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Abstract 
This thesis analyzes whether stock-options, warrants and other long-term-incentive programs are 

a useful tool for Danish companies to remunerate their employees instead of paying high salaries. 

 

We will analyze the employment and taxation related challenges that companies are facing when 

offering their employees stock options and warrants. Furthermore, we will discuss the impact of 

the new Danish Stock Option Act which took force on January 1st 2019. After a short comparison 

to foreign law we will discuss how the enforcement of the Shareholder Rights Directive will have 

an impact on the level of transparency for the companies. The last part of the legal analysis dis-

cusses how share reacquisitions is handled as this topic is a big part of the financial analysis.  

 

The thesis analyzes the motivational behavior and psychological aspect of how employees are 

thinking and want to be rewarded. Next, the financial analysis will discuss the accounting rules 

and how the liquidity and cash flows can be affected by offering stock-options and warrants.  

The accounting rules will include pricing methods of how to calculate the valuation of a stock-

option or warrant as we will go through the Black-Scholes formula, Minimum Value Approach 

and The Binomial Model to discuss the differences between the valuation methods. After this, we 

will discuss the principal-agent theory and how stock-options and warrants can affect the different 

parties by minimizing moral hazard challenges and optimizing decision-making abilities. These 

findings will bring us to the share reacquisitions part where we will discuss how this financial tool 

will help optimizing the capital structure of the company.  

 

The integrated analysis will discuss the most important factors when designing the most efficient 

incentive-program. This will be followed-up by some game theory where we have developed a 

simultaneous and sequential game trying to be able to predict the parties behavior in order to de-

termine the most efficient incentive-program.  

 

The legal and financial analysis will be used as the foundation to determine a legal change in the 

Danish Tax Assessment Act.   
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Kapitel 1 – Indledning 
Aktieløn har siden midten af 90’erne været anvendt i stigende grad af danske selskaber som en 

ordning, der tilbyder forskellige former for incitamentsprogrammer. Aflønning ved eksempelvis 

aktieoptioner, warrants, konvertible obligationer og fantomaktier er en fælles betegnelse for inci-

tamentsprogrammer, hvor størrelsen af medarbejderens løn er afhængig af selskabets værdiudvik-

ling. Der er typisk tre formål ved aktiebaserede incitamentsprogrammer; aktionærernes interesser, 

tiltrække og fastholde medarbejdere og regnskabsmæssige fordele.  

 

Ved at tildele aktieløn skaber selskaberne incitamenter for medarbejderne til at træffe beslutninger, 

der tilgodeser aktionærernes interesser. Man sikrer, at medarbejderne har samme incitament som 

ejerne således, at man undgår en potentiel interessekonflikt. Når beslutningskompetencen og ejen-

domsretten er adskilt opstår begrebet principal-agent problemet, hvor aktionærerne (principalen) 

tildeler beslutningskompetence til medarbejderen (agenten). Ved at aflønne med aktieløn skabes 

en vi-følelse hos medarbejderen, der kan bidrage til at minimere en interessekonflikt, der kan opstå 

såfremt medarbejderne handler opportunistisk ved at varetage egne interesser fremfor aktionæ-

rerne.  

 

Derudover er det en måde at fastholde og tiltrække medarbejdere. De fleste aktielønsordninger 

stiller krav om en bestemt tidsperiode før aktierne bliver optjent og udnyttet. Udvalgte aktieinstru-

menter kræver, at medarbejderne fortsat er ansat, før de kan udnytte deres udnyttelseskurs. Derfor 

forpligter medarbejderen sig til at dedikere og engagere sig maksimalt og virksomheden opnår 

derfor den højest mulige nytte fra medarbejderne.  

 

En tredje, vigtig årsag til at etablere aktieløn er, at selskabet kan udskyde likviditetsbelastningen i 

forbindelse med udbetalingen af løn. Udbetalingen af aktieløn foregår oftest, hvis aktiekursen sti-

ger over en periode, hvorfor likviditetsbelastningen bliver udskudt. Aflønningsformen bliver altså 

kun aktuelt såfremt virksomheden leverer positive resultater og aktiekursen en positiv udvikling. 
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1.1 Problemformulering 
Vi vil undersøge hvorledes er de gældende regler på retsområdet for incitamentsbaseret aflønning 

og hvorledes disse påvirker de økonomiske aktører på markedet? Hvilke teorier kan forklare de 

bagvedliggende tanker i forbindelse med incitamentsbaseret aflønning? Hvordan agerer parterne i 

givende situationer og hvilke faktorer gør sig gældende i forbindelse med design af incitaments-

programmer?  

 

Formålet med afhandlingen er at undersøge og besvare følgende: 

 

• Hvilke ansættelsesretlige og skattemæssigt aspekter kan gøre sig gældende ved tildeling 

af incitamentsbaseret aflønning?  

• Hvordan vil implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet påvirke kravene om trans-

parens hos selskaberne?  

• Hvilke økonomiske overvejelser skal der foretages i forbindelse med incitamentsbaseret 

aflønning? 

• Hvordan påvirker incitamentsbaseret aflønning P/A-forholdet og hvilken økonomisk ef-

fekt skaber tilbagekøbsprogrammer i samfundet?  

• Hvordan giver de nuværende regler anledning til retspolitiske tiltag, der kan være med-

virkende til at øge samfundsnytten?  

 

1.2 Synsvinkel 

Synsvinklen i kapitel 2 vil have et samfundsperspektiv, hvor der vil anskues både fra et medarbej-

dersperspektiv og virksomhedsperspektiv. De ansættelsesretlige aspekter for lovændringen af ak-

tieoptionsloven og de skattemæssige aspekter af ligningsloven vil betragtes fra et medarbejders-

perspektiv. Aspekterne vedrørende implementeringen af aktionærrettighedsdirektivets reger om 

vederlagspolitikken og vederlagsrapporten betragtes fra et virksomhedsperspektiv, da det er sel-

skabet, der bliver påvirket af implementeringen. Afhandlingens behandling af tilbagekøbspro-

grammer anskues ligeledes fra et virksomhedsperspektiv.  

 

Synsvinklen i kapitel 3 tager udgangspunkt i hvordan en række forhold gør sig gældende ved in-

citamentsprogrammer samt hvordan regnskabsmæssige elementer og tilbagekøbsprogrammer 
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påvirker selskabet i forbindelse med etableringen af det mest optimale incitamentsprogram. Der 

anskues derfor fra et virksomhedsperspektiv, som danner rammerne for kapitel 3, men der vil også 

blive diskuteret motivationsfaktorer fra et medarbejdersperspektiv og en analyse af principal-agent 

forholdet vil blive foretaget fra et samfundsperspektiv.  

 

Synsvinklen i kapitel 4 vil anskues fra et samfundsperspektiv, da den spilteoretiske analyse vil 

beregne den mest optimale nytte for både selskabet og medarbejderen. Den retspolitiske analyse 

vil ligeledes have fokus på, at skabe den mest optimale lovgivning, som skaber den højeste sam-

lede nytte for samfundet. 

 

1.3 Afgrænsning  

Afhandlingen vil primært beskæftige sig med børsnoterede selskaber, så anpartsselskaber er ikke 

blevet inddraget i den juridiske analyse, hvorfor der terminologisk anvendes begrebet ”aktier” og 

ikke ”kapitalandele”. Afhandlingen vil kort belyse nogle af forskellene fra private selskaber inklu-

sive starts-ups samt hvordan aktieløn spiller en rolle i Venture Capital industrien.  

 

1.3.1 Aktionærrettighedsdirektivet  

Afhandlingen vil herudover ikke behandle delene fra aktionærrettighedsdirektiver vedrørende 

facilitering af udøvelse af aktionærrettigheder, transaktioner mellem selskabet og dets nærtstå-

ende parter, politik for aktivt ejerskab for institutionelle investorer og kapitalforvaltere og rap-

portering om anvendelsen af adfærdskodeks for rådgivende stedfortrædere. Afhandlingen vil kun 

behandle delene vedrørende vederlagspolitik og vederlagsrapport.  

 

1.3.2 Regnskabsmæssige elementer 

Grundet afhandlingens begrænsede omfang er der ikke fundet plads til en dybdegående behand-

ling af teorien omkring kapitalstruktur de medførte problemstillinger. Effekter af udbytter vil 

heller ikke blive behandlet, hverken teoretisk eller empirisk.  

 

1.3.3 Tilbagekøb af aktier 

Der er ikke gået i dybden med finansielle og/eller strategiske begrundelser for at tilbagekøbe (og 

beholde) egne aktier - eksempelvis overtagelsesværn og som led i optionsordninger. Derudover 
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så vil der ikke blive foretaget analyse af tidligere tilbagekøbsprogrammer i erhvervslivet.  

 

1.3.4 Komparativ analyse  

Grundet kompleksiteten og udstrækningen af de amerikanske regler samt omfanget af opgaven, 

er komparative sammenligninger holdt på et absolut minimum.  

 

1.4 Struktur 

Afhandlingen er struktureret således, at afhandlingens kapitel 1 vil skabe et overblik over de an-

vendte metoder og teorier. Kapitlet vil ligeledes indeholde en indledning, problemformulering, 

afgræsning og synsvinkel. 

 

Der vil i kapitel 2 bevares problemformuleringens juridiske delspørgsmål. I den forbindelse vil 

gældende ret udledes ud fra et ansættelsesretligt og skattemæssigt aspekt. Herudover vil de imple-

menterede regler fra aktionærrettighedsdirektivet vedrørende vederlagspolitik og vederlagsrapport 

blive analyseret. Dernæst vil der kort blive analyseret de juridiske aspekter af tilbagekøbsprogram-

mer. 

 

I kapitel 3 vil vi besvare problemformuleringens økonomiske delspørgsmål. Der vil i denne for-

bindelse blive analyseret de økonomiske effekter af incitamentsbaseret aflønning. Dette kapitel vil 

gennemgå motivationsteori og de effekter, som kan motivere medarbejdere samt de regnskabs-

mæssige fordele for selskabet i forbindelse med incitamentsbaseret aflønning. Herudover vil der i 

dette kapitel blive foretaget en principal-agent analyse med henblik på at analysere de metoder 

selskaber kan benytte sig af i forbindelse med at mindske principal-agent problemet. Kapitel 3 vil 

herudover analysere de økonomiske aspekter for tilbagekøbsprogrammer samt de mest markant 

forskelle, med hensyn til tildeling af incitamentsbaseret aflønning, mellem private og børsnoterede 

selskaber.  

 

I kapitel 4 integreres de fundne resultater for de forrige analyser og der vil i denne forbindelse 

blive besvaret problemformuleringens integrerede delspørgsmål. Kapitel 4 vil indeholde en gen-

nemgang de af mest væsentlige faktorer som kan spille ind ved designet af incitamentsprogrammer 
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samt en spilteoretisk analyse. Herudover vil kapitel 4 ud fra de fundne resultater opstille et retspo-

litisk løsningsforslag med henblik på at skabe mere efficiens på området.  

 

Afhandlingens kapitel 5 vil indeholde konklusionen, hvori de fundne resultater vil blive sam-

menfattet og problemformuleringen vil blive besvaret.  

 

1.5 Metode 

1.5.1 Juridisk metode 

Ved anvendelse af juridisk metode bruges den retsdogmatiske metode1. Det er denne metode, som 

de danske domstole anvender på juridiske problemstillinger2. Formålet med den retsdogmatiske 

metode er at udlede gældende ret (de lege ferenda) ved at analysere, systematisere og beskrive 

retskilderne, som bliver anvendt i udledningen af den gældende ret3. For at være en retskilde, kræ-

ver det, at kilden har hjemmel i lov eller har retsvirkning4. Alf Ross har inddelt retskilderne fra 

den retsdogmatiske metode i følgende rækkefølge: Regulering, retspraksis, sædvane og forholdets 

natur5. Intuitionen bag rækkefølgen er, at ved udledningen af gældende ret tages der udgangspunkt 

i den mest konkrete retskilde, og herefter bevæger sig længere ned i rækkefølgen, hvis det viser at 

være nødvendigt ved udledningen af den gældende ret. Herudover er der ingen rangorden mellem 

retskilderne, hvilket vil sige, at forholdets natur, i konkrete tilfælde, vil kunne vægtes lige så højt 

som regulering. Formålet med rækkefølgen er, at alle retsudøvere vil udlede den samme retsfølge. 

Det øger retssikkerheden, herunder retssikkerhedsmomentet6.  

 

Regulering er den retskilde, som vil undersøges først, når man skal finde gældende ret for en pro-

blemstilling. Regulering er tilvejebragt med det formål, at påvirke afgørelser eller generelt ud-

trykke retten. Regulering består først og fremmest af Grundloven, som går forud for almindelig 

lov grundet lex superior princippet. Herudover består regulering også af den almindelige lovgiv-

ning som rammelove, administrative forskrifter i form af bekendtgørelser, som udstedes med 

                                                        
1 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 31 
2 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 35 
3 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 30 
4 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 27-29 
5 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 30 
6 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 34 
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hjemmel i blandt andet rammelove, og aftaleregulering i form af kontraktregulering inter partes, 

som blandt andet kan være når en medarbejder og et selskab forhandler en kontrakt.  

 

Retspraksis er domme fra retsinstanser, hvis afgørelse først og fremmest er bindende for sagens 

parter. Tidligere domme vil herefter går hen og få præcedensvirkning ved afgørelsen af senere 

domme inde for samme områder. Herudover kan afgørelser fra højere retsinstanser tillægges præ-

jukatværdi, hvis det findes, at sagens afgørelse har en vigtig retskildeværdi, som kan få betydning 

ved afgørelsen af senere domme.  

 

De for afhandlingen primære danske retskilde er ligningsloven med tilhørende lovbemærkninger7 

og aktieoptionsloven med tilhørende lovbemærkninger8. Herunder vil afhandlingen fokusere på 

implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet9 og dennes regler for vederlagspolitik og veder-

lagsrapport. Centralt for afhandlingen er herudover LL § 7 P, LL § 16 og LL § 28 om beskatning 

af medarbejderaktier, herunder med fokus på LL § 7 P, som fra medarbejderens perspektiv er den 

mest fordelagtige bestemmelse, når aktier skal beskattes.  

 

1.5.2 Økonomisk metode 

De anvendte teorier i afhandlingen kommer fra ny institutionel teori, som inddrager de institutio-

ner, det vil sige rammer, regler og kontrakter, som begrænser de økonomiske aktører i deres hand-

len. Forskellen mellem den klassiske økonomiske tilgang og den ny institutionelle tilgang er aktø-

rernes rationalitetsperspektiv. I den klassiske økonomiske teori er udgangspunktet, at de økonomi-

ske aktører agerer på baggrund af fuldkommen rationalitet modsat begrænset rationalitet (bounded 

rationalty)10. 

 

De økonomiske aktører er ligesom i klassisk økonomisk teori egennyttemaksimerende, men på 

grund af, at aktørerne ikke har fuldkommen information om sin egen eller andre aktørers handlen, 

så er aktøren ikke i stand til at handle fuldkommen rationelt. Denne situation har Herbert Simon 

                                                        
7 LBK nr. 66 af 22/01/2019 
8 LBK nr. 309 af 05/05/2004 
9 Direktiv 2017/828/EU 
10 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005) Handbook of New Institutional Economics - side 1 
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beskrevet som ”bounded rationality”. Denne teori bygger på, at økonomiske aktører tager beslut-

ninger ud fra tre bagvedliggende begrænsninger.  

1. Aktøren har begrænset, upålidelige informationer til rådighed om mulige alternativer og 

konsekvenserne af disse alternative. 

2. Menneskers sind har kun begrænset kapacitet til at evaluere and behandle de informatio-

ner, som man har til rådighed. 

3. Der er kun begrænset tid til rådighed, når en beslutning skal tages. 

 

Disse tre begrænsninger gør, at selv økonomiske aktører som har intentioner om at tage en ratio-

nel beslutning, vil komme til at tage en ”satisficing” beslutning, hvor aktøren nærmere bestemt 

maksimere frem for at optimere sin nytte.  

 

En stor del af den ny institutionelle metode bygger på principal-agent teori. Agentteorien bygger 

på de asymmetriske forhold, som der er mellem en principal og agent. Der vil i afhandlingen blive 

gennemgået to forskellige principal-agent forhold. Det første forhold er mellem direktionen (prin-

cipal) og medarbejderne i selskabet (agent) og det andet forhold er mellem aktionærerne (principal) 

og direktionen (agent), som kan have forskellige interesser i forbindelse med driften og den øko-

nomiske styring af selskabet. Der vil kunne opstå interessekonflikt mellem aktionærenerne og di-

rektionen, da aktionærerne oftest har foretaget langsigtede investeringer af deres midler i selskabet 

med forventning om et afkast. Direktionen kan derimod have interesse i, at ville optimere selska-

bets resultater på kortsigt af personlige incitamenter, hvis direktionen aflønnes med incitaments-

baseret aflønning. For disse betragtninger gælder det, at de (principalen og agenten) ofte er mod-

sætninger og det derfor ikke vil have den optimale effekt på selskabets samlede værditilvækst.  

 

Principalen vil være nødt til at forholde sig til problemer i forbindelse med moral hazard og asym-

metrisk information. Moral hazard er det forhold, at agenten foretager handlinger, som kan få ind-

flydelse på selskabets resultater, uden at ejerne selv kan iagttage disse handlinger. Dette kan inde-

bære, at agenten træffer beslutninger, som ikke er optimale for principalen. Asymmetrisk informa-

tion er når agenten og principalen ikke har den samme mængde information til rådighed. Dette kan 

for eksempel være omfanget af en arbejdsopgave, som agenten kan lade som om er større og mere 

omfattende end arbejdsopgaven rigtigt er.  
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1.5.2.1 Herzberg motivationsteori 

Herzberg’s motivationsteori er baseret på Frederick Herzberg (1923-2000), der var en ameri-

kansk psykolog og professor i organisationsteori. Han er blandt andet kendt for to-faktor teorien, 

som diskuterer diverse hygiejne- og motivationsfaktorer, der skaber enten tilfredshed eller util-

fredshed hos medarbejderen. Af hygiejnefaktorer kan eksempelvis nævnes løn, firmabil, arbejds-

forhold, jobsikkerhed og firmapolitiker. Disse faktorer er med til at vedligeholde tilfredsheden og 

kan demotivere medarbejderen hvis de ikke er tilstede. De faktorer, der skaber tilfredshed i job-

bet har potentiale til at motivere positivt. Det er mindre kvantitative faktorer såsom jobbets ind-

hold, præstationsmuligheder, ansvar og anerkendelse, der kategoriseres som motivationsfaktorer. 

Teorien er inspireret af Abraham Maslow (1908-1970), som var en russisk-amerikansk psykolog, 

der fremstillede menneskets behov i en tilfredshedspyramide. Herzberg videreudviklede 

Maslow’s teori om behov for jobtilfredshed, der dannede grundlag for villigheden til at præstere. 

Herzberg’s teori adskiller sig fra Maslow’s ved at kigge på de konkrete faktorer, der opfylder be-

hov, fremfor blot at se på hvilket behov, der bliver dækket.  

