke kunne 

klassificeres som en option, da der skal være et vist tidsaspekt involveret. Et interessant rent 

institutionelt skisma mellem amerikanske og visse europæiske direktørers optionsaftaler er, at 

der i europæiske kontrakter62 er tendens til at være en større sammenhæng mellem et præsteret 

resultat eller opfyldte parametre og rettigheden til at indløse den enkelte option, mens der i 

højere grad i amerikanske kontrakter er tale om et rent tidsmæssigt aspekt der skal være opfyldt, 

for at optionen er fuldt ud vested og dermed bliver indløselig.63 

 

Med ovenstående introduktion til nogle af mulighederne vedrørende komponenterne i 

incitamentsaflønning, ser vi i det følgende på nogle af de teorier, der drejer sig om, hvorvidt der 

reelt er sammenhæng mellem hhv. størrelsen på direktørens vederlag og hans performance. PA-

teorien beskriver, at direktøren kan motiveres via korrekte incitamenter, og disse kunne 

eksempelvis være en række af de ovenstående aktiebaserede instrumenter. 

 

                                                
62 Med ”europæiske” og ”amerikanske” refereres der ikke til europæiske hhv. amerikanske optioner, men blot en institutionel forskel på USA og Europa. 

Begreberne amerikansk option og europæisk option dækker over tidsrammen for, hvornår en call-option kan indløses. 

63 Conyon et al (2000), s. 479. 
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2.4 Direktørens vederlag – Magt eller marked? 

Debatten omkring de stigende vederlag til ledelser, særligt som følge af højere variable 

vederlag og mere omfattende incitamentsprogrammer, deler sig firkantet sagt i to lejre: 

managerial power (MP) og optimal contracting (OC). MP-teorien ser de stigende 

ledelseslønninger som et udtryk for at fremtrædende medlemmer af ledelsen i selskaber, særligt 

CEOs, med tiden bliver entrenched (forankret) således at de enten direkte eller indirekte har en 

betydelig magt i forhold til deres vederlag. OC-teorien er derimod udtryk for en holdning om, at 

vederlaget afspejler den pågældendes evne til at forhandle en, for sit vedkommende, optimal 

kontrakt og at der derfor blot er tale om at markedet leder vederlagsniveauet i en opadgående 

retning helt naturligt. I det følgende behandler vi væsentligste argumenter fra de to teorier. 

 

2.4.1 Managerial Power-teori (MP) 

Som nævnt ovenfor er MP-teorien en samlebetegnelse for den del af det akademiske felt, der 

ser de seneste årtiers stigninger i direktørlønninger som resultatet af andre faktorer end blot en 

almindelig markedsudvikling. Teorien er nært knyttet til Harvard-professorerne Lucian 

Bebchuk og Jesse Fried, der begge har forfattet en omfattende mængde litteratur på området, 

herunder bogen Pay without Performance – The Unfulfilled Promise of Executive 

Compensation fra 2004. I det følgende belyses de væsentligste hovedargumenter bag teorien 

med udgangspunkt i bogen, eftersom denne summerer forfatternes tidligere litteratur.  

 

2.4.1.1 Manglende armslængdeforhandlinger 

En af de centrale pointer forfatterne fremfører er, at den underliggende antagelse for optimale 

kontraktforhandlinger er, at der forhandles på armslængdevilkår, altså under forudsætninger 

hvor alle interesser er afklaret og hvor al information er tilgængelig.64 Argumentet imod at dette 

skulle være tilfældet bygger dels på, at det i udgangspunktet i moderne selskaber ikke er 

aktionærerne der forhandler direkte med direktionen omkring lønnen. Grundet moderne 

selskabers spredte ejerskab er det i stedet bestyrelsen, på vegne af aktionærerne, der forhandler 

med og ansætter direktionen. Dette mellemled gør, at kontrakten fra start af ikke kan blive som 

                                                
64 Bebchuk & Fried (2004), s. 17. 
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forudset via OC-teori, da bestyrelsen ikke kan handle perfekt i forhold til aktionærernes 

ønsker.65  

Herudover forudsættes det, at bestyrelsen efter kontraktforhandlingerne så vidt muligt fører 

tilstrækkeligt tilsyn med direktionen, således at det tilsikres, at direktionen handler i 

overensstemmelse med aktionærernes ønsker. Forfatterne argumenterer dog for, at der i 

udgangspunktet, ikke kan stoles blindt på bestyrelsens evner til at foretage de af aktionærerne 

ønskede dispositioner: »Given that executives [direktionen] do not instinctively seek to 

maximize sharheolder value, however, there is no reasion to expect a priori that directors 

[bestyrelsen] will act in this way«.66 Forfatterne fremfører herefter en række argumenter for, 

hvorfor det som bestyrelsesmedlem kan være i ens interesse at tilgodese eksempelvis den 

administrerende direktør (CEO’en). Blandt andet har CEO’en en væsentlig indflydelse på 

nomineringen af bestyrelsesmedlemmer såvel nye som genopstillende: »[...] there is ample 

evidence so suggest that the process of identifying and electing new directors is dominated by 

the CEO«.67 Dette kan generelt skabe incitament til at bestyrelsesmedlemmer søger at undgå 

konflikt med CEO’en. CEO’ens rolle i selskabet, som det vigtigste ansigt udadtil og som den 

daglige beslutningstager betyder også, at der generelt opstår ønske om at udvise venlighed og 

loyalitet ud fra en rent social kontekst, da det kan føre til nye muligheder for det enkelte 

bestyrelsesmedlem.68 I visse lande er det muligt for CEO’en direktør at være formand for 

bestyrelsen samtidig, hvilket giver en uhensigtsmæssig mulighed for at have indflydelse på 

aflønningen af bestyrelsesmedlemmer og CEO’en selv. Dette er ikke en mulighed i Danmark, 

hvilket vil fremgå af afsnit 3.3.2. 

Vederlagsudvalg, der er et underudvalg af bestyrelsen, anvender ofte ekstern konsultation i 

forbindelse med planlægning af direktørvederlag, herunder særligt den variable del af 

vederlaget. I visse situationer har CEO’en direkte indflydelse på, hvilken ekstern konsulent der 

anvendes, og forfatterne bemærker derfor, at konsulenterne da vil søge at tilfredsstille CEO’en, 

for at undgå risikoen for ikke at blive anbefalet til andre opgaver.69 Dermed bliver den eksterne 

                                                
65 Bebchuk & Fried (2004), s. 19.  

66 Ibid, s. 23.  

67 Main et al (1995), s. 302.   

68 Bebchuk & Fried (2004), s. 31. 

69 Ibid, s. 38. 
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konsulents opgave primært at forsvare CEO’ens vederlag ved at skabe et bestemt design for 

vederlagspakken, fremfor at varetage aktionærernes interesser.  

Ovennævnte udgør en håndfuld af de faktorer, forfatterne påpeger under deres argumentation 

for, at lønforhandlinger med CEO’en ikke foregår på armslængdevilkår, som det er antaget 

under OC-teori. 

2.4.1.2 Rent extraction 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, findes der en række empirisk understøttede argumenter 

for, at direktører har mulighed for at udøve deres magt på en række områder, der har indflydelse 

på deres vederlag. Dette betyder, at en CEO kan udøve adfærd der er rent-seeking. Rent-

seeking forstås normalt som værende adfærd der resulterer i personlig gevinst på bekostning af 

andre, frem for reel værdiskabelse. I denne kontekst er der tale om »extra returns […] 

individuals obtain due to their positional advantages«.70 Hvor OC-teorien ville forudsige, at 

armslængdeforhandlingerne fører til, at CEO’en bliver aflønnet svarende til hans 

reservationsnyttes samt en lille premium, påstår MP-teorien at CEO’en aflønnes væsentligt 

udover denne. Reservationsnytten er et udtryk for den mindste pris en agent er villig til at 

udføre det pågældende arbejde for, på vegne af principalen. Den ekstra premium skal sikre 

teoretisk set sikre, at pågældende ikke skifter job. Det skal bemærkes, at MP-teorien sondrer 

mellem reel forhandlingsevne som følge af et særligt sæt af evner der er unikke for den 

pågældende CEO og den magt en CEO har overfor selskabet, som gør, at han kan opnå et 

højere vederlag end hvad der er optimalt ud fra en efficiensbetragtning.71  

2.4.1.3 Windfall gains 

Et af de største kritikpunkter stammer fra en generel bekymring om, at der ikke kræves nok af 

de pågældende direktører for at de lever op til det vederlag de modtager. Attraktive 

vederlagspakker har, som nævnt, ikke udelukkende den funktion at eliminere 

agentomkostninger, men også at tiltrække og fastholde nødvendig og kvalificeret arbejdskraft.72 

Dette kan betyde at en vederlagspakke allerede i udgangspunkt er høj, således at selskabet 

garderer sig mod problemet med konkurrencedygtighed mht. vederlag. På denne måde kan 

adverse selection blive et problem. Et af de problemer der fremhæves, er blandt andet, at der i 

                                                
70 Ibid, s. 62. 

71 Bebchuk & Fried (2004), s. 62.  

72 Banner-Voight & Rasmussen (2009), s. 47 
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visse tilfælde i højere grad er tale om, at direktøren forgyldes på baggrund af tilfældigheder 

(eksogene variable) eller en generel udvikling i markedet, der medfører et opving, uden at det 

skyldes nogen særlig indsats fra hans eller direktionens side. 73 Denne tilfældige aflønning kan 

illustreres ved at fremhæve nogle af de mere ekstreme tilfælde som eksempelvis krigsmateriel-

eller medicinalproduktion. Bør man som direktør i Lockheed Martin belønnes yderligere, fordi 

en eskalering af en konflikt i Mellemøsten medfører en større efterspørgsel på Lockheed 

Martins produkter eller bør man som Novo Nordisk-direktør belønnes yderligere, fordi en hel 

generation viser sig at være modtagelige overfor diabetes, som følge af en ringe kost? I begge 

tilfælde er der tale om situationer, hvor det ikke nødvendigvis er direktionens ekstraordinære 

indsats, ledelsesevner og kreativitet, der giver anledning til at selskabet, og herigennem aktien, 

klarer sig godt. På engelsk betegnes sådanne uventede indtægter, der skyldes omstændigheder 

som den profiterende part ikke er direkte medvirkende til, som windfall gains og aktionærer 

belønner ikke direktører for observerbart held.74 Windfall gains kan eksistere i mange 

industrier, og studier med fokus på olieindustrien konkluderer, at der et betydeligt element af 

held involveret i fastsættelsen af direktørernes løn.75 Studiet refererer blandt andet til et fald i 

olieprisen som følge af en omlægning af saudiarabisk oliepolitik i 1985 og en stigning i 

olieprisen som følge af ændring af interne OECD-politikker i perioden 1979-1981 som 

eksempler på begivenheder der medførte store variationer i oliepriser, og dermed stor variation i 

profitten, som de enkelte CEO ikke har haft indflydelse på. Herudover observeres det, at der i 

olieindustrien, samt en række andre industrier, findes en væsentlig asymmetri i sammenhængen 

mellem profitabilitet og lønniveau; en CEO’s løn stiger altid ved held, men falder ikke ved 

uheld.76 CEO’s belønnes i højere grad for held i selskaber hvor corporate governance-

mekanismerne er svage.77 Samtidig gælder der, at »[…] the executive is rewarded more for 

good luck than she is punished for bad luck«78. Når agenten belønnes for rent held, er der en vis 

risiko for at agenten udviser en adfærd der resulterer i rent-seeking79. De næste to underafsnit 

vedrører kritikker, der ikke er fremført af Bebcuk & Fried specifikt, men som kan kategoriseres 

                                                
73 Banner-Voight & Rasmussen (2009), s. 51 

74 Bertrand & Mullainaithan (2001), s. 901.  

75 Ibid, s. 910. 

76 Ibid, s.  

77 Garvey & Milbourn (2006), s. 220. 

78 Ibid, s. 212.  

79 Bebchuk & Fried (2003), s. 72.  
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som hørende under MP-teori og specifikt vedrører, hvad forkert indrettet incitamensaflønning 

kan medføre af konsekvenser. . 

 

2.4.1.4 Perverse incitamenter 

Dette kritikpunkt er relativt omfattende og går på, at der foruden de forventede incitamenter, 

også er en risiko for, at der opstår perverse incitamenter. Perverse incitamenter dækker over en 

lang række uønskede handlinger, så som manipulation, eksempelvis ved at selskaber 

tilbageholder eller timer vigtig information; at det bliver vigtigere at træffe beslutninger der 

gavner aktiekursen kortsigtet, men som i helhed ikke nødvendigvis gavner selskabet.80 Dette 

kan igen forklares ud fra et nyttemaksimeringsperspektiv. Hvis den potentielle gevinst ved 

eksempelvis manipulation er større, kan agenten forventes at nyttemaksimere. Der er altså en 

overhængende risiko for, at agentens fokus skifter »from managing their firm’s profitability to 

managing their firm’s stock price. Such as shift may not be supportive of a firm’s ability to plan 

and execute a long-term strategy for the benefit of the firm’s longterm shareowners.«.81 Harris 

& Bromiley anvender i deres undersøgelse en mindre anvendt tilgang, hvor forfatterne 

anerkender, at de incitamenter der opstår ved tildeling af fx aktieoptioner, ikke kun udgøres af 

legitime, etiske incitamenter. 82 Forfatterne udvider »spekret« af valgmuligheder i forhold til at 

øge virksomhedens økonomiske præstation, til også at omfatte de ulovlige muligheder, 

herunder financial misrepresentation, der er et udtryk for bevidst misledende information 

omkring virksomhedens finansielle status. Forfatterne analyserer særligt tendensen til at oplyse 

misledende informationer som funktion af hhv. hvor stor en andel af CEO’ens løn der udgøres 

af aktieoptioner samt virksomhedens generelle præstation. På baggrund af dette, argumenterer 

forfatterne for at »Firms […] may find misrepresentation a viable, readily available, and 

obvious option for raising reported performance above aspirations. This coincides with 

empirical research on corporate crime; firms in low-performing industries commit crimes more 

frequently than firms in high-performing industries« .83 Man må også her huske på, at 

aktieoptioner ingen værdi har for modtageren, hvis deres kurs ikke er større end 

udnyttelseskursen. Jo større andelen af CEO’ens vederlag der udgøres af optioner des større 

                                                
80 Banner-Voigt & Rasmussen (2009), s. 53 

81 Petra & Dorata (2008), s. 142 

82 Harris and Bromiley (2007) 

83 Harris and Bromiley (2007) 353. 



27 

risiko er der for, at der træffes uhensigtsmæssige beslutninger.84 Herudover konkluderer 

forfatterne, at almindelige bonusser ikke på samme måde påvirker sandsynligheden for 

misledende information, men dette skyldes i høj grad, at de optioner der tildeles har en værdi 

der er 20 gange højere end hvad der tildeles i almindelig bonus (baseret på 919 restatements85 

fra 845 virksomheder). Direktører kan også tilpasse timingen i udmeldelsen af vigtig 

information i perioder, hvor aktieoptioner modner.86 

 

Manipulation af regnskabsdata er blot én måde hvorpå virksomhedens resultater kan fremstilles 

mere fordelagtige end de egentlig er. Der kan være ganske mange årsager til den form for 

manipulation, eksempelvis investortillid mv., men oftest er formålet at opretholde eller øge 

selskabets aktiekurs i forsøget på at please markedet, da markedet har afgørende indflydelse på 

aktiekursen. Såkaldt kursmanipulation er naturligvis ulovlig, men som det er argumenteret for 

ovenfor, kan der opstå incitamenter til at ønske at manipulere visse nøgletal med henblik på at 

påvirke aktiekursen.  

 

Udover vildledende information, kan selskabets aktiekurs også påvirkes gennem eksempelvis 

aktietilbagekøb, som der har været kritik af.87 Et aktietilbagekøb finder sted, når et selskab via 

sine frie midler tilbagekøber sine egne aktier fra aktionærerne. Det anses ofte som et alternativ 

til udbytte. Aktierne der tilbagekøbes kan enten annulleres, redistribueres eller beholdes i 

reserve. Vi vil ikke behandle de lovgivningsmæssige teknikaliteter forbundet med et 

aktietilbagekøb; ej heller vil vi se på samtlige begrundelser for at et sådan tilbagekøb finder 

sted. Vi vil derimod se på den kritik der har været når aktietilbagekøb anses for at være 

gennemført af hensyn til aktiekursen, og ikke selskabets kapitalstruktur eller lignende. Det 

anerkendes derfor først og fremmest, at der naturligvis kan være gode begrundelser for at 

tilbagekøbe egne aktier og at disse begrundelser kan være i aktionærernes interesser, men straks 

nedenfor behandles de tilfælde, hvor aktietilbagekøb kan misbruges. 

 

Den canadiske økonom William Lazonick har argumenteret for, at der har været en væsentlig 

korrelation mellem stigningen i populariteten af incitamentsaflønning og stigning i antallet af 

                                                
84 Ibid, s. 362 

85 Forfatterne har som datagrundlag anvendt såkaldte ”restatements” frembragt af 845 virksomheder. Restatements er revideringer af en eller flere af 

selskabets tidligere årsregnskaber, oftest som følge af fejloplysninger. 

86 Edmans et. Al (2014), s. 3 

87 Se hertil Lazonick (2014) 
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aktietilbagekøb88. Dette skyldes blandt andet, argumenterer Lazonick, at aktiekursen ved et 

tilbagekøb som udgangspunkt stiger, eftersom den samlede værdi fordeles ud på et færre antal 

aktier. Han fremhæver i sin artikel en række hovedargumenter som virksomhederne anvender, 

men som han argumenterer for, ikke er i overensstemmelse med hvad der reelt finder sted. 

Eksempelvis kritiseres argumentet om, at virksomheden er nået det punkt, hvor den er så 

moden, at der ikke kan investeres yderligere i eksempelvis udvidelser eller udvikling, så der i 

stedet tilbagebetales investorerne med evt. overskydende penge. Kritikken synes da også at 

være berettiget ud fra den pågældende amerikanske kontekst, og Lazonick fremhæver blandt 

andet eksempler som ExxonMobil, et amerikansk olieselskab der er blandt de 10 største 

selskaber i verden mål på omsætning.89 ExxonMobil modtager statsstøtte fra den amerikanske 

regering i omegnen af 600 millioner dollars årligt med det formål at forske i alternative 

energikilder, men har i det sidste årti brugt i omegnen af 210 milliarder dollars på 

aktietilbagekøb mens beløbet der er brugt på investering i alternative energikilder er relativt 

småt eller ikkeeksisterende i forhold til selskabets størrelse og indtjening90. Han fremhæver 

herudover lignende eksempler fra både medicinalindustrien og IT-industrien og selvom de 

pågældende eksempler aldrig kan være retvisende for samtlige selskaber, synes kritikken i høj 

grad at være berettiget. Det må dog huskes på, at blandt andet en magtfuld lobbyindustri i USA, 

der ikke er tilnærmelsesvis så stor i eksempelvis Europa, kan spille en væsentlig rolle i forhold 

til statsstørre etc. 

 

Aktietilbagekøb påvirker visse finansielle indikatorer såsom earnings per share 

(EPS)/indtjening per aktie. Dette følger af, at den samlede værdi af aktierne fordeles ud på 

færre aktier. Dermed kan et aktietilbagekøb være et attraktivt middel til at »booste« selskabets 

præstation og signalere stabilitet og gode resultater for omverdenen, herunder særligt potentielle 

investorer og analytikere. Dette bliver ydermere særligt attraktivt i det omfang at ledelsens 

aflønning er bundet op på at man opnår et vist niveau på diverse nøgletal.91 Her bliver debatten 

om shareholder value atter relevant, for det er ikke nødvendigvis akademisk eller professionel 

enighed om, hvordan begrebet shareholder value egentlig defineres, men en af de oplagte 

indikatorer der kan måles er eksempelvis EPS som tidligere nævnt, eller price-to-earnings 

                                                
88 Lazonick (2014), s. 47 ff.  

89 I følge Forbes: https://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2016/05/25/the-worlds-largest-companies-2016/#26da910445a6  

90Breakenergy.com,2013: http://breakingenergy.com/2013/12/04/why-isnt-exxonmobil-in-the-renewables-business/  

91 ValueInvest Danmark; Aktietilbagekøb boomer, Valueinvest Medlemsblad 2:2015, s. 31. 

https://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2016/05/25/the-worlds-largest-companies-2016/#26da910445a6
http://breakingenergy.com/2013/12/04/why-isnt-exxonmobil-in-the-renewables-business/
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(P/E). Det er begge indikatorer der kan være væsentlige for en investor eller en analytiker, men 

man må også være opmærksom på, om disse indikatorer kan være påvirket af eksempelvis 

aktietilbagekøb eller strategisk timet information fra selskabets side.  