 

1.5.2.2 Vroom’s Forventningsteori  

Victor Vrooms (1932) forventningsteori bygger på, at menneskers adfærd styres af antagelser og 

personlige forventninger til fremtiden om, at der er en sammenhæng mellem mål og indsats. Mens 

Maslow og Herzberg fokuserede på forholdet mellem de interne behov og den indsats, der bliver 

udført for at tilfredsstille behovene, så adskiller Vroom sig ved at separere indsatsen, der stammer 

fra henholdsvis præstation, belønning og personlig værdi. Vroom’s tre-trins teori diskuterer hvor-

dan indsatsen kan føre den ønskede præstation, hvad belønningen er, når præstationen opnås og 

om belønningen er interessant. Teorien bygger på antagelsen, at mennesket vil vælge de handlin-

ger, der medfører de relevante resultater, og som giver de største belønninger. Formen lyder såle-

des, hvilket vil blive gennemgået I den økonomiske analyse: 𝐹 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼. Ovenstående skaber moti-

vationen for medarbejderen hvor F indeholder menneskets forventning til det ønskede resultat. V 

diskuterer den værdi mennesket tillægger resultat af succesen, mens Instrumentalisten (I) indehol-

der den personlige vurdering for mulige resultater såsom forfremmelse, bonus mv.  
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1.5.2.3 Porter og Lawlor  

På baggrund af Vrooms forventningsteori har Porter og Lawlor (P&L) udarbejdet en mere kon-

kret motivationsmodel, der giver et solidt bud på arbejdsmotivation, gennem en nuanceret forstå-

else af samspillet mellem indsats, præstation og belønning, med plads til individuelle forskelle, 

erfaringsdannelse og feedback.  

 

1.5.2.4 Black-Scholes-formlen 

Black-Scholes modellen er en økonomisk model, der blev udviklet af Fischer Black (cana-

disk/amerikansk forsker inden for finansiering og økonomi) og Myron Scholes (amerikansk øko-

nom). Udviklingen af modellen vandt dem Nobelprisen i økonomi og lagde grundstenene for den 

moderne derivatindustri. Modellen kan bruges til at værdiansætte priser for købs- og salgsoptio-

ner11.  

 

1.5.2.5 Minimum Value Approach 

Minimum Value Approach er en formel, der beregner værdien ved at udskyde betalingen af ak-

tien. Det er en enkelt udgave af Black-Scholes formlen, da den eksempelvis ikke tager højde for 

volatiliteten, som ofte er sværeste variabel at definere i forbindelse med Black-Scholes beregnin-

gen. Minimum Value Approach formlen er altså en værdiansættelsesmetode til aktiebaserede af-

lønningsinstrumenter for private selskaber.  

 

1.5.2.6 Binomialmodellen 

Prisfastsættelse i Binomialmodellen (en periode) kan anvendes i tilfælde, hvor det underliggende 

aktiv har en særlig simpel struktur i forbindelse med værdiansættelse af dagsværdien af aktieba-

serede aflønningsinstrumenter.  

 

1.5.2.7 Modigliani & Miller 

Merton H. Miller og Franco Modiglianis teorier om kapitalstruktur, som blev publiceret i en arti-

kel i 1958, står stadig som det største bidrag til teorien om kapitalstruktur. Nutidens lærebøger i 

Corporate Finance og størstedelen af den efterfølgende forskning tager udgangspunkt i M&M`s 

                                                        
11 Investeringsbloggen. URL: http://investeringsbloggen.dk/black-scholes-modellen/  
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teorier. Deres læresætning, der diskuterer hvordan faktorer såsom skatter, konkursomkostninger, 

agent-omkostninger, asymmetrisk information og et efficient marked kan afhænge af hvordan et 

firma er finansieret. Altså hvordan kapitalstrukturen forholder sig i selskabet. 

 

1.5.2.8 McNally’s model 

Idéen med modellen er simpel, da den drager paralleller til den nytte som tilbagekøb medfører 

for selskabets kontrollerende aktionærer. Forudsætninger er I) Aktionæren er risikoavers og II) 

Aktionæren beholder sine aktier i forbindelse med tilbagekøbet, således at vedkommendes ejer-

andel vokser. Modellen anfører, at selskabets kontrollerende aktionærer kan acceptere den øgede 

risiko såfremt selskabet har store forventninger til det fremtidige afkast. Det bygger videre på an-

tagelsen om, at selskaber med forventninger om et stort afkast, bør tilbagekøbe mere end selska-

ber, der forventer et lille afkast12.  

 

1.5.3 Integreret metode 

Der vil i den integreret analyse først foretages en spilteoretisk analyse, hvor der vil blive opstillet 

et simultant og sekventielt spil. Vi vil herefter komme med et retspolitisk løsningsforslag, som er 

opbygget ud fra de fundne resultater i den juridiske og økonomiske analyse samt ud fra en effici-

ensbetragtning.  

 

1.5.3.1 Efficiensbetragtning 

Ved at foretage en efficensbetragtning, så vurderes det om en retlig regulering øger eller reducerer 

velfærden eller nytten. Denne betragtning foretages ud fra princippet om Kaldor Hicks efficiens13. 

For Kaldor Hicks efficiens er det ved den tilstand, hvor den samlede nytte er størst for samfundet. 

Der vil i den integreret analyse fokuseres på Kaldor Hicks efficiens, da formålet med den integreret 

analyse er at finde det lovgivning, der skaber den største samlede nytte for medarbejderen og sel-

skabet, og dermed for samfundet. For at finde frem til den Kaldor Hicks efficente tilstand, så vil 

vi opstille en nytte tabel, hvor den optimale nytte for både medarbejderen og selskabet vil blive 

vurderet.  

                                                        
12 Clausen, Tommy (2009): Capitalisms compared 
13 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 32 
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1.6 Forkortelser  
Aktieoptionsloven (AOL) 

Aftaleloven (AFTL) 

Funktionærloven (FL) 

Selskabsloven (SEL) 

Statsskatteloven (SL) 

Ligningsloven (LL) 

Kildeskatteloven (KSL)  

Kursgevinstloven (KGL)  

Årsregnskabsloven (ÅRL) 

Kapitalmarkedsloven (KMSL)  
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Kapitel 2 – Juridisk analyse 
 
2.1 Indledning  

Der vil i den følgende juridiske analyse blive analyseret de ansættelsesretlige og skatteretlige 

aspekter med henblik på at diskutere de gældende regler for aktieløn, således at de mest hensigts-

mæssige incitamentsprogrammer senere hen kan vurderes ud fra et juridisk perspektiv.  

 

2.2 Aktieoptionsloven 

Aktieoptionsloven14 (AOL) blev ændret ved L 2018-12-18 nr. 1524 og trådte i kraft pr. 1/1 2019. 

Den blev indført som en reaktion på usikkerhed angående ansættelsesretlige behandling af købe- 

og tegningsrettigheder. Formålet var at klarlægge gældende retspraksis for brug af købe- og teg-

ningsrettigheder i ansættelsesforholdet. Den oprindelige lovs indførelse skabte splittede menin-

ger15, da arbejdsmarkedets parter havde forskellige syn på de beskyttelseshensyn, der definerede 

lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør. Lønmodtageren øn-

skede frit at kunne opsige ansættelsesforholdet og fortsat beholde de optjente købe- og tegnings-

rettigheder, mens arbejdsgiveren ønskede at anvende aktieaflønning som et redskab til fastholdelse 

af medarbejderen, hvorfor de mente at rettighederne burde frafalde, såfremt ansættelsesforholdet 

ophørte. AOL var løsningen på denne problemstilling, da den lagde vægt på hvordan ansættelses-

forholdet blev afsluttet i forhold til om lønmodtageren selv sagde op eller om arbejdsgiveren op-

hørte ansættelsesforholdet. Hertil blev begreberne ”Bad leaver” (AOL § 4) og ”Good leaver” 

(AOL § 5) indført. En lønmodtager blev defineret som ”bad leaver” såfremt vedkommende op-

sagde sit ansættelsesforhold, hvorefter lønmodtageren mistede sine eventuelle uudnyttede aktie-

optioner og/eller warrants. Såfremt lønmodtageren blev opsagt ville uudnyttede aktieoptioner 

og/eller warrants bibeholdes af lønmodtageren. Samme regler gælder såfremt lønmodtageren 

skulle gå på pension. AOL § 5 sikrede også, ved afskedigelse, at medarbejderen fik en forholds-

mæssig andel af fremtidige indtjening, som lønmodtageren var berettiget til. Andelen udgøres af 

aftaler og ordninger, der ikke kan beregnes ved hjælp af en matematisk formel. Derfor fandtes der 

ikke umiddelbart svar i lovteksten eller forarbejderne angående lønmodtagerens rettigheder i 

                                                        
14 Lov 2004-05-05 nr. 309 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold 
15 Juel Hansen (2005): Juridiske Monografer 
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forhold til en række tvivlsspørgsmål, som opstod baseret på de mangfoldige aftaler og ordninger16.  

 

2.2.1 Lovændring 

Grundet ovenstående problemstillinger sendte Beskæftigelsesministeriet den 27. juni 2018 et lov-

forslag om ændring af AOL i høring. Forslaget blev senere hen vedtaget den 6. december 201817 

med det formål at styrke arbejdsgivers mulighed for fastholdelse af medarbejdere og på den måde 

udvide rammerne for udformning af aftalerne. Den nye AOL gælder udelukkende aftaler om til-

deling efter 1. januar 201918.  

 

Ændringerne i den nye lov specificerer en ny bestemmelse om tilbagekøb af kapitalandele til mar-

kedspris samtidig med, at sondringen mellem ”good leavers” og ”bad leavers” ophæves. Kravet 

om at lønmodtageren skal stilles på en bestemt måde afhængig af fratrædelsesårsagen ophæves, 

hvilket giver anledning til at arbejdsgiver og lønmodtager aftaler, hvad der skal ske ved lønmod-

tagerens fratrædelse. Oprindeligt var idéen med indførelsen af AOL at skabe en ikke-reguleret 

retsstilling19 i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere – med ændringerne i AOL genopstår 

udfordringen med differentierede fratrædelsesregler, hvilket diskuterer mængden af aftalefrihed 

som selskaberne er efterladt med. Den lempede mængde regulering giver anledning til at aftale-

retten kommer til at spille en større rolle, da vilkårene ved lønmodtageres afskedigelse bliver aftalt 

ved forhandling. Der stilles derfor særligt spørgsmålstegn om hvorvidt lovændringen medfører en 

overtrædelse af Aftaleloven (AFTL) § 36, der lyder20:  

 

”En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid 

med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.” 

 

Ved aktier, der ikke er optaget på et reguleret marked, kan der aftales tilbagekøbsklausuler, men 

værdiansættelsen af disse er ikke reguleret af AOL. Disse aktier vil kunne ændres eller tilsidesæt-

tes, såfremt de anses for at være urimelige jf. AFTL § 3621. Dette vil medføre, at der i fremtiden 

                                                        
16 Juel Hansen (2005): Juridiske Monografer 
17 Folketinget. URL: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l10/index.htm  
18 Kromann Reumert (06.12.2018): Nyhedsbrev om ansætteles- og arbejdsret  
19 Horten. URL: http://horten.dk/Nyhedsliste/2018/December/Aendringer-af-aktieoptionsloven-vedtaget  
20 Lovbekendtgørelse (2016) nr. 193 om Aftaleloven  
21 Plesner (06.01.2019): Nye regler for aktieoptioner giver større aftalefrihed  
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vil blive skabt tvivl angående værdiansættelsen på de tilbagekøbsklausuler, som anvendes på ak-

tier, der ikke er optaget på et reguleret marked.  

 

Lovændringen giver yderligere anledning til overvejelserne af incitamentsprogrammer i forhold 

til udstedelse af medarbejderaktier. Dette skaber større aftalefrihed med henblik på uudnyttede 

aktieoptioner i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet, hvilket blandt andet medfører afta-

lefrihed til at ikke-vestede optioner bortfalder ved fratrædelsen uanset om der er tale om opsigelse 

eller afskedigelse22. Udover hvad der skal ske med ikke-vestede optioner, giver lovændringen også 

anledning til at der kan aftales kortere udnyttelsesperioder efter fratræden. Endvidere giver lovæn-

dringen anledning til at medarbejderen ikke skal modtage en andel af fremtidig indtjening selvom 

medarbejderen forlader selskabet som good-leaver23.  

 

Den øgede aftalefrihed for lønmodtagere, på baggrund af lovændringen, ændrer ikke ved de nu-

værende regler angående aftalefrihed i relation til tildeling af aktier til personer, der ikke er om-

fattet af funktionærloven § 1 litra a) til d)24. Tildelinger, som sker til såkaldte ”risikotagere”, ek-

sempelvis administrerende direktører, har tidligere været diskuteret. De nuværende regler giver 

anledning til mere aftalefrihed mellem selskabet og de administrerende direktører, hvilket under-

støtter udsagnet, at direktører oplever samme udfordringer som funktionærer i henhold til medar-

bejderaktier25. Dog er tildelinger til bestyrelsesmedlemmer, direktioner mm. underlagt visse be-

grænsninger i henhold til bindingsperioder, maksimal tildeling osv.26  

 

2.3 Aktieoptionslovens anvendelsesområde 

AOL § 1 består af følgende elementer, der nu vil blive analyseret: 

• Ordninger eller aftaler  

• Som led i ansættelsesforholdet 

• Købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter 

• På et senere tidspunkt 

                                                        
22 Plesner (06.12.2018). URL: https://www.plesner.com/insights/artikler/2018/12/nye-regler  
23 Lundgrens. URL: https://lundgrens.dk/ændringer-til-aktieoptionsloven-vedtaget  
24 Lovbekendtgørelse 2017-08-24 nr. 1002 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 
25 Plesner. URL: https://www.plesner.com/insights/artikler/2013/01/tilbagekøbsklausuler  
26 Langer, Morten (2012): Incentives og bonusordninger – side 115 
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2.3.1 Ordninger eller aftaler 

Loven finder anvendelse på ”ordninger eller aftaler, der giver lønmodtager ret til som led i an-

sættelsesforholdet at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et 

senere tidspunkt.” jf. AOL § 1. Sondringen mellem ordninger eller aftaler skal anses som et for-

søg fra lovgivers side, om at omhandle flest mulige ordninger. Lovens ordlyd fastsætter, at alle 

ordninger er omfattet af loven. Dette gælder uanset om der er indgået en individuel aftale eller 

om der er tale om ensidig ordning fastsat af selskabet.  

 

2.3.2 Som led i ansættelsesforholdet 

Ovenstående formulering giver naturligt mening, da AOL § 2 angiver, at loven finder anvendelse 

på lønmodtagere. Før betegnelsen ”lønmodtager” kan anvendes kræver det et ansættelsesfor-

hold27. Sætningen har dog yderligere betydning, da der foreligger en sondring af hvorvidt ordnin-

gen er etableret af medarbejderens egen arbejdsgiver eller om ordningen er etableret af et kon-

cernforbundet selskab. 

 

Ved det første tilfælde foreligger et kriterie om, at tildelingen sker ”som led i ansættelsesforholdet” 

hvorfor betingelsen naturligt er opfyldt. Ved det andet tilfælde, vil kriteriet typisk ligeledes være 

opfyldt, idet tildelingen sker grundet et etableret ansættelsesforhold. Medarbejderen kan tillige 

rette krav mod det koncernforbundne selskab uanset om firmaet har hovedsæde i Danmark eller 

udlandet. Dette kan dog medføre en række udfordringer for medarbejderen. Danmark har indgået 

en parallelaftale28 med EU, som medfører, at selvom Danmark delvist ikke er en del af rets sam-

arbejdet i EU29, så finder EU-Domsforordningen30 alligevel anvendelse i Danmark. Der er tre ar-

tikler i EU-Domsforordningen, der er særligt relevante for parter med bopæl inden for EU: 

• Artikel 33  

• Artikel 34 

• Artikel 38  

 

                                                        
27 Danske A-kasser. URL: https://www.danskeakasser.com/begrebsforklaringer/ansaettelsesforhold/  
28 EU-Tidende L 299 af 16. november 2005 samt EU-Tidende L 94 af 4. april 2007  
29 Folketinget – EU. URL:  https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold  
30 Forordning (EF) 44/2001 af 22. december 2000 (Bruxelles I-forordningen) 
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Artikel 33 bestemmer at retsafgørelser truffet i én medlemsstat, skal anerkendes i en anden med-

lemsstat uden, at der stilles krav om at særlige procedurer skal følges. Artikel 34 bestemmer dog 

at domstolen kan nægte, at anerkende afgørelsen såfremt den åbenlyst strider mod grundlæggende 

retsprincipper i det pågældende land. Artikel 38 bestemmer, at en dom kan fuldbyrdes i alle med-

lemsstater, såfremt dommen kan fuldbyrdes i domsafsigelseslandet og denne er erklæret for eksi-

gibel i fuldbyrdelseslandet. Kravet er, at der foreligger en traktatmæssig forpligtelse for det land, 

hvor dommen er afsagt, såfremt landet er medlem af EU eller har tiltrådt Lugano-Konventionen31. 

En anmodning herom kan fremsættes efter egne regler, hvorfor byretten træffer dom herom i Dan-

mark.  

 

Danmark har ikke tilsvarende aftaler med nogle lande uden for EU og spørgsmål om anerkendelse 

og fuldbyrdelse af domme bliver derfor afgjort efter de nationale regler i landet, hvor dommen 

søges anerkendt og fuldbyrdet.  

 

De ovenstående beskrevne udfordringer stiller ofte det spørgsmål, om medarbejderen kan rette 

krav mod arbejdsgiveren (hovedkoncernen) og ikke kun det koncernforbundne selskab, der har 

udstedt aktieoptionerne eller warrants. På trods af drøftelser til Aktieoptionsudvalgets betænk-

ningsmøde32 om hvorvidt hovedkoncernen hæfter for ordninger, som er forbundet med koncern-

forbundne selskaber, så tager loven ikke stilling til dette, da det rent selskabsretligt er grænser for, 

hvornår én juridisk enhed kan hæfte for en anden juridisk enhed jf. Selskabsloven § 133.  

 

På trods af de selskabsretlige begrænsninger, så tilsiger ansættelsesforholdets særlige karakter, at 

man oftere skal statuere identifikation mellem selvstændige og koncernforbundne selskaber. Dette 

skyldes, at medarbejderen på normalt vis vil modtage optionerne baseret på ydelsen for arbejdsgi-

veren. Samtidig er det arbejdsgiveren, der har instruktionsbeføjelsen og aflønner medarbejderen. 

På baggrund af dette har Beskæftigelsesministeriet anlagt bemærkningerne i loven, der siger at 

arbejdsgiveren kan være pligtsubjekt i relation til krav om optionsordning.  Dette blev stedfæstet 

i Højesteret den 23. november 2004 i sag 345/200334, hvor medarbejderen i Intel Denmark ApS 

                                                        
31 88/592/EØF: Konvention om Retternes Kompetence og om Fuldbyrdelse af Retsafgørelser  
32 Langer, Morten (2012): Incentives og bonusordninger – side 202  
33 Lovbekendtgørelse 2015-09-14 nr. 1089 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) 
34 Intel-sagen: U.2005.671H 
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havde modtaget aktieoptioner fra det amerikanske moderselskab. Højesteret kom dog frem til, at 

sagen kunne anlægges mod Intel Denmark ApS, da aktieoptionerne var optjent som en del af an-

sættelsesforholdet. Det blev senere hen bekræftet den 20. juni 200635, hvor Østre Landsret nåede 

frem til, at det var arbejdsgiveren, som modtog arbejdsydelsen, hvorfor de hæftede for vederlaget 

til medarbejderen, som inkluderede aktieoptionerne. Den danske filial hæftede derfor for medar-

bejderkravet om aktieoptionsordning, selvom det var etableret af det amerikanske moderselskab. 

Det skal her nævnes at Merck havde reklameret med ordningen ved ansættelse og senere forfrem-

met medarbejderen, samt at omkostningerne blev afholdt af den danske arbejdsgiver. Medarbej-

deren var altså ansat i driftsselskabet (den danske filial), mens bonusordningen var tilknyttet i et 

koncernforbundet selskab (det amerikanske moderselskab). Medarbejderen ønskede dog at drifts-

selskabet hæftede for bonusaftalen, da koncernselskabet var tomt udover forpligtelsen for at betale 

bonus. Dommen medgav, at der ikke kunne sondres mellem selskaberne, da aktieoptionerne for 

lønmodtageren havde fremstået som en del af hans samlede vederlag, og at den danske arbejdsgi-

verfilial, derfor var rette sagsøgte for medarbejderens krav.  

 

Der blev foretaget en identifikationsbetragtning af de to selskaber, hvor vurderingen om hvem, der 

blev holdt ansvarlig for udbetaling af løn til medarbejderen, spillede en rolle i forhold til udfaldet 

af sagen. Dette er en diskussionen om pligtsubjekt i trepartsforhold, hvor det danske arbejdsgiver-

selskab ydermere blev bedt om at afholde omkostningerne til aktieoptionsordningen. Hvis sagen 

skulle være undgået, burde det danske arbejdsgiverselskab have præciseret at arbejdsgiverselska-

bet ikke havde noget at gøre med aktieoptionstildelingen. Hæftelsesproblematikken kunne være 

undgået, såfremt det koncernforbundne selskab havde præciseret dette udtrykkeligt i aftalegrund-

laget. Formuleringen kunne have lydt således:  

 

”Bonusordningen er alene forpligtet af det koncernforbundne selskab, der er ansvarlig for opfyl-

delsen af aftalen med medarbejderen – arbejdsgiveren er ikke part i eller forpligtet efter aftalen.” 

Yderligere burde medarbejderen underskrive et dokument, der påviser at medarbejderen accepte-

rer det koncernforbundne selskab som værende den eneste aftalepart. Ligeledes bør arbejdsgiveren 

afholde sig fra at tage del i options- og warrantordningerne, hvilket medfører, at de ikke kan re-

klamere eller udtale sig om ordningen. Der skal altså være sammenhæng mellem aftalekomplekset 

                                                        
35 Merck-sagen: B-0071-03 
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og rolleindtagelsen i forbindelse med incitamentsprogrammet. Ovenstående ville formentlig undgå 

hæftelsen, men det vil stadig kræve en konkret vurdering af hvorvidt medarbejderen har en leder-

rolle og om der er tale om en standardaftale, der omfatter samtlige medarbejdere i selskabet.  

 

2.3.3 Købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter 

For at være omfattet af AOL, kræver det at, medarbejderen har opnået en rettighed til at købe el-

ler tegne aktier. Udover AOL, så omfatter FL § 17 a også en række goder hertil. Indenfor medar-

bejderaktier findes der en række finansielle instrumenter, som efter vurdering, kan falde inden 

for eller uden for loven36:  

• Warrants 

• Fantomaktieordninger  

• Restricted Stocks 

• Employee Stock Purchase Plans 

• Matching Shares 

• Shared Performance Stock Awards 

• Konvertible obligationer  

• Betingede ordninger  

 

2.3.3.1 Aktieoptioner og Warrants 

Ovenstående instrumenter giver medarbejderen ret til at købe eller tegne aktier eller anparter i et 

selskab, hvorfor ordningerne er omfattet af aktieoptionsloven. Der sondres ikke mellem de bliver 

tildelt gratis eller om medarbejderen skal betale vederlag for denne tildeling. I praksis vil medar-

bejderen ofte få tildelt nogle rettigheder gratis, hvorefter medarbejderen skal betale et aftalt be-

løb, såfremt retten udnyttes. Betalingstidspunktet forekommer samtidig med medarbejderen ud-

nytter købe- eller tegningsretten. Beløbet fastsættes til markedskursen og selvom ordningen ikke 

har økonomisk værdi for medarbejderen på tildelingstidspunktet, så er den stadig omfattet af lo-

ven. Nogle ordninger, giver medarbejderne ret til differenceafregning. Dette betyder, at medar-

bejderen ikke får den underliggende aktie, men alene et kontant beløb svarende til differencen 

mellem udnyttelseskursen og markedskursen på det pågældende tidspunkt. Der sondres ikke 

                                                        
36 Langer, Morten (2012): Incentives og bonusordninger – side 206-216 
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mellem om medarbejderen får aktien eller bliver aflønnet økonomisk ved differenceafregning i 

henhold til lovens anvendelighed.  

 

2.3.3.1.1 Sondring mellem købs- og tegningsretter af aktier 

En køberet medgiver retten til at købe et antal aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt 

tidspunkt – det er dog ikke en pligt. Det omhandler køb af eksisterende aktier, i modsætning til 

en tegningsret, der omhandler nyudstedte aktier. Udnyttelseskursen er den pris, medarbejderen 

skal betale for aktien.  

 

En tegningsret indeholder retten til at nytegne aktier til en på forhånd fastsat pris (udnyttelses-

kurs) på et fremtidigt tidspunkt. Tegningsretten kan kun udnyttes ved nyudstedte aktier, i mod-

sætning til køberetten, der giver ret til køb af eksisterende aktier. En tegningsret kaldes også for 

en warrant. Det er dog ikke en pligt at tegningsretten udnyttes37. 

 

2.3.3.2 Fantomaktieordninger 

Ovenstående bonusordning giver medarbejderen rettighed til et kontantbeløb svarende til forskel-

len mellem den fastsatte udnyttelseskurs og markedskursen på udnyttelsestidspunktet. Bonusord-

ninger reguleres for funktionærer af FL § 17 a, mens AFTL § 36 regulerer aftaler, som ikke kun 

gælder for funktionærer. Formålet med ordningen er at stille medarbejderen, som havde han væ-

ret omfattet af en aktieoptionsordning. Derfor kan det konkluderes, at denne bonusordning alene 

er baseret på baggrund af differenceafregning, som er beskrevet I ovenstående afsnit, hvorfor den 

falder uden for aktieoptionslovens anvendelsesområde. Der ligges vægt på ordet ’alene’ i oven-

stående sætning, da Østre Landsret tidligere er nået frem til, at en ordning med differenceafreg-

ning kan være omfattet af aktieoptionsloven, såfremt det primære formål er at give medarbejde-

ren aktier38.  

 

2.3.3.3 Restricted Stocks 

Denne ordning giver medarbejderen mulighed for at optjene betingende aktier. Punkt 5 i bemærk-

ningerne til loven angiver, at Restricted Stocks (RS) reguleres af loven såfremt ordningen 

                                                        
37 C.A.5.17.2.1 Hvad er købe- og tegningsretter til aktier? (SKAT). URL: https://skat.dk/skat  
38 Østre Landsret dom af 15. januar 2010 (sag B-1166-09)  
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indebærer retten til senere at erhverve aktier. Den almindelige RS-ordning, der ofte anvendes i 

amerikanske selskaber, er omfattet af AOL39. Ordlydsfortolkning spiller en vigtig rolle i denne 

sammenhæng. FL sondrer ikke mellem årsagen til medarbejderens fratræden, mens AOL indtil 

lovændringen har foretaget en “good-leaver” eller “bad-leaver” vurdering40. Ved anvendelse af FL 

vil medarbejderen i begge situationer være berettiget til alle eller en del af de RS.  

 

I forlængelse af diskussionen omkring pligtsubjekt i trepartsforhold er det værd at bemærke, at 

selskaberne ofte oplever uforståenhed hos det koncernforbundne selskab i udlandet. Dette skyldes, 

at det accepteres i mange lande, at en medarbejder, der fratræder, mister sine rettigheder efter en 

RS-ordning41.  

 

Udover den ”almindelige” RS-ordning anvendes ordninger med Restricted Stock Units (RSU) – 

disse kaldes også for Deferred Stocks (DS). Et RSU-program giver medarbejderen mulighed for 

at opnå en ret til betingede aktier efter en eller flere modningsperioder er udløbet. Kravet er at 

medarbejderen ansat på et fastsat tidspunkt. Ved denne type ordning vil medarbejderen oftest 

være forpligtet til at tilbagegive aktierne til selskabet uden vederlag. Skulle medarbejderen ikke 

opnå ejerskab til aktierne, vil ordningen oftest være omfattet af aktieoptionsloven.  

 

2.3.3.4 Employee Stock Purchase Plans (ESPP) 

Ved denne ordning, køber medarbejderen aktier hos selskabet eller det koncernforbundne sel-

skab. ESPP-ordninger indebærer, at medarbejderen sparer penge op, oftest over en 6-måneders 

periode, til at købe aktier for gennem et månedligt fradrag i lønnen. Efter denne 6-måneders peri-

ode kan medarbejderen udnytte aktiekøbet, ofte til en udnyttelseskurs under markedsprisen. Ord-

ningen kører oftest 2x gange om året. Skulle medarbejderen have startet opsparingsperioden, er 

vedkommende ikke forpligtet til at købe aktierne ved opsparingsperiodens udløb. Medarbejderen 

har, på ethvert tidspunkt, mulighed for at træde ud, hvorefter det opsparede beløb tilbagebetales. 

Ligeledes bliver det opsparede beløb tilbagebetalt, såfremt medarbejderen fratræder, da der oftest 

foreligger krav om, at medarbejderen stadig er ansat på tidspunktet for køb af aktierne ved ESPP-

                                                        
39 Lundgrens. URL: https://lundgrens.dk/nye-skattebegunstigede-regler-medarbejderaktieordninger  
40 Kammeradvokaten. URL: https://kammeradvokaten.dk/aendring-af-aktieoptionsloven-paa-vej  
41 Langer, Morten (2012): Incentives og bonusordninger – side 209  
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ordninger. Ordningen har samme formål som de andre aktieoptions og warrantordninger – nem-

lig at fastholde medarbejderen, ved at skabe en “vi-følelse42“ hos medarbejderen. På den måde 

sikrer selskabet, at medarbejderen arbejder optimalt og skaber resultater i selskabets interesser 

over en længere periode. Da der både foreligger en optjeningsperiode samt en modningsperiode 

inden aktierne bliver erhvervet, har selskabet mulighed for at fastholde og motivere medarbejde-

ren over en længere periode. Loven eller dennes bemærkninger tager ikke stilling til, om ESPP-

ordninger er omfattet at AOL, men næste afsnit vil analysere det sidste led i AOL § 1, hvorefter 

afhandlingen vil vurdere hvorvidt AOL regulerer ESPP-ordninger.  

 

2.3.3.5 Matching Shares 

Ved ovenstående ordning køber medarbejderen, med sine egne midler, aktier i selskabet til mar-

kedskursen. Herefter tildeler selskabet et tilsvarende antal aktier eller optioner basereret på en 

tidsbestemt modningsperiode. Disse tildeles oftest gratis til medarbejderen. Overdragelsen forud-

sætter, at medarbejderen er ansat på overdragelsestidspunktet og, at medarbejderen fortsat ejer de 

selv erhvervede aktier. Denne ordning, hvor medarbejderen først investerer for sine egne penge 

og derefter bliver belønnet med aktier eller optioner, fungerer som en form for incitamentsafløn-

ning. Det er vigtigt at notere, at medarbejderens erhvervelse af aktierne sker straks, da de ikke er 

betinget af en modningsperiode, hvorfor aktieoptionsloven ikke regulerer ordningen. Efter er-

hvervelsen af aktierne, opstår der en optjeningsperiode, hvorefter medarbejderen bliver tildelt 

samme mængde aktier, som vedkommende har købt for sine egne penge. Grundet optjeningsperi-

oden, hvor tildelingen sker efter en given periode, kan det vurderes, at ordningen opfylder aktie-

optionslovens betingelser og dermed er omfattet af loven.  

 

2.3.3.6 Shared Performance Stock Awards 

Ved Shared Performance Stock Awards (SPSA) får medarbejderen lovning på at modtage et an-

tal awards på et senere tidspunkt. Antallet af awards afhænger af selskabets performance i løbet 

af den aftalte periode. Medarbejderen vil løbende få oplyst et givent antal awards, som han kan 

forvente, men dette kan ikke fast besluttes før selskabets performance er vurderet. Når medarbej-

deren har fået tildelt et antal awards, vil der forekomme en modningsperiode, hvorefter 

                                                        
42 Banner-Voigt, Erik & Rasmussen, Søren (2009): Aktieløn - side 48 
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medarbejderen kan udnytte sine awards. Denne modningsperiode forløber sig typisk over en 3-

årig periode43 ligesom tilfældet er ved RSU’er. SPSA’er er ligeledes omfattet af AOL. Rent prak-

tisk fungerer SPSA-ordningen således, at en medarbejder eksempelvis gives 500 awards, såfremt 

selskabet opnår et resultat før primær drift (EBIT) på 20.000 indenfor 3 år. Såfremt selskabet kun 

opnår et EBIT på 10.000 vil medarbejderen få tildelt 250 awards. Modningsperioden fastsættes i 

overensstemmelse med ordningen, så hvis 500 awards har en modningsperiode på 3 år, så har 

250 en modningsperiode på 1,5 år. Ordningen kan indeholde en forholdsmæssig beregningsfor-

mel, men ovenstående eksempel er den mest anvendte. Efter modningsperioden kan medarbejde-

ren udnytte optionerne som det passer vedkommende.  

 

2.3.3.7 Konvertible obligationer 

Konvertible obligationer udstedes til medarbejdere, der har ydet et lån til selskabet, som derefter 

kan konvertere lånet til aktier i selskabet. Der findes følgende former for konvertible obligatio-

ner44: 

• Ansvarlig lånekapital 

• Udbyttegivende fordring 

• Rentebærende fordring 

 

Idéen med denne ordning er, at medarbejderen tildeler kapital til selskabet mod en rettighed til 

senere hen, at tegne aktier i selskabet for en kurs, der er fastsat på forhånd. Dette ses ofte i forbin-

delse med start-ups, da selskabet ofte oplever udfordringer med at fremskaffe kapital. Ordningen 

adskiller sig fra andre aktieoptioner og warrants, ved at medarbejderen køber warrants med sine 

egne midler. Beskatningen forekommer således i forbindelse med tildelingstidspunktet og baseres 

på en aftalt udnyttelseskurs. Grundet det faktum at ordningen giver medarbejderen ret til senere at 

købe eller tegne aktier, vil ordningen være omfattet af AOL.  

 

2.3.3.8 Betingede ordninger 

Baseret på ovenstående analyse kan det vurderes, at de fleste aktie- og optionsordninger indeholder 

forskellige betingelser, der giver ret til at købe eller tegne aktier. Aktie- og optionsordningerne 

                                                        
43 C.A.5.17.1 Tildeling af aktier omfattet af LL § 16 (SKAT). URL: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1949073  
44 Banner-Voigt, Erik og Rasmussen, Søren (2009): Aktieløn – side 167 
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fungerer som finansielle instrumenter, hvor retten til optioner eller antallet af optioner, der bliver 

tildelt, kan være omfattet af en række betingelser. Eksempelvis kan en aktieoptionsordning inde-

holde bestemmelser angående en specifik dato eller bestemt EBIT-niveau. Alternativt kan medar-

bejderens præstation i et pågældende år være afgørende for medarbejderens tildelte optioner. Der 

foreligger en række forskellige betingelser for medarbejderne, der deltager i ordningen. Her spiller 

branche, afdeling og Key Point Indicators (KPI’er) en stor rolle. Betingelserne for en salgsmedar-

bejder vil være anderledes i forhold til en medarbejder i R&D. Yderligere betingelser vil blive 

diskuteret i afsnittet om markante forskelle mellem børsnoterede og private selskaber.  

 

2.3.4 På et senere tidspunkt 

Den sidste del af AOL § 1, stk. 1 diskuterer hvordan medarbejderen igennem ordningen bliver 

berettiget til at købe aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Denne sætning betyder, at ordnin-

ger hvor medarbejderen erhverver aktierne med det samme, ikke er omfattet af loven. Dette er 

understreget i bemærkningerne til loven under punkt 5, som lyder således: 

 

”Loven omfatter derimod ikke de ordninger, hvor lønmodtageren umiddelbart tildeles eller er-

hverver aktier eller anparter uden at skulle afvente en modningsperiode, og således opnår ejerskab 

til aktierne eller anparterne, uanset om disse måtte være båndlagte eller ej. Det er afgørende, at 

der er tale om en købe- eller tegningsret, som kan udnyttes senere i tid.” 

 

Såfremt der ikke forløber en modningsperiode fra tildelingstidspunktet af købs- eller tegningsret-

ten vil ordningen ikke være omfattet af AOL, da den påkræver en vis periode fra tildelingstids-

punktet til opnåelse af ejerandelen i selskabet. På baggrund af dette kan det vurderes, at alminde-

lige aktiekøbsaftaler ikke er omfattet af loven. Hverken loven eller dennes bemærkninger beskriver 

de tidsmæssige krav til modningsperioden før ordningen omfattes af loven. Der vil derfor foretages 

en konkret vurdering af ordningen som helhed, hvilket også inkluderer forudsætningerne for mod-

ningsperioden. Selvom det må antages, at modningsperioden kan være relativt kort, vil det være i 

selskabets interesse at indgå en aftale om en forholdsvis lang modningsperiode. Dette sikrer at 

medarbejderen tænker langsigtet og ikke kun på den økonomiske performance for det næste kvar-

tal.  
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For at komme tilbage til ESPP-ordninger, kan det på baggrund af ovenstående analyse konklud res 

at ESPP-ordninger reguleres af AOL. Dette medfører en række betingelser for køb af aktierne. Om 

medarbejderne skal være ansat på tidspunktet for købet af aktier vil i nogle tilfælde være gyldig 

og i andre ugyldig. Opsiges medarbejderens uden at have misligholdt ansættelsesforholdet, vil 

medarbejderen have rettighed til at beholde de tildelte aktier, men vedkommende vil miste ret-

tigheden over ikke-udnyttede optioner. I forlængelse vil medarbejderen være berettiget til en for-

holdsmæssig andel af det optjente resultat. Skulle medarbejderen sige sin stilling op, uden at sel-

skabet har udøvet misligholdelse, så mister medarbejderen sine tildelte ikke-udnyttede købsoptio-

ner, ligesom vedkommende heller ikke har ret til en forholdsmæssig del af det optjente. 

 

2.4 Sammenligning med amerikanske aktieoptions- og warrantordninger 

I amerikanske selskaber består aktieoptions- og warrantordninger ofte af et internationalt program, 

som omfatter en stor mængde af medarbejdere i koncernen. Programmet forsøger at omfatte så 

mange som muligt og mængden af individuel tilpasning er derfor minimeret.  

 

Fantomaktieordninger (Stock Appreciation Rights) er en populær bonusordning blandt amerikan-

ske selskaber. Selvom medarbejderen ikke erhverver nogle aktier, så minder opbygningen af ord-

ningen om aktieoptionsordninger. Der skal fastsættes tildelingstidspunkter, modningsperioder, ud-

nyttelseskurser og -tidspunkter for udbetaling.  