 

Af nyere erhvervsskandaler kan blandt andet nævnes Wells Fargo-sagen, hvor den amerikanske 

storbank Wells Fargo havde oprettet millioner af falske bankkonti for kunstigt at tilfredsstille 

målsætninger, hvilket medførte høj investortillid og dermed en høj aktiekurs.92 Den praksis 

Wells Fargo har ført medførte bøder på 185 millioner dollars, en fyringsrunde blandt 

topledelsen og tilbagebetaling af ca. 40 millioner dollars, som bankens CEO havde tjent i 

forbindelse med svindlen. Fortjenesten var som resultat af aktieoptioner, der var bundet op på at 

opnår disse nøgletal. Herhjemme kom der i foråret 2017 afgørelse i den såkaldte Parken-sagen, 

anlagt mod forhenværende bestyrelsesformand Flemming Østergaard og administrerende 

direktør Jørgen Glistrup93. Sagen omhandler en række transaktioner vedrørende køb af egne 

aktier i selskabet Parken Sport and Entertainment i perioden 2007-2008. Transaktionsmønstret 

gav anledning til en mistanke om kursmanipluation, som de anklagede blev dømt for.  De var 

begge i besiddelse af et væsentligt antal aktieoptioner på tidspunktet for transaktionerne. 

 

2.4.1.5 Forhøjet risikovillighed 

Som det blev kort berørt i indledningen var en af de drivende faktorer bag finanskrisen i 2007-

2008 særligt de finansielle virksomheders beslutninger der var præget af overdreven risiko.94 

Dårligt struktureret vederlagspakker gjorde, at selskaberne havde et usundt fokus på 

aktiekursen, hvilket belyses i afsnit 3.6.1. Under klassisk PA-teori antages agenten (i dette 

tilfælde direktøren) at være mere risikoavers end aktionærerne; derfor kan incitamentsaflønning 

også være en metode til at øge direktørens villighed til foretage nye investeringer, satse på nye 

markeder etc.95 Årsagen til at direktøren antages at være mere risikoavers, er at aktionærernes 

risiko er spredt over en større portefølje, mens direktørens risiko stort set udelukkende vedrører 

hans stilling som direktør.96 Derfor er det sikrest at undgå unødig risici og risikere at miste sit 

                                                
92 Forbes, 2016: https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https%3A//www.forbes.com/pictures/ejhj45fjij/where-wells-went-

wrong/&refURL=https%3A//www.google.dk/&referrer=https%3A//www.google.dk/  

93 Finans.dk, 2017: http://finans.dk/erhverv/ECE9452676/dom-i-parkensag-torsdag-her-er-overblikket/?ctxref=ext  

94 Basel Committee on Banking Supervision, 2009. https://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual09/sec2/c1.htm  

95 Thomsen & Conyon (2012), s. 19. 

96 Belghitar & Clark (2015), s. 191.  

https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https%3A//www.forbes.com/pictures/ejhj45fjij/where-wells-went-wrong/&refURL=https%3A//www.google.dk/&referrer=https%3A//www.google.dk/
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https%3A//www.forbes.com/pictures/ejhj45fjij/where-wells-went-wrong/&refURL=https%3A//www.google.dk/&referrer=https%3A//www.google.dk/
http://finans.dk/erhverv/ECE9452676/dom-i-parkensag-torsdag-her-er-overblikket/?ctxref=ext
https://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual09/sec2/c1.htm
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indtægtsgrundlag i tilfælde af at den risikable handling går tabt - direktøren har naturligvis ikke 

tilsvarende »a portfolio of employers«97 til at opveje risikoen. 

 

En undersøgelse af amerikanske selskabers kapitalrejsningsrunder i perioden 1993-2007 

konkluderer, at der er en sammenhæng mellem CEOs såkaldte vega og deres tendens til at 

foretage ekstern finansiering, dvs. rejse ny kapital via gæld frem for egenkapital.98 Vega er et 

udtryk for risikoen forbundet med aktieoptionen og det underliggende aktivs volatilitet. Mere 

simpelt formuleret betyder det, at jo højere vega CEO’en har, jo større følsomhed har han 

overfor aktiekursudsving, eftersom aktiekursen afgør størrelsen af CEO’ens vederlag. Når 

virksomheder rejser ny kapital kan det gøres enten gennem egenkapital, hvor de frie midler 

anvendes eller nye kapitalandele stiftes, eller gæld i form af lån mv. Det kan være mere praktisk 

at vælge finansiering via gæld, både fordi der som regel er færre juridiske aspekter at tage højde 

for, men også fordi at gæld blot tilbagebetales med renter og ikke medfører ejerskab for 

kreditoren. Herudover kan det være upopulært blandt eksisterende aktionærer at rejse gæld ved 

at stifte nye aktier, da de eksisterende aktier udvandes. Undersøgelsen påviser også, at CEO’s 

med en høj vega udviser en større villighed til at øge selskabets gearing eller leverage, også 

selvom virksomheden i forvejen er gearet udover hvad der er optimalt. Forklaringen skal ifølge 

forfatternes omfattende regressionsanalyser findes i, at præferencen for at optage ny gæld i 

stedet for at anvende egenkapital til finansiering, er et udtryk for netop excessive risk taking og 

den underliggende årsag herfor, ligger i at værdien af CEO’ens aktieoptioner stiger, hvis der 

optages ny gæld.99  

 

Sanders & Hambrick100 har i deres undersøgelse af 950 tilfældigt udvalgte selskaber fra S&P 

500, S&P Mid-cap og S&P Low-cap konkluderet at incitamentsaflønning skaber den ønskede 

effekt af øget risiko, men at statistikken samtidig viser, at CEO’s med en væsentlig andel af 

incitamentsaflønning »have a disproportionate tendency to generate more big losses than big 

gains; they strike out much more than they hit home runs«.101 Herudover, argumenterer 

forfatterne, leder det til at et øget fokus på opkøb af selskaber samt øgede investeringer i 

                                                
97 Amihud & Baruchev (1981), s. 606, note 3. 

98 Dong, Zhiyong et al. (2010) 

99 Ibid, s. 2523. 

100 Sanders & Hambrick (2007)  

101 Ibid, s. 1073. 
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anlægsaktiver, hvilket ikke nødvendigvis er i aktionærernes interesse. Dette betegnes som 

empire building, hvor CEOs er mere optagede af hvor stor et antal ansatte og aktiver de råder 

over, frem for at foretage dispositioner der gavner aktionærerne.102 Det konkluderes slutteligt, 

at den risikosøgende adfærd der genereres af incitamentsaflønning, herunder særligt 

aktieoptioner, medfører såkaldt extreme company performance, men dette inkluderer derfor 

også negativ performance fra de analyserede selskaber.  

 

I forlængelse af ovenstående, har Wowak et al. analyseret sammenhængen mellem aktieoptioner 

og antallet af tilfælde vedrørende produktsikkerhed.103 Ved at anvende data vedrørende 

tilbagekaldelse af produkter fra selskaber klassificeret som »significantly regulated [af 

FDA]104« har forfatterne, konkluderet at der er en risiko for at aktieoptioner giver anledning til 

at CEO’s udviser mindre varsomhed, hvilket medfører en øget mængde af tilbagekaldelser af 

produkter. Dette, argumenterer forfatterne for, skyldes at fokus på at øge aktiekursen gør, at 

CEO’s fortrænger mindre advarselssignaler eller bevidst vurderer, at de er risikoen værd.105 

Forfatterne nævner et konkret eksempel hvor det medicinalselskabet Johnson & Johnson i 

1980’erne oplevede at de måtte tilbagekalde et bestemt produkt, der havde medført et antal 

dødsfald. Johnson & Johnson udviklede herefter et ryg for ekstraordinær kvalitetskontrol, men 

da den nye CEO William Weldon (hvis vederlag bestod af 56 % aktieoptioner) trådte til i 2002, 

begyndte en omfattende sparerunde, der resulterede i et fald i kvalitetskontrollen, primært som 

resultat af, at Weldon udskiftede erfarne laboranter med nyuddannede. Dette medførte et skred i 

kvalitetskontrollen, men en stigning i overskudsgraf fra 20 til 26 %. 106 

 

På samme måde som incitamentsaflønning kan skabe forkerte incitamenter, har der også været 

akademisk interesse for effekten af fratrædelsesgodtgørelser (ofte omtalt som gyldne håndtryk, 

når beløbet fremstår eksorbitant). På trods af en øget hyppighed af klausuler indeholdende 

ekstraordinære beløb107, er der endnu ikke et empirisk grundlag for konkludere hvorvidt dette er 

et udtryk for rent extraction eller et resultat af optimale kontraktforhold. Yi Jiang har i sit 

                                                
102 Thomsen & Conyon (2012), s. 18 

103 Wowak et al. (2015) 

104 FDA er den amerikanske fødevaremyndighed. Listen over væsentligt regulerede selskaber kan findes via følgende link: 

https://www.fda.gov/aboutfda/workingatfda/ethics/ucm079670.htm  

105 Ibid, s. 1090. 

106 Ibid. 

107 http://www.business.dk/finans/saa-store-er-finanstoppens-gyldne-haandtryk 

https://www.fda.gov/aboutfda/workingatfda/ethics/ucm079670.htm
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bidrag set på effekten af et gyldent håndtryk i forhold til CEO’ens risikoniveau og finder, at en 

klausul af denne slags har en positiv effekt på risikovilligheden.108 Forfatteren konkluderer på 

baggrund af sin research, at gyldne håndtryk alt i alt bidrager til et optimalt incitamentsniveau, 

da disse garderer CEO’en mod at alt for stort tab som følge af en fyring, hvis hans risikable 

beslutning går galt.  

 

Ovenstående er et sammendrag af eksempler på, hvilket uforudsete incitamenter og heraf 

afledte konsekvenser der kan opstå, som følge af anvendelsen af suboptimal 

incitamentsaflønning. Det vil givetvis ikke være beskrivende for samtlige selskaber, men 

beskriver en uhensigtsmæssig tendens. 

 

2.4.2 Optimal contracting-teori (OC) 

Modsat MP-teorien står teorien om optimale kontrakter, ifølge hvilken udviklingen i 

direktørlønninger netop skyldes forhold, der kan forklares af markedet. Det skal pointeres, at 

teorien ikke påstår at kontrakterne er optimale, men rettere at den observerede udvikling 

skyldes faktorer, som kontrakter tager højde for.  

 

Et af argumenterne er blandt andet, at vederlaget blot følger markedsudviklingen samt 

udviklingen i selskabernes størrelse. Gabix & Landier argumenterer via en model baseret på 

efterspørgslen på CEO’ens talenter, at større ansvar for CEO’s samt benchmarking med 

selskaber i samme kategori leder til at markedet indfinder sig i ligevægt.109 De påviser blandt 

andet, at den samlede markedsværdi af S&P 500-selskaberne i USA mellem 1980 og 2000 er 

stiger med 500 %, hvilket deres model også forudser i forhold til stigningen i vederlaget.110 

 

Grundet de højere krav der stilles til moderne CEO’s er der en stigende forventning om, at 

deres lederevner er omsættelige og ikke selskabsspecifikke, hvilket blandt andet har den effekt, 

at det leder til en tendens hvor nyansatte direktører i højere grad ansættes udefra.111 Dette 

understøttes blandt andet i tendensen til at direktører i gennemsnit er ansat i kortere tid, end de 

                                                
108 Yi (2017)  

109 Gabaix & Landier (2006), s. 3 ff. 

110 Ibid, s. 13. 

111 Murphy & Zabojnik (2007), s. 21 
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var i eksempelvis 1980’erne og før.112 Dette kan eksempelvis også lede til, at en direktør der 

ansættes udefra til en ny industri, kræver et højere vederlag som kompensation for hvad han 

med garanti kunne opnå, via sin selskabsspecifikke viden i det tidligere selskab.  

 

Gopalan et al. præsenterer evidens for, at indflydelsen af held ikke nødvendigvis er så stor, som 

MP-teorien forklarer. Der argumenteres i stedet for, at på trods af eksogene variable, som altid 

vil eksistere, har direktøren en væsentlig indflydelse på hvordan selskabet påvirkes af disse 

eksogene variable.113 Dette skyldes at det er direktørens strategiske valg der afgør, hvordan 

selskabets reagerer over for udviklingen i markedet. 114 Det er netop fordi at kontrakten tillader 

at CEO belønnes i kraft af eksogene variable, argumenter forfatterne, at denne vil afholde ekstra 

omkostninger »to forecast the sector movements and choose the firm’s optimal exposure to 

them«.115 Forfatterne argumenterer yderligere for, at benchmarking i forhold til resten af 

sektoren er det samme som ikke at tilbyde belønning for at hele sektoren klarer sig godt.116 

 

2.5 Sammenfatning og delkonklusion 

Vi har i kapitel 2 forklaret den oprindelige interessekonflikt mellem aktionærerne i et selskab 

og de direktører, der er ansat til at lede selskabet. Herefter er det fremhævet, hvilke redskaber 

virksomhederne har, til at ensrette disse divergerende interesser; samtidig er det blevet belyst, 

hvilke risici disse redskaber kan medføre. Realiseres sådanne risici, kan det være dyrt for 

aktionærerne. Det er disse risici, der teoretisk set, kan mindskes ved at give aktionærerne større 

indflydelse på hvordan vederlagspakkerne sammensættes og dermed styrke overvågningen af 

direktørerne. I kapitel 3 analyseres det, hvilke selskabsretlige regler der eksisterer her 

3 Kapitel 3 – Juridisk del 

I den følgende juridiske analyse vil vi kort gennemgå nogle af de grundlæggende 

selskabsretlige bestemmelser der dikterer hvorledes danske selskabers bestyrelser 

sammensættes. Herefter behandles bestemmelserne i SEL §§ 138-139 om aflønning af 

ledelsesmedlemmer samt supplerende soft law-bestemmelser. Til sidst behandles 

                                                
112 Ibid, s. 25.  

113 Gopalan et al. (2010), s. 2061 

114 Ibid.  

115 Ibid, s. 2062 ff.  

116 Ibid, s. 2063.  
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ændringsforslaget til Aktionærrettighedsdirektivet med en analyse af de eventuelle 

konsekvenser for de førnævnte bestemmelser.  

 

3.1 Retskilderne 

Nedenfor gennemgås kort baggrunden for de relevante retskilder. 

 

3.1.1 Selskabsloven 

I 1917 vedtog man herhjemme den første aktieselskabslov117, men grundet de særlige 

økonomiske omstændigheder efter 1. verdenskrig, der medførte et svækket erhvervsliv, blev 

loven ændret allerede i 1930.118 På trods af lovens enkelthed, fungerede den længe som et 

tilfredsstillende grundlag for en lang række selskabsformer. En ny aktieselskabslov, med 

baggrund i et fællesnordisk samarbejde, blev vedtaget i 1970.119 Efter tiltrædelsen af det 

daværende EF i 1973, fulgte hurtigt en række hyppige ændringer af selskabsloven med formålet 

om at harmonisere området. Blandt andet indførtes i 1973 selskabsformen ApS, der hidtil havde 

været ukendt i Danmark, hvilket gav anledning til en separat lovgivning for disse selskaber120. I 

2009121 blev selskabslovgivningen moderniseret således at aktieselskabsloven samt 

anpartsselskabsloven nu blev skrevet sammen til én lov, ofte omtalt kapitalselskabslen, af 

praktiske årsager. Samtidig blev aktionærrettighedsdirektivet inkorporeret i dansk 

selskabslovgivning og ikrafttræden fandt sted 1. marts 2010  

 

3.1.2 Aktionærrettighedsdirektivet 

Det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv, 2007/36/EF, blev vedtaget 11. juli 2007, oven på 

Kommissionens anbefalinger fra 2003 om at modernisere selskabslovgivningen med henblik på 

at styrke aktionærernes rettigheder, da effektiv aktionærkontrol er »en forudsætning for sund 

virksomhedsledelse og bør lettes og stimuleres«122. Direktivet indeholder i overvejende grad en 

række bestemmelser omkring deltagelse på generalforsamlingen, stemmeafgivelse og generel 

                                                
117 Lov nr. 468/1917 

118  Gomard & Shaumburg-Müller (2015), s. 49.  

119 Lov nr. 370/1970 

120 Gomard & Shaumburg-Müller (2015), s. 50 

121 Hansen & Krenchel (2014), s. 34. 

122 Præambel 3, direktiv 2007/36/EF 
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udøvelse af rettigheder. Som nævnt i indledningen, fremsatte Kommissionen 9. april 2014 et 

forslag om ændring af aktionærrettighedsdirektivet, hvor et af fokusområderne er større 

transparens i forhold til aflønning af ledelsen samt større engagement fra institutionelle 

investorer123. Ændringsforslaget blev vedtaget i foråret 2017 og den mulige effekt heraf vil 

blive gennemgået i 3.7 samt 4.4. 

Anbefalingerne for god selskabsledelse gennemgås separat i afsnit 3.3.1. 

 

3.2 Kort om danske selskabers struktur 

Generelt set findes der i Europa tre forskellige modeller til, hvorledes ledelsen i et 

kapitalselskab kan sammensættes. Den engelske model, også omtalt som en enstrenget model, 

er karakteriseret ved, at alle medlemmer af ledelsen tilhører det samme organ, et såkaldt Board 

of directors124. Disse directors kan bestå af såvel executive og non-executive directors, hvor 

sidstnævnte er et udtryk for medlemmer af bestyrelsen der ikke er ansat i selskabet, og således 

kun har deres tilknytning til selskabet i kraft af deres stilling som board member, men som ikke 

har samme daglige driftsansvar som en executive director.  Hvilke beføjelser der tilkommer 

dette organ er i høj grad overladt til det enkelte selskab, hvilket også betyder, at det er muligt 

for selskabet at etablere et ledelsesorgan og et tilsynsorgan.125 Den tyske model er karakteriseret 

ved at være opdelt i to organer; et ledelsesorgan og et tilsynsorgan, hvor ledelsesorganet (en 

direktion) har pligt til at lede selskabet, mens tilsynsrådet ikke har disse beføjelser.126 

Tilsynsrådets primære funktion er at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen samt at 

føre tilsyn med ledelsen. Den tostrengede opdeling er obligatorisk for tyske 

Aktiengesellschaft127 (svarende til A/S), mens der er valgfrihed for GmbH’er (svarende til 

ApS’er). Til sidst kan det nævnes, at det AktG i § 105 (1) hjemler »Incompatibilty of 

Managament and Supervisory Board Membership«, altså et forbud mod personsammenfald i de 

to organer. Den sidste model er den danske/skandinaviske model, hvor det mest hyppige 

herhjemme er, at selskabers ledelse er delt op i en bestyrelse og en direktion.128 SEL § 111, stk. 

2 hjemler mulighed for at selskabet kan organisere sig med en direktion og et tilsynsråd i stedet, 

                                                
123 Se afsnit 3.6.1. 

124 Hansen & Krenchel (2014), s. 515. 

125 Ibid.  

126 Ibid, s. 514.  

127 Jf. §§ 30-31 i AktG (Aktiengesetz), den tyske lov der regulerer Aktiengesellschaft.  

128 Hansen & Krenchel (2014), s. 515 
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men det er ikke muligt at operere udelukkende med en enstrenget model, da SEL § 111, stk. 1, 

nr. 4 ligeledes indeholder et delvist forbud mod personsammenfald. For den samlede forståelse, 

beskrives i det følgende kort de enkelte organers funktion. 

 

3.2.1 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er selskabets øverste organ og det er ved deltagelse på 

generalforsamlingen at kapitalejerne kan udøve den indflydelse, de er legitimerede til. 

Generalforsamlingen er nødvendig i et kapitalselskab, da selskabet er et selvstændigt 

retssubjekt og som følge heraf, må der udpeges nogle fysiske personer der kan handle på 

selskabets vegne.129 En række beslutninger så væsentlige, at de skal godkendes på 

generalforsamlingen, herunder beslutninger om vedtægtsændringer, kapitalforhøjelser- og 

nedsættelser samt, særligt relevant for afhandlingen, beslutninger om at indføre 

incitamentsaflønningsprogrammer, jf. SEL § 139. Det er på generalforsamlingen at flertallet af 

medlemmerne af bestyrelsen udpeges, jf. SEL § 120, mens § 120, stk. 2 åbner for muligheden 

for, at andre kan udpege medlemmer af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentation eller 

bestyrelsesmedlemmer udpeget af offentlige myndigheder mv., er ikke noget der behandles 

særskilt nedenfor og vil kun præsenteres og uddybes, hvor det findes relevant. 