 

Ved Restricted Stock (RS) ordninger sondres der i amerikanske selskaber mellem to former for 

optioner. Ved den almindelige RS-ordning opnår medarbejderen ejerskab med det samme betinget 

af, at medarbejderen er ansat i selskabet til et aftalt tidspunkt. Skulle medarbejderen fratræde, vil 

medarbejderen være forpligtet til at tilbagegive aktierne uden vederlag. Der vil også være mulig-

hed for, at medarbejderen skal tilbagesælge aktierne til en lavere kurs end markedskursen – lige-

som tilfældet med de fleste RSU-programmer45.  

 

I forlængelse af afsnittet ”på et senere tidspunkt” kan det konkluderes, at modningsperioden i de 

amerikanske programmer ofte er 1-3 år eller mere46. Medarbejderen vil her blive tildelt optioner 

                                                        
45 Langer, Morten (2012): Incentives og bonusordninger – side 209 
46 Langer, Morten (2012): Incentives og bonusordninger – side 223 
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eller warrants, som først bliver til ejerandel eksempelvis 3 år efter tildelingstidspunktet. Udnyttel-

sesperioden defineres som perioden fra frigivelse til udløbsdatoen på optionen. I Danmark udløber 

optionen ofte efter 5 år fra optjeningstidspunktet, svarende til 2-3 år efter de er frigivet47. I USA 

og UK udløber optionerne først efter 10 år, mens Belgien, Tyskland og Spanien typisk har en 

levetid på 5-10 år. Mange selskaber i USA har oplevet, at aktieoptionsprogrammer er kommet 

”out-of-the-money”48. Derfor er de overgået til løbende form for tildeling af optioner, for at sprede 

risikoen ved at have forskellige udnyttelseskurser.  

 

Efter at have analyseret de ansættelsesretlige aspekter og redegjort for de forskellige typer af inci-

tamentsprogrammer, vil afhandlingen i det følgende afsnit analysere de skatteretlige aspekter af 

aktieaflønning med det formål, at komme frem til det mest optimale incitamentsprogram ud fra et 

skatteretligt perspektiv. ESPP-ordningen er en egen-opsparing, hvor medarbejderen ikke direkte 

får tildelt aktier, Matching Shares kræver at der investeres med egne midler og konvertible obli-

gationer stiller krav om, at medarbejderen yder lån til selskabet. Fælles for ovenstående ordninger 

er, at der ikke er garanti for at medarbejderen har mulighed for at stille egne midler til rådighed og 

grundet risiko for manglende likviditet hos medarbejderen. Fantomaktier er mere en bonus-ord-

ning end en aktieoptionsordning, eftersom den almindelige udnyttelse af fantomaktier medgiver 

køberetter med differenceafregning. Eftersom medarbejderen aldrig kommer til at eje aktien vil 

vedkommende blot modtage en kontant værdi svarende til forskellen på udnyttelseskursen og mar-

kedskurs på udnyttelsestidspunktet. Selskabets formål med ordningen mindskes derved49. SPSA-

ordninger påkræver, at aktietildelingen er baseret på selskabets performance, hvorfor der er risiko 

for, at medarbejderen kan levere resultater over en længere periode, og stå til at modtage et højt 

antal awards, hvorefter der kan opstå finanskrise eller andre negative markedsforhold, som kan 

reducere selskabets performance og dermed fratage medarbejderens awards.  På baggrund af oven-

stående vurderes det, at der i forhold til beskatningen af medarbejderaktierne vil blive fokuseret 

på aktieoptioner og warrants, da disse aflønningsformer vurderes mest optimale at gå videre med.  

 

                                                        
47 Dansk Industri (2001): Aktiebaserede incitamentsprogrammer – side 61 
48 Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/o/outofthemoney.asp  
49 Juel Hansen (2005): Juridiske Monografer – side 62 



 

Page 31 of 101 
 

2.5 Beskatning af medarbejderaktier 
Det følger af Statsskatteloven50 (SL) § 4, at alt indkomst som udgangspunkt er skattepligtigt. 

Dette gælder for alle typer af indkomst, og det har derfor ikke betydning om indkomsten opgøres 

i penge eller naturalier samt om indkomsten er løbende indtægt eller engangsindtægt. Når medar-

bejderaktier skal beskattes efter dansk ret, så findes der i dansk lovgivning tre muligheder for be-

skatning hjemlet i Ligningsloven51 (LL), som er henholdsvis LL § 7 P, LL § 16 og LL § 2852. 

Der vil i det følgende afsnit kommenteres på hver af reglernes betingelser. 

 

2.5.1 Aktieoptioner med beskatning på retserhvervelsestidspunktet (LL § 16) 

Tildelingen af medarbejderaktier anses for værende løn, og derfor beskattes værdien af medarbej-

deraktierne som udgangspunkt som almindelig lønindkomst på retserhvervelsestidspunktet jf. SL 

§ 4, stk. 1, litra a, Ligningsloven (LL) § 16 stk. 1 og 3 og retserhvervelsesprincippet53. Herudover 

bliver lønindkomsten som udgangspunkt periodiseret på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 må-

neder efter retserhvervelsen54. Retserhvervelsesprincippet fastslår i denne forbindelse, at beskat-

ningen af indkomster skal ske på det tidspunkt, hvor den skattepligtige person opnår ret til formue-

godet55. Tidspunktet hvor medarbejderen erhverver ret til medarbejderaktierne er, når der er blevet 

indgået en gyldig bindende aftale, og derfor vil retserhvervelsestidspunktet foreligge på tidspunk-

tet, hvor aftalen underskrives af parterne. De omfattede personer af LL § 16 er alle medarbejdere 

i det udstedende selskab, herunder bestyrelsesmedlemmer i selskabet. De omfattede personer vil 

være skattepligtigt af markedsværdien af de tildelte medarbejderaktier på retserhvervelsestids-

punktet jf. LL § 16, stk. 3, og denne markedsværdi henføres til den personlige indkomst jf. PSL § 

3, stk. 1. Beskatningsværdien som henføres til den personlige indkomst, kan være op til 53%. Ved 

salg af aktierne beskattes avancen som aktieindkomst på enten 27% og 42% - afhængig af avancens 

størrelse. 

 

                                                        
50 Lov 1922-04-10 nr. 149 om indkomstskat til staten 
51 Lovbekendtgørelse 2019-01-22 nr. 66 om påligningen af indkomstskat til staten 
52 Munch, David (RR.7.201630) - side 1 
53 Den juridiske vejledning fra Skattestyrelsen 
54 Michelsen, Aage (2015) Lærebog om indkomstskat side 370 
55 Michelsen, Aage (2015) Lærebog om indkomstskat side 170-172 
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2.5.2 Warrants med beskatning på udnyttelsestidspunktet (LL § 28) 

Til forskel for beskatning efter LL § 16, så er det kun warrants, som kan være omfattet af LL § 28. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at LL § 28 udelukkende er en periodiseringsregel56. Selve hjemlen 

til at beskatte medarbejderen er efter LL § 16. Efter denne regel, så udskydes beskatningstidspunk-

tet for tildelingen af warrants fra retserhvervelsestidspunktet til udnyttelsestidspunktet57. Dette vil 

sikre, at medarbejderen har mulighed for at udnytte tildelte warrants i hele udnyttelsesperioden, 

og kan derfor udnytte de tildelte warrants på det tidspunkt, hvor udnyttelseskursen er lavere end 

aktiens markedskurs. Dog vil medarbejderen ved udnyttelse af warrants også blive beskattet af den 

avance som medarbejderen skulle have fået, når aktien herefter sælges. De omfattede personer af 

LL § 28 er ligesom ved LL § 16 alle medarbejdere i det udstedende selskab, herunder bestyrelses-

medlemmer i selskabet. Værdien af warrants opgøres, som beskrevet ovenfor, på udnyttelsestids-

punktet jf. LL § 28, stk. 1, pkt. 1 og opgøres som forskellen mellem aktiens markedsværdi på 

udnyttelsestidspunktet og udnyttelseskursen. Ligesom ved LL § 16 bliver værdien, som medarbej-

deren beskattet af henført til den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 1. til en beskatningsværdi 

op til 53%. Ved salg af warrants beskattes avancen ligesom aktieindkomst på enten 27% og 42%. 

 

2.5.3 Aktieoptioner med beskatning på salgstidspunkt (LL § 7 P) 

Til forskel for både LL § 16 og LL § 28, så foreligger beskatning efter LL § 7 P på salgstidspunktet 

af medarbejderaktierne. Eftersom medarbejderaktierne kun bliver beskattet på salgstidspunktet, så 

vil medarbejderen ikke blive beskattet ved tildelingen af medarbejderaktierne. I modsætning til LL 

§ 16 og LL § 28 så omfatter LL § 17 kun medarbejderne i det udstedende selskab, og dermed ikke 

bestyrelsesmedlemmer i selskabet. Der gælder dog visse betingelser, som skal være opfyldt før 

medarbejderaktierne kan omfattes af LL § 7 P. 

 

2.5.3.1 Betingelser for anvendelse af LL § 7 P 

Som nævnt i forrige afsnit, så gælder der nogle betingelser, som skal opfyldes før det er muligt at 

anvende beskatningsreglerne i LL § 7 P. Afhandlingen analyserer i det følgende afsnit de væ-

sentligste betingelser i denne forbindelse, set fra medarbejderens perspektiv. 

 

                                                        
56 Banner-Voigt, Erik og Rasmussen, Søren (2009) Aktieløn side 85 
57 Tabori Kraft, Richard, Østergaard, Jacob og Laursen, Pernille (SR.2016.328) - side 2 



 

Page 33 of 101 
 

2.5.3.1.1 Krav om aftale 

For at der kan ske beskatning efter LL §7 P er det først og fremmest et krav, at medarbejderen og 

selskabet på forhånd har aftalt, at aftalen skal være omfattet af LL § 7 P jf. LL § 7 P, stk. 2, nr. 1. 

Det er derfor et anliggende, som i praksis vil blive diskuteret ved indgåelse af aftale om aktieløn. 

Det fremgår herudover af lovforarbejderne, at det seneste tidspunkt for indgåelse af sådan en aftale 

skal indgås senest samtidig med tildelingen. Eftersom det er et emne, som i de fleste tilfælde vil 

blive forhandlet inden kontraktindgåelse, så vil forhandlingsstyrken, i størstedelen af tilfældene 

hvor medarbejdere ansættes som mellemledere eller derunder, ligge hos arbejdsgiveren. Dette vil 

ud fra medarbejderens perspektiv vanskeliggøre, at opnå den mest efficente aftale bliver indført i 

kontrakten, hvis det ikke kan lægges til grund, at denne samtidig er den mest efficente løsning for 

arbejdsgiveren.  

 

2.5.3.1.2 Typen af vederlag 

Aftalen skal herudover tydeligt anvise typen af vederlag. Det skal blandt andet fremgå, om ve-

derlaget er aktieoptioner eller warrants58. Herudover skal aftalen klart anvise i hvilket selskab ak-

tierne kan erhverves og hvilke vilkår der gælder for vederlaget. Der gælder dog ikke nogen form-

krav til udformningen af aftalen, hvilket fra et medarbejderperspektiv ikke altid være fordelag-

tigt. Det kan resultere i, at aftalen ikke bliver transparent nok for medarbejderen. Modsat burde 

dette ikke være en hindring, da en aftale om anvendelse af LL § 7 P burde være indgået i enighed 

blandt medarbejderen og selskabet. 

 

2.5.3.1.3 Værdien af vederlaget 

Et andet krav til anvendelsen af LL § 7 P er, at værdien af vederlaget ikke må overstige 10% af 

den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås jf. LL § 7 P, stk. 2, nr. 2. Hvis denne 

grænse overskrides vil konsekvensen være, at det kun er de tildelte aktier op til de 10% af årsløn-

nen, som vil blive omfattet af bestemmelsen og bliver beskattet med enten 27% eller 42%. De 

resterende aktier ud over de 10% vil blive omfattet af enten LL §§ 16 eller 28 og beskattet om 

personlig indkomst op til 53%. Det følger dog af pkt. 2 at hvis adgangen til at erhverve aktieopti-

oner og warrants er åben på lige vilkår for mindst 80% af en kreds af selskabets ansatte, så kan 

                                                        
58 Tabori Kraft, Richard, Østergaard, Jacob og Laursen, Pernille (SR.2016.328) - side 4 
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værdien af vederlaget udgøre op mod 20% af de ansattes årsløn, og ikke kun 10%. En væsentlig 

del af denne undtagelse er, at typen af medarbejderaktier skal være den samme for alle 80% af 

medarbejderne59. Dette vil sige, at selskabet ikke kan tilbyde en gruppe af medarbejdere inden for 

de 80% aktieoptioner og øvrige medarbejdere at erhverve warrants. Fra en medarbejders perspek-

tiv er det fordelagtigt, da medarbejderen derfor ikke behøver at spekulere i om medarbejderen 

stilles ligeså godt som de andre medarbejdere, da alle skal stilles efter samme vilkår. 

 

2.5.3.1.4 Krav om ansættelsesforholdet 

Den anden betingelse er, at der stilles krav om, at der foreligger et ansættelsesforhold mellem 

medarbejderen og selskabet jf. LL § 7 P, stk. 2, nr. 3. Dette vil sige, at vederlaget skal være givet 

for personligt arbejde i tjenesteforhold jf. Kildeskatteloven60 (KSL) § 43, stk. 1. Hvis medarbejde-

ren har modtaget vederlag uden for et ansættelsesforhold eller som bestyrelsesvederlag, så kan 

medarbejderordningen om aktieløn ikke omfattes af LL § 7 P. Herudover skal vederlaget være 

ydet af arbejdsgiveren eller et selskab, som er koncernforbundet med arbejdsgiveren. En eventuel 

koncernforbindelse skal foreligge fra aftaletidspunktet. Et koncernforbundet selskabet betyder, at 

selskaberne har samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på et senere tidspunkt rå-

der over mere end 50% af stemmerne eller aktiekapitalen jf. Kursgevinstloven61 (KGL) § 4, stk. 2.  

 

2.5.4 Vurdering af beskatningstidspunkt for LL §§ 16, 28 og 7 P 

Det er fælles for både LL §§ 16 og 28 er, at det ud fra medarbejderens perspektiv ikke altid er de 

mest gunstige regler for beskatning af medarbejderaktier. Dette skyldes, at beskatningstidspunktet 

foreligger på henholdsvis udnyttelsestidspunktet for LL § 28 og retserhvervelsestidspunktet for LL 

§ 16, hvor medarbejderen endnu ikke har modtaget likvide midler fra aktierne. Som beskrevet 

ovenfor, så gives der efter LL § 7 P mulighed for at udskyde beskatningstidspunktet af de tildelte 

medarbejderaktier, så beskatningstidspunktet i stedet er på tidspunktet, hvor aktierne sælges. Dette 

betyder, at medarbejderen først bliver beskattet på det tidspunkt, hvor medarbejderen har modtaget 

en eventuel gevinst af aktien62. Denne del af bestemmelsen, er fra medarbejderens perspektiv me-

get gunstig, da medarbejderen undgår at komme i likviditetsmæssige problemer, som følge af, at 

                                                        
59 Pkt. 2 og pkt. 3 er indsat ved L 2018 369 
60 Lovbekendtgørelse 2016-01-29 nr. 117 
61 Lovbekendtgørelse 2016-10-25 nr. 1283  
62 Tabori Kraft, Richard, Østergaard, Jacob og Laursen, Pernille (SR.2016.328) - side 3 
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en eventuel gevinst og beskatning ikke altid følges ad, som det nævnt ovenfor kan være tilfældet 

med LL §§ 16 og 28. Medarbejderen undgår herved at skulle betale skat af hele aktiesummen ved 

kontraktindgåelse, hvis aktierne først sælges fem år efter, hvor medarbejderen får udbetalt aktier-

nes værdi. Beskatningstidspunktet sker dermed først, når gevinsten er udbetalt og til rådighed hos 

medarbejderen, på samme måde som ved beskatning af almindelig lønindkomst.  

 

Det kan ud fra afsnittene ovenfor konstateres, at fra medarbejderens perspektiv, så vil beskatning 

efter LL § 7 P være at foretrække frem for beskatning efter LL §§ 16 og 28. Dette skyldes som 

nævnt, at den skattepligtige værdi af medarbejderaktierne beskattes som aktieindkomst frem for 

almindelig lønindkomst. Herudover er beskatningstidspunktet udskudt og falder senere end for 

både LL §§ 16 og 28. Der kan dog opstå tilfælde, hvor selskabet ikke ønsker at anvende denne 

beskatningsform, da selskabet ikke har fradragsret ved anvendelse af LL § 7 P, som de har ved 

anvendelsen af både LL §§ 16 og 28. For at vise konsekvensen for selskabet i denne forbindelse 

er der følgende sammensat et tilfælde, hvor forskellen i selskabets udgift vil fremstå. 

 

2.5.5 Skatteberegning 

Det kan ud fra nedenstående tabel konkluderes, at selskabet ved anvendelsen af LL §§ 16 og 28  

ikke ville skulle betale noget i skat, da de har fuld fradragsret, hvorimod at medarbejderen vil 

skulle betale en skat på 56.000 kr. hvis medarbejderen får 100.000 kr. i aktieløn. Hvis medarbej-

deren derimod bliver omfattet af LL § 7 P og bliver beskattet med 27% vil selskabet betale en skat 

på 22.000 kr. eftersom de ikke har fradragsret, mens medarbejderen kun vil blive beskattet for 

21.060 kr. Hvis medarbejderen derimod beskattes efter samme bestemmelse, men med 42%, så vil 

medarbejderen samlet blive beskattet med 32.760 kr. Forskellen på om medarbejderen kommer til 

at blive beskattet med 27% eller 42% er ud fra aktieindkomstens størrelse. Aktieindkomst beskat-

tes med 27% de første 54.000 kr. og alt derudover beskattes med 42%. Den måde som aktieind-

komsten, og dermed skattegrundlaget, bliver opgjort ved, gøres ved finde forskellen mellem an-

skaffelsessummen og afståelsessummen af alle de solgte aktier. Udbytter bliver beskattet på 

samme måde som aktieindkomsten. Det kan dog vurderes, at selvom medarbejderen bliver beskat-

tet med 42% aktieindkomsten og ikke 27%, så vil beskatning efter LL § 7 P stadig være at fore-

trække for medarbejderen frem for LL §§ 16 og 28. 
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63 

Afhandlingen vil i det følgende afsnit behandle de implementerede regler fra aktionærrettigheds-

direktivets vedrørende vederlagspolitikken og vederlagsrapporten. Dette har til formål at vurdere, 

om det vil være mest hensigtsmæssigt at uddele aktieoptioner og warrants til medarbejdere, eller 

udelukkende aflønne medarbejdere med fast løn. 

 

2.6 Aktionærrettighedsdirektivet 
EU-Kommissionen fremsatte i starten af 2014 et forslag til ændring af direktiv 2007/36/EF (akti-

onærrettighedsdirektivet) med et formål om yderligere at fremme langsigtet aktionærengage-

ment. I foråret 2017 vedtog Rådet for den Europæiske Union ændringerne til direktivet, hvilket 

betyder, at national lovgivning i Medlemsstaterne skal tilpasses herefter; herunder selskabslov-

givningen i Danmark. Herefter fremsatte Erhvervsministeren lovforslag L 157 om implemente-

ring af aktionærrettighedsdirektivet i Folketinget den 6. februar 201964 inden Folketinget den 4. 

april 2019 vedtog lovforslag om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om fi-

nansiel virksomhed og forskellige andre love (L157)65.  

 

                                                        
63 Tabori Kraft, Richard, Østergaard, Jacob og Laursen, Pernille (SR.2016.328) – side 8 
64 Gorrissen Federspiel. URL: https://gorrissenfederspiel.com/aktionaerrettighedsdirektivet  
65 EY. URL: https://www.ey.com/dk/da/implementering-af-aktionaerrettighedsdirektivet-er-vedtaget  

Beløb i DKK

LL § 28 (skat 
på 56% og 
fradrag for 
selskab)

LL § 16 (skat 
på 56% og 
fradrag for 
selskab)

LL § 7 P (skat 
på 27% og 
ikke fradrag 
for selskab)

LL § 7 P (skat 
på 42% og 
ikke fradrag 
for selskab)

Selskabets synspunkt
Selskabsindtægt før skat 100.000 100.000 100.000 100.000
Aktieløn 100.000 100.000 78.000 78.000
Selskabsskat (22%) 0 0 22000 22000
Resultat efter skat 0 0 0 0

Medarbejderens synspunkt
Aktieløn 100.000 100.000 78.000 78.000
Skat (satsten er forskellig for bestemmelserne) 56.000 56.000 21.060 32.760
Aktieløn efter skat 44.000 44.000 56.940 45.240

Skatteprovenu i alt
Selskabsskat (22%) 0 0 22000 22000
Medarbejderens skat 56.000 56.000 21.060 32.760
Skat i alt 56.000 56.000 43.060 54.760
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2.6.1 Implementering af aktionærrettighedsdirektivet  

Implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret, har til hensigt at skabe en væsentligt 

større transparens omkring aflønning af ledelsen i selskaber. Den mest direkte konsekvens af det 

nye direktiv er, at aktionærerne får direkte indflydelse på ledelsens samlede vederlagspakke. Dette 

gælder både den faste og variable del af lønpakken. Dette kommer konkret til at betyde, at aktio-

nærerne skal godkende en detaljeret vederlagspolitik og vederlagsrapport, som vil blive beskrevet 

yderligere i afsnittet nedenfor. Afhandlingen vil kun behandle aktionærrettighedsdirektivets del 

om vederlagspolitik og vederlagsrapport.  

 

Som nævnt i ovenstående afsnit er der ved implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet ble-

vet indført krav om, at børsnoterede selskaber skal udarbejde en vederlagspolitik og en vederlags-

rapport66. De nye krav vil ændre måden hvorpå selskaberne indtil fornyelig har foretaget aflønning 

af ledelsen, samt hvordan der fremadrettet skal foretages afrapportering af aflønningen.  

 

2.6.1.1 Vederlagspolitik 

Der er i forbindelse med implementeringen af direktivet blevet foretaget den ændring, at den da-

værende SEL § 139 er blevet ophævet og der er blevet indsat en ny § 139 i loven. Det samme gør 

sig gældende for SEL § 139 a, hvor man ligeledes har ophævet den daværende og indsat en ny § 

139 a i loven. 

 

Ved de nye implementerede regler, skal vederlagspolitikken forelægges for generalforsamlingen 

til godkendelse ved hver væsentlig ændring, og mindst hvert fjerde år, hvis der ikke har været 

foretaget nogen væsentlige ændringer i mellemtiden jf. SEL § 139, stk. 2. Hvis generalforsamlin-

gen godkender vederlagspolitikken, så er denne gældende og selskabet må dermed ikke yde ve-

derlag, som er i strid med den gældende vederlagspolitik jf. SEL § 139, stk. 3. Når en vederlags-

politik er blevet godkendt af generalforsamlingen, skal denne hurtigst muligt offentliggøres på 

selskabets hjemmeside og forblive gratis offentlig tilgængelig på hjemmesiden, så længe veder-

lagspolitikken er gældende jf. SEL § 139, stk. 5. Denne del af implementeringen vil skabe mere 

transparens, når medarbejdere incitamentsaflønnes. Selskabslovens § 139 a indeholder de 

                                                        
66 Gorrissen Federspiel. URL: https://gorrissenfederspiel.com/viden/nyheder/lov-om-implementering 
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indholdsmæssige krav til vederlagspolitikken. Hermed stilles der blandt andet krav til, at selskabet 

udformer en vederlagspolitik, som skal være klar og forståelig jf. SEL § 139 a, stk. 1. Dette er for 

at styrke formålet om, at skabe større transparens ved selskabernes incitamentsaflønning til med-

arbejdere. Hvis selskabet indgår aftaler om variabel aflønning, så skal vederlagspolitikken inde-

holde klare, brede og varierede kriterier for tildelingen af den variable løn jf. SEL § 139 a, stk. 2.  

 

2.6.1.2 Vederlagsrapport 

Implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet har yderligere betydet, at der i SEL er blevet 

indsat en ny § 139 b, som indebærer, at børsnoterede selskaber, der har udarbejdet en vederlags-

politik, også skal udarbejde en vederlagsrapport. Ligesom for vederlagspolitikken, gælder der li-

geledes for vederlagsrapporten, at denne skal udformes klart og forståeligt jf. SEL § 139 b, stk. 1. 

Formålet med vederlagsrapporten er, at give et samlet overblik over de optioner som selskabet har 

tildelt i løbet af året eller har udestående fra forrige regnskabsår. Derfor skal der skal i denne 

forbindelse udarbejdes en ny årlig vederlagsrapport. 

 

De dele som vederlagsrapporten jf. SEL § 139 b, stk. 3 skal indeholde er således:  

• Den samlede aflønning fordelt på komponenter og den faste og variable aflønnings for-

holdsmæssige andel 

• Den årlige ændring i aflønningen, herunder en sammenligning for hver af ledelsesmed-

lemmernes årlige ændring i aflønning sammenlignet med andre medarbejdere 

• Enhver form for aflønning fra selskaber, som tilhører den samme koncern 

• Antallet af tildelte aktier og optioner samt de væsentligste betingelser for udnyttelse af 

rettighederne 

 

Ligesom det gælder for vederlagspolitikken, så skal vederlagsrapporten offentliggøres hurtigst 

muligt efter godkendelse. Herudover skal vederlagsrapporten ligesom vederlagspolitikken for-

blive gratis offentlig tilgængelig i en periode på 10 år jf. SEL § 139 b, stk. 6. Det følger ligeledes 

af præamblens nr. 33, at offentliggørelsen af vederlagsrapporten er nødvendig, da det blandt an-

det giver aktionærerne mulighed for, at vurdere i hvilken udstrækning denne aflønning er 
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tilpasset selskabets resultater, og hvordan selskabet gennemfører vederlagspolitikken67. Det har 

altså til formål at skabe shareholder value.  

 

2.6.2 Effekterne af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet 

Det kan konkluderes, at eftersom de implementerede regler fra aktionærrettighedsdirektivet ved-

rørende vederlagspolitikken og vederlagsrapporten fastslår, at rapporten skal offentliggøres, og 

dermed gøre uddeling af aktieløn mere transparent, så vurderes det, at aktieløn er mere hensigts-

mæssig end udelukkende at aflønne med fast løn, hvor der tværtimod ikke er den samme form 

for transparens. Når transparensens øges, vil det optimere omstændighederne for aktionærerne, 

da de kan nemmere kan se, hvordan deres investering bliver fordelt. Herudover vil det samtidig 

optimere omstændighederne for medarbejdere, da de kan sammenligne deres aktielønsordninger 

med de øvrige medarbejdere, som sidder i lignende stillinger. En øget transparens vil ligeledes 

give samfundet mulighed for at se størrelsen af selskabets ledende medarbejderes aktielønsord-

ninger, da høje aktielønsordninger har været meget omdiskuteret, da samfundet mener, at lønnin-

gerne i danske børsnoterede selskaber blevet for høje68.  

 

Den økonomiske analyse vil undersøge effekten af aktietilbagekøbsprogrammer og hvordan det 

påvirker selskabet og medarbejderens beslutninger ift. aktieløn og andre incitamentsprogrammer. 

I forbindelse med den juridiske behandling af tilbagekøbsprogrammer er det relevant at gen-

nemgå den børsretlige regulering af egne aktier.  

 

2.7 Regulering af tilbagekøbsprogrammer 

Børsrettens formål er at skabe og bevare tillid til det finansielle marked ved at skabe rammerne for 

markedets effektivitet, gennemsigtighed og likviditet69. Der sondres ikke mellem selskabs- og 

børsret og det er forskelligt, hvordan man i de forskellige lande har valgt at behandle lovgivnin-

gen70. Særreglerne for børsnoterede selskaber er ikke, som tilfældet er eksempelvis i Årsregn-

skabsloven (ÅRL)71, fastlagt i særskilte kapitler eller dele af loven. De er derimod placeret efter 

                                                        
67 Rose, Casper og Schaumburg-Müller, Peer (2019): Aktionærrettighedsdirektivet (RR.1.2019.48) 
68 Se afsnit 4.1.1 
69 Andersen & Schaumburg-Müller (2010): Finansselskabsret, selskabsret og kapitalmarkedsret 
70 Neville & Engsig (2009): Den nye selskabslov – side 322 
71 Lovbekendtgørelse 2015-12-10 nr. 1580 om Årsregnskabsloven 
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paragrafferne, som indeholder de generelle bestemmelser72. Særlige regler for noterede selskaber 

i EU’s reviderende selskabsdirektiver er implementeret i SEL73. Der findes derfor ikke bestem-

melser i SEL, der udelukkende behandler måden, hvorpå egne aktier kan erhverves.  

 

2.7.1 Tilbagekøbsmetoder 

Der findes en række forskellige metoder, som et selskab kan vælge at anvende i forbindelse med 

tilbagekøb af aktier. En af mulighederne er, at indgå en aftale med nogle af de nuværende aktio-

nærer. Formålet med denne type tilbagekøb er, at rette tilbagekøbet til en bestemt gruppe eller 

kreds. En hovedpointe ved aktietilbagekøb er, at selskabers beholdning af egne aktier kan anses 

som et defensivt tiltag, der kræver generalforsamlingens godkendelse, hvis tiltaget er indført, jf. 

"neutralitetsreglen" i SEL § 339. Det overordnede formål bestemmelsen er, at aktionærerne - og 

ikke ledelsen - skal bestemme, hvorvidt der er tale om et ”hostile takeover”, der i givet fald skal 

modarbejdes74. Ved tilbagekøb af aktier sker der en reduktion i markedet, da selskabets udestående 

antal aktier minimeres. Det kan gøres med formålet om kapitaltilpasning, således selskabet mener, 

at de kan optimere deres kapitalstruktur. Tilbagekøb af aktier anses ofte som et alternativ til ud-

bytter og sådan et tiltag anses som værende i tråd med shareholder value tankegangen, der om-

handler hvordan et selskab bør tilbagebetale kapital til ejerne (aktionærerne). Ligeledes vil et op-

køb resultere i kapitalnedsættelse, mens salg af aktier er et led i kapitaludvidelse. Som nævnt har 

selskabet mulighed for at foretage et tilbagekøb som et alternativ til udlodning og derefter forære 

aktierne til medarbejderen. I praksis ville det fungere således, at selskabet tilbagekøber aktier fra 

aktionærerne, hvorefter de udlodder en kontant bonus til medarbejdere, som så får mandat til at 

købe aktierne.  

 

2.7.1.1 Opkøb i markedet 

Den mest anvendelige tilbagekøbsmetode er opkøb i markedet, da denne giver selskabet mest 

mulig fleksibilitet i forhold til timing og antal75. Yderligere giver opkøb i markedet den fordel, at 

den selskabsretlige ligeretsgrundsætning76 automatisk iagttages, da opkøbet sker til 

                                                        
72 Neville & Engsig (2009): Den nye selskabslov side 347 
73 Neville & Engsig (2009): Den nye selskabslov side 332 
74 Werlauff, Larsen & Larsen (2010): Aktietilbagekøb & Selvfinansiering - side 40 
75 Madsen (2006): Den selskabsretlige ligeretsgrundsætning ved børsnoterede selskabers tilbagekøb 
76 Madsen (2006: Den selskabsretlige ligeretsgrundsætning ved børsnoterede selskabers tilbagekøb 
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markedskurs77. Det er tidligere set, at der kan opstå kursproblemer ved tilbagekøb af illikvide ak-

tier. Dette skyldes, at erhvervelsen af en stor mængde aktier over en kort periode, typisk vil for-

udsætte, at køber indlægger et bud i den øverste del af spreadet (differencen mellem købsprisen 

og salgsprisen på en aktie)78 i fondsbørsens handelssystem, mens aktionærerne, der indlægger et 

tilfældigt salgsbud favoriseres i strid med SL § 45. Således undgår selskabet dette ved at meddele 

selskabets aktionærer, hvornår opkøb i markedet gennemføres. Denne periode bliver indsnævret 

så meget som muligt, således at selskabet giver aktionærerne muligheden for at indlægge deres 

salgsbud på forhånd. Baseret på dette anses fremgangsmåden som sagligt begrundet, hvorfor der 

ikke indtræffes forskelsbehandling, da denne ikke er i strid med SL § 4579.  

 

2.7.1.2 Struktureret tilbagekøb 

Børsnoterede selskaber har mulighed for at opkøbe aktierne over fondsbørsen ved at etablere et 

decideret tilbagekøbsprogram. Her tilbagekøber bestyrelsen – i henhold til bemyndigelsen og un-

der iagttagelsen af de børsretlige forskrifter – aktier over fondsbørsen. De fleste selskaber uden for 

finanssektoren overlader opkøbene til en Lead Manager80. Måden selskaberne etablerer et specifikt 

tilbagekøbsprogram, foregår ved at selskaber tilrettelægger et struktureret tilbagekøb og fremsen-

der et købstilbud på en andel af selskabets aktiekapital over for samtlige aktionærer. Ved denne 

metode er tilbagekøbskursen ofte højere end markedskursen, således at aktionærerne har incita-

ment til at sælge deres aktier. Ved struktureret tilbagekøb kan selskabet tilbyde aktionærerne en 

fast pris eller afholde hollandsk auktion81. Hollandsk auktion er en auktionsform, hvor buddene 

begynder ved en høj pris. Fordelen ved hollandsk auktion er dens hurtighed. Det foregår ved at 

aktionærerne afgiver et bud på, hvor mange aktier de ønsker at afhænde efter de angivne priser, 

hvorefter selskabet beregner den billigste pris, som det kan tilbagekøbe det ønskede antal aktier.  

 

Formålet med den afgrænsede regulering af tilbagekøbsprogrammer, er at behandle juridisk 

hvordan de forskellige tilbagekøbsmetoder foregår i praksis, hvorefter denne viden vil danne 

grundlaget for, at der i den økonomiske analyse vil blive analyseret hvordan 

                                                        
77 Andersen, Krüger (2010): Aktie- og anpartsselskabsret - side 268 
78 Capital Com SV Investments LTD. URL: https://capital.com/da/spread-difference--definition  
79 Madsen (2006): Den selskabsretlige ligeretsgrundsætning ved børsnoterede selskabers tilbagekøb  
80 Madsen (2006): Den selskabsretlige ligeretsgrundsætning ved børsnoterede selskabers tilbagekøb  
81 Gyldendal. URL: http://denstoredanske.dk/hollandsk_auktion  
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tilbagekøbsprogrammer påvirker selskabets beslutninger.  

 

2.8 Delkonklusion 

Det blev i afhandlingens juridiske analyse fundet, at lovændringen af AOL har haft til formål, at 

give selskaber bedre muligheder for at fastholde medarbejdere. Dette er sket ved at skabe mere 

aftalefrihed ved, at ophæve AOL § 5, så der ikke sondres mellem ”good-leaver” og ”bad-leaver” 

som hidtil har spillet en stor rolle i forhold til om medarbejderen skulle beholder eller fratages sine 

aktieoptioner og/eller warrants.  

 

Herefter blev der diskuteret de forskellige typer af modeller, der kan anvendes til aktieaflønning. 

Det blev i den forbindelse fundet, at aktieoptioner og warrants var de mest optimale ordninger, da 

fantomaktier, RS-, ESPP-, MS-, SPSA-ordninger og konvertible obligationer ikke var hensigts-

mæssige for begge parter, da de enten krævede høj likviditet fra medarbejderens side eller ikke 

levede op til de forventninger, som selskabet forsøgte at indfri. I den videre behandling af de skat-

temæssige aspekter blev der fokuseret udelukkende på behandling af aktieoptioner og warrants.  

 

Her blev der fundet, at der er tre typer af beskatningsmuligheder af aktieoptioner og warrants. De 

tre beskatningsformer er; LL §§ 7 P, 16 og 28 hvorefter det kan konkluderes, at LL § 7 P udover 

at have en skattemæssig fordel for medarbejderen, også kan være gavnlig for selskaberne i forbin-

delse med at tiltrække nye medarbejdere samt fastholde de eksisterende, ved at tildele aktieoptio-

ner og warrants, som beskattes efter LL § 7 P. LL § 7 P er derfor den mest attraktive beskatnings-

form for medarbejderen, da indkomsten beskattes som aktieindkomst i stedet for personlig ind-

komst. Ovenstående konklusion anvendes til videre behandling af aktieoptioner og warrants i den 

økonomiske analyse, da disse aflønningsordninger vurderes til, at være de mest hensigtsmæssige 

ud fra ansættelses- og skattemæssigt aspekt.  

 

Det blev herudover fundet, at implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet kommer til at 

skabe mere transparens ved aktieaflønning af medarbejdere. Dette skyldes kravene om, at veder-

lagspolitikken og vederlagsrapporten, skal gøres offentlig tilgængelig. Dette medfører øget trans-

parens for aktionærerne, medarbejderne og samfundet, da det nu vil blive muligt at observere stør-

relsen af selskabernes aktielønsordninger. Ovenstående betyder at aktieløn, grundet øget 
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transparens, er mere hensigtsmæssig end almindelige lønindkomst, da der ikke stilles samme krav 

til informationsdeling.  

 

Baseret på den juridiske analyse af tilbagekøb af aktier kan det konkluderes, at selskaberne relativt 

nemt har mulighed for at tilbagekøbe aktier. Som nævnt i analysen kan et tilbagekøb sidestilles 

med en systematisk reduktion af selskabets kapital. Det anvendes som et alternativ til udbytter, 

hvor aktionærerne får et afkast af deres investering efter et godt år. Ved tilbagekøb vil aktionærerne 

blive tilbagebetalt og belønnet for deres oprindelige investering, hvor selskabet har haft brug for 

kapital til forskning, udvikling af nye produkter eller ekspansion til nye markeder. I den økonomi-

ske analyse vil det blive analyseret hvordan tilbagekøbsprogrammer påvirker aktiekursen og prin-

cipal-agent forholdet i selskabet.   
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Kapitel 3 – Økonomisk analyse 
 
3.1 Indledning 

Der vil i den følgende økonomiske analyse blive analyseret motivationsfaktorer, P/A-forholdet, 

de regnskabsmæssige elementer og effekten ved tilbagekøb med henblik på at vurdere de økono-

miske overvejelser ved design af incitamentsprogrammer, således at vi senere hen kan vurdere de 

mest hensigtsmæssige incitamentsprogrammer og retspolitiske tiltag.  

 

3.2 Motivationsteori 

I det følgende afsnit vil det belyses hvordan motivation- og psykologiske faktorer skaber motive-

rede medarbejdere. De fundne resultater vil være medvirkende til diskussionen om det optimale 

incitamentsprogram.  