3.2.2 Bestyrelsen 

Vælger selskabet at operere med en bestyrelse, er bestyrelsens ansvar at varetage den 

overordnede, strategiske ledelse, samt sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed 

jf. SEL § 115, stk. 1. Herudover er det bestyrelsens opgave at sørge for at selskabets 

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, hvilket særligt dækker over eventuelle 

forpligtelser i forhold til tredjemand, jf. SEL § 115, stk. 1, nr. 4. Det er desuden bestyrelsens 

ansvar at føre tilsyn med at direktionen udøver sit hverv på behørig måde, jf. SEL § 115, stk. 1, 

nr. 4. 

 

At bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation indebærer at bestyrelsen kan udstede 

generelle retningslinjer for hvordan virksomheden skal drives og finansieres.130 At bestyrelsen 

har det overordnede ansvar for selskabets ledelse indebærer således også, at det kun er 

                                                
129 Ibid, s. 431. 

130 Bunch & Rosenberg (2014), s. 431. 
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bestyrelsen der kan foretage beslutninger, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art, jf. 

SEL § 117, stk. 1, 3. pkt.  

 

Det er bestyrelsen der ansætter direktionen, som den jf. ovenfor også fører tilsyn med. Til at 

kunne føre det nødvendige tilsyn og i øvrigt varetage den overordnede ledelse, fremgår det af 

SEL § 115, stk. 1, nr. 3, at bestyrelsen skal holde sig oplyst omkring selskabets finansielle 

forhold, hvilket indebærer, at der bør etableres et rapporteringssystem der understøtter 

bestyrelsen i udførelsen af denne funktion og som kan bidrage med de nødvendige 

information.131  

 

For en lang række selskaber er det almindeligt at der til bestyrelsen er tilknyttet et 

vederlagsudvalg som et separat underorgan. Vederlagsudvalgets opgave er ifølge 

Anbefalingerne blandt andet at indstille vederlagspolitikken for bestyrelsen, fremkomme med 

forslag til konkrete vederlag for medlemmer af direktionen etc.132 Der er intet lovkrav om et 

vederlagsudvalg og dermed står det selskaberne frit for, om et vederlagsudvalg skal etableres.  

 

3.2.3 Direktionen 

Direktionen vælges af bestyrelsen, jf. SEL § 111, stk. 1 og forestår den daglige drift af 

selskabet, jf. SEL § 117, stk. 1, under varetagelse af de retningslinjer og anvisninger bestyrelsen 

har udstedt. Som nævnt ovenfor, omfatter varetagelsen af den daglige drift ikke beslutninger af 

usædvanlig karakter, medmindre bestyrelsen overdrager beslutningskompetencen til 

direktionen, i sager der er af sådan en karakter, at det ville medføre væsentlig ulempe for 

selskabet at afvente bestyrelsen, jf. SEL § 117, stk. 1, 4. pkt. Hvad der anses for usædvanlig 

karakter, varierer fra selskab til selskab. Det er direktionen der ansætter og afskediger ledende 

medarbejdere, som ikke er en del af direktionen.133 Bestyrelsen kan i princippet overtage enhver 

driftsrelateret situation fra direktionen. 

 

                                                
131 Ibid, s. 432. 

132 Anbefalingerne, afsnit 3.4.7. 

133 Bunch & Rosenberg (2014), s. 436.  
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3.3 God selskabsledelse 

Begrebet corporate governance har ikke en direkte oversættelse på dansk, men omtales generelt 

som god selskabsledelse. De selskabsretlige problemstilling der kræver korrekt handling fra 

ledelsens side er ikke nye, men i takt med at der løbende er sket en række generelle ændringer i 

selskabers ejerkredse, fastholder begrebet sin relevans.134 Det skal dog også bemærkes, at 

begrebet er meget bredt i den forstand, at der stort set ikke er et problem, der ikke kan 

behandles under corporate governance.  

 

Det overordnede formål med corporate governance er kort sagt at sørge for at opstille 

mekanismer, der sikrer at ledelsen »opfører sig pænt«.135 Oven på en række 

erhvervsskandalerne gennem 00’erne samt finanskrisen fra 2007, har corporate governance fået 

en løbende større indflydelse på den selskabsretlige lovgivning. Nedenfor ser vi kort på 

corporate governance i et dansk perspektiv.  

 

3.3.1 Anbefalingerne for god selskabsledelse 

Det såkaldte »Nørby-udvalg«, med erhvervsleder Lars Nørby Johansen i spidsen, udarbejdede i 

2001 Anbefalingerne for god Selskabsledelse.136 Anbefalingerne kom umiddelbart efter en 

lignende rapport om corporate governance, udarbejdet af OECD i 1999.137 Som det vil fremgå 

blandt andet af nedenstående analyse af bestemmelserne i § 138-139, har anbefalingerne haft 

stor indflydelse på den danske erhvervsdebat og udarbejdes samt genudgives nu af en 

uafhængig komité.138 Udarbejdelsen af rapporten afspejlede en trend på det internationale 

marked, hvor såkaldte governance codes var at foretrække, frem for direkte regulering.139 Dette 

er en udvikling der løbende har fundet vej fra USA til Europa og de fleste lande i EU har 

efterhånden deres egne governance codes.140 I udgangspunktet var formålet med rapporten at 

forbedre bestyrelsesarbejdet og ikke at skabe ny regulering; halvanden årti senere må det dog 

erkendes at anbefalinger af denne slags i højere grad implementeres som lovgivning såvel på 

                                                
134 Hansen & Krenchel (2014), s. 74. 

135 Ibid.  

136 Den fulde titel er Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark. Anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark.  

137 Ibid, s. 79. 

138 Andersen & Clausen (2014), s. 208.  

139 Ibid, s. 196.  

140 Hansen & Krenchel (2014), s. 77.  
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statsligt, som EU-retligt niveau, som følge af efterspørgslen på større transparens mellem 

offentligheden og selskaberne. Herudover blev allerede første udgave af reglerne implementeret 

i Børsens regelsæt, hvilket gjorde at selskaberne som minimum skulle forholde sig til 

reglerne.141 Anbefalingerne er siden da blevet opdateret løbende i takt med at selskabsretten har 

udviklet sig og i højere grad er blevet harmoniseret med EU-retten – seneste version af 

anbefalingerne er fra 2014.  

 

3.3.1.1 De relevante anbefalinger 

Ledelsens vederlag behandles i afsnit 4 af Anbefalingerne, hvoraf det indledningsvis fremgår, at 

vederlaget er en forudsætning for »at tiltrække og fastholde kompetente medlemmer af et 

selskabs ledelse«, men at der bør være åbenhed og transparens vedrørende politikken omkring - 

samt størrelsen af – ledelsesmedlemmers vederlag.142 Anbefalingerne er relativt kortfattede, 

hvilket skyldes deres vejledende karakter, da det er op til selskaberne selv at udforme deres 

vederlagspolitik (dog med en række krav fra 2019 og frem, som det vil fremgå af afsnit 3.7). I 

det følgende gennemgås kort de relevante afsnit i Anbefalingerne, nærmere afsnit 4.1 om 

vederlagspolitikken og afsnit 4.2 om indholdet af oplysningerne herom. Da det lovgivningen 

henviser hertil, er det uundgåeligt at visse af de samme pointer gentages i senere afsnit, under 

analysen af selve lovbestemmelserne.  

Selskabets vederlagspolitik bør udformes så den er overskuelig og indeholder en detaljeret 

beskrivelse af komponenterne af vederlaget samt en begrundelse for valget af fordelingen 

mellem fast og variabelt vederlag, jf. afsnit 4.1.1.  

Specifikt i forhold til de variable komponenter anbefales det i afsnit 4.1.2, at der fastsættes en 

grænse for hvor stor den variable andel må udgøre, at der sikres balance mellem vederlaget, 

påregnelige risici samt værdiskabelse for aktionærerne, at der er klarhed omkring kriterierne for 

tildeling samt målbarheden af kriterierne og at det aftales, at selskabet kan tilbagekræve 

vederlag tildelt på baggrund af oplysninger der senere viser sig fejlagtige.  

Afsnit 4.1.3 anbefaler specifikt, at der ikke aflønnes med aktieoptioner. I den økonomiske 

analyse har vi belyst, hvorfor det kan være praktisk at følge denne anbefaling.  

                                                
141 Ibid, s. 208 

142 Anbefalingerne, s. 21.  
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Vedrørende oplysningerne omkring vederlagspolitikken, anbefales det i afsnit 4.2.1-4.2.3 at 

vederlagspolitikkens efterlevelse årligt forklares på generalforsamlingen, at aktionærerne 

godkender fremlagte forslag vederlag til bestyrelsen samt at årsrapporten indeholder 

oplysninger om det samlede vederlag for de enkelte ledelsesmedlemmer. 

3.3.1.2 Foreslået revidering af anbefalingerne (2017)  

For god orden skyld bør det nævnes, at Komitéen for god Selskabsledelse d. 7 juli 2017 har 

fremsat et udkast til revidering af de aktuelle Anbefalinger. Komitéen forklarer, at der fra 

selskaber og interessenters side er et ønske om en forenkling af Anbefalingerne.143 Herudover 

har det været formålet at indarbejde nogle af de ændringer der følger af implementeringen af 

ændringsdirektivet. De nye Anbefalinger træder i kraft 1. januar 2018, men da der af 

ændringerne kun følger en sproglig forenkling uden reelle materielle ændringer i forhold til 

anbefalingerne om vederlagspolitik, behandles udkastet ikke yderligere. 

3.4 Selskabslovens §§ 138-139 

3.4.1 Baggrunden for bestemmelserne 

Den første bestemmelse vedrørende selskabers politik omkring anvendelsen af 

incitamentsaflønning blev implementeret 2007 i den daværende aktieselskabslovs § 69b (ASL), 

der har stort set samme ordlyd som det nedenfor fremgår af SEL § 139, om end sidstnævnte er 

blevet moderniseret i sin formulering.144 

 

§ 69b blev indsat i ASL som en del af regeringens åbenhedspakke der blev vedtaget 1. juni 

2007145 oven på en omfattende debat blandt andet som følge af TDC-skandalen i 2005.146 

Forinden vedtagelse af bestemmelsen var incitamentsaflønning af ledelsesmedlemmer 

udelukkende »reguleret« i Anbefalingerne. Love trådte i kraft 1. juli 2007 og gjaldt for 

selskaberne fra førstkommende generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, efter 

lovens indtræden.147 

 

                                                
143 Jf. høringsbrevet i forbindelse med udkastet. Udkastet er tilgængeligt via følgende link: 

https://corporategovernance.dk/sites/default/files/hoeringsbrev.pdf  

144 Jf. Lovbemærkningerne til SEL § 139.  

145 Bestemmelsen blev indført som en del af Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, lov 576 af 6. juni 2007. 

146 Levin & Nielsen (2008), s 75 ff.  

147 Schamburg-Müller & Werlauff (2008), s. 466. 

https://corporategovernance.dk/sites/default/files/hoeringsbrev.pdf
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Behovet for bestemmelsen begrundedes med, at man observerede en stigning i hyppigheden af 

anvendelsen af incitamentsaflønning, både hvad angår antallet af virksomheder der anvender 

incitamentsaflønning, men også den samlede værdi heraf.148 Denne konklusion understøttedes 

af det daværende Økonomi – og Erhvervsministeriums aktieoptionsanalyse149, der kortlagde 

udviklingen i anvendelsen af incitamentsaflønning i danske børsnoterede selskaber.  

 

Ovennævnte udvikling medførte debat om, hvorvidt der var tilstrækkelig åbenhed om herom, 

særligt i forhold til aktionærerne og om disse havde den fornødne indflydelse, eftersom 

incitamentsprogrammer hurtigt kan blive større udgift for virksomheden, som aktionærerne bør 

kende til i kraft af deres ejerskab af selskabet.150 

 

I det følgende gennemgås det konkrete indhold af de relevante bestemmelser i den gældende 

SEL. 

 

3.4.2 Overordnet indhold 

De to regler i hhv. SEL § 138 og § 139 er de to primære bestemmelser hvad angår aflønning af 

ledelsen i kapitalselskaber.  

 

3.4.2.1 § 138 

Indholdet af § 138 er ganske elementært og viderefører § 64 fra den tidligere aktieselskabslov, 

samtidig med at den nu også gælder for anpartsselskaber, hvilket ikke var tilfældet tidligere.151 

Bestemmelsen hjemler blot muligheden for at aflønne med fast og variabelt vederlag. 

Bestemmelsen gennemfører derfor ingen EU-retlige bestemmelser.152 

§ 138, stk. 1: Medlemmer af et kapitalselskabs ledelse kan lønnes med fast eller variabelt 

vederlag. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og 

                                                
148 Høringsnotat på L 178 af 28. marts 2007, s. 14.  

149 Økonomi – og Erhvervsministeriets rapport Kortlægning af den aktuelle brug af aktiebaserede incitamentsordninger i børsnoterede selskaber, juni 

2007. Rapporten kan tilgås via følgende link: http://www.ft.dk/samling/20061/almdel/eru/bilag/243/381226.pdf  

150 Høringsnotat på L 178 af 28. marts 2007, s. 14. 

151 Bunch & Rosenberg (2014), s. 470. 

152 Ibid. 

http://www.ft.dk/samling/20061/almdel/eru/bilag/243/381226.pdf
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arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til kapitalselskabets og, i 

moderselskaber, koncernens økonomiske stilling. 

Det fremgår derfor, at der ved fastlæggelsen af vederlaget, både skal tages stilling til hvad der 

kan anses for sædvanligt efter erhvervets art samt selskabets økonomiske situation. Der 

foretages derfor en samlet rimelighedsbetragtning. Ved vurderingen af, om vederlaget kan 

anses for sædvanligt, kan sammenlignelige selskaber inden for samme branche anvendes som 

målestok. 153 Vederlagets størrelse må naturligvis ikke være af sådan et omfang, at det sker på 

bekostning af selskabets og aktionærernes interesser154. I forlængelse heraf, findes i SEL § 138, 

stk. 2 noget tilsvarende en claw back-klausul, gengivet nedenfor.  

§ 138, stk. 2: Går et kapitalselskab konkurs, skal medlemmer af ledelsen, selvom de har været i 

god tro, tilbagebetale, hvad de i de sidste 5 år før fristdagen har oppebåret i variabelt vederlag, 

forudsat at kapitalselskabet var insolvent, da det variable vederlag blev fastsat. 

Klausulen garanterer altså, at variabelt vederlag skal tilbagebetales, hvis det blev oppebåret på 

et tidspunkt, hvor det, taget selskabets økonomiske situation i betragtning, må anses for 

værende uforsvarligt at udbetale det variable vederlag. Generalforsamlingen bør i først omgang 

ikke godkende en plan, der ikke kan rummes i selskabets økonomi, men på tidspunktet for 

afstemningen herom, kan der mangle information, der ville påvirke udfaldet af afstemningen. 

Det kan også vise sig, at en væsentlig beslutning fra selskabets side medfører en række år med 

dårlige resultater efter en flerårig vederlagsplan er godkendt. 

3.4.2.2 § 139 

§ 139 hjemler specifikt muligheden for at indføre incitamentsaflønning, under forudsætning af 

at forslag til retningslinjer herom fremlægges på og godkendes af generalforsamlingen, jf. § 

139, stk. 1. § 139 er gengivet straks herunder, med undtagelse af stk. 3-4, da disse ikke er 

relevante for den samlede diskussion.  

§ 139: Inden et aktieselskab, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en 

multilateral handelsfacilitet, indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af 

selskabets ledelse, skal kapitalselskabets øverste ledelsesorgan have fastsat overordnede 

retningslinjer for kapitalselskabets incitamentsaflønning af kapitalselskabets ledelse. 

                                                
153 Ibid. 

154 Ibid, s. 471 
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Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på kapitalselskabets generalforsamling. 

 

Stk. 2. Hvis generalforsamlingen har godkendt retningslinjer for kapitalselskabets incitaments-

aflønning af kapitalselskabets ledelse, jf. stk. 1, skal der i kapitalselskabets vedtægter optages 

en bestemmelse, der oplyser, at der er vedtaget sådanne retningslinjer. Bestemmelsens 

optagelse i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. 

Retningslinjerne skal efter godkendelsen på generalforsamlingen hurtigst muligt offentliggøres 

på kapitalselskabets hjemmeside med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt 

retningslinjerne. 

Bestemmelsen viderefører § 69 b i den tidligere aktieselskabslov, uden materielle ændringer i 

forhold hertil, og bestemmelsen gennemfører ikke EU-retlige bestemmelser.155 Essensen i 

bestemmelsen er således, at muligheden for at indgå aftaler om incitamentsaflønning afhænger 

af, at det øverste ledelsesorgan udarbejder et sæt retningslinjer, der skal godkendes af 

generalforsamlingen. Når retningslinjerne er godkendt, skal disse fremgå af selskabets 

vedtægter og de generelle retningslinjer skal fremgå på selskabets hjemmeside, således at der er 

adgang til oplysningerne for aktionærer og andre interesserede. Det er hertil værd at bemærke 

sondringen i bestemmelsen, der fastslår, at det ikke er de konkrete aftaler med de enkelte 

ledelsesmedlemmer der skal godkendes af generalforsamlingen, men at disse konkrete aftaler 

afhænger af der på forhånd findes godkendte retningslinjer.156 Hvem der udgør selskabets 

øverste ledelsesorgan afhænger af, hvilken selskabsstruktur der er valgt for det pågældende 

selskab, jf. afsnit 3.3. 

Som det fremgår af SEL § 139, stk. 1, er reglen i SEL § 139 begrænset til at finde anvendelse 

på selskaber der har aktier til handel på et reguleret marked, og reglerne gælder altså derfor ikke 

alle kapitalselskaber, hvilket ellers er tilfældet for selskabsloven som helhed, jf. SEL § 1, stk. 1.  

Incitamentsaflønning defineres ikke nogle steder i lovgivningen, men omfatter alle former for 

resultatbaseret aflønning, hvor det endelige beløb ikke er kendt på forhånd. Der er altså ikke 

kun tale om aktieoptioner, warrants mv.157 Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning til 

ledelsen, som den står registreret hos Erhvervsstyrelsen og ikke for incitamentsaflønning der er 

                                                
155 Ibid, s. 472 

156 Ibid. 

157 Ibid.  
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opnået i kraft af almindeligt medarbejderforhold.158 Fratrædelsesgodtgørelse og fast løn er 

grundet disses natur ikke omfattet.159 

Kravet til indholdet af retningslinjerne fremgår ikke direkte af bestemmelsen, men af 

lovbemærkningerne til SEL § 139 fremgår en relativt åben formulering omkring af 

retningslinjerne, der som minimum bør indeholde oplysninger om følgende:  

 Den omfattede personkreds (hvem der kan tildeles incitamentsaflønning) 

 Hvilke ydelser der indgår heri 

 Hvad hovedbetingelserne for tildeling er 

 Værdien af incitamentsaflønningsprogrammet, herunder nutidsværdien samt det 

tidsmæssige perspektiv forbundet med tildelingen 

Da bestemmelsen i sig selv ikke indeholder en vejledning til udarbejdelse af retningslinjer, og 

lovbemærkningerne kun bidrager sparsomt, har Komitéen god Selskabsledelse på opfordring 

fra Økonomi – og Erhvervsministeriet udarbejdet en vejledning til, hvorledes retningslinjerne 

jf. SEL § 139 kan beskrives.160 Vejledningen er, som navnet antyder, udelukkende vejledende 

og er udarbejdet separat fra Anbefalingerne. Vejledningens afsnit 2 indeholder forslag til 

grundlæggende overvejelser forinden indførslen af incitamentsaflønningsprogrammer, mens 

afsnit 3 opstiller en form for skabelon for, hvordan det konkret kan udformes på tekst.  

Komitéen anbefaler, at retningslinjerne indeholder en »passende redegørelse for de 

væsentligste overvejelser«161, hvormed der henvises til afsnit 2. Nogle af de overvejelser 

bestyrelsen kan gøre sig er blandt andet (få udvalgt):  

a) Hvordan det sikres, at den valgte incitamentsaflønning sikrer øget værdiskabelse for 

aktionærerne 

                                                
158 Ibid, s. 476. 

159 Schaumburg-Müller & Werlauff (2008), s. 466 

160 Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabsloven § 139, som kan findes ved følgende link: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-incitamentsafloenning.pdf. 