 

Lyman Porter og Edward Lawler (P&L)’s motivationsteori belyser hvordan mennesket udfører 

forudberegnet adfærd, der er styret af en personlig forventning om mål og indsats. Antagelsen 

bygger på at menneskets handler rationelt i forhold til at udføre handlinger, der medfører de re-

sultater, som giver størst mulig belønning i forhold til sit mål. Der sondres mellem ydre og indre 

form for belønning82.  

 

3.2.1 Indre form for belønning 

Denne form for belønning er svær at definere, da den udløses af medarbejderen selv, når ved-

kommende opnår en positiv følelse baseret på en handling. Her snakker P&L om evnen til at 

lære noget nyt eller følelsen af at bidrage til noget større og dermed opnå en selvrealiseringsople-

velse83. Indre form for belønning dækker altså den individuelle og personlige belønning, som 

skabes af individet selv.  

 

Psykologen Abraham Maslow fremstillede en grafisk oversigt over menneskets behov. Denne 

kaldes Maslow’s behovspyramide og har selvrealiseringsbehovet som øverste trin af pyramiden. 

                                                        
82 Lawler, Edward (1967): Motivation in work 
83 Lawler, Edward (1967): Motivation in work 
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Selvrealiseringsbehovet dækker det at udfolde sig selv og ytre sine værdier, holdninger og over-

bevisninger. Her opnår mennesket bevidsthed om dets eget fulde potentiale, og det indebærer fø-

lelse af flow og giver fyldestgørende oplevelser84.  

 

3.2.2 Ydre form for belønning 

Denne form for belønning påvirkes af omgivelserne det pågældende menneske oplever. Her er 

det konkrete elementer såsom løn, forfremmelsesmuligheder, status og lignende, der tilfredsstil-

ler mennesket. Der drages paralleller til Herzberg’s ydre faktorer i hans to-faktor teori, der vil 

blive beskrevet i et kommende afsnit.  

 

Ovenstående motivationsteori bygger på antagelsen om, at individet har et mål. Individet har mo-

tivation for at opnå tilfredsstillende resultater, såfremt følgende forhold gør sig gældende:  

• Der skal være sammenhæng mellem midler og indsats 

• Der skal være sammenhæng mellem præstation og belønning 

• Der skal være sammenhæng mellem belønningen og behovet  

• Der skal være ønske om at dække behovet, således det er indsatsen værd  

 

Ovenstående teori af P&L udspringer fra antagelsen om “perceived equitable reward level”, der 

danner grundlag for den amerikanske professor Victor Vroom’s forventningsteori85. Victor 

Vroom udviklede en simpel formel til at beregne den forventede grad af retfærdig belønning: 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 ∗ 𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 og beskrev samtidig hvad lederens rolle er i 

de forskellige led.  

 

3.2.2.1 Valens 

Valens er et udtryk for den betydning, der tillægges i forbindelse med at opnå målet. Her spiller 

både indre og ydre belønningsformer en rolle og det er medarbejderens leder, der har til opgave 

at vurdere medarbejderens prioritering af disse, således at lederen kan imødekomme dem bedst 

muligt og dermed opnå den højest mulige motivation.  

                                                        
84 Maslow, Abraham (1946): A Theory of Human Motivation - Maslow's hierarchy of needs 
85 Montana, Patrick (2008): Management  
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3.2.2.2 Forventninger 

Medarbejderens opfattelse af hvad der forventes, spiller en rolle i henhold til troen om at være i 

stand til at opnå den pågældende målsætning. Her er det lederens opgave at tilrettelægge træning 

og uddannelse således at medarbejderen er i stand til at udføre den opgave, som vedkommende 

bliver pålagt.  

 

3.2.2.3 Middel 

Her er det afgørende for medarbejderen, at vedkommende ved hvilken belønning en pågældende 

præstation giver. Lederens rolle er herved at sikre, at medarbejderen opnår en belønning, som 

vedkommende finder retfærdig i forhold til den indsats vedkommende leverer. Der skal altså være 

sammenhæng mellem cost og benefit.  

 

Summen af ovenstående danner grundlaget for sammenhængen mellem motivation og arbejdsind-

satsen, der vil blive udført af den pågældende medarbejder. Det er psykologiske faktorer, der er 

drivkraften bag motivationen og dermed udførelsen, hvorfor det er op til selskabet at kende til 

motivationskraften hos deres medarbejdere. På den måde vil det være muligt at skræddersy LTI-

programmerne til de forskellige medarbejdere, således at der opnås maksimalt tilpasning og der-

med højest mulig motivation hos de respektive medarbejdere. Yderligere beskriver Edward Lawler 

tre underbyggende teorier, der kan anvendes til at udvikle den mest optimale motivationsstrategi 

for selskabet86: 

• Målsætningsteorien 

• Belønningsteorien 

• Balanceteorien 

 

Førstnævnte vedrører de motivationsfaktorer, der gør sig gældende i forbindelse med menneskets 

individuelle mål. Forskning viser, at mennesket har tendens til at gøre de ting, de bliver målt på, 

såfremt det udmunder sig i belønning, hvis målet bliver opfyldt87. Det er ikke handlingen, der skal 

til for at opnå målet, der er afgørende, men mere det personlige udbytte der motiverer medarbej-

deren.  

                                                        
86 Lawler, Edward (2011): Organizational Dynamics - Creating a new employment deal 
87 Ingeniøren (12.09.2009). URL: https://ing.dk/artikel/nu-er-det-bevist-gulerod-er-bedre-end-pisk-102258  
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Belønningsteorien omhandler hvordan adfærd, som belønnes, ofte vil blive gentaget, ligesom ad-

færd som straffes vil blive undgået88. Ovenstående belyste den amerikanske professor B. F. Skin-

ner, der ligeledes konkluderede, at motivation kræver, at man kan identificere aktuelle behov og 

tilbyde tilsvarende belønninger.  

 

Den tredje teori omhandler forholdet mellem indsats og udbytte sammenlignet med hvad medar-

bejderens peer-group opnår. Teorien er udviklet af Fritz Heider89. Balanceteorien baseres derfor 

udelukkende på den ydre belønning, da det kan være svært at vurdere, om man opnår den rette 

belønning baseret på ens indsats. Derfor sammenligner individet sig med mennesker, der er i 

samme situation og dermed burde opnå samme belønning, såfremt at der er blevet leveret samme 

indsats. Dette hænger sammen med formålet med aktionærrettighedsdirektivets øgede transparens, 

der giver den enkelte medarbejder et bedre sammenligningsgrundlag for, om vedkommende mod-

tager den “rette” kompensation90. Såfremt, der ikke er sammenhæng, vil den pågældende medar-

bejder forsøge at udfordre balancesituationen ved at udføre ringere indsats eller opnå større beløn-

ning. Såfremt det ikke er muligt at ændre ved balancesituationen, så vil selskabet opleve, at med-

arbejderen kigger efter andre jobs, hvor vedkommende føler sig mere “retfærdigt” belønnet.  

 

3.2.2.4 Intrinsisk og ekstrinsisk motivation 

I forlængelse af P&L’s motivationsteori kom Edward Deci og Richard Ryan med deres bud på 

hvordan motivationsteori inddeles i to faktorer - ekstrinsisk motivation og intrinsisk motivation91. 

En medarbejder er intrinsisk motiveret, når medarbejderen foretager sig en aktivitet, uden at få 

nogen form for belønning for det, foruden aktiviteten selv92. Når en medarbejder er ekstrinsisk 

motiveret, så kræver det, at medarbejderen modtager en form for betaling eller bonus for at fore-

tage aktiviteten. Af denne grund er intrinsisk motivation hos medarbejdere bedre for selskabet, da 

de ikke behøver at belønne medarbejderne direkte for at foretage aktiviteten.  

 

                                                        
88 Strohacker, Kelley (2014): The Impact of Incentives on Exercise Behavior  
89 Benesh, Marijana (1982): On emotion and motivation: From the notebooks of Fritz Heider 
90 Se afsnit 2.6.2 
91 Knut, Pederen & Zsolnai (2014) How Economic Incentives May Destroy Social and Ecological Values 
92 Atiq, Emad (2014): Why motives matter - Reframing the crowding out effect of legal incentives - side 1080 



 

Page 48 of 101 
 

Der er mange selskaber, som overvåger deres medarbejdere, selvom at medarbejderne bliver mo-

tiveret af intrinsisk motivation. I denne sammenhæng har det vist sig, at i de situationer hvor 

medarbejdere bliver intrinsisk motiveret, og samtidigt bliver overvåget, vil den såkaldte “crow-

ding out” effekt spille ind. Denne effekt medvirker til, at mindsker medarbejderens arbejdsind-

sats, fordi overvågningen vil “overfylde” medarbejderens intrinsiske motivation, og gøre at med-

arbejderen vil fokusere mere på belønningen93. 

 

3.2.3 Opsummering af Porter & Lawler to-trins teori 

P&L’s teori tager udgangspunkt i de primitive instinkter som mennesket besidder. Mennesket er 

et primitivt væsen og medarbejdere fokuserer på forholdet mellem indsats og belønning. Det er på 

denne baggrund vigtigt for selskaberne, at være opmærksom på de forskellige elementer, der driver 

de forskellige medarbejder, således selskabet opnår den højest mulige tilfredshed hos medarbej-

derne, der dermed udfører den bedst mulige indsats. Vroom’s tre-trins teori hvor medarbejderen 

vurderer om den forventede indsats hænger sammen med præstation som selskabet ønsker. Der-

næst vurderer medarbejderen om belønningen er stor nok såfremt den ønskede præstation opnås, 

hvorefter teorien vurderer om denne belønning er stor nok eller i overensstemmelse med ens per-

sonlige værdier.  Baseret på Vroom’s tre-trins teori og forventede nytte formel, udviklede P&L en 

to-trins teori, der konkluderer om motivationen er til stede:  

94 

 

Teoriens trin 1 vurderer om indsatsen (I) kan føre til Præstation (P), mens trin 2 vurderer om P 

kan føre til Belønning (B) og i forlængelse af denne vurdere om Værdien (V) er tilstrækkelig 

stor. Det er altså denne proces som medarbejderen gennemgår i forbindelse med vurderingen om 

motivationen er tilstede. Ovenstående teorier kan opsummeres i nedenstående tabel med henblik 

på, at få et overblik over hvordan teorierne supplerer hinanden og på den måde danner baggrund 

                                                        
93 Knut, Pederen & Zsolnai (2014) How Economic Incentives May Destroy Social and Ecological Values 
94 Egen tilvirkning 
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som analyseværktøj i forbindelse med designet af incitamentsprogrammerne.  

 

3.2.4 Psykologiske faktorer 

Den amerikanske psykolog Frederick Herzberg har udviklet to-faktor teorien, der omhandler ar-

bejdsmotivation95. Teorien bygger på hvordan en medarbejders tilfredshed i jobbet bestemmes af 

en række bestemte faktorer. Der sondres mellem indre og ydre faktorer, der omhandler motivati-

onsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer. De indre faktorer vedrører jobbets indhold og eksekve-

ring, mens de ydre faktorer vedrører arbejdsomgivelserne. Såfremt de indre faktorer ikke er til-

stede, så vil medarbejderen vurderes til "ikke-tilfreds“ og sættes i en neutral-tilstand. Der beskrives 

tre tilstande i vurderingen af medarbejderens tilfredshedsniveau; utilfreds, neutral og tilfreds. Te-

orien definerer hvordan blandt andet mulighederne for forfremmelse, jobopgaverne og den mundt-

lige anerkendelse skaber en jobtilfredshed, der medfører en øget performance hos medarbejderen. 

Det er mulighederne for personlig udvikling og selvrealiseringsbehovet, der bliver dækket i rela-

tion til de ovennævnte faktorer. I kontrast til de indre faktorer, der påvirker medarbejdernes jobtil-

fredshed, så er det andre faktorer, der skaber jobtilfreds i forbindelse med de ydre faktorer. Her er 

det faktorer såsom firmapolitikker, administrativ praksis, overvågning og arbejdsforhold herunder 

jobsikkerhed, løn og andre goder, der gør sig gældende. Ovenstående hygiejne-faktorer kan fjerne 

utilfredshed og øge jobpræstationen, men er ikke garanti for jobtilfredshed. Derudover er det ikke 

rammerne, men jobbet i sig selv, der skal skabe evnen til at præstationsmaksimere. Herzberg, der 

skrev bogen ”the moviation to work”96 i samarbejde med Bernard Mausner og Barbara Bloch Sny-

derman, mente at medarbejderen skulle have en form for individuel kontrol over jobbet, da det vil 

øge muligheden for at realisere bedrifter og personlig udvikling97. Det er baseret på ovenstående, 

at selskabet skal fremlægge en motivationsstrategi for medarbejderne, der skaber en form for job-

berigelse via højt fagligt indhold, således at man opnår den højst mulige jobtilfredshed, ved at 

medarbejderen oplever anerkendelse, ansvar og personlig udvikling. Incitamentsprogrammer her-

under aktieløn er derfor et vigtigt element i henhold til Herzberg’s teori angående de psykologiske 

faktorer i forbindelse med medarbejderfremmende præstationer.  

 

                                                        
95 Herzberg, Frederick (1974): The motivation to work  
96 Herzberg, Frederick (1974): The motivation to work 
97 Miner, John (2005): Organizational Behavior – essential theories of motivation and leadership  
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3.3 Regnskabsmæssige elementer 
Virksomhedsledelsernes aflønning hænger sammen med aktionærernes interesser. Aktionærernes 

interesser i en børsnoteret selskabet er at opnå udbytte og kursgevinst på deres aktier, hvorfor det 

er hensigtsmæssigt at basere ledernes aflønning på kursudviklingen af selskabets aktier. Denne 

aflønningsform er blevet mere populær de seneste år og aktielønningsordninger er i kraftig vækst. 

Der blev i 2017 indgået en aftale, der gør det muligt at tilbyde medarbejderne op til 20% af deres 

løn i aktier (gældende fra 01.01.2018). Hovedreglen er dog, at 80% af selskabets ansatte skal til-

bydes aktieløn, hvilket er en medvirkende faktor til, at aflønningsformen har oplevet stigende 

vækst98. Formålet med at tildele aktiebaseret vederlag er, at selskabet kan udskyde betalingen eller 

undgå at have et negativt cash-flow. Såfremt selskabet har tildelt medarbejderen en aktieoption, 

vil likviditetstrækket først påvirke selskabet når og såfremt optionen anvendes99.  

 

3.3.1 Gældende danske regler for aktiebaseret aflønning 

ÅRL indeholder ikke specifikke regler i forbindelse med regulering af aktiebaseret aflønning. Der-

for behandles denne aflønningsform efter de generelle regler i ÅRL. Selskabet i regnskabsklasse 

C og D har pligt til at oplyse om særlige incitamentsprogrammer jf. ÅRL § 98b. Loven fastsætter 

at ”er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, 

hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfat-

ter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf” men beskriver dog ikke hvilke 

oplysninger, der kræves for at kunne vurdere værdien af incitamentsprogrammerne. Det vurderes 

dog, at antallet af optioner, warrants og lignende er mindstekravet100. Derudover er informationer 

såsom betingelser, krav til resultat, udvikling i børskurs mv. en nødvendighed i forbindelse med 

at levere fyldestgørende information. Oplysningskravet regulerer alle typer incitamentsprogram-

mer, men der er kun krav om oplysning til ”medlemmer af ledelsen” jf. ÅRL § 98b. Det må for-

modes, at der her er tale om den registrerede ledelse, direktion og bestyrelsen og ikke topledelsen 

og mellemledere. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er oplysningspligt, men ej indregningspligt 

i årsrapporten. Der er ej heller krav om værdiansættelsesmetode, hvilket vil blive diskuteret senere 

hen i kapitlet.  

                                                        
98 Børsen. URL: https://borsen.dk/nyheder/politik/snart_kan_medarbejdere_faa_dobbelt_op  
99 Bode, Louisa (2004): Regnskabsmæssig behandling af aktieaflønning 
100 Johansen, Aksel Runge (2004): Kommentarer til årsregnskabsloven, 4. udgave – side 570 
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Den seneste regnskabsvejledning101 (RV) sondrer mellem egenkapitalbaseret vederlæggelse og 

kontantafregnet vederlæggelse. En kontantafregnet ordning giver ledelsen eller medarbejdere ret 

til en kontant udbetaling fra selskabet baseret på udviklingen i kursen på selskabets aktier. Regn-

skabsmæssigt behandles sådan en ordning efter ÅRL‘s almindelige principper om indregning og 

måling af forpligtelser, herunder periodisering af vederlag, bonus og løn, mens en egenkapitalba-

seret ordning giver ledelsen eller medarbejdere ret til at få, købe eller tegne aktier i selskabet. 

ÅRL indeholder ingen krav om indregning og måling af egenkapitalbaseret vederlæggelse jf. RV 

- kapitel 30 om aktiebaseret vederlæggelse, afsnit 30.1.3. I henhold til RV 30 punkt 4 kræver 

ÅRL § 98b, stk. 1, 3. pkt. oplysninger om incitamentsprogrammer, herunder ordninger om aktie-

baseret vederlæggelse, til selskabets ledelse. Endvidere skal der gives informationer om modta-

gerne, der er omfattet af vederlæggelsen (bestyrelse, direktion, medarbejdere), typer af vederlæg-

gelse (aktier, anparter, aktieoptioner, tegningsoptioner mv.), beskrivelse af formål, indhold, her-

under rettigheder, og betingelser for endelig retserhvervelse. Derudover påkræves information 

om beløb, der er indregnet i årsregnskabet, antal instrumenter udestående primo, gennemsnitlig 

udnyttelseskurs og løbetid samt antal tildelte aktier i året pr. tildeling, samt den gennemsnitlig 

udnyttelseskurs og løbetid. Ovenstående betingelser er påkrævet jf. RV 30.1.9 og kan vurderes til 

rimelig specifikke kriterier til årsrapporten.  

 

3.3.1.1 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen af aktiebaserede aflønningsinstrumenter opgøres på basis af dagsværdien jf. 

ÅRL § 36. Optionerne handles ikke altid på et aktivt marked102, hvorfor der anvendes forskellige 

værdiansættelsesmetoder til beregning af estimerede værdier. En aktieoption opgøres som forskel-

len mellem markedskursen og udnyttelseskursen, hvilket er nemt at beregne på udnyttelsestids-

punktet, men svært at forudse for ordninger med resterende løbetid. Dette skyldes, at det tidsmæs-

sige element spiller en rolle, da udskydelsen af erhvervelsen af den underliggende aktie udskyder 

selve finansieringen af aktiekøbet103. Derudover er det mere fordelagtigt at beholde optionen end 

at eje selve aktien, da risikoen for tab er mindre hos optionsindehaver end aktionærerne, mens 

                                                        
101 Danske Revisorer (2016): Regnskabsvejledning for klasse B- og C- virksomheder  
102 Danske Revisorer (2016): Regnskabsvejledning for klasse B- og C- virksomheder 
103 Voigt, Erik Banner (2004): Aktieløn – side 225 
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gevinstmulighederne er den samme. Følgende faktorer gør sig gældende uagtet valg af værdian-

sættelsesmetode104: 

• Den vejede gennemsnitlige aktiekurs 

• Udnyttelseskurs 

• Den forventede volatilitet  

• Optionsløbetiden 

• Det forventede udbytte 

• Den risikofri rente 

 

Af ovenstående forhold udgør den vejede gennemsnitlige aktiekurs og udnyttelseskursen instru-

ments indre værdi, mens den forventede volatilitet (udtryk for historiske kursudsving), optionslø-

betiden, det forventede udbytte og den risikofrie rente udgør tidsværdien. Volatiliteten og løbeti-

den er de faktorer, der har den største betydning for værdiansættelsen af optionen105 og da hverken 

IFRS eller dansk regnskabslovgivning kræver anvendelse af en bestemt værdiansættelsesmetode, 

vil afhandlingen, på et overordnet niveau, gennemgå de mest anvendelige værdiansættelsesmodel-

ler. 