161 Ibid, s. 4 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-incitamentsafloenning.pdf
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b) Hvorledes incitamentsaflønningen kan bidrage til opfyldelsen af mål og strategier, samt 

mål for væsentlige KPI’er mv.  

d) Hvorledes det sikres, at incitamentsaflønningen ikke bidrager til uforsigtighed eller 

hensynsløs risikovillighed 

g) Hvorledes de forpligtelser der opstår som følge af incitamentsaflønningsprogrammet 

skal rapportere i årsrapporten. 

Vejledningen er åbent formuleret og giver mulighed for, at selskaber frit kan vælge, hvilke 

overvejelser der er relevante i deres tilfælde. Københavns Fondsbørs (OMX Copenhagen) har 

også udgivet et sæt retningslinjer, der skal overholdes af alle børsnoterede selskaber.162 

Retningslinjerne er relativt generelle og der findes tilsvarende udgaver for en lang række andre 

fondsbørser under Nasdaq. Det skal dog bemærkes, at Nasdaqs retningslinjer udelukkende 

gælder aktie-baserede aflønningsprogrammer, hvor deltagerne modtager »aktier, finansielle 

instrumenter der giver ret til aktier, andre finansielle instrumenter, hvor værdien er beaseret på 

aktiekursen, syntetiske programmer […]«163 Det er et krav, at selskaberne offentliggør en 

meddelelse med information omkring indførslen af et incitamentsprogram. Kravene til 

meddelelsen adskiller sig ikke fra, hvad man kan finde i Anbefalingerne samt Vejledningen, og 

da virksomhederne jf. SEL § 139 er forpligtede til at udarbejde retningslinjer, er der ikke stor 

risiko for, at Nasdaqs krav ikke samtidig er opfyldt også. Vi behandler derfor ikke disse krav 

yderligere. 

De på baggrund af ovenstående udarbejdede retningslinjer skal indeholde »klare oplysninger, 

opgørelser og konklusioner, som kan forstås af den enkelte aktionær«164, og det kan ikke 

forventes at denne har et indgående kendskab til beregning af værdien af eventuelle optioner 

mv.165 Dette er naturligvis, så aktionærerne kan foretage en informeret vurdering af, om 

selskabet sætter prioriterer aktionærernes interesser efter den enkelte aktionærs ønske. 

Herudover kan det »med fordel« af retningslinjerne fremgå, blandt andet hvilke »hvilke forhold 

                                                
162 Regler for udstedere af aktier fra Nasdaq Copenhagen der kan findes ved følgende link: http://business.nasdaq.com/media/Nasdaq-Copenhagen-

Rules-for-Issuers-of-Shares_DA_upcoming_version_tcm5044-30452.pdf 

163 Regler for udstedere af aktier, afsnit 3.3.10. 

164 Vejledningen, s. 4. 

165 Gomard & Shaumburg-Müller (2015), s. 477 

http://business.nasdaq.com/media/Nasdaq-Copenhagen-Rules-for-Issuers-of-Shares_DA_upcoming_version_tcm5044-30452.pdf
http://business.nasdaq.com/media/Nasdaq-Copenhagen-Rules-for-Issuers-of-Shares_DA_upcoming_version_tcm5044-30452.pdf
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der sikrer, at de enkelte elementer ikke skaber uønskede incitamenter eller, at værdierne heraf 

ikke kommer ”ud af kontrol”«.166 

3.4.2.3 Følg eller forklar-princippet 

Da Anbefalingerne for god Selskabsledelse er soft law, er selskaberne ikke forpligtet til at følge 

dem, men i tilfælde af manglende efterlevelse heraf, skal selskaberne forklare hvorfor de ikke 

ønsker at efterleve retningslinjerne. Dette gælder også hvis selskaberne ikke ønsker at efterleve 

Nasdaqs regler. Det såkaldte følg eller forklar-princip (comply or explain) er hjemlet i 

årsregnskabslovens § 107 b. I forhold til Anbefalingerne skal selskabet vedlægge en 

redegørelse, hvoraf det det tydeligt fremgår at der er taget stilling til de enkelte punkterne i 

anbefalingerne, og hvorfor selskabet ønsker at fravige dem og hvorledes selskabet i stedet vil 

indrette sig.167 Med implementering af følg eller forklar-princippet, befinder Anbefalingerne sig 

på et højere hierarkisk niveau, dog uden stadig at være bindende retsregler.168 

Det er en god mulighed for selskaber, for hvem det eventuelt, af diverse årsager, ikke giver 

mening at følge anbefalingerne, at de kan fravige disse uden at der er tale om lovbrud. Optimalt 

set er det herefter op til markedet at vurdere, om de begrundelser selskaberne frembringer er 

acceptable. Som følge af dette, kan en begrundelse ikke være intetsigende, da den skal give 

markedet en reel mulighed for at tage stilling til validiteten af begrundelsen.169  

Der er, ovenpå ovenstående redegørelse, ikke nogen tvivl om, at corporate governance på 

området for ledelsesaflønning er til stede i dansk lovgivning, om end det også er tydeligt, at det 

er et område, der på mange områder er underlagt en høj grad af frivillighed fra virksomhedernes 

side. Det betyder dog også, at danske selskabers retningslinjer og politikker for vederlag ikke 

nødvendigvis lever op til den standard, som der lægges op til med det nye 

aktionærrettighedsdirektiv, som vil blive gennemgået i det følgende. 

3.5 Aktionærrettighedsdirektivet 2007/36/EF 

EU-Parlamentet vedtog 11. juli 2011 aktionærrettighedsdirektivet under anerkendelse af, at den 

hidtidige fællesskabslovgivning ikke i tilstrækkelig grad opfyldte målsætningen om, at sikre 

                                                
166 Vejledningen, s. 4. 

167 Jf. punkt 5 i Anbefalingerne.  

168 Andersen & Clausen (2014), s. 209. 

169 Ibid.  
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ensartede rettigheder i forbindelse med udøvelsen af visse stemmerettigheder170. Formålet med 

direktivet var på daværende tidspunkt derfor primært at modarbejde eventuelle nationale 

forhindringer for stemmeafgivelse fra aktionærer bosiddende i andre Medlemsstater. 

 

Dette omfattede en sikring af mulighed for stemmeafgivelse via suppleant/fuldmagt, elektronisk 

deltagelse ved generalforsamling mv. Der er tale om et minimumsdirektiv, jf. art. 3, hvoraf det 

fremgår, at de enkelte Medlemsstater kan vedtage foranstaltninger der yderligere styrker 

aktionærernes udøvelse af de i direktivet sikrede rettigheder.  

 

3.5.1 Ændringsforslaget til aktionærrettighedsdirektivet COM (2014) 213 

Som nævnt i indledningen iværksatte Kommissionen i 2014 de begyndende trin i forbindelse 

med ændringen af aktionærrettighedsdirektivet. Formålet med ændringen er at tilskynde 

langsigtet aktionærengagement ovenpå erfaringerne fra krisen 2007. Ved en gennemlæsning af 

forslaget står det klart, at det det væsentligste begreb er gennemsigtighed.  

 

Kommissionen bemærker, at den generelle virksomhedsledelse, i børsnoterede selskaber, inden 

for Unionen har lidt af visse mangler, som Kommissionen tillægger »utilstrækkeligt 

aktionærengagement og mangel på tilstrækkelig gennemsigtighed«.171 Med ændringsforslaget 

søger Kommissionen at øge fokus på langsigtede investeringer, samt bidrage til »langsigtet 

bæredygtighed i EU«.172 For at opnår dette, har Kommissionen udvalgt fem fokusområder, 

hvoraf særligt to er relevante for nærværende afhandling; fokus på langsigtet 

aktionærengagement samt fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem ledelsesmedlemmers 

løn og selskabets resultater.  

 

På baggrund af de forskellige fokuspunkter foretog Kommissionen en konsekvensanalyse, hvori 

det konkluderes blandt andet der er »klare beviser for at ”overvågning” […] af institutionelle 

investorers […] engagement ikke er optimal« samt at deres fokus på reelle, langsigtede 

resultater er for lavt, hvilket medfører et sundt fokus på blandt andet »bevægelser i 

aktiekurserne«173, en tendens der i den økonomiske del er behandlet mere dybdegående. Hvad 

                                                
170 Direktiv 2007/36/EF, betragtning 4  

171 COM (2014) 213, s. 2 

172 Ibid. 

173 Ibid, s. 5.  
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angår aflønning af ledelsesmedlemmer, pointerer Kommissionen at ledelsen spiller en vigtig 

rolle i at afstemme ledelsens interesser med aktionærernes og at kontrol fra aktionærernes side 

sikrer, at der ikke anvendes aflønningsstrategier der er til fordel for ledelsen, men til ugunst for 

selskabet. Kommissionen konkluderer oven på høringsrunden og konsekvensanalyse, at der på 

indeværende tidspunkt er »utilstrækkelig forbindelse i børsnoterede selskaber mellem 

ledelsesmedlemmers aflønning og resultater«.174 

 

3.6 Det vedtagne direktiv 2017/828/EU 

Realisationen af de foreslåede ændringer fandt sted ved direktiv 2017/828/EU om ændring af 

direktiv 2007/36/EF, der blev vedtaget 9. juni 2017 med implementeringsfrist 10. juni 2019. 

Med direktivet følger nye krav om væsentligt større åbenhed omkring aflønning af ledelsen; 

disse krav udgør nu indholdet af de nye artikler 9a og 9b. 

 

Den mest direkte konsekvens af det nye direktiv er at aktionærerne nu får direkte indflydelse på 

ledelsens samlede vederlagspakke; såvel det faste som variable beløb. Dette kommer konkret til 

udtryk ved at aktionærerne skal godkende en detaljeret vederlagspolitik for hvordan ledelsen 

aflønnes, samtidig med at der skal stemmes om selve afrapportering når regnskabsåret er 

omme. I det følgende gennemgås ændringerne i direktivet.  

 

3.6.1 Ændring af art. 9 i direktivet 

Det hidtidige indhold af art. 9 i direktivet vedrørte udelukkende retten til at stille spørgsmål til 

dagsordenen på generalforsamlingen, gældende for enhver aktionær, men med 

ændringsdirektivet suppleres art. 9 af art. 9a, om retten til at stemme om vederlagspolitikken, 9b 

om indholdet af oplysningerne omkring ledelsens vederlag samt 9c om transaktioner med 

nærtstående parter, som ikke behandles yderligere her.  

 

3.6.1.1 Art. 9a – retten til at stemme om vederlagspolitikken 

I det følgende gennemgås indholdet af den nye art. 9a, stk. 1-7, der primært angår rammerne for 

vederlagspolitikken samt hvilke overvejelser der ligger til grund for den generelle 

vederlagspolitik.  

                                                
174 Ibid.  



49 

Art. 9a (1) – Vederlagspolitikken beskrevet 

Medlemsstaterne skal sikre, at selskaberne udarbejder en vederlagspolitik som aktionærerne har 

mulighed for at stemme på, jf. art. 9a (1). Igen skal det pointeres, at der her er tale om en samlet 

vederlagspolitik, og altså ikke blot overordnede retningslinjer, som det har været tilfældet hidtil 

jf. SEL § 139. Der skal være tale om en samlet, klar og forståelig vederlagspolitik der 

præsenteres for aktionærerne.175 Vederlagspolitikken skal bidrage til selskabets langsigtede 

strategi, mål og bæredygtighed. Yderligere skal vederlagspolitikken beskrive de enkelte 

bestanddele af eksempelvis den variable del af vederlaget samt hvor meget de hver især udgør 

af det samlede vederlag.  

Art. 9a (2) – Bindende afstemning om vederlagspolitikken 

Afstemningen om vederlagspolitikken skal være bindende og selskaberne må kun aflønne 

ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en sådan godkendt vederlagspolitik. Bliver der, i 

et selskab uden en i forvejen godkendt vederlagspolitik, stemt imod det første forslag til en 

vederlagspolitik, må selskabet fortsætte aflønning af ledelsen efter hidtidig praksis. Der skal 

herefter forberedes en ny vederlagspolitik, der præsenteres på næste generalforsamling. Det 

samme er tilfældet, hvis der i forvejen er etableret en vederlagspolitik og en ny afvises; 

selskabet fortsætter med at lønne i henhold til den tidligere politik.  

I artiklen anvendes følgende ordlyd: »Medlemsstaterne sikrer, at aktionærerne […]«, mens 

præambel 29 er mere vag i sin formulering. Heraf fremgår det, at aktionærerne »bør have ret 

[…]« og generelt anvendes bør, frem for skal eller lignende ord. Herudover fremgår det af 

samme præambel, at selskaberne bør have adgang til en bindende eller vejledende afstemning, 

mens selve artiklen eksplicit fastslår, at der skal være tale om en bindende afstemning. Da 

præamblen ikke har retskildeværdi og ikke kan påberåbes ved fravigelser, synes det overflødigt 

med tvetydige formuleringer, der kan give anledning til tvivl ved implementering i national ret. 

 Art. 9a (3) Mulighed for vejledende afstemning 

Artiklen hjemler muligheden for, at Medlemsstaterne selv kan bestemme, hvorvidt 

afstemninger jf. 9a (2) skal være bindende eller vejledende. Selskabet må stadig kun aflønne 

ledelsen i overensstemmelse med en vederlagspolitik der har været genstand for afstemning. 

                                                
175 Jf. præambel 28 til 2017/828. 
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Vedrørende forskellen på bindende og vejledende afstemninger i direktivets forstand, skal det 

forstås således, at hvis Medlemsstaterne vælger at anvende vejledende afstemninger, giver det 

selskaberne mulighed for stadig at anvende en nedstemt vederlagspolitik; der skal dog 

præsenteres en ny vederlagspolitik på næste generalforsamling176. I udgangspunktet lader det til 

at gå imod formålet med selve bestemmelsen at anvende en vederlagspolitik der er stemt ned, 

og det beskrives ikke i bestemmelsen eller præamblen, hvorledes man vil undgå at der opstår 

situationer, hvor en nedstemt vederlagspolitik anvendes flere år i træk. Der kan dog henvises til 

9b (4), og det er ikke utænkeligt at selskabet ved den næste generalforsamling må redegøre for, 

hvordan der i den nye vederlagspolitik er taget højde for den tidligere afstemning.  

Kombinationen af art. 9a (2) og 9a (3) signalerer atter en tvetydighed, der er overflødig. Det er 

muligt, at valget mellem vejledende og bindende afstemninger findes, således at 

Medlemsstaterne kan implementere dem på en måde, så de er tilpasset de forskellige 

Medlemsstater selskabs- og governance-strukturer, men det kan skabe unødig forvirring, at de 

to artikler ikke hører under én. 

Art. 9a (4) – Fravigelse af politikken 

Selskaber kan under særlige omstændigheder fravige vederlagspolitikken, så længe muligheden 

herfor specifikt er angivet i vederlagspolitikken. Det skal i samme specificering fremgå præcis 

hvilke dele af politikken det er muligt at fravige. De særlige omstændigheder der ligger til 

grund for fravigelsen af vederlagspolitikken skal anses for nødvendige for selskabets 

»langsigtede interesser og bæredygtighed som helhed eller for at sikre dets levedygtighed«177. 

Aflønningsrapporten bør i dette tilfælde omfatte oplysninger om hvilken form for aflønning der 

er valgt i forbindelse med fravigelsen.  

Begrebet særlige omstændigheder defineres ikke i selve retsakten, præamblerne eller i nogle af 

de supplerende dokumenter. Det er derfor svært at vide, hvorledes selskaberne skal forholde sig 

til dette begreb. Af både retsakten og præamblen fremgår det dog, at begrebet kun bør omfatte 

situationer der truer selskabets langsigtede interesser, bæredygtighed eller levedygtighed, jf. 

ovenfor. Det fremgår dog ikke, om selskaberne selv er med til at beslutte, hvilke situationer der 

skal kategoriseres som særlige omstændigheder, for netop det pågældende selskab. Hvad der 

kan defineres som en særlig omstændighed kan være forskelligt fra selskab til selskab og en vag 

                                                
176 EU Kommissionen, Fact sheet; Shareholders rights directive Q&A, 14. marts 2017. 

177 Jf. præambel 30 til 2017/828/EU. 
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formulering kan potentielt give anledning til såvel forvirring som misbrug. Bestemmelsen åbner 

også for muligheden for, at Medlemsstaterne kan definere hvad der udgør særlige 

omstændigheder, men eftersom vederlagspolitikkerne skal være tilpasset de enkelte selskaber, 

bør de selskaberne også individuelt vurdere, hvad der udgør særlige omstændigheder, hvorledes 

disse omstændigheder påvirker netop selskabets bæredygtighed etc.  

Art. 9a (5) – Ny vederlagspolitik ved væsentlige ændringer 

Ifølge art. 9a (5) skal Medlemsstaterne sikre, at væsentlige ændringer fører til en ny afstemning 

om vederlagspolitikken, og at ny afstemning finder sted som minimum hvert fjerde år. Det 

specificeres ikke, om der ved væsentlige ændringer hermed er tale om en ny afstemning ved 

førstkommende ordinære generalforsamling eller om der er tale om indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling for at stemme om ny vederlagspolitik. Taget de andre 

bestemmelser i betragtning tyder det på, at det er førstnævnte situation der er gældende. Hvad 

der udgør væsentlige ændringer er ikke defineret i bestemmelsen eller præamblen, men det må 

antages at ændringer i eksempelvis betingelserne for tildeling af aktiebaseret vederlag eller 

ændringer i antallet af optioner, performance shares eller lignende, må udgøre en væsentlig 

ændring. Det kan dog give anledning til tvivl, om der er tale om en væsentlig ændring, hvis 

værdien af programmet ikke ændres. Hvis eksempelvis én type af incitamentsbaseret vederlag 

erstattes af et andet, men den samlede mulige gevinst forbliver den samme, er der så tale om en 

væsentlig ændring? Det må alt andet lige formodes at være tilfældet.  

Artikel 9a (6) – Vederlagspolitikkens overordnede bidrag 

Vederlagspolitikken skal være udformet således, at den bidrager til selskabets 

»forretningsstrategi samt langsigtede interesser og bæredygtighed« samtidig med at den giver 

en forklaring på, hvorledes dette er tilfældet. Herudover specificeres det at vederlagspolitikken 

skal angive »klare, brede og varierede kriterier« for hvordan den variable del af vederlaget 

tildeles, samt hvilke finansielle og ikkefinansielle resultatkriterier der knytter sig til det variable 

vederlag. Der skal redegøres for, hvordan netop disse kriterier bidrager til selskabets 

langsigtede interesser og bæredygtighed. For aktiebaseret vederlæggelse skal der angives 

modningsperiode og efterfølgende bindingsperiode, hvis relevant. Der skal af 

vederlagspolitikken fremgå en forklaring vedrørende beslutningsprocessen omkring 

vederlagspolitikkens fastlæggelse, revisionen heraf samt gennemførelsen.  

Artikel 9a (7) – Offentliggørelse af vederlagspolitikken 
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Slutteligt skal Medlemsstaterne jf. art. 9a (7) sikre, at vederlagspolitikken samt resultatet af 

afstemningen herom offentliggøres hurtigst muligt.  

3.6.1.2 Art. 9b – indholdet af vederlagsrapporten samt retten til at stemme herom. 

Nærværende artikels indhold vedrører primært aflønningsrapporten, som selskaberne fremover 

skal udarbejdes. Det er almindeligt for danske børsnoterede selskaber at en del af årsrapporten 

er dedikeret til at beskrive ledelsens vederlag. Hvor der er tildelt aktiebaseret løn, gælder en 

særlig rapporteringspligt jf. IFRS 2-standarderne, der beskriver de regnskabsmæssige 

fremgangsmåder der skal anvendes ved rapportering af aktiebaseret vederlag. Det er primært 

overholdelsen af IFRS 2-standarden der bevirker, at danske børsnoterede selskaber har et afsnit 

vedrørende den aktiebaserede vederlæggelse. Rapporteringen skærpes nu yderligere med 

vedtagelsen af ændringsdirektivet. I det følgende gennemgås indholdet af artiklen.  

Art. 9b (1) – Indholdet af vederlagsrapporten 

Selskaber skal offentliggøre en »klar og forståelig« vederlagsrapport, der giver et samlet billede 

af det vederlag det enkelte ledelsesmedlem har modtaget og/eller har til gode inden for det 

seneste regnskabsår. Art. 9b (1) opstiller en række væsentlige oplysninger, der alt efter det 

konkrete tilfælde, skal omfatte følgende oplysninger om vederlaget til det enkelte 

ledelsesmedlem (sammenfattet):  

a) Det samlede vederlag samt en fordeling af fast hhv. variabelt vederlag, samt hvorledes 

vederlaget afspejler vederlagspolitikken. 

b) En femårig udvikling i vederlaget, selskabets resultater samt udviklingen i vederlaget 

hos andre ansatte i selskabet, opstillet således at direkte sammenligning er mulig. 

c) Eventuelt vederlag modtaget fra selskaber der er en del af samme koncern. 

d) Antal tilbudte/tildelte aktieoptioner, kursen samt betingelser for udnyttelsen heraf. 

e) Om selskabet har anvendt muligheden for at tilbagekræve betaling af variabelt vederlag 

(udnyttelse af claw back-klausul) 

f) Eventuelle afvigelser i forhold til den generelle vederlagspolitik.  
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Aflønningsrapporten skal være tilgængelig på selskabets hjemmeside. Offentliggørelsen af 

vederlagsrapporten bør ikke stå i vejen for, at Medlemsstaterne også kan kræve, at selskaberne 

offentliggør vederlagsrapporten i forbindelse med deres governance-redegørelse, 

ledelsesberetning eller andet.178 Kommissionen understreger flere steder vigtigheden af, at der 

for aktionærer og potentielle investorer er åbenhed omkring aflønningen, så disse kan foretage 

en informeret beslutning. Det er derfor afgørende for denne informerede beslutning, at hvert 

element af samt den samlede løn, for hvert enkelt ledelsesmedlem, oplyses.179 Hvor det er 

relevant, skal aflønningsrapporten ydermere indeholde oplysninger om udbetalinger af børne – 

og/eller familieydelser.180 

Art. 9b (2)-(3) indeholder retningslinjer for anvendelse af ledelsesmedlemmernes 

personoplysninger. Disse vurderes ikke relevante for nærværende afhandling. 

Art. 9b (4) – Vejledende afstemning 

Artiklen hjemler retten for aktionærerne til en vejledende afstemning om vederlagsrapporten, 

hvorefter resultatet af afstemningen skal fremgå af den efterfølgende vederlagsrapport. 

Afstemningen om vederlagsrapporten er således ikke bindende, men bidrager til at aktionærerne 

får mulighed for at udtrykke deres holdning til aflønningen. 

Art 9b (5) – Offentliggørelse af vederlagsrapporten 

Selskaberne skal stille aflønningsrapporten gratis og offentligt til rådighed i en periode på 10 år. 

Medlemsstaterne skal sikre at det er ledelsesmedlemmerne der kollektivt har ansvar for at 

rapporten udarbejdes korrekt samt at og at misligholdelse heraf medfører ansvar overfor 

selskabet.  

3.7 Ændringen i art. 9 – Konsekvenser i praksis  

Oven på redegørelsen for det konkrete indhold af de nye bestemmelser i art. 9, vil fokus i det 

følgende være på, hvilke (hvis nogle) konsekvenser disse ændringer medfører for såvel dansk 

selskabsret som rent praktisk for virksomhederne i deres afrapportering. Taget SEL §§ 138-139, 

Anbefalingerne samt Børsens regler i betragtning, lader den danske lovgivning til på forhånd at 

                                                
178 Jf. præambel 32 til 2017/828/EU. 

179 Jf. præambel 33 og 34 til 2017/828/EU. 

180 Jf. præamel 36 til 2017/828/EU. 
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være godt rustet, og der kan heller ikke være tvivl om, at Danmark er et foregangsland på dette 

punkt. Alligevel kan det påvises, at lovgivningen ikke på nuværende tidspunkt lever op til de 

nye krav.   

 

 

Figur 1: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur er en illustration af, hvilke oplysninger der fremover skal fremgå for 

samtlige ledelsesmedlemmer.  

 

3.7.1 Vederlagsrapportens omfang 

Som nævnt i afsnit 3.7.1.2, bygger de vederlagsrapporter primært på de krav, der er stillet i 

medfør er IFRS 2-standarderne, men som det skal ses i det følgende, vil der være væsentligt 

større krav til mængden af informationer, der fremgår af vederlagsrapporten. For at illustrere 

forskellen, foretages en sammenligning af visse danske selskabers vederlagsrapporter, 

sammenlignet med tilsvarende selskaber i UK. Årsagen til at valget falder på UK er, at det 

britiske parlament i 2013 vedtog ændringer til den britiske Companies Act, med virkning fra 13. 

oktober 2013, hvorefter der var væsentligt øgede krav til selskabers rapportering i forhold til 

aflønning af ledelsen.181 De ændringer der fulgte ved reformen minder i deres ordlyd meget om 

dem, der følger med direktiv 2017/828 og det er derfor ikke udelukket, at EU har søgt 

                                                
181 Ændringerne gik under navnet UK Enterprise and Regulatory Reform Act og de relevante ændringer i den engelske selskabslov Companies Act fra 

2006 findes i sections 420-422A. De konkrete ændringsforslag fremgår af følgende link til det britiske parlaments hjemmeside: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/part/6/crossheading/payments-to-directors-of-quoted-companies/enacted  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/part/6/crossheading/payments-to-directors-of-quoted-companies/enacted
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inspiration i UK, da det oprindelige ændringsforslag blev fremlagt i 2014. I det følgende ser vi 

på hvilke konkrete ændringer, de nye krav kan føre til.  

 

3.7.1.1 AstraZeneca og Novo Nordisk 

Det er værd at belyse årsrapporterne for hhv. AstraZeneca og Novo Nordisk, der begge er store 

medicinalselskaber, der opererer på verdensplan. AstraZeneca afrapporterer i henhold til britisk 

lovgivning, mens Novo Nordisk afrapporterer i henhold til dansk lovgivning, og det ses, at der 

er stor forskel på hvor stor en del af årsrapporten der er dedikeret til at rapportere vederlag. I 

Novo Nordisk årsrapport fra 2016 fremgår de relevante oplysninger af siderne 50-54 samt 

siderne 90-93182, mens de hos AstraZeneca findes på siderne 103-132.183 Omfanget af siderne 

er i sig selv illustrerende for de højere krav der stilles.  

 

I AstraZenecas vederlagsrapport kan man indledningsvis læse overordnet om selskabets 

resultater (dem, der specifikt er forbundet til vederlag) samt hvilke udfald det medfører, for de 

vederlag, der afhang af resultaterne.184 Herudover fremgår et kort afsnit om graden af 

engagement fra aktionærerne, i forhold til afstemningen på forrige års (2015) vederlagsrapport, 

hvor det noteres, at der var 90 % opbakning herom. 185 Der fremgår ikke lignende oplysninger 

af Novo Nordisks rapport, da der på tidspunktet for udarbejdelsen ikke er var en pligt til at 

frembringe disse. Et sådan krav følger dog af art. 9b (4), jf. afsnit 3.7.1.1, hvorfor det kan 

forventes at Novo Nordisk i fremtiden vil udarbejde disse oplysninger.  

 

I UK er det blevet besluttet at anvende en single total figure, jf. nedenfor. 

                                                
182 Link til Novo Nordisks årsrapport for 2016: https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/AnnualReport/2016/PDF/Novo-Nordisk-

Annual-Report-2016.pdf  

183 Link til AstraZenecas årsrapport for 2016: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/Investor_Relations/Annual-report-

2016/AZ_AR2016_Full_Report.pdf  

184 AZ ÅR 2016, s. 104. 

185 Ibid. 

https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/AnnualReport/2016/PDF/Novo-Nordisk-Annual-Report-2016.pdf
https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/AnnualReport/2016/PDF/Novo-Nordisk-Annual-Report-2016.pdf
https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/Investor_Relations/Annual-report-2016/AZ_AR2016_Full_Report.pdf
https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/Investor_Relations/Annual-report-2016/AZ_AR2016_Full_Report.pdf
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Figur 2 - AstraZeneca: Vederlag for CEO og CFO 

 

Der er tale om ét tal, der viser nøjagtigt hvad CEO hhv. CFO har fået udbetalt for det 

pågældende år (13.389 og 4.450), og dermed indeholder dette tal ikke komponenter, der 

efterjusteres løbende, eftersom der er taget højde for alle berettigede udbetalinger. En detalje 

der er værd at bemærke er, at AstraZeneca oplyser to versioner af tallet for 2016, hhv. med og 

uden den løbende sign on bonus-direktørerne var berettiget til ved tiltræden.186 Samme 

oplysninger fremgår efterfølgende for den resterende direktion. Ser man på Novo Nordisks 

årsrapport, oplyses afgåede adm. Direktør Lars Rebiens samlede vederlag eksempelvis uden 

fratrædelsesgodtgørelse, hvilket kræver gennemlæsning af noterne for at identificere.187 Et 

selskab som Vestas, oplyser (endnu) blot et samlet beløb for direktionens vederlag, hvilket 

årsregnskabslovens § 98 b aktuelt hjemler muligheden for.188  

 

Under titlen Remuneration context viser AstraZeneca den procentvise udvikling i vederlaget for 

CEO’en hhv. resten af de ansatte. 

 

Figur 3 - AstraZeneca: Procentvis ændring i diverse vederlag 

 

Da der hidtil ikke har været et krav om dette i resten af EU, er der med god grund ikke sådan en 

tabel at finde i Novo Nordisks årsrapport, men jf. art. 9b (1), stk. 2, vil der fremover være krav 

                                                
186 Ibid. 

187 NN ÅR 2016, s. 53, note. 5.  

188 Vestas Årsrapport 2016: 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/meddelelser/2017/170208_03_selskabsmeddelelse.pdf  

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/meddelelser/2017/170208_03_selskabsmeddelelse.pdf
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om dette. Her må det bemærkes, at selv AstraZenecas tabel ikke ville leve op til de nye krav i 

direktivet.189 Som det fremgår af figur 1 i afsnit 3.8, skal en sådan tabel fremover indeholde den 

pågældende information for samtlige medlemmer af ledelsen, og jf. art. 9b (1), stk. 2, skal 

oplysningerne suppleres med en redegørelse for selskabets resultater, der muliggør 

sammenligning mellem informationerne. 

 

Fra side 121-132 i AstraZenecas årsrapport beskrives selve vederlagspolitikken. Også denne er 

væsentligt mere omfattende, end Novo Nordisks ditto, der heller ikke er en del af årsrapporten, 

da der ikke er krav herom (endnu). Novo Nordisks vederlagspolitik kan findes via selskabets 

hjemmeside190. Vederlagspolitikken er ikke omfattende og består af fem sider med reelt 

indhold; men under nuværende dansk lovgivning er der også blot tale om generelle 

retningslinjer, der primært beskriver de forskellige former for vederlag – ikke hvorledes 

vederlagspolitikken skal bidrage til at opfylde virksomhedens mål, strategier etc. AstraZeneca 

anvender en række forskellige incitamentsprogrammer, og beskriver for hver enkelt type hvilket 

formål det har og hvorledes det bidrager til strategien. 191 Eksempelvis beskriver 

AstraZeneca192, at den årlige bonus er til for at belønne kortsigtede, årligt målte resultater. 

Bonussen udbetales 2/3 kontant og 1/3 i aktier, der udskydes med tre år, hvor sidstnævnte 

aspekt begrundes med, at det styrker ensretningen af interesser mellem direktionen og 

aktionærerne. Det beskrives, hvorledes selskabets resultater bedømmes via et scorecard og at 

målsætningerne specifikt er indrettet til at opnå videnskabelig, kommerciel og finansiel succes. 

Herudover beskrives de tilfælde, hvor selskabet kan kræve betaling helt eller delvist annulleret 

(clawback) i tilfælde af væsentlige ændringer af selskabets resultater eller ureglementeret 

adfærd. Herudover beskrives maximum opportunity, altså det maksimale bonussen kan udgøre. 

Samme beskrivelse følger for hhv. performance shares planen, restricted shares planen, share 

incentive planen mv. Novo Nordisk beskriver både deres short term plan (STIP) og long term 

plan (LTIP), men beskriver ikke yderligere, hvilke former  

 

Til sidst kan det fremhæves, at AstraZeneca fremstiller en fremadrettet visualisering af 

vederlagspolitikken for 2017 og hvilke scenarier der kan opstå, jf. nedenfor.  

                                                
189 På tidspunktet for direktivets implementering er UK (sandsynligvis) trådt ud af EU og reglerne påvirker derfor ikke britiske selskaber. 

190 Link til Novo Nordisks vederlagspolitik: https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/remuneration.html  

191 Se bilag 1 og 2 – AstraZenecas beskrivelse af deres Performance Share Plan alene er ligeså omfattende som hele Novo Nordisks retningslinjer for 

Long Term Incentives.  

192 AZ ÅR, s. 124.  

https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/remuneration.html
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Figur 4 - AstraZeneca: Scenarier for 2017 

 

Figuren illustrerer de mulige scenarier for CEO’ens hhv. CFO’ens løn i tilfælde manglende 

opfyldelse af selskabets mål, opfyldelse af de nøjagtige mål og et maksimum i tilfælde af, at 

alle mål overgås. Det er altså via vederlagspolitikken muligt på forhånd at se, hvad den 

maksimale udbetaling for det pågældende år kan blive.  

 

Det er ikke muligt at gennemgå alle aspekter af forskellene, så ovenfor er nogle af de 

væsentligste konsekvenser blevet fremhævet og der vel fremover unægtelig være mere for 

selskaberne at forholde sig til, når de skal udarbejde vederlagsrapporterne. I kapitel 5 belyses 

nogle af de omkostninger det vil påføre selskaberne at leve op til de nye krav.   

 

3.7.2 Konsekvenser for lovgiver 

Den hidtidige juridiske analyse har vist, at den relevante danske lovgivning ikke lever op til 

kravene i direktivet. En del af ånden i direktivet afspejles i anbefalingerne fra Komitéen, men 

en implementering af direktivet betyder, at de relevante bestemmelser fra direktivet skal 

inkorporeres i dansk lov.  

 

Ved direktivimplementering er der et vist råderum, eftersom lovgivningen skal indarbejdes i 

national ret, modsat en forordning, der er alment gældende fra et bestemt dato. Der er derfor 

også mulighed for, at loven indarbejdes på en måde, så den passer ind i en dansk kontekst. Der 

kan dog ikke være nogen tvivl om, at SEL § 139 på nuværende tidspunkt ikke rækker langt nok; 

hverken i selve lovbestemmelsen eller i lovbemærkningerne er der nok information til at 

selskaberne via overholdelse af lovgivningen kan tilfredsstille kravene i direktivet. SEL § 139 

dækker udelukkende generelle retningslinjer, der på ingen måde kan sidestilles med en 

vederlagspolitik, som defineret i direktivet. Art. 9a skal indarbejdes i SEL § 139, højst 

sandsynligt som sit eget stykke, eller også kan en SEL § 139 a. indføres. Ydermere vil en 
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sproglig tilpasning af bestemmelsen være passende, så ordene generelle retningslinjer ikke 

længere fremgår af bestemmelsen. Det bør dog være lovgivers prioritet at sikre at 

bestemmelserne er formuleret på en måde, så potentiel tvivl mindskes. 

 

Herudover er det sandsynligt, at ÅRL § 98 b også bliver omskrevet, særligt for den del der 

vedrører vederlagsrapporten. Da vederlagsrapporten sandsynligvis bliver en del af årsrapporten 

fremover, virker det naturligt at indarbejde art. 9b i ÅRL § 98 b, frem for i SEL.  

 

Til sidst kan det vurderes, om Anbefalingerne skal udfases (i hvert fald den del, der vedrører 

vederlag), eftersom hvad der har vært soft law i dansk ret fremover bliver til hard law. Det ville 

virke overflødigt, at selskaberne også skal tage stilling til Anbefalingerne og redegøre for deres 

ageren i forhold til dem, jf. ÅRL § 107b, når de ikke længere er aktuelle set i lyset af direktivet. 

Dog burde Komitéen fortsat sikre, at virksomheder kan hente vejledning til, hvordan de bør 

indrette deres vederlagspolitikker, evt. ved at opdatere vejledningen til SEL § 139. 

 

3.8 Delkonklusion 

Ovenpå den juridiske analyse kan det konkluderes, at den relevante danske lovgivning står over 

for en ændring frem mod juni 2019, hvor direktivet skal være implementeret. De nuværende 

krav afspejler ikke kompleksiteten af kravene i art. 9a og 9b i direktiv 2017/828/EU. I det 

følgende foretages en retsøkonomisk analyse af direktivet.  

4 Integreret del 

4.1 Indledning 

I de foregående to kapitler afhandlingen har vi belyst i) PA-teorien ii) hvilke iboende konflikter 

denne beskriver iii) hvorledes man har søgt at løse disse konflikter iv) mulige problemer med de 

anvendte løsninger samt v) reaktionen på problemerne med de hidtil anvendte løsninger. Som 

det er redegjort for i det juridiske afsnit, er løsningen indtil videre et forsøg, fra EU’s side, at 

regulere sig til større åbenhed omkring blandt andet ledelsens vederlag hos børsnoterede 

selskaber. I det følgende foretages en transaktionsomkostningsanalyse af blandt regulerings 

rolle specifikt i forhold til den i afhandlingen behandlede regulering samt alternativerne til 

regulering.  
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4.2 Transaktionsomkostningsteori 

Transaktionsomkostningsteorien er oftest associeret med Ronald Coase, der udviklede 

begyndelsen af begrebet transaktionsomkostninger i 1937 da han skrev The Nature of the Firm. 

I denne artikel søgte Coase at besvare, hvorfor virksomheder opstår, når nu den hidtidige 

opfattelse havde været, at det økonomiske system virker som det skal, gennem den velkendte 

prismekanisme.193 For Coase lå svaret primært i, at virksomheder opstår, for at mindske 

transaktionsomkostninger.  

 

En transaktion defineres generelt som en udveksling af varer og ydelser mellem to parter – 

oftest med en eller anden form for barriere imellem dem. Uden virksomheder og de fordele der 

følger med, ved at transaktioner foregår mellem virksomheder, ville markedet, firkantet sagt, 

kunne beskrives via følgende eksempel: A ønsker at sælge sin vare eller ydelse til B. De 

transaktionsomkostninger vi kan identificere herigennem, er som minimum følgende194:  

 

 Tiden og ressourcerne A anvender på at finde en handelspartner (information costs) 

 Forhandlinger vedrørende pris, betingelserne for transaktionen og lignende. 

(bargaining costs) 

 Tiden og ressourcerne anvendt på at sikre, at kontrakten overholdes eller at den part, 

der bryder kontrakten straffes (enforcement costs) 

Skulle personer, der ønsker at handle, gennemgå denne proces for hver eneste transaktion, ville 

det medføre enorme transaktionsomkostninger og et utal af kontrakter der skulle indgås hver 

gang. Coase illustrerer den basale pointe ved at nævne ansættelseskontrakter, hvorved » the 

factor, for a certain remuneration […], agrees to obey the directions of an entrepreneur within 

certain limits.«195 Dette betyder, at den, der lader sig underlægge et ansættelsesforhold, 

forpligter sig til at gøre som arbejdsgiveren ønsker af ham. Dette betyder rent praktisk, at 

parterne ikke behøver udarbejde en ny kontrakt, for hver ønsket handling. Det kan for god 

ordens skyld nævnes, at Coase ikke ignorerer alle andre grunde til at etablere virksomhed, 

såsom deling af risiko, stordriftsfordele mv., men at det ud fra hans teori er 

transaktionsomkostningerne der er den primære årsag til at virksomheder opstår. Oliver 

                                                
193 Coase (1937), s. 387.  

194 Eide & Stavang (2013), s. 129. 

195 Coase (1937), s. 391.  
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Williamson, hvis akademiske arbejde primært omfatter transaktionsomkostningsteori, beskriver 

Coases argument således: » […] But whereas others took the boundary of the firm as a 

parameter and examined the efficacy with which markets mediated exchange in intermediate 

and final goods markets, Coase held that the boundary of the firm was a decision variable for 

which an economic assessment was needed. What is it that determines when a firm decides to 

integrate and when instead to rely on the markets? (egen fremhævelse)«.196 

 

I 1960 udbyggede Coase sin teori da han skrev The Problem of Social Coast, hvori han 

fremfører det, der senere blev nævnt Coase-teoremet (primært af andre end Coase selv)197. 