 

3.3.1.2 Black-Scholes-formlen 

Denne værdiansættelsesmetode anvendes primært til værdiansættelse af aktieoptioner og war-

rants og kræver følgende forhold gør sig gældende106: 

• Kræver et marked med kontinuerlig handel, uden transaktionsomkostninger og mulighe-

den for kontinuerlig afdækning. Investor skal til enhver tid kunne handle såvel den under-

liggende aktie og optionerne 

• Kræver at aktiekursen på de underliggende aktier følger en log-normalfordeling 

• Kræver en konstant risikofri rente, som både gælder for gæld og fordringer 

• Kræver en konstant volatilitet 

 

                                                        
104 IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse (2008) – side 363 
105 Banner-Voigt, Erik, Rasmussen, Søren, (2009), Aktieløn - side 227 
106 Voigt, Erik Banner (2004): Aktieløn – side 231 
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Usikkerheden ved Black-Scholes-formlen (BS) er, at de fleste instrumenter normalt ikke kan om-

sættes, hvorfor man ofte benytter instruments forventede løbetid fremfor den faktiske løbetid107. 

Derudover anvendes den historiske volatilitet og selskabets seneste udbytte fremfor den forventede 

volatilitet og udbytte. Udvikling af aktiekurser kan dog ikke baseres på historisk data, selvom flere 

tekniske analytikere anvender denne metode. Dette skyldes, at en række interne og eksterne virk-

somhedsforhold gør sig gældende.  

 

I forlængelse af ovenstående afsnit kræver BS-formlen, at udnyttelsen ikke er forbundet med be-

tingelser. Der gælder typisk betingelser for tildelte optioner og warrants, hvilket indregnes ved at 

gange den beregnede værdi efter BS med sandsynligheden for, at medarbejderen udnytter sine 

optioner eller warrants. Denne sandsynlighed vil kræve en række antagelser og formentlig være 

baseret på historisk data, hvilket underbygger teorien om, at BS-formlen medfører en række ud-

fordringer i praksis. Dette gælder også ved værdiansættelsen af aktiebaserede aflønningsinstru-

menter for unoterede selskaber, hvor beregningen er endnu mere usikker, da man ikke har samme 

mulighed for at bestemme volatiliteten, da man ikke får samme data uden et aktivt marked.  

 

3.3.1.3. Minimum Value Approach 

Et alternativ til BS-formlen er Minimum Value Approach (MVA), der beregninger den fordel, som 

modtageren opnår ved at udskyde betalingen for aktien og dermed mindsteværdien af et aktieba-

seret aflønningsinstrument. MVA-modellen karakteriseres ofte som en simpel udgave af BS-form-

len, da volatiliteten sættes til nul. Det faktum, at der ikke tages højde for fremtidige kurssving 

medfører, at modellen indeholder færre antagelser, men samtidig at estimering af dagsværdien er 

mere off, da man har fjernet et af de vigtige parametre (den forventede volatilitet).  

 

I forlængelse af ovenstående kan det vurderes, at MVA-modellen er et værktøj til værdiansættelsen 

af aktiebaserede aflønningsinstrumenter for private selskaber. Den bagvedliggende årsag til at BS-

formlen giver udfordringer i forbindelse med værdiansættelsen af aktiebaserede aflønningsinstru-

menter for unoterede selskaber, er manglen på historisk data i forbindelse med at fastsætte 

                                                        
107 IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse (2008) – side 115 



 

Page 54 of 101 
 

udsvingene i aktien. Eftersom MVA-modellen sætter volatiliteten til nul, vil det betyde, at model-

len kan anvendes til at værdiansætte unoterede selskaber108.  

 

Som beskrevet i IFRS 2109 er der en række forhold, der som minimum skal indgå i beregningen 

for børsnoterede selskaber. Da ”aktiekursens forventede volatilitet” er påkrævet for børsnoterede 

selskaber, kan MVA-modellen ikke anvendes, da den ikke opfylder minimumskravene i henhold 

til IFRS 2.  

 

3.3.1.4 Binomialmodellen 

Binomialmodellen (BNM) anvender en række af de samme parametre som MVA-modellen til 

estimering af dagsværdien af aktiebaserede aflønningsinstrumenter. BNM-modellen inddrager dog 

volatilitetsfaktoren og betegnes derfor som et kompromis mellem BS-formlen og MVA-modellen. 

Forskellen på de to er, at BS-formlen indregner en kontinueret volatilitet baseret på historisk data 

til at belyse forventninger til fremtiden, mens BNM-modellen opdeler tiden fra tildelingstidspunk-

tet til udnyttelsestidspunktet i flere lige lange perioder. Dette betyder, at der er mulighed for, at 

værdien stiger eller falder. Derudover medregner BNM-modellen ikke forventede fremtidige ud-

byttebetalinger, hvilket BS-formlen gør110.  

 

Baseret på IFRS 2 er der blevet udarbejdet et beregningseksempel på den estimerede dagsværdi. 

Der er blevet inddraget de beregningsvariable som minimum bør indgå og sammenligner i den 

forbindelse BS-formlen med MVA-modellen med det formål, at vurdere værdien af aktiebaseret 

aflønningsinstrument med og uden anvendelse af volatilitet. Der afgrænses fra anvendelse af 

BNM-modellen, da modellen er påvirket af antallet af tidsperioder som løbetiden opdeles i. Jo 

kortere tidsintervaller – des tættere vil værdien ved hjælp af BNM-modellen nærme sig værdien 

ved BS-formlen.  

 

 

 

                                                        
108 Murphy, Kevin (2013): Handbook of the Economics of Finance: Corporate Finance – side 280 
109 IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse (2008) – side 363 
110 Lavesen, Anders (2000): Aktieaflønning – side 220 
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Forudsætninger Black-Scholes Minimum Value Approach 

Løbetid 120 120 

Dagskurs 50 50 

Udnyttelseskurs 50 50 

Udbytteafkast 2% 2% 

Risikofri rente 7% 7% 

Volatilitet 35% 0% 

Værdi 23,08 17,96 
111 

Som benævnt i ovenstående afsnit, så er volatiliteten afgørende i forbindelse med den estimerede 

dagsværdi. MVA-modellen afspejler ikke eventuelle kursgevinster som instrumentet indeholder, 

men belyser blot rentebesparelsen. Eftersom den største gevinst befinder sig i kursudsvingene, 

giver dette en afvigende estimering af dagsværdien112. Volatilitet bør derfor anvendes som ud-

gangspunkt medmindre den ikke kan fastægges forsvarligt, således den ikke givet et retvisende 

billede af den underliggende akties kursudvikling. Dette kunne eksempelvis være unoterede sel-

skaber eller selskaber, der er blevet børsnoteret indenfor en kort periode.   

 

3.3.1.5 Forpligtelse eller egenkapital 

I vurderingen om en aktieoption/warrant anses for at være en omkostning, skal princippet om dob-

belt bogføring diskuteres113. Hvis en medarbejder indgår en aftale i år 1 med selskabet, hvori der 

indgår en uigenkaldelig tildeling af aktieoptioner eller warrants, vil værdien af disse aktieoptioner 

eller warrants på tildelingsdagen opgøres til 400.000 kr. Selskabet vil herefter skulle omkostnings-

føre 400.000 kr. i år 1, og beløbet vil skulle modposteres på egenkapitalen (frie reserver). Endvi-

dere skal der korrigeres for udskudt skat114. Ovenstående anses som en egenkapitalpostering. Der 

kan argumenteres for, at modposten anses som en forpligtelse for selskabet, da virksomheden vil 

skulle honorere den indgående aflønningsordning. Såfremt der er tale om en aflønningsordning af 

fantomaktier, skal selskabet levere likvider til medarbejderen, mens der ved aflønningsordning af 

aktieoptioner eller warrants teoretisk set, blot udstedes nye aktier i forbindelse med en forhøjelse 

                                                        
111 Egen tilvirkning 
112 Nielsen, Brian (2006): Den regnskabsmæssige behandling af aktiebaseret aflønning 
113 Sudan, Sumit (2008): Kompendium i bogføring og årsafslutning  
114 Friis, Ole (2001): Eksempel på regnskabsmæssig behandling af warrants og afgivne aktieoptioner  
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af selskabskapitalen. Ved denne aflønningsordning sker der ingen væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling og der opstår derfor ikke en reel forpligtelse for selskabet. På baggrund 

af ovenstående anses modposten til værdien af aktieoptionen/warrant ikke for at være en forplig-

telse, men derimod at være en del af egenkapitalen.  

 

3.4 Incitamentsprogrammer 

Aktiebaserede incitamentsprogrammer bliver anvendt i stigende grad af de store danske selskaber. 

Topchefen for Carlsberg fik i 2018 en samlet lønpakke på 52,5 mio. kr. hvoraf 26,7 mio. kr. bestod 

af aktiebaseret løn115, hvilket svarer til omkring 50%. I samme periode har topchefen fra Novo 

Nordisk modtaget en samlet lønpakke på 41,3 mio. kr. hvoraf omkring 40% bestod af aktieafløn-

ning, svarende til et beløb på 16,5 mio. kr.116. Formålet for virksomhederne er at tiltrække og 

fastholde medarbejderne, men samtidig at få det nødvendige drive i virksomheden, der giver inci-

tament til at sikre langsigtede og holdbare løsninger fremfor initiativer, hvor man kun oplever en 

effekt på næste kvartalsregnskab. Det er vigtigt, at det valgte incitamentsprogram hænger sammen 

med virksomhedens forretningsmæssige mål, kultur, personale- og lønpolitik. De forretningsmæs-

sige mål afhænger ofte af hvilken branche samt fase virksomheden befinder sig i. Forskellene 

mellem disse vil blive berørt senere i dette kapital. Virksomhedskulturen spiller et præg i forhold 

til de egenskaber, som ledergruppen ønsker at se i medarbejderne. Eksempelvis er resultatlønsy-

stemet meget populært i salgsafdelinger, da det appellerer til konkurrence-mindsettet, som er en 

populær egenskab blandt sælgere. Modsætningsvis kan denne aflønningsmetode skabe en negativ 

effekt i partnerselskaber, da individuel resultataflønning kan skabe intern konkurrence. Derfor an-

vender man overskudsdeling i mange advokathuse, så partnerne ikke bliver målt på hvor meget 

omsætning, de tjener hjem til firmaet117. Personalepolitikken spiller derfor en rolle i henhold til at 

tiltrække, udvikle og fastholde medarbejderne. Derfor kan det forekomme, at der er forskellig 

medarbejderpolitik blandt forskellige medarbejdergrupper. Lønpolitikken fungerer som bindeled-

det mellem personalepolitikken og de forretningsmæssige mål, da et optimalt lønsystem tilgodeser 

kulturen og forventningerne i virksomheden. I forlængelse af dette bør virksomhedens incita-

mentsprogrammer også udspringe af lønpolitikken.  

                                                        
115 Børsen Ledelse (06.02.2019). URL: https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/carlsberg  
116 Børsen Ledelse (01.02.2019). URL: https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/novo_topchef  
117 Berlingske (02.05.2016). URL: https://www.berlingske.dk/virksomheder/topadvokater  
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Der er fem hensyn, der skal tages i forbindelse med udviklingen af incitamentsprogrammer. Listen 

appellerer ikke til alle virksomheder, men inkluderer de væsentligste forhold; produktivitet, med-

arbejderfokus, personalepolitik, finansielle forhold og administrative forhold.  

 

3.4.1 Produktivitet 

Såfremt virksomheden ønske at øge produktiviteten, bør virksomheden anvende et aktiebaseret 

incitamentsprogram, hvor der er sammenhæng mellem indsats og indkomst, således medarbejde-

ren oplever en reel effekt ved at være mere produktiv. Ved sådan et aktiebaseret incitamentspro-

gram bliver medarbejderen ikke målt på eksterne forhold, som ikke kan kontrolleres af virksom-

heden. Samtidig undgår virksomheden free-riders, hvor medarbejdere kan yde en mindre ar-

bejdsindsats og samtidig tjene på sine kollegaers præstation.  

 

3.4.2 Medarbejderfokus 

Mange virksomheder værdsætter loyalitet og anser medarbejderne som virksomhedens vigtigste 

ressource118, hvorfor et medarbejder-fokuseret incitamentsprogram vil skabe stærkt fokus på virk-

somheden og dens udvikling. Et medarbejder-fokuseret incitamentsprogram vil gøre, at de ansatte 

vil opleve et bedre samarbejde med deres kollegaer, ligesom der bliver skabt en vi-følelse119, da 

medarbejderne identificerer sig med virksomheden og dermed opnår højere loyalitet. Derudover 

er det vigtigt, at incitamentsprogrammet er tilpasset den enkeltelte medarbejdere, således at for-

skellige behov tilgodeses. I forlængelse af ovenstående sikrer virksomheden, at medarbejderen har 

samme økonomiske interesser som virksomhedens ejere, hvilket medfører stigende shareholder 

value.  

 

3.4.3 Personalepolitik 

I ovenstående afsnit blev vigtigheden af medarbejdere beskrevet. Derfor bør der være samspil 

mellem personalepolitikken og valget af incitamentsprogram. Såfremt virksomheden har svært 

ved at tiltrække de ønskede medarbejdere, kan en aktiebaseret aflønningsstuktur gøre det nem-

mere at tiltrække arbejdskraft. Det kræver dog, at det stemmer overens med virksomhedens per-

sonalepolitik, således nuværende medarbejdere ikke føler sig uretfærdigt belønnet. Dertil kan 

                                                        
118 Business Insider (08.04.2015). URL: https://www.businessinsider.com/google-laszlo-bock-interview   
119 Banner-Voigt, Erik, Rasmussen, Søren (2009), Aktieløn - side 48 
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aktiebaseret aflønning være medvirkende til at motivere og fastholde nuværende medarbejdere. 

Medarbejderne vil fokusere på udvikling af kompetencer samt andre interne forretningsudvik-

lingstiltag fremfor kun at løse de pågældende opgaver. Dette er sundere og mere langtidsholdbart 

for selskaberne, da der hele tiden bliver fokuseret på selskabets fremtid og samtidig minimere de 

omkostninger, som forekommer, når der foretages en fejlansættelse120.  

 

3.4.4 Finansielle forhold 

Som beskrevet tidligere i kapitlet, er der en række regnskabsmæssige fordele ved anvendelse af 

aktiebaserede incitamentsprogrammer. Udover likviditet- og skattemæssige fordele kan det for-

længe ejerskabet og tiltrække investorer. Mange nystartede selskaber har lav likviditet121 og derfor 

er aktieoptionsordningen en løsning, hvor selskabet kan tildele aktieoptionerne uden omkostninger 

for selskabet på tildelingstidspunktet. Derfor udskydes likviditetsbehovet. Ved at tildele ejerandel 

i selskabet forøges chancerne for at fastholde de nye medarbejdere og deres ejerskab. I forlængelse 

af dette, vil finansielle forhold af incitamentsprogrammerne spille en rolle. Ejerstrukturen og even-

tuelle aktieoptioner og warrants kan både have en tiltrækkende og skræmme effekt hos investo-

rerne. Såfremt selskabet har mange små shareholders, så kan der være tilfælde, hvor kapitalfon-

dene ikke har mulighed for at eje store dele af selskabet. Nogle kapitalfonde kræver en stor ejer-

andel, således at de kan få indflydelse og have større mandat til at bestemme hvad, der skal ske 

med selskabet. Modsat kan et selskab også være mere attraktivt at investere i, hvis medarbejderne 

har ejerandel, da investorerne derfor sikrer, at parterne har samme økonomiske interesse.  

 

3.4.5 Administrative forhold 

Formålet med incitamentsprogrammer er at fremme performance på den ene eller anden måde. 

Dertil ligger der en række administrative forhold, som påvirker udviklingen og implementerin-

gen af incitamentsprogrammerne. Der skal være fokus på at udarbejde en overskuelig kontrakt, 

som er transpa til at forstå for medarbejderne. Medarbejderne har nødvendigvis ikke en advokat 

til at gennemlæse aftalen og derfor anvendes, der skabeloner uden for mange forhold. Derfor er 

standardiserede kontrakter nemmere for virksomheden, da det minimerer de administrative om-

kostninger. Ændringen af aktieoptionsloven kan have en negativ effekt på dette, da det vil være 

                                                        
120 Business og Finans. URL: http://www.businessogfinans.dk/outsourcing/fejlrekruttering-er-dyrt  
121 Finans (01.01.2019). URL: https://finans.dk/annoncering/saadan-sikrer-virksomheder-likviditet  
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muligt - og nødvendigt - aftalemæssigt at definere, i hvilke situationer en medarbejder skal anses 

som “good leaver” eller “bad leaver”, hvad retsvirkningen heraf skal være og om de to situatio-

ner skal behandles forskelligt122. Lovændringen kan derfor gøre det mere kompliceret at udforme 

aflønningskontrakter. I forsøget på at minimere de administrative forhold bør virksomheden sim-

plificere den løbende administration i forhold til at opgøre og gennemføre betalingen/erhvervel-

sen af medarbejderaktierne. Som udgangspunkt bør der ikke være meget arbejde, når aktierne 

først er tildelt eller solgt til medarbejderne, Det hele afhænger af ordningens setup i forhold til 

optjeningstidspunkt og præstationen indenfor de aftalte parametre.  

 

3.5 Prisfastsættelse af optioner 

Den almindelige model er at tildele aktier med en udnyttelseskurs, der er fastsat til markedsprisen 

på det pågældende tidspunkt. Ved denne løsning, kan der forekomme incitamentsproblemer, så-

fremt aktiekursen falder i perioden efter tildelingen. Her anvendes begrebet ”underwater”123, der 

dækker over en finansiel kontrakt eller aktiv, der er mindre værd end dens nominelle værdi. Dette 

kunne være en “out-of-the-money124” call option, hvor markedskursen på tidspunktet er højere end 

udnyttelseskursen. Ligeledes vil en kraftig stigning muligvis medføre, at medarbejderen sælger 

sine aktier og dermed ryger det langsigtede incitament. En løsning på dette er, at portionsopdele 

aktieoptionerne således, at udnyttelseskurserne bliver spredt over en længere periode. I aktieopti-

onsprogrammer med løbende tildeling mindskes risikoen for at aktieoptionen kommer ”underwa-

ter”. Antallet af aktieoptioner kan afhænge af om virksomheden opnår en række økonomiske mål, 

eller om medarbejderen har udfyldt en ”Performance Plan” som indeholder en række personlige 

mål.  