Teoremet vedrører primært eksternaliteter, såvel positive som negative, og hvorledes det sikres, 

at markedet indfinder sig trods disse eksternaliteter. En eksternalitet opstår, hvor parter der ikke 

er en del af en transaktion eller et kontraktforhold, opnår en gevinst (positiv eksternalitet) eller 

et tab (negativ eksternalitet), som følge af handlinger der er foretaget under den pågældende 

transaktion198. Et eksempel herpå er finanskrisen i 2008; såvel akademikere som EU selv 

anerkender, at dårligt designede vederlagspakker til ledelsen medvirkede til at skabe en 

ugunstig risikovillighed blandt ledere.199 Krisen i sig selv, og de tab den medførte, var for 

mange mennesker en negativ eksternalitetet udspringende fra kontraktforhold/transaktioner, de 

ikke selv var parter i. Formålet med at regulere transaktioner/forhold af denne type er således at 

internalisere eksternaliteterne; at sørge for, at eksternaliteterne så vidt muligt kun gavner/skader 

dem, der er årsag til at de opstår. Coase postulerede, at så længe ejendomsrettigheder er 

defineret tydeligt og transaktionsomkostningerne er lave, vil markedet finde en efficient løsning 

på eksternalitetsproblematikken, via private forhandlinger. 

 

4.2.1 Videreudvikling af transaktionsomkostningsteorien 

Coases oprindelige teorier fremstår relativt simplificerede og er senere hen bygget videre på og 

udvidet til en lang række økonomiske aspekter, men grundlæggende kan de fleste relevante 

transaktionsomkostninger stadig rummes i de tre kategorier nævnt i afsnit 4.2. 

Forudsætningerne for Coase-teoremet er blevet kritiseret for at være for virkelighedsfjernt og 

                                                
196 Williamson (1981), s. 550.  

197 Eide & Stavang (2013), s. 137. 

198 Ibid, s. 505 

199 Se afsnit 2.4.1.5 



62 

»[…] nærmest en fiksjon […] på grensen av en ren tautologi.«200 Afhandlingen forholder sig 

ikke direkte til kritikken af antagelserne forbundet med teoremet, eftersom det tilsvarende er 

muligt at påpege mangler ved samtlige økonomiske teorier.  

 

For at tydeliggøre den bredere anvendelighed af begrebet transaktionsomkostninger, er 

begrebet således også blevet defineret som alle omkostninger der ikke findes i en Robinson 

Crusoe-økonomi.201 Det inkluderer alle tænkelige former for omkostninger, blandt andet 

forhandlingsomkostninger, omkostninger til lobbyisme, omkostninger forbundet med statsligt 

bureaukrati mv. Dette gør det derfor også muligt, at anvende teorien uden for konteksten af en 

transaktion i sig selv (udveksling af varer mod betaling) og i stedet ekstrapolere begrebet til at 

omfatte lovgivningsprocesser etc.  

 

4.3 Transaktionsomkostninger forbundet med aktionærrettighedsdirektivet 

I det følgende forsøges det at skabe et kort, pragmatisk overblik over de væsentligste 

transaktionsomkostninger forbundet med implementeringen af øgede krav til selskabers 

transparens oven på implementeringen af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Det er 

formålet at give et holistisk billede af hele processen omkring direktivet fra ide til 

implementering, herunder de relevante transaktionsomkostninger. Formålet med analysen straks 

herunder er at kunne vurdere proportionaliteten i direktivet, taget omkostningerne forbundet 

med direktivet, samt erfaring fra udlandet, i betragtning. Afsnit 4.3.1 indeholder en redegørelse 

af standardomkostningsmodellen, som er den officielle metode til vurdering af omkostningerne 

forbundet med lovgivning der pålægger selskaber informationsforpligtelser. Afsnit 4.3.2 

indeholder et eksempel på anvendelsen af modellen, afsnit 4.3.3 beskriver nogle væsentligste 

mangler ved modellen, mens afsnit 4.3.4 søger at optimere modellen ved at inddrage 

transaktionsomkostningsteori samt PA-teori. 

 

4.3.1 Standardomkostningsmodellen (SCM)  

Som forklaret ovenfor straks ovenfor og som det redegøres for i afsnit 4.3.4.2, kan der være 

høje transaktionsomkostninger forbundet med at indføre ny regulering. Til brug for vurdering af 

omkostningerne forbundet hermed, særligt når en ny regulering medfører øge administrative 

                                                
200 Ibid, s. 138. 

201 Cheung (2005), s. 246. 
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byrder, anvender OECD og EU en standardomkostningsmodel (Standard Cost Model) 202. 

Formålet med analysen gennem modellen er at vurdere nettoomkostningen af lovgivningen, 

defineret som omkostningen reguleringen medfører, hvis den implementeres, minus de 

omkostninger som reguleringer eliminerer på EU – samt statsligt niveau.203  

 

Kommissionen definerer administrative omkostninger som omkostninger virksomheder, 

frivillige institutioner, offentlige myndigheder etc., må afholde som led i overholdelse af »legal 

obligations to provide information on their action […]«204. Der er altså specifikt tale om 

omkostninger forbundet med lovgivning, der kræver aflæggelse af information. Gentagende 

omkostninger som led i selskabernes overholdelse af loven, samt væsentlige 

engangsomkostninger tages ligeledes i betragtning. Modellen skelner således også mellem 

administrative byrder og business-as-usual-omkostninger, hvor sidstnævnte er omkostninger 

selskabet ville afholde uagtet den nye lov. Kommissionen argumenter for, at lovgivning der blot 

kodificerer eksisterende praksis er mindre bebyrdende end lovgivning der kræver udførelse af 

helt nye opgaver. 205  

 

SCM-modellen indeholder en relativt simpel formel til udregning af administrative 

omkostninger206. Modellen beskriver den administrative byrde 𝑩 ved at fremskaffe én 𝐼𝑂 

(information obligation):  

 

𝐵𝐼𝑂 = 𝑃 ∙ 𝑄 

 

I formlen er 𝑃 prisen, der udgøres af 𝑇 ∙ 𝑡, hvor 𝑇 er en ”tarif” (timepris) for en times arbejde 

ganget med antallet af timer 𝑡, det tager at frembringe den pågældende IO. Tariffen kan variere, 

                                                

202 På Komissionens hjemmeside kan findes ”THE STANDARD COST MODEL FOR ESTIMATING ADMINISTRATIVE COSTS”, et af redskaberne 

til implementering af Kommissionens Better Regulation-guide, der skal sikre maksimal nytte af EU-lovgivning til minimale omkostninger. Guiden findes 

via følgende link: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_53_en.htm#sdfootnote460sym. 

Det er værd at nævne, at modellen oprindeligt er udarbejdet i 2004 af et internationalt arbejdsudvalg fra de skandinaviske lande, Belgien, Holland og UK. 

Modellen er tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-DK-SE-NO-BE-

UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3. 

203 Kommissionen; The Standard Cost Model for Estimating Administrative Costs, afsnit 1  

204 Ibid, afsnit 2.1  

205 Ibid. 

206 Ibid, afsnit 2.2 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_53_en.htm#sdfootnote460sym
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3
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hvad enten der er tale om informationen afholdes internt i det forpligtede selskab eller ekstern 

konsultation anvendes. 𝑄 består af 𝑉 ∙ 𝑃𝐼𝑂 som er antallet af virksomheder der er omfattet af 

forpligtelsen til at frembringe informationen gange periodiciteten i frembringelsen af 

informationen.  

 

For at vurdere de administrative omkostninger forbundet med en potentiel ny lovgivning, er det 

nødvendigt at kende de enkelte faktorer i formlen. Der er, af praktiske årsager, tale om 

gennemsnitsværdier, baseret på følgende207: 

 

 Tariffen bestemmes via interviews med forskellige selskaber, hvor det er muligt at 

frembringe den pågældende IO internt. Virksomhederne oplyser, hvilke medarbejdere 

der normalt tager sig af denne form for administration, og herefter findes 

gennemsnitslønnen for den pågældende type medarbejder. Hvis der er tale om en 

ekstern tarif (opgaven løses ikke internt i selskabet), anvendes den kommercielle 

timesats for den form for administration. 

 Tiden bestemmes enten ved at de pågældende selskaber oplyser hvor lang tid det 

normalt tager at frembringe den pågældende IO eller ved stopur-metoden, hvor det 

fysisk måles hvor lang tid det tager, hvilket dog er ekstremt tidskrævende.  

 Antallet af selskaber der er underlagt loven skal enten fremgå af lovgivningen, af et 

statsligt register eller findes via undersøgelser. De to første metoder anbefales frem for 

den sidste.  

 For periodiciteten gælder det samme som for antallet af selskaber.  

Straks nedenfor anvendes formlen til at foretage en teoretisk udregning, til brug for senere 

diskussion.  

 

4.3.2 Anvendelse af SCM 

Ved at følge SCM-modellen, kan det groft estimeres, hvor store administrative omkostninger 

der vil være forbundet med at overholde de nye krav der stilles til selskabers vederlagsrapport. 

Som det er redegjort for i det juridiske afsnit, vil der være langt mere omfattende krav til 

rapporteringen af ledelsens løn. Følgende beregninger bygger (af praktiske årsager) på en række 

antagelser omkring de enkelte faktorer i formlen, såsom priser, tidsforbrug mv. 

                                                
207 SCM (2004), s. 23 
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Informationens 

art 

𝑃𝐼𝑂 𝑇 (DKK) 𝑡 (timer) 𝑃 (DKK) 𝑉 𝐴𝐼𝑂 

(DKK) 

Vederlagsrapport En gang 

årligt 

2000 50 100.000 14.500 1,45 

mia.  

Vederlagspolitik Mindst 

hvert 4. 

år 

2000 100  150.000 14.500 2,175 

mia. 

 

Figuren skal læses som følger: For den pågældende information, eksempelvis 

vederlagsrapporten208, gælder det, at denne information skal frembringes én gang om året, for 

ikke at bryde loven. For at levere den nødvendige information, anvendes ekstern konsultation i 

form af revision. Det antages (meget konservativt) at en revisors gennemsnitlige timepris er 

2.000 DKK i hele EU og at det tager 50 timer at udarbejde den gennemsnitlige 

vederlagsrapport. Dermed ses det, at 𝑃 som består af 𝑇 ∙ 𝑡 bliver 100.000 DKK. 𝑉 er antallet af 

selskaber der skal leve op til lovgivningen209. Da 14.500 selskaber skal leve op til denne 

lovgivning, kan det bestemmes, at de administrative omkostninger for at følge loven bliver: 

 

𝐴𝐼𝑂 = 𝑃 ∙ 𝑄 = (50 ∗ 2000) ∗ (1 ∗ 14.500) = 1.450.000.000 𝐷𝐾𝐾 

 

Samme udregning kan eksempelvis foretages for vederlagspolitikken, hvor det i stedet for 

konsultation fra en revisor, i mange tilfælde kræver konsultation fra advokater med speciale i 

ledelsesvederlag.  

 

Til sammenligning har den amerikanske Securities and Exchange Commission i 2015 vedtaget 

en række ændringer til den såkaldte Dodd-Frank Act; en af ændringerne implementerer en pay 

ratio rule.210 Reglen minder delvist om den nye regel i art. 9b (1), stk. 2, dog uden at der er tale 

om en procentvis udvikling i vederlaget, men et forhold mellem CEO’ens samlede vederlag og 

                                                
208 Eksemplet ser udelukkende på vederlagsrapporten, der oftest er en del af den samlede årsrapport.  

209 Tallet 14.500 er groft estimeret ud fra Euroinvestor, der lister 18.016 selskaber, hvis aktier er til handel på det europæiske marked. Antages det, at 20 

% af aktierne (3.603) er aktier i ens selskaber, dvs. A og B-aktier etc., estimeres det at der er 14.413 unikke aktier, som rundes op til 14.500. Over sigten 

kan findes via følgende link: http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/selskaber  

210 Den officielle pressemeddelelse fra SEC kan findes via følgende link: https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-160.html  

http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/selskaber
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-160.html
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det medianvederlaget blandt alle andre ansatte211. SEC selv estimerer, at 

implementeringsomkostningerne for selskaberne i 2018 (det første år, hvor reglen træder i 

kraft) løber op i 1,3 milliarder dollars og herefter løbende årlige omkostninger på 520 millioner 

dollars.212 Taget i betragtning, at de i direktivet indførte ændringer i udgangspunktet er mere 

omfattende, da informationspligten omfatter samtlige medlemmer af ledelsen, må der forventes 

omkostninger i milliardklassen.  

 

4.3.3 Mangler ved SCM-modellen 

Formålet med SCM-modellen er, som nævnt ovenfor, at fastlægge de administrative byrder det 

påfører selskaberne at leve op til ny lovgivning. Modellen lider dog af nogle mangler, som 

gennemgås straks nedenfor. Det skal dog bemærkes, at det er logisk at modellen er simplificeret 

så meget som muligt, for at udvide anvendeligheden af den, hvilket ofte er tilfældet for både 

teorier og modeller.  

 

SCM tager ikke højde for selskabernes efficiens, forstået således, at det ikke er lovgivers 

ansvar, hvorledes selskaberne mest efficient overholder loven. Derfor tages der ikke højde for 

selskaber, der anvender ressourcer på at omgå lovgivningen eller påvise, at lovgivningen ikke 

medfører forpligtelser for netop det pågældende selskab. Der refereres derfor til selskaber med 

normal efficiens.213 Dette medfører også, at en standardisering af resultater i en eller anden form 

finder sted. Det kan illustreres således: ved interviews vedrørende tidsforbruget for 

frembringelse af en bestemt information, rapporteres forskellige resultater. Én enkelt 

virksomhed forklarer, at det tager 15 minutter, en række andre virksomheder forklarer at det 

tager 30 minutter, mens en sidste virksomhed forklarer at det tager 60 minutter. Det første og 

sidste svar anses for afvigelser og udgår fra statistikken, uden stillingtagen til hvad årsagerne 

er214.  

 

Herudover antager SCM-modellen at alle selskaber overholder reglerne 100 %, hvilket, som 

nævnt tidligere, muligvis er nødvendigt for modellens anvendelighed, men en urealistisk 

                                                
211 Dodd-Frank Act, Section 953 (b)(1) 

212 https://www.wsj.com/articles/should-congress-rescind-the-pay-ratio-rule-1456715962  

213 SCM (2004), s. 20. 

214 Kommissionen; The Standard Cost Model for Estimating Administrative Costs, afsnit 3.9 

https://www.wsj.com/articles/should-congress-rescind-the-pay-ratio-rule-1456715962
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antagelse.215 Det er, som beskrevet tidligere, en grundlæggende antagelse at økonomiske 

aktører handler egennytteoptimerende og antagelsen strider derfor imod grundlæggende 

økonomiske antagelser. SCM-modellen tager derfor ikke højde for X-inefficiens, der er et 

udtryk for forskellen mellem virksomheders teoretisk antagne handlinger og deres observerede 

handlinger216.  

 

Da modellen ser på byrderne der påvirker selskaberne ex post, og ikke de samlede 

transaktionsomkostninger forbundet med ny lovgivning, er modellen ikke nødvendigvis 

optimalt indrettet til at vurdere, om lovgivningen er værd at indføre, ud fra en samfundsefficient 

betragtning. For at vurdere samfundsefficiensen, må der foretages en helhedsvurdering af 

lovforslaget.  

 

I det følgende behandles muligheden for at optimere modellen. 

 

4.3.4 SCM-modellen med transaktionsomkostninger 

I afsnit 2.2.3 er agency-problematikken beskrevet, som den fremstår mellem ledelsen og 

aktionærerne i et selskab. PA-forholdet kan også anvendes til at beskrive forholdet mellem 

lovgiver og de selskaber, til hvem lovgivningen adresseres. I dette forhold er det selskaberne 

der er agenten; selskaberne forventes at udføre en opgave (overholde lovkrav) på vegne af 

principalen (lovgiveren). Ved at anvende PA-teori som ramme, er det muligt identificere 

agency-costs i dette forhold også, jf. straks nedenfor.  

 

4.3.4.1 Overvågningsomkostninger 

Overvågningsomkostningerne afholdes af principalen, i dette tilfælde lovgiver. Udover de 

direkte overvågningsomkostninger der følger af at sikre, at selskaberne overholder 

lovgivningen, er der også væsentlige omkostninger forbundet med at muliggøre lovgivningen i 

første omgang. Der er her tale om summen af alle omkostninger forbundet med 

lovgivningsprocessen, hvilket er en omfattende proces, særligt hvor der er tale om EU-

lovgivning. Ændringsdirektivet, som tidligere omtalt, var undervejs i tre år fra det blev fremsat, 

mens selve ændringsforslaget kom i kølvandet på en række rapporter, anbefalinger og en 

                                                
215 Ibid, s. 17. 

216 Liebenstein (1966), s. 392 
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grønbog på området for corporate governance217. Der er således en lang række 

bureaukratiske/institutionelle omkostninger forbundet med lovgivningsprocessen, såvel på EU 

plan som ved national implementering, som ikke tages med i betragtning i SCM-modellen. 

 

4.3.4.2 Bonding costs 

Bonding costs afholdes af agenten, og i det konkrete tilfælde der behandles her, er der primært 

tale om omkostningerne forbundet med at overholde lovgivningen. Disse omtales i litteraturen 

som compliance cost218. Compliance costs kan være omfattende og komplicerede at 

identificere, samtidig med at de afhænger af hvilken type regulering der er tale om. Det er 

ovenfor diskuteret hvilke omkostninger det normalt medfører, når kravene til rapportering 

stiger. Da det oftest er ekstern konsultation der er nødvendig, eksempelvis i form af revision, er 

det firkantet sagt lettere at spore de direkte omkostninger forbundet med at levere den 

pågældende information. Der kan også være tilfælde hvor lovgivningen kræver, at selskabet 

indretter sig på en specifik måde eller foretager konkrete strukturelle ændringer, før det er 

muligt at frembringe den påkrævede information. Sådanne omkostninger kategoriseres også 

som bonding costs. Herudover er der omkostninger der er sværere at spore og dermed mere 

indirekte, såsom omkostninger der skyldes at dele af ledelsens fokus flyttes fra at drive 

virksomhed, til at tilfredsstille lovgiveren: »Management may become much more orented to 

satisfying the regulators than it is to developing its market, to achieving internal efficiency and 

to promoting innovation«.219 Selvom omkostninger som disse kan være svære at spore, er det 

nødvendigt at tage med i de overordnede betragtninger.  

 

4.3.4.3 Tilbageværende omkostninger 

Den kategori af omkostninger der er sværest at identificere, vil være de tilbageværende 

omkostninger (residual losses), der skyldes diskrepans mellem eksempelvis formålet med 

lovgivningen og dens effekt i praksis. Det er svært at forestille sig en situation, hvor en 

lovgivning medfører at selskaberne overholdes loven 100 % efter lovgivers ønske, eller hvor 

effekten af lovgivningen er præcis den, lovgiver har tiltænkt. Som nævnt i afsnit 4.3.3, bruger 

visse selskaber potentielt tid og ressourcer på at omgå lovgivning, hvilket medfører 

                                                
217 Kommissionen, En ramme for corporate governance i EU, 2011. Grønbogen kan tilgås via følgende link: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0164_/com_com(2011)0164_da.pdf  

218 Crew (1982), s. 179 

219 Ibid. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0164_/com_com(2011)0164_da.pdf
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omkostninger både i forsøget på at omgå lovgivningen, samt efterfølgende på den tvungne 

efterlevelse af lovgivningen. At denne kategori af omkostninger er den sværeste at identificere, 

betyder dog ingenlunde at der er tale om ubetydelige omkostninger.  

 

Ved at tage hensyn til et større spektrum af transaktionsomkostninger, ud fra en PA-teoretisk 

tilgang, har lovgiver mulighed for bedre at vurdere de samlede omkostninger forbundet med 

lovforslaget. Hvis det herudover er formålet med lovgivningen at øge den samlede 

samfundsvelfærd, kan det være fordelagtigt at vurdere lovforslaget ud fra de tre ovenstående 

kategorier. Grundet balanceforholdet mellem omkostningerne, der samlet bør reduceres, er det 

ikke tilstrækkeligt at muliggøre lempeligere bonding costs, hvis det medfører en tilsvarende 

forøgelse af overvågningsomkostningerne. I dette tilfælde er de samlede 

transaktionsomkostninger ikke faldet, hvorfor velfærden ikke nødvendigvis stiger heller.  

 

4.4 Risiko for uhensigtsmæssige konsekvenser 

I det følgende belyses en række af de potentielt uhensigtsmæssige220 konsekvenser det vedtagne 

direktiv 2017/828 kan medføre. 

 

4.4.1 Pay ratcheting og øget kompleksitet  

Say on pay og øget transparens omkring ledelsesvederlag har til en vis grad eksisteret i mange 

år, både herhjemme og i udlandet. Som nævnt i afsnit 3.8.1 har UK indført tilsvarende regli 

2013, mens amerikanerne ved vedtagelsen af Sarbanes-Oxley Act også i omfattende grad øgede 

fokusset på selskabsretlig transparens. Amerikanerne indførte allerede i 1934, oven på 

depressionen, The Securities Exchange Act of 1934, hvis afsnit om executive compensation 

havde et formål om at »shame executives into accepting lower pay«221. Formålet med 

lovgivning der giver aktionærerne en vis kontrol over ledelsens vederlag er blandt andet at 

»tæmme« udviklingen, så vederlagene ikke eksploderer. Erfaringen viser dog, at det modsatte 

kan være tilfældet. Øget transparens fører til øget benchmarking med andre selskaber, også for 

direktøren, der kan sammenligne sin situation med sin konkurrents: 

»Executive A will see that the pay of Executive B at a competitor is higher than his own. 

Executive A is convinced that he is worth more than that “incompetent […] Similarly, executive 

                                                
220 Ved anvendelsen af termen »uhensigtsmæssige« i denne kontekst, skal der ikke tilknyttes nogen ladet værdi. Det er udelukkende et udtryk for, at de 

nævnte konsekvenser ikke var en del af hensigten med direktivet. 

221 Marino (2016), s. 1364 
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C will have a unique perk that Executive D’s compensation consultant spots in an SEC 

disclosure form. Executive D will then demand the same perk with some additional bell or 

whistle, which will then be copied and “improved” by others.«.222 

 

På trods af øget gennemsigtighed oven på skandalerne i starten af 00’erne, og på trods af et 

midlertidigt nedsving i direktørlønningerne som følge af samme skandaler, bevægede 

udviklingen sig hurtigt opad igen, og i 2005 var amerikanske direktørlønning 27 % højere end 

de var året før.223 Det samme lader til at være tilfældet i UK, der har set regulering af særligt 

vederlagsforhold i banksektoren, lede til et højere vederlagsniveau og mere komplekse 

kontrakter.224 Studier viser også, at der lader til at være en tendens mod, at selskaber gerne 

anvender benchmarking rettet mod højere betalte direktører, frem for direktører der leder 

tilsvarende selskaber: » We find that while industry and size are important in explaining the 

composition of these compensation peer groups, the level of compensation at potential peer 

companies also plays a significant role. Firms tend to choose highly paid peers to justify their 

high CEO compensation.(egen fremhævelse)«225 I en rapport fra Deloitte Danmark, udtrykkes 

en forventning til, at man kan se samme trend i Danmark, som følge af implementering af 

direktivet: »The requirement that executive remuneration is disclosed for each executive 

director […] has the potential effect of driving up executive pay further, as direct 

benchmarking will be more easily accessible.«226 

 

En sidste faktor der gør, at direktørlønninger i fremtiden kan stige, som indirekte konsekvens af 

højere gennemsigtighed, er anvendelsen af eksterne vederlagskonsulenter. Med højere krav til 

rapportering, samt øget fokus på transparens, vil virksomhederne i højere grad anvende ekstern 

konsultation til at designe deres vederlagsprogrammer for ledelsen, i håb om at overholde 

lovgivningen. En konsekvens af dette kan være, at vederlagsniveauet presses yderligere opad.227  

 

                                                
222 Markham (2007), s. 327 

223 Ibid, s. 328. 

224 Kleymenova & Tuna (2017), s. 47. 

225 Faulkender & Yang (2010), s. 269 

226 Deloitte DK rapport; Remuneration in Danish Large Cap companies: Benchmarking of remuneration of executive management and boards 2013-

2016, s. 8. Rapporten kan tilgås via følgende link: http://info.deloitte.dk/Ledelsesafloenning-i-large-cap-virksomheder.html  

227 Chu et. Al (2017) 

http://info.deloitte.dk/Ledelsesafloenning-i-large-cap-virksomheder.html
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4.4.2 Afsløring af selskabsspecifik viden 

Formålet med øget transparens generelt er at muliggøre bedre governance fra aktionærernes 

side. Ved strengere krav forbundet med eksempelvis vederlagspolitikken, er der en risiko for, at 

selskabsspecifik viden afsløre, herunder særligt målsætninger og strategier. Når det skal 

offentliggøres i vederlagspolitikken på forhånd, hvilke kriterier der skal være opfyldt, såvel 

finansielle som ikke-finansielle, før retten til bonusser, incitamentsvederlag og lignende 

udløses, er det også muligt for konkurrenter at spore, hvilke målsætninger selskabet har sat for 

den kommende periode.  

4.4.3 Direktørforrang eller aktionærforrang 

Et skisma der kan spores i litteraturen er debatten omkring, hvorvidt man bør tilgodese 

aktionærer i forhold til indflydelse eller lade bestyrelsen om det, da de på baggrund af deres 

kvalifikationer er udvalgt til at tjene aktionærerne. Tilhængere af at give aktionærerne større 

indflydelse kaldes shareholder primacists mens director primacists kategoriserer dem, der 

mener at bestyrelsen er bedre egnet til at tage beslutninger.228 Shareholder primacy synes at 

være det overvejende akademiske perspektiv, hvor hovedargumentet er, at det i sidste ende er 

aktionærerne der ejer selskabet, og derfor bør de have afgørende indflydelse på vigtige 

beslutninger.229 Størstedelen af nærværende afhandling beskriver netop shareholder primacy i 

sin helhed, hvorfor fokus her i stedet vendes mod director primacy.  

 

Et af hovedargumenterne for director primacy er, at for meget indflydelse hos aktionærerne 

forskyder en af grundpillerne ved det, der gør det offentligt handlede selskab muligt; 

centralisering af beslutningskompetence hos bestyrelsen.230 I det lange løb kan det derfor skade 

selskabet at overlade en for stor del af beslutningskompetencen til aktionærerne, særligt hvor 

der blandt aktionærerne eksisterer rational apathy, der er et udtryk for passivitet hos aktionærer 

der føler, at deres beslutning ikke får materiale betydning for afgørelsen af en afstemning.231 

Dette argument er dog overvejende anvendeligt i situationer, hvor ejerskab er meget spredt, 

men studier argumenterer også for, at selv de mest aktive institutionelle investorer anvender 

meget få ressourcer på aktionæraktivisme: »The overall level of shareholder activism is quite 

                                                
228 Marino (2016), s. 1375 

229 Bainbridge (2005), s. 2, fodnote 11.   

230 Marino (2016), s. 1375 

231 Bainbridge (2005), s. 28. 
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low. A few institutions spend a trivial amount of money on overt activism.«232 Problemet 

anerkendes dog også af EU, da en væsentlig del af formålet med ændringsdirektivet er at 

tilskynde større aktionærengagement, herunder blandt andet via krav om redegørelse for, 

hvordan de institutionelle investorer har anvendt deres stemmerettighed.  

 

Uforudsete konsekvenser som de ovenfor nævnte underminerer formålet med lovgivningen og 

skaber inefficiens samt højere residual losses, som nævnt i afsnit 4.3.4.3. 

 

4.5 At regulere eller ikke at regulere 

Indtil videre er det i kapitel 4 illustreret hvilke uforudsete omkostninger det kan medføre, når 

lovgiver vælger at regulere at område som det i afhandlingen omhandlende. Ud fra konteksten 

af PA-teori, har vi først belyst informationsomkostningerne samt bonding-omkostningerne 

forbundet med direktivet. Til at supplere teorien om bonding-omkostningerne, er der suppleret 

med en transaktionsomkostningsanalyse, ud fra den mere omfattende definition af 

transaktionsomkostninger, jf. afsnit 4.2.1. Disse omkostninger er af mere generel betragtning og 

afholdes af agenterne indbyrdes. De ville således også eksistere hvis det var en anden form for 

oplysningspligt selskaberne blev underlagt, ved implementering af direktivet. De 

tilbageværende omkostninger kan bæres såvel af agenterne, som af tredjemænd i form af de 

uventede (negative eksternaliteter) og de ovenover gennemgåede omkostninger 

(uhensigtsmæssige konsekvenser) er af mere specifik karakter, direkte forbundet med de 

konkrete krav i direktivet.  

 

Højere end forventet omkostninger er imidlertid ikke nødvendigvis ensbetydende med, at 

reguleringen ikke er værd at gennemføre. Dette afhænger af formålet med at regulere og 

hvilken samlet velfærdsforskydning den pågældende regulering medfører. I de følgende afsnit 

diskuteres begge aspekter. 

 

4.5.1 Teorier om økonomisk regulering 

I nærværende afsnit gennemgås nogle af de hyppigst anvendte teorier til forklaring af, hvorfor 

og hvornår stater regulerer økonmiske markeder eller bør regulere disse. Som det vil fremgå, er 

der tale om en række synspunkter, afspejlende forskellige diskurser, og det er således ikke 

                                                
232 Black (1998) 
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sådan, at der findes én teori, der kan forklare alt, eftersom de forskellige teorier indeholder 

forskellige aspekter, der kan overføres til forskellige situationer.  

 

Public interest theory – Teorien er ofte synonym med den engelske økonom Arthur C. Pigou, 

der i 1920 udgav bogen The Economics of Welfare233. Det overordnede postulat inden for 

teorien er, at regulering udbydes fordi offentligheden efterspørger den, som følge af ineffektive 

markeder – markedsfejl.234 En af grundantagelserne er således, at markeder er skrøbelige og 

som følge heraf har brug for jævnlig regulering, da de ikke ad sig selv kan producere efficiente 

løsninger på problemer. Selvom teorien tilskrives A.C Pigou, kan dens tendenser spores tilbage 

til de græske filosoffer.235 I det 18.-19. århundrede udvikledes i England, hvor laissez-fair-

kulturen var dominerende, på baggrund af moralske værdier, principper om en just price (fair 

priser) i forbindelse med regulering af monopoler: »Morality condemned economic gains when 

they were considered to be excessive, and the law punished those who dared engage in such 

lucrative business.«236 Staten antages at være en neutral mægler, der vurderer forholdet mellem 

sociale omkostningerne og social gevinst ved reguleringen ved reguleringen; formålet er at øge 

den samfundsmæssige velfærd.237 

 

Teorien er primært blevet kritiseret for slet ikke at være en teori, men rettere et synspunkt.238 

Richard Posner har kritiserer antagelsen om at markeder er skrøbelige samt at regulering stort 

set er omkostningsfri.239 Herudover fremhæver Posner, at der ikke var empirisk basis for 

teorien, da der eksempelvis eksisterer regulering af ikke-monopolistiske virksomheder, selvom 

formålet med regulering er at regulere monopolistisk virksomheder (fair price-argumentet): 

»Were this theory of regulation correct, we would find regulation imposed mainly in highly 

concentrated industries […] and in industries that generate substantial external costs or 

benefits. We do not. […] regulation is not positively correlated with the presence of external 

                                                
233 Boehm (2007), s. 1 

234 Posner (1974), s. 335. 

235 Hantke-Domas (2003), s. 166. 

236 Ibid, s. 168 

237 Boehm (2007), s. 1 

238 Posner (1974) 

239 Ibid, s. 336 
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economies or diseconomic[…]«240. Herudover er der omkostninger forbundet med såvel at 

indføre lovgivning, som at føre kontrol med den, som vi har behandlet tidligere.  

 

Public interest-teorien dækker over en række underteorier, der løbende er udviklet. Som det var 

tilfældet med transaktionsomkostningsteorien, er den løbende blevet udvidet og suppleret af 

diverse økonomiske analyser.241 Herunder hører også teorien om welfare eocnomics, der 

dækker over en disciplin der kan spores tilbage til Vilfried Pareto.242 Teorien deler mange 

aspekter med den generelle public interestteori, men tager herudover højde for en række 

faktorer, eksempelvis omkostninger, som den overordnede teori kritiseres for at mangle.  

 

 

Capture theory – Denne teori udtrykker det synspunkt, at reguleringen udbydes som følge af 

efterspørgsel fra visse bestemte grupper, der har en interesse i udfaldet af den endelige 

regulering.243 Modsat markedsfejl, er der her tale om en regeringsfejl, eftersom den regering 

(eller gren af regeringen) der er blevet til for at fremme offentlighedens interesse i stedet vælger 

at tilgodese kommercielle eller politiske interesser. Også denne teori kritiseres af Richard 

Posner, til og med i stærke vendinger: » [teorien] is put forward by Marxists and by Ralph 

Nader-type muckrackers [skandaleskribenter] in the follow syllogism. Big business – the 

capitalists – control the institutions of our society. Among those institutions is regulation. The 

capitalists must therefore control regulation. The syllogism is false.«244 Selvom teorien 

kritiseres af Posner, så er den ikke opstået på bar bund. George Stigler introducerede teorien i 

1971, under denne formulering, men princippet kan spores til Marx og Montesqiue.245 Stigler 

argumenterer for, at de traditionelle metoder til at opnå monopolistisk profit 

(produktdifferentiering, mv.) er mindre efficiente end at opnår de samme resultater via 

lovgivning der beskytter mod pres fra konkurrenter.246 Som et konkret eksempel kan det være i 

flyindustriens interesse at priserne er reguleret ovenfra, da de således ikke presses i bund af 

                                                
240 Ibid. 

241 Göran & Hägg (1997),  s. 339 

242 Ibid. 

243 Ibid, s. 342 ff.  

244 Posner (1974), s. 341 

245 Boehm (2007), s. 5 

246 Ibid. 
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konkurrence, hvilket netop skete, efter flyindustrien i USA blev dereguleret i 1978. Dette 

sparede forbrugerne mange penge, men har gjort profitabilitet sværere i flyindustrien siden.247 

 

Public choice – Ifølge public choice-teorien handler offentlige myndigheder efter samme 

principper som markeder og private aktører: egennytteoptimerende.248 Således argumenterer 

tilhængere af denne tankegang, at en lang række eksempler på regulering, frem for at være 

udtryk for public interest i højere grad var udtryk for politikere og lovgiveres egne interesser.249 

Dette betyder ikke nødvendigvis, at indførslen af reguleringen, ikke kan medføre velfærd for 

samfundet.250 

 

For at vurdere hvorvidt EU fremmer velfærden på samfundsplan, søger vi i det følgende at 

tillægge EU’s regulering én af ovenstående teorier, og derefter vurdere, hvorvidt det af EU 

vedtagne direktiv er fordelagtigt. 

 

4.5.2 EU – Public interest? 

Af de indledende præambler til TEU fremgår det, at Medlemsstaterne (repræsenteret ved deres 

overhoveder), er besluttet på: 

 

»at fremme økonomiske og sociale fremskridt for deres folk under hensyn til princippet om 

bæredygtig udvikling […] at […] styrke den europæiske identitet og uafhængighed, med det 

formål at fremme fred, sikkerhed og fremskridt i Europa […] at udbygge institutionernes 

demokratiske og effektive virkemåde yderligere […] (egen femhævelse)« 

 

Af art. 3 (1) TEU fremgår det, at »Unionens formål er at fremme freden, sine værdier og 

befolkningens velfærd (egen fremhævelse)«. Det er således ikke svært at identificere 

inspirationen fra Frankrigs nationalmotto »Frihed, lighed og broderskab«. EU som lovgivende 

institution afspejler bærer således præg af en velfærdteoretisk tilgang til økonomisk regulering, 

set ud fra følgende beskrivelse af tankegangen: 

 

                                                
247 Se evt. Dempsey, Paul S; The Financial Performance of the Airline Industry Post-Deregulation, Houston Law Review, 45 (2), 2008, 422-488. 

248 Hantke-Domas (2003), s. 175 

249 Göran & Hägg (1997),  s. 339 

250 Ibid.  
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»A popular and die-hard view that has accompanied the welfare economic approach is that the 

mix of social goals, such as social efficiency equality, and economic growth, are outlined via 

the political process, while the role of the economist is to supply the Government with policy 

instruments that in the most efficient way would realise agreed social goals.«251 

 

Herudover er det et kendetegn ved den velfærdsteoretiske tilgang, at en positiv analyse af 

retstilstanden fører til et sæt af normative anbefalinger.252 En normativ analyse af økonomien 

eller af retstilstanden beskriver, hvorledes »tingene er« mens en normativ analyse beskriver 

hvordan »tingene bær være«.253 Denne normative analyse er en tredelt på følgende måde254: 

 

 En positiv analyse af tilstandene der har ført til en/flere markedsfejl, herunder 

eksternaliteter, asymmetrisk information etc., der resulterer i velfærdstab 

 En positiv analyse af hvilke værktøjer lovgiver har til at rette op på markedsfejlen 

 En normativ vurdering af, at lovgiver bør intervenere og rette op på markedsfejlen, med 

de givne værktøjer.  

Overføres dette til den i afhandlingen relevante kontekst, kan direktiv 2017/828/EU anskues på 

følgende måde:  

 

 Kommissionen har foretaget en analyse og konkluderet, at corporate governance blandt 

børsnoterede selskaber på EU-plan er utilstrækkelig, blandt andet som følge af 

manglende aktionærengagement og gennemsigtighed, jf. afsnit 3.6.1. Herudover har 

»Interessenter og respondenter […] stort set alle givet udtryk for, at de kan tilslutte sig 

øget gennemsigtighed i forbindelse med aflønning af ledelsesmedlemmer […]«255, 

hvilket bekræfter offentlig interesse-aspektet.  

 EU har en række redskaber til rådighed, herunder grønbøger, hvidbøger, direktiver og 

forordninger. Udviklingen viser, at EU i første omgang anvendte mindre indgribende 

midler, som eksempelvis Grønbogen fra 2010, for til sidst at anvende et direktiv, som er 

mere fleksibelt end en forordning.  

                                                
251 Ibid. 

252 Ibid.  

253 Eide & Stavang (2008), s. 187 ff.  

254 Goran & Hägg (1997), note 5, s. 358. 

255 COM (2014) 213, s. 4.  
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 Formålet med EU, som nævnt ovenfor, samt institutionens opbygning og princippet om 

den tildelte kompetence er udtryk for en normativ vurdering om, at en række af de 

markedsfejl der måtte være, bedst kan rettes op på, på fælleskabsniveau. 

Et yderligere kendetegn ved den velfærdsøkonomiske tilgang er, at der i vurderingen af 

velfærden og fordelingen af goder (efficiensen) i praksis anvendes en cost/benefit-vurdering af 

en potentiel regulering.256 Som det er beskrevet i afsnit 4.3.1 er EU’s SCM-model udtryk for en 

sådan vurdering. Ekstrapoleres cost/benefit-vurderingen op på et samfundsplan, kan 

implementering af en regulering være enten Pareto-efficient eller Kaldor-Hicks-efficient.  

 

4.5.3 Pareto-efficins og Kaldor-Hicks-efficiens 

Begge efficiens-begrber har med alternativer at gøre. Når velfærden omfordeles, kan den 

efterfølgende tilstand således være en Pareto-forbedring/efficent i forhold til den oprindelig 

tilstand, eller den kan være Kaldor-Hicks-efficient.257 Begreberne er opkaldt efter hhv. Vilfredo 

Pareto og Nicholas Kaldor/John Hicks.258 Kriterierne for de pågældende efficienser kan 

formuleres således259:  

 

 Pareto-efficiens: Når tilstanden ikke kan forbedres, uden at mindst én agent stilles 

dårligere.  

 Kaldor Hicks-efficiens: Når de, der ved alternativ A frem for B, opnår en stor nok 

gevinst til at kunne kompensere dem, der taber; når vinderne vinder mere end taberne 

taber.  

Det er straks tydeligt, at Pareto-efficiens er (næsten) umuligt at anvende i praksis, i forhold til at 

føre politik. Der findes næsten ikke situationer, hvor absolut ingen stilles ringere. Set i forhold 

til implementering af direktiv 828/2017/EU, er Pareto-efficiens således udelukket allerede ved 

den konklusion at virksomhederne skal afholde bonding-omkostninger i forbindelse med at 

efterleve kravet, hvorved de stilles ringere.  

 

                                                
256 Goran & Hägg (1997), s. 399.  

257 Lorenzen et al. (2014), s. 28. 

258 Ibid, s. 29.  

259 Ibid, s. 28. 
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Kaldor-Hicks-kriteriet er til gengæld mere praktisk at anvende for økonomer og det er også det 

kriterie der i finder anvendelse inden for law and economics. 260 Kaldor-Hicks-kriteriet egner 

sig også bedst til en normativ, økonomisk vurdering af regulering, fordi »Kaldor-Hicks 

efficiency does not measure utility or happiness […] By measuring effects in dollars, it avoids 

the problems of other traditional welfare economics because it does not rest upon the 

implausible assumption that different indivuals utilites are measurable and comparable«.261  

 

Kaldor-Hicks-kriteriet kan således bruges til objektivt at vurdere, om en tilstand er mere 

efficient, ud fra rent økonomiske betragtninger. Omsættes dette til praksis, vil det således kunne 

udtrykkes, at hvis den gavn samfundet får fra implementering af direktiv 2017/828/EU, er 

højere end de omkostninger virksomhederne afholder, så er direktivet Kaldor-Hicks-efficient. 

Kriteriet afhænger i øvrigt ikke at, at vinderne rent faktisk kompenserer taberne; det skal blot 

teoretisk være muligt.262 

 

4.5.4 Er direktiv 828/2017/EU Kaldor-Hicks-efficient? 

Spørgsmålet er nu, hvorvidt omkostningerne forbundet med direktivet opvejes af den eventuelle 

gevinst ved direktivet. Vi har ovenfor redegjort for såvel de administrative byrder forbundet 

med direktivet, som nogle af de konsekvenser direktivet kan medføre, der ikke var en del af den 

oprindelige intention. Svaret på, om direktivet er økonomisk efficient, afhænger af hvad det 

endelige udfald kan siges at være. Som ovenfor behandlet, vil direktivet medføre større agency 

costs, som følge af hhv. overvågningsomkostninger, bonding-omkostninger og tilbageværende. 

Der er risiko for at omkostningerne er væsentlige, men hvis de, der ved direktivet vinder 

(samfundet), vinder mere end de, der taber (virksomhederne), taber, så vil direktivet være 

økonomisk efficient. Hvorvidt samfundet rent faktisk vinder, afhænger af, hvilken 

forventningsstandard EU har sat for direktivet og ikke mindst, hvilket reel effekt der kan 

forventes. 

 

Potentiel effekt: Balance i vederlagsniveau 

Hvis EU forventer, at direktivet vil betyde, at der »ro« på de hastigt stigende vederlag, som 

direktører opnår, er der i hvert fald en række argumenter for, at det modsatte vil være effekten, 

                                                
260 Stringham (2001), s. 41.  

261 Ibid, s. 42.  

262 Ibid, s. 44. 
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jf. de i afsnit 4.4 præsenterede effekter. Mere fokus på global bechmarking lader til at have 

effekten af, at beløbene presses yderligere i vejret. I USA har der været stigende krav til 

transparens, samt forsøg på direkte at regulere CEO’ens løn, siden depressionen i 1930’erne, 

men det har samlet set ingen indflydelse haft på størrelsen af vederlagene263. Hvis statistikken 

efter nogle år viser, at direktivet havde den forventede effekt, er det stadig ikke sikkert, at det 

beløb aktionærerne tjener via sparet vederlag til direktionen, kan opveje de samlede 

omkostninger forbundet med sikre balanceringen i første omgang. På denne baggrund vurderes 

direktivet ikke at være Kaldor-Hicks-efficient. 

 

Potentiel effekt: Større transparens leder til mere værdi for aktionærerne, aktuelle som 

potentielle 

Hvis det forventes at den større transparens samlet set vil føre til et mere informeret markeret 

og bedre investeringer, er der således også argumenter for, at aktionærer, historisk set, ikke er 

aktive nok i forhold til at anvende deres stemmer til at påvirke eksempelvis vederlagspakker. 

Dog er det en mulighed, at skærpede krav eksempelvis kan føre til at eksempelvis hele 

vederlagspolitikker forkastes af aktionærerne, på baggrund enkelte delkomponenter. I foråret 

2017 var der stor interesse omkring Carlsbergs generalforsamling, hvor ATP stemte nej til 

Carlsbergs foreslåede vederlagspolitik.264 Det lod især til at være det specifikke vederlag til 

Carlsbergs CEO, der fik ATP til at stemme nej, og dermed kan det udledes, at det godt kan have 

en effekt, at transparensen øges og de tilgængelige oplysninger bliver mere specifikke. 

Direktivet indeholder nye regler om institutionelle investorers pligt til følge eller forklare, 

hvorledes de har anvendt deres stemmerettigheder. Erfaring fra UK viser dog, at langt de fleste 

say on pay-afstemninger slår fejl, i den forstand at de bliver godkendt af generalforsamlingen 

og at der ved negative afstemninger ikke er bevis for, at praksis rent faktisk ændres som følge af 

en afstemning, hvor den blot er vejledende.265 Det er således endnu tvivlsomt, hvorvidt denne 

forventede effekt kan opnås. Hvis det er tilfældet, kan der være tale om at direktivet er Kaldor-

Hicks-efficient.  

Forventet effekt: Afværgelse af potentielle finanskriser 

En del af Kommissionens retorik, særligt i de forberedende dokumenter til direktivet, har givet 

indtryk af, at skrappere krav potentielt kan medvirke til at afværge nye finanskriser, som den vi 

                                                
263 Ser hertil generelt Markham (2007) for en historisk gennemgang af de væsentlige reguleringer i USA.  

264 Business.dk, 2017: http://www.business.dk/foedevarer/atp-i-aaben-strid-med-carlsbergs-bestyrelse-om-chefloenninger  

265 Conyon (2015), s. 8.  

http://www.business.dk/foedevarer/atp-i-aaben-strid-med-carlsbergs-bestyrelse-om-chefloenninger
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oplevede i slutningen af 2008. Hvis denne effekt er opnåelig, kan der ikke være tvivl om, at den 

samlede gevinst, set i forhold til omkostningerne, ville gøre direktivet Kaldor-Hicks-efficient. 

Det virker dog usandsynligt, at den større transparens skulle lede til dette. Der i årene efter 

finanskrisen foretaget grundigere regulering af de finansielle institutter, der i højere grad kan 

tilskrives skylden for finansen. Det er tvivlsom, hvorvidt der er nogle ikke-finansielle selskaber 

i Europa, der er store nok til at forårsage en ny finanskrise, som følge af dårlige 

incitamentsstrukturer. 

 

4.5.5 Alternativer og delkonklusion 

Selskaberne er i dag underlagt en række krav i forhold til vedtagelse samt rapportering af 

ledelsesvederlag, og det er ikke sikkert, at skærpelsen af disse får nogen nævneværdig effekt, på 

trods af, at der er tale om en sympatisk tankegang. Aktionærer har i dag adgang til 

informationer omkring, som minimum, ledelses samlede vederlag og via IFRS2-standarderne er 

der også en række krav til, hvordan værdien af visse incitamentsprogrammer opgøres. I kraft af 

det tidligere aktionærrettighedsdirektiv, er der intet til hinder for at aktionærer i europæiske 

selskaber kan få deres punkt på dagsordenen på generalforsamlingen – hvis en institutionel 

investor med væsentlig indflydelse derved ønsker at diskutere diverse forhold vedrørende 

vederlagspolitikken, er der mulighed for dette. Hvis én storinvestor gør opmærksom på et 

potentielt problem, så er der en sandsynlighed for at andre investorer også er opmærksomme.  

 

Der er ingen tvivl om, at incitamentsaflønning også kan lede til væsentlige risici og 

uhensigtsmæssige konsekvenser, som det også er diskuteret i den økonomiske del; men det 

kunne være i selskabernes interesse at styrke andre governance-mekanisker. Et eksempel herpå 

kunne være at styrke claw-back-klausuler i private kontrakter i forhold til såvel variabelt 

vederlag som eksempelvis fratrædelsesgodtgørelser eller generelt styrke ledelsens ansvar 

overfor selskabet.  

 

Et andet er alternativ er at lade markedet bestemme. Det er ofte observeret, at erhvervsskandaler 

fører til en skarp reaktion fra markedet, efterhånden som selskabers brands betyder mere og 

mere. Med et stigende antal institutionelle investorer, der har deres egne interesser at følge og 

som vejledes af såkaldte proxy advisors i forbindelse med stemmeafgivelse vedrørende 

vederlagspolitikker, er det ikke utænkeligt, at der komme flere episoder som Carlsberg/ATP-

episoden, selvom erfaring fra UK hidtil viser noget andet, hvilket i sig selv kan have samme 



81 

effekt som den tvungne offentliggørelse, der nu indføres via lovgivning. Den offentlige reaktion 

i Danmark, oven på Kåre Schultz’ fratræden som administrerende direktør for Lundbeck medio 

september 2017, har atter pustet til den offentlige debat og skabt spørgsmål om såvel niveauet 

af hans vederlag samt hans loyalitet og forpligtelse over for selskabet. Det er tvivlsomt, at der er 

noget lovgiver vil gøre i dette tilfælde, hvilket også ville være uhensigtsmæssigt, men det kan 

tænkes, at det evt. får indflydelse fremover, i forhold til andre direktørers 

kontraktforhandlinger.  

5 Konklusion og perspektivering 

I løbet ad de forrige tre kapitler, har vi søgt at besvare spørgsmålene omkring hvilke 

forklaringer der er at finde på den udvikling vi har set gennem de sidst årtier på området for 

ledelsesaflønning. Via PA-teori har vi illustreret, at der eksisterer en risiko for at teori og 

praksis ikke hænger sammen; en risiko der kan komme aktionærerne til skade i det lange løb. 

Via en gennemgang af retskilderne, såvel de danske som de europæiske, har vi analyseret 

konsekvenserne af implementeringen af direktiv 2017/828/EU i dansk ret, såvel for lovgiver 

som for selskaberne. Afslutningsvis har vi forsøgt at vurdere, via en 

transaktionsomkostningsanalyse og en efficiens-vurdering på baggrund heraf, om direktivet er 

en efficient løsning på problemerne.  

 

Afhandlingen har kun ridset overfladen i forholdet til at afdække problemet; det er således kun 

en del af de mange eksisterende problemstillinger, der er præsenteret her. Det akademiske felt 

inden for ledelsesvederlag og corporate governance er omfattende, og selvom det tilsvarende er 

et felt der researches i høj grad, er der stadig langt fra nogen endelig konklusion om, hvad der er 

den rigtige tilgang til tingene. Der er uden tvivl problemer forbundet med incitamentsaflønning, 

og de stigende vederlag på markedet for direktører giver ligeledes anledning til omfattende 

debat omkring retfærdighed og rimelighed. Men der er ikke et definitivt svar på, hvordan 

problemerne løses. 

 

Det er ikke umuligt, at EU-Kommissionen har ramt plet i udarbejdelsen af direktiv 

2017/828/EU, men som empirien ser ud på nuværende tidspunkt, lader det til at den ønskede 

effekt ikke kommer ad sig selv. Der skal i høj grad fokuseres på stærkere corporate governance 

som helhed, hvor rapportering af vederlag blot ét komponent. Det bliver interessant at se, hvilke 

erfaringer der kan drages om nogle årtier.  
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https://www.valueinvest.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiles%2FVIDK%2F

Medlemsblad_2015_2.pdf  

 

Well’s Fargo-sagen - 

https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https%3A//www.forbes.com/pictures/ejhj45f

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
https://hbr.org/2014/09/profits-without-prosperity
https://hbr.org/2011/10/ceos-must-understand-what-crea
http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html
https://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual09/sec2/c1.htm
http://breakingenergy.com/2013/12/04/why-isnt-exxonmobil-in-the-renewables-business/
http://breakingenergy.com/2013/12/04/why-isnt-exxonmobil-in-the-renewables-business/
https://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2016/05/25/the-worlds-largest-companies-2016/#26da910445a6
https://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2016/05/25/the-worlds-largest-companies-2016/#26da910445a6
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_53_en.htm#sdfootnote462sym
http://www.success.com/article/jack-welch-straight-from-the-gut
https://www.fda.gov/aboutfda/workingatfda/ethics/ucm079670.htm
http://finans.dk/erhverv/ECE9452676/dom-i-parkensag-torsdag-her-er-overblikket/?ctxref=ext
http://finans.dk/erhverv/ECE9452676/dom-i-parkensag-torsdag-her-er-overblikket/?ctxref=ext
https://www.valueinvest.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiles%2FVIDK%2FMedlemsblad_2015_2.pdf
https://www.valueinvest.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiles%2FVIDK%2FMedlemsblad_2015_2.pdf
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https%3A//www.forbes.com/pictures/ejhj45fjij/where-wells-went-wrong/&refURL=https%3A//www.google.dk/&referrer=https%3A//www.google.dk/
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Long-term incentive (LTI)

Performance Share Plan (PSP)

Purpose and link to strategy Operation and framework used to assess performance Maximum opportunity

The PSP is designed to 

align the variable pay of 

Executive Directors with 

the successful execution  

of the Company’s strategy. 

The PSP provides for the grant of awards over Ordinary Shares or ADSs.

Vesting is dependent on the achievement of stretching performance targets and 

continued employment, as further described in the Treatment of LTI and deferred  

bonus plan awards on cessation of employment section on page 131. 

Performance targets are set by the Committee at the beginning of the relevant 

performance period. They are closely aligned to the Company’s strategy and are 

designed to reward scientific, commercial and financial success. Performance is 

currently assessed against a combination of five measures: TSR; cash flow; reported 

EBITDA; sales of medicines in key therapy areas and territories; and innovation 

metrics. If the Committee was to propose any material changes to the PSP 

performance targets, it would consult major shareholders in advance.

When setting performance targets, the Committee allocates such weightings to  

the targets as it considers appropriate, taking into account strategic priorities.  

The intention of the Committee is to exercise appropriate judgement, in particular  

so that the experience of shareholders over time is taken into account.

Performance is assessed over the three-year period commencing on 1 January  

in the year of grant. Shares are then subject to a two-year holding period following  

the performance period, so full vesting takes place on the fifth anniversary of grant. 

During the holding period, no further performance measures apply.

Payout under the PSP can range from 0% to 100% of the original award. All PSP 

performance targets have a payout curve. Each payout curve is structured to suit the 

objective it is intended to measure and the relationship between threshold, target and 

out-performance is determined at grant.

Typically, 20% of the proportion of a PSP award linked to a performance target will 

vest on the achievement of threshold level of performance and 100% will vest if the 

target level of performance is achieved. For relative measures (such as relative TSR) 

the threshold level of performance associated with a target will be performance at or 

above median. The maximum level of performance will usually be set as achievement 

of performance at the upper quartile level. Where the performance target permits, 

there will be further vesting points between threshold and maximum vesting levels, 

with vesting typically taking place on a straight-line basis.

The Committee may (acting fairly and reasonably) adjust or waive a performance 

target if an event occurs that causes it to believe that the performance target is no 

longer appropriate.

On vesting, the cash value equivalent to the dividends that would have been paid  

on the vesting shares during the performance and holding periods will be paid  

to the Director.

For awards granted in 2015 and for subsequent years, the Committee has discretion: 

 > to reduce or cancel any portion of an unvested award in certain circumstances 

(malus), including (i) material restatement of the results of the Group, (ii) significant 

reputational damage to the Group, or (iii) serious misconduct by the individual 

 > for up to six years from the third anniversary of the date of grant, to claw-back from 

individuals some or all of the award in certain circumstances, including (i) material 

restatement of the results of the Group, (ii) significant reputational damage to the 

Group, or (iii) serious misconduct by the individual. However, in the case of (i) and (ii) 

the Committee may only exercise its discretion for up to two years from the third 

anniversary of the date of grant. 

The maximum market value of shares that may be 

awarded under the PSP in any year is equivalent to 

500% of the participant’s annual base salary at the 

date of grant.

125AstraZeneca Annual Report and Form 20-F Information 2016
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 2.4  Incentive programmes

1.  Short-term incentive programme (STIP)

 The STIP consists of a cash-based incentive which is linked to the achievement of a number of predefined func- 

tional and individual business targets for each member of Executive Management. The STIP for each participating 

member cannot exceed an amount equal to 12 months’ fixed base salary plus pension contribution per year. The 

Board of Directors determines at the beginning of each year the maximum STIP for each participating member for 

the given year. The calculation of the STIP – if any – for a year is typically based on the salary in December. The 

targets for the chief executive officer are fixed by the chairman of the Board of Directors while the targets for the 

executive vice presidents are fixed by the chief executive officer. The chairman of the Board evaluates the degree 

of target achievement for each member of Executive Management, and cash-based incentives – if any – for a par- 

ticular financial year are paid at the beginning of the subsequent financial year.

 STIP is subject to recovery or ‘claw-back’ by Novo Nordisk, provided the remuneration was paid on the basis of 

data which proved to be manifestly misstated due to wilful misconduct or gross negligence by the executive. Claw-

back in relation to the STIP is possible up to 12 months after the actual payment of the cash-based incentive.

2.  Long-term incentive programme (LTIP)

 Each year in January the Board of Directors decides whether or not to establish an LTIP for that calendar year.

 The LTIP is based on an annual calculation of economic value creation as compared to the budgeted performance 

for the year and on sales compared to the budgeted target for the year.

 Aligned with Novo Nordisk’s long-term financial targets, the calculation of economic value creation is based on 

reported operating profit after tax reduced by a weighted average cost of capital (WACC)-based return require- 

ment on average invested capital.

 A proportion of the calculated economic value creation is allocated to a pool for Executive Management and 

other members of the Senior Management Board. The Senior Management Board consists of all members of Ex-

ecutive Management and senior vice presidents.

 For members of Executive Management the pool operates with a yearly maximum allocation per participant equal 

to 12 months’ fixed base salary plus pension contribution. The Board of Directors determines at the beginning of 

each year the maximum allocation per participant for the given year. The pool may, subject to the Board of Direc-

tors’ assessment, be reduced in case of lower-than-planned performance on significant research and development 

projects and key sustainability projects. Targets for non-financial performance related to sustainability and research 

and development projects may include achievement of certain milestones within set dates.

 Once the pool has been approved by the Board of Directors, the total cash amount is converted into Novo Nordisk 

A/S B shares at market price. The market price is calculated as the average trading price for Novo Nordisk A/S B 

shares on Nasdaq Copenhagen in the open trading window following the release of financial results for the year 

prior to the relevant bonus year; ie in the open trading window immediately following the Board of Directors’ ap-

proval of the programme.

 

 The shares in the pool are allocated to the participants prorated according to their base salary as per 1 April in any 

given year.
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 The shares in the pool for a given year will be locked up for three years before it is transferred to the participants, 

including Executive Management. If a participant resigns during the lock-up period, his or her shares will be re-

moved from the pool.

 In the lock-up period the Board of Directors may remove shares from the pool in the event of lower-than-planned 

economic creation and/or sales during such lock-up period, eg if the economic profit or sales fall below a prede-

fined threshold.

 In the lock-up period the market value of the pool will change dependent upon the development in the Novo Nordisk 

B share price, aligning the interests of participants including Executive Management with those of shareholders.

 No dividends are paid on shares in the bonus pool in the lock-up period and the shares in the bonus pool are ad- 

ministered as part of Novo Nordisk’s holding of treasury shares.

 Novo Nordisk continuously covers its obligations under the LTIP through its holding of treasury shares.

 LTIP is subject to recovery or ‘claw-back’ by Novo Nordisk, provided the remuneration was paid on the basis of 

data which proved to be manifestly misstated due to wilful misconduct or gross negligence by a participant. Claw-

back in relation to the LTIP is possible up to 12 months after the release of the shares to the participants (ie four 

years after allocation).

2.5 Pension

 The pension contribution is up to 25% of the fixed base salary including bonus.

2.6  Other benefits

 Executives receive non-monetary benefits such as company cars, phones etc. Executives on international assignments 

may receive relocation benefits. Such benefits are approved by the Board by delegation of powers to the Remunera-

tion Committee. The Remuneration Committee informs the Board of the process and outcome. In addition, execu-

tives may participate in customary employee benefit programmes, eg employee share purchase programmes.

2.7  Termination of employment

 Novo Nordisk may terminate the employment of an executive by giving 12 months’ notice. Executives may termi- 

nate their employment by giving Novo Nordisk six months’ notice.

 

2.8  Severance payment

 In the event of termination – whether by Novo Nordisk or by the individual – due to a merger, acquisition or 

takeover of Novo Nordisk, executives are, in addition to the notice period, entitled to a severance payment of 24 

months’ fixed base salary plus pension contribution. In case of termination by Novo Nordisk for other reasons, the 

severance payment is three months’ fixed base salary plus pension contribution per year of employment as an 

executive and taking into account previous employment history; in no event, however, less than 12 or more than 

24 months’ fixed base salary plus pension contribution.

 With regard to severance payment, the employment contracts entered into before 2008 exceed the 24-month 

limit described above. The severance payment to individual executives under the contracts entered into before 

2008 will, however, not exceed 36 months’ fixed base salary plus pension contributions.