 

Der findes flere forskellige principper og metoder til fastsættelsen af udnyttelseskurs (også kaldet 

exercise price). Det mest almindelige er at fastsætte udnyttelseskursen til markedskursen på tilde-

lingstidspunktet125. Idéen med at fastsætte udnyttelseskursen til markedsprisen er, at belønne med-

arbejderen såfremt kursen stiger efter tildeling. Det er dog også muligt at fastsætte udnyttelseskur-

sen til højere eller lavere end markedskursen. Jo lavere udnyttelseskurs des mere vil 

                                                        
122 Gorissen Federspiel (07.12.2018). URL: https://gorrissenfederspiel.com/nyheder/aendring-af-aktieoptionsloven  
123 Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/u/underwater.asp  
124 Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/o/outofthemoney.asp   
125 C.A.5.17.3.3.4.3 Vurderingstidspunktet for favørelementet. URL: https://skat.dk/udnyttelseskurs  
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optionsprogrammet i praksis minde meget om et program med aktier126. Det vil skabe incitament 

til at holde sig fra risikobetonede beslutninger, da et fald i aktiekursen efter tildeling, er et potentielt 

tab for medarbejderen. Såfremt udnyttelseskursen befinder sig under markedskursen vil der være 

større sandsynlighed for at aktien kommer ”in-the-money” som er det modsatte af, når en aktie er 

”underwater”. Ligeledes vil en højere udnyttelseskurs mindske gevinst for medarbejderen, da ved-

kommende ikke tjener noget på differencen mellem markedskursen og den høje udnyttelseskurs. 

Det skaber incitament til at tage risikobetonede beslutninger, da kursen skal stige markant før 

medarbejderen opnår gevinst, da udnyttelseskursen er fastsat højere end markedskursen. Den bag-

vedliggende årsag til dette kan skyldes, at virksomheden ikke ønsker at belønne medarbejderen 

såfremt markedskursen stiger som en effekt af økonomisk opsving. Derfor sætter virksomheden 

udnyttelseskursen til et niveau over markedskursen + forventet vækst, således medarbejderen præ-

sterer noget særligt. Antallet af aktieoptioner tildeles ved at udmåle værdien af aktieoptionerne i 

forhold til medarbejderens månedsløn.  

 

3.6 Principal-agent teori 

Der vil i det følgende afsnit blive analyseret hvilken betydning den principal-agent forholdet vil 

have for personer og selskaber efter P/A-teorien og i hvilken grad medarbejderaktier kan medvirke 

til at motivere medarbejdere til at yde en større indsats for selskabet. 

 

Forholdet mellem principal og agent kan karateristeres ved, at principalen har ansat agenten til at 

udføre arbejde på vegne af principalen. Agenten vil i denne forbindelse i nogle situationer være 

bemyndiget til at handle og træffe beslutninger på vegne af principalen. 

 

Principal-agent teorien bygger på følgende antagelser: 

• Begrænset rationalitet 

• Opportunistisk adfærd 

• Risikoaversion 

• Asymmetrisk information 

                                                        
126 Bechmann, Ken (2016): Optioner eller betingede aktier? Seneste udvikling i de børsselskaber  
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Principalen og agenten har meget ofte forskellige interesser og målsætninger, som i de fleste til-

fælde vil give en interessekonflikt mellem principalen og agenten127. Principalen, som i de fleste 

tilfælde enten vil være selskabet eller arbejdsgiver, har som regel et ønske om, at maksimere akti-

ernes værdi og få selskabet til at tjene mest muligt. Herimod kan agenten have helt andre mål, 

såsom at mindske risikoen for afskedigelse eller tilfredsstille egne mål. Der er grundet den asym-

metriske information mellem principalen og agenten en mulighed for, at agenten handler på op-

portunistisk vis og i højere grad varetager egne interesse fremfor principalens. Agenten ved hvor 

meget arbejde, der er blevet udført, hvorimod principalen kun kan have en fornemmelse af det128. 

Der opstår derfor ofte en moral hazard situation ex post kontraktindgåelse, som er en skjult hand-

ling og udnyttelse af manglende information. Agenten vil ofte ikke handle i principalens interesser, 

men ud fra sine egne, og grundet den manglende information, så vil handlingen forblive skjult for 

principalen og den manglende information blive udnyttet af agenten.  

 

For at mindske agentens egenoptimering har principalen nogle muligheder, som kan reducere 

asymmetrisk information. En grund til at agenten ikke altid vil handle i principalens interesse kan 

skyldes, at agenten er mere risikoavers end principalen, og de fleste agenter vil derfor foretrække 

at modtage en mindre fast løn fremfor en større og mere risikofyldt kompensation med et højere 

afkast129. En fast løn kan derimod skabe en moral hazard effekt, da agenten ved at modtage en fast 

løn ikke har noget incitament til at yde en høj arbejdsindsats. Dette skyldes, at agenten alligevel 

modtager den samme løn, selvom at agenten yder en mere produktiv arbejdsindsats130.  

 

3.6.1 Analyse af principal-agent forholdet 

De muligheder principalen blandt har for at mindske, at agenten handler efter egne interesser og 

ikke efter principalen kan blandt andet være at I) overvåge agenten. Andre muligheder kan være 

at II) aflønne hele teamet og ikke kun den enkelte medarbejder, III) give en højere løn end mar-

kedslønnen, IV) udforme en turneringsstruktur eller V) tilbyde variabel løn, hvor agenten modta-

ger en fast løn og en bonus, hvis agenten yder en større arbejdsindsats. En sidste mulighed kan 

                                                        
127 Banner-Voigt, Erik og Rasmussen, Søren (2009) Aktieløn - side 44 
128 Andersen, Lotte Bøgh (2017): Økonomiske incitamenter i offentlige sektor – side 20 
129 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005) Handbook of New Institutional Economics - side 351 
130 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005) Handbook of New Institutional Economics - side 352 
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være at udstede medarbejderaktier til agenten. Ovenstående muligheder vil blive analyseret i føl-

gende afsnit. 

 

Overordnet set er det selskabet, hvori medarbejderen er ansat, som anses for værende principa-

len, hvorimod agent-begrebet dækker medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og direktionen. Den 

følgende analyse vil tage udgangspunkt i forholdet mellem aktionærerne og direktionen. Forhol-

det mellem direktion og medarbejderne vil også blive berørt, hvor det findes væsentligt. 

 

3.6.1.1 Overvågning af agenten 

Direktion har primært til opgave at lede og styre selskabet, både administrativt og strategisk, og 

har derfor det største ansvar i selskabet. Det er i de fleste tilfælde meget vanskeligt for principalen 

at aflæse ydelsesniveauet for direktionen, da direktionens opgaver i de fleste tilfælde er af mere 

kompleks karakter131. Det kan dog skabe en situation, hvor agenten (direktionen) yder en lavere 

arbejdsindsats til at starte med, for at signalere til principalen (aktionærerne), at den arbejdsopgave, 

som agenten er i gang med at lave er kompleks132.  Der vil dog være enkelte afdelinger, hvor det 

er nemmere for principalen at aflæse ydelsesniveauet. Dette kan være i salgsafdelinger, hvor salgs-

tal og statistikker kan bruges til at vurdere agentens ydelsesniveau, og hertil se om agenten handler 

ud fra principalens interesser eller sin egen. Det kan dog ikke være ligeså nemt i andre afdelinger, 

hvorfor principalen i stedet kan overvåge agenten på andre måder. Ved overvågning kan der dog 

opstå situationer, hvor principalen overvåger agenten så meget for at sikre, at agenten handler i 

principalens interesser, at det bliver meget omkostningsfuldt for principalen.   

 

Der vil også kunne opstå situationer, hvor eksogene faktorer bevirker, at det ikke altid er muligt 

for principalen at overvåge agentens arbejdsindsats ud fra et konkret resultat. Eksempelvis hvis en 

konkurrent udvikler et tilsvarende eller bedre produkt, så kan det have en påvirkning på selskabets 

aktiekurs, som vil derfor vil falde. Der er her tale om en eksogen situation, som selskabet ikke selv 

har direkte indflydelse på. Det er ikke noget som hverken direktionen eller selskabet har kontrol 

over, som derfor ikke kan bruges som resultat (den faldende aktiekurs) for at bedømme medarbej-

derens arbejdsindsats. Eftersom direktionen har til formål at styre selskabet administrativt og 

                                                        
131 Banner-Voigt, Erik og Rasmussen, Søren (2009) Aktieløn - side 47 
132 Andersen, Lotte Bøgh (2017): Økonomiske incitamenter i offentlige sektor - side 25 
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strategisk, så vil aktiekursen normalt være en af de faktorer, som selskabets aktionærer kan vurdere 

direktionens arbejdsindsats på. Når denne mulighed fjernes på grund af eksogene faktorer, så vil 

overvågning af selskabets direktion ikke være en præcis måde at måle de direktionens arbejdsind-

sats på.  

 

I følge Jean Tirole133 vil den mest optimale måde for principalen at overvåge agenten på være, at 

få en ekstern supervisor til at overvåge, da denne supervisor både vil være billigere og kunne gen-

nemføre en mere grundig overvågning end hvis principalen selv skulle stå for overvågningen134. 

En betingelse vil dog være, at principalen skal betale en fast løn til supervisoren for overvågning. 

Denne form for overvågning vil være mest optimale for principalen, da principalen vil kunne 

undgå shirking hos agenten, ved at få en supervisor til at overvåge agentens arbejdsindsats. Prin-

cipalen vil dermed kunne nøjes med, at betale en fast løn til både agenten og supervisoren. Der 

kan dog være den ulempe, hvis agenten og supervisoren indgår et samarbejde, hvor agenten betaler 

en mindre sum af sin faste løn til supervisoren for ikke at informere principalen om agentens shir-

king135.  

 

Når principalen overvåger agenten for at undgå at agenten får en opportunistisk adfærd, så kan der 

opstå en situation, hvor agenten får en større opportunistisk adfærd end tidligere. Dette kan ek-

sempelvis være, hvis agenten ikke føler, at principalen stoler på vedkommende, eftersom princi-

palen føler sig nødsaget til at overvåge vedkommende for at sikre sig, at agenten yder den arbejds-

indsats, som principalen forventer af agenten136. 

 

Med den teknologiske udvikling, er der kommet flere måder, hvorpå principalen kan overvåge 

agenten uden at selv eller en supervisor til at stå for det137. Denne udvikling kan blandt andet 

blive observeret i salgsafdelinger, hvor teknologiske systemer registrere alle indkomne opkald 

som kommer gennem til salgsafdelingen. Dette giver principalen mulighed for at optage alle de 

samtaler, der bliver foretaget i salgsafdelingen, og kan dermed få agenten til at yde den 

                                                        
133 Tirole, Jean (1968): The Theory of Industrial Organization 
134 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005) Handbook of New Institutional Economics - side 358 
135 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005): Handbook of New Institutional Economics - side 359 
136 Knut, Pederen & Zsolnai (2014) How Economic Incentives May Destroy Social and Ecological Values 
137 Assessing performance at work – side 230 
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arbejdsindsats som der bliver forventet. Herudover er det muligt at tracke tidspunktet hvorpå 

agenten møder, og hvornår de går igen. Denne form for teknologisk overvågning kan lægge et 

stort pres på agenten, da det øger muligheden for overvågning, hvor alle agentens handlinger bli-

ver registeret og optaget til brug for principalen. 

 

3.6.1.2 Team produktion  

Det er i mange teknologiske brancher almindeligt, at det kræver mange forskellige komponenter 

for at producere et færdigt produkt. Det vil derfor i disse brancher være nødvendigt at se på team 

produktionen138. Det er nemt at observere det samlede færdige produkt, hvorimod det er svært at 

observere hver enkelt medarbejders individuelle produktivitet og andel i forbindelse produktionen 

af det færdige produkt. Dette ses ofte i produktionen af teknologiske produkter. Hver enkelt med-

arbejders aktivitet vil have en effekt på det samlede færdige produkt og på de andre medarbejders 

produktivitet. Eftersom det samlede produkt kun kan produceres ved at alle medarbejdernes fælles 

samarbejde, kan det være svært at konkretisere hver medarbejders andel i forhold til den samlede 

produktion. Det kan skabe et moral hazard problem, da det kan være vanskeligt og omkostnings-

fuldt at overvåge hver enkelt medarbejdere og derfor også svært at belønne de enkelte medarbej-

dere. Det vil give medarbejderne en mulighed for at shirke, hvor en medarbejder ikke bidrager i 

samme omfang til produktionen som de øvrige medarbejdere, da det som før nævn kan være van-

skeligt at konkretisere den præcise andel for hver medarbejders bidrag til den samlede produktion 

af det færdige produkt. En måde at undgå dette shirking problem kan eksempelvis være, hvis prin-

cipalen i stedet for at belønne hver medarbejderen individuelt, at principalen i stedet belønne hele 

teamet med en samlet belønning, som skal deles. På den måde vil overvågningen blive flyttet fra 

principalen til agenterne. Eftersom det ikke vil være i nogen af medarbejdernes interesse, at de 

øvrige medarbejdere shirker og samtidig bliver belønnet med den samme andel som de team med-

lemmer, der ikke shirker139.  

 

Det vil dog ikke altid være den mest optimale løsning for principalen at tilbyde gruppebelønnin-

ger. Hvis gruppen bliver for stor, og hver enkelt agent derfor kun har en lille indflydelse på den 

samlede produktion, så vil det ikke motivere agenten til at yde en større arbejdsindsats, da 

                                                        
138 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005): Handbook of New Institutional Economics - side 362 
139 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005): Handbook of New Institutional Economics - side 363 
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størrelsen af gruppebelønningen agenten modtager, også vil være et mindre beløb, som ikke vil 

være stor nok til at agenten gider at yde en større arbejdsindsats140. Jo flere agenter der deler den 

samme belønning, desto mindre vil hver agents individuelle belønning være. 

 

3.6.1.3 Højere løn end markedsløn  

Selvom overvågning kan være en optimal måde for principalen at sikre sig, at agenterne yder en 

høj arbejdsindsats, så vil de fleste agenter ikke bryde sig om, at have deres arbejdsdag overvåget. 

En måde at få agenterne til at have det bedre med at blive overvåget, kan være ved at tilbyde dem 

en højere løn end markedslønnen. Denne form for lønstruktur kaldes “efficency wage”. Et ek-

sempel på brug af denne strategi kan nævnes, da Henry Ford forhøjede hans medarbejderes løn 

til $5 om dagen. Dette var på et tidspunkt hvor lønningerne i samme branche lå på mindre end 

halvdelen af det141. Han blev belønnet med en forhøjelse af hans medarbejderes arbejdsindsats. 

Sådan et tiltag skaber en situation, hvor medarbejderen tilbagebetaler principalens lønforhøjelse 

til agenterne ved at yde en større arbejdsindsats, eftersom principalen har gjort agenterne en tje-

neste142. Denne lønstruktur vil dog også kunne have en anden betydning for agenterne, da udbud-

det af agenter stige, da agenterne vil modtage en højere løn end markedslønnen. De agenter som 

er ansat vil derfor acceptere mere, da de bliver betalt en højere løn, og omkostningen ved at finde 

et andet job derfor vil være større, da det vil betyde, at de skal gå ned i løn.  

 

3.6.1.4 Turneringsstruktur 

En anden måde, hvorpå principalen kan motivere agenterne til at yde en højere arbejdsindsats kan 

være ved at implementere en ”turneringsstruktur” blandt agenterne143. Herved vil den mest pro-

duktive agent modtage den største bonus eller præmie, den anden mest produktive agent vil mod-

tage en lavere bonus, og sådan vil det fortsætte. Dette er en struktur som man typisk ser i salgsaf-

delinger, hvor agenterne kæmper om at opnå de højeste salgstal. Principalen kan, ved at imple-

mentere sådan en struktur, forøge agenternes arbejdsindsats, da agenterne vil blive målt og sam-

menlignet med hinanden, hvilket har til formål at skabe motivation hos agenterne, om at blive den 

mest produktive agent (bedste sælger). 

                                                        
140 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005): Handbook of New Institutional Economics - side 366 
141 History (1941). URL:  https://www.history.com/this-day-in-history/ford-signs-first-contract 
142 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005): Handbook of New Institutional Economics - side 358 
143 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005): Handbook of New Institutional Economics - side 355 
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En ulempe ved at implementere en ”turneringsstruktur” kan være, at det vil mindske samarbejdet 

mellem agenterne. Dette skyldes, at alle agenterne vil egenoptimere og ikke arbejde som et team, 

da alle agenterne vil kæmpe om for at opnå de bedste resultater og dermed modtage den største 

bonus144. Denne struktur vil kun være relevant at implementere i enkelte afdelinger/brancher. 

Som nævnt i ovenstående afsnit, så kan denne struktur fungere i salgsafdelinger, hvor det ikke er 

en nødvendighed at agenterne samarbejder. Hvorimod at man i afdelinger, hvor produkterne be-

står af flere mindre komponenter ikke vil have mulighed for at implementere strukturen, da ar-

bejdet kræver for meget samarbejde på tværs af agenterne, for at sammensætte den bedste ydelse. 

Det kan eksempelvis være i afdelinger, hvor der kræves en høj teknisk kompetence, hvor hver af 

agenterne er specialiseret i hver deres niche. Advokatbranchen er et eksempelvis på ovenstående, 

hvor forskellige advokater kan have forskellige kompetencer indenfor en bestemt sag. For at 

undgå intern konkurrence mellem partnerne anvender, som tidligere nævnt, de fleste advokat-

huse overskudsdeling, som er et alternativ til resultatafhængig aflønning.  

 

3.6.1.5 Medarbejderaktier til agenterne 

Når en agents løn afhænger af kursudviklingen af selskabets aktier, så vil medarbejderen i højere 

grad have en interesse for, at selskabet klarer sig godt145. Principalens interesse om at selskabet 

tjener mest muligt, vil derfor være i sammenhæng med agentens. Dette vil minimere interessekon-

flikten, da agenten i højere grad vil træffe beslutninger i overensstemmelse med aktionærerne in-

teresser frem for agentens. Agenten vil være med til at bære en del af den risiko, som der er ved at 

eje aktier. Dette vil medføre, at agenten i højere grad træffer beslutninger i principalens interesse, 

da agenten er interesseret i at selskabets aktiekurs stiger. Det vil hertil give agenten incitament til 

at yde en ekstra arbejdsindsats, når agenten får en andel af den værditilvækst, som agenten selv 

har været med til at skabe146. Herudover vil medarbejderaktierne skabe et større tilknytningsfor-

hold for agenten til selskabet, da vedkommende bliver en del af selskabet, på en anden måde end 

blot almindelig lønmodtager147.  

 

                                                        
144 Shirley, Mary & Menard, Claude (2005): Handbook of New Institutional Economics - side 356 
145 Banner-Voigt, Erik og Rasmussen, Søren (2009): Aktieløn - side 46 
146 Banner-Voigt, Erik og Rasmussen, Søren (2009): Aktieløn - side 46 
147 Banner-Voigt, Erik og Rasmussen, Søren (2009): Aktieløn - side 48 
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3.6.1.6 Variabel løn i form af fast løn og bonus 

En anden mulighed kan være, at agenten modtager en variabel løn i form af fast løn og bonus. 

Ved denne lønform vil agenten almindeligvis modtage den største andel af lønnen som bonus. 

Denne lønstruktur er mere udbredt i brancher inden for produktion, teknologi og service148. En 

måde man kan bruge bonus som incitament kan være, at man belønner agenten ud fra vedkom-

mendes præstation over en forudbestemt periode, hvilket kaldes performance baseret bonus. En 

anden måde kan være, at agenten kun modtager bonussen, såfremt vedkommende sælger eller 

producerer et bestemt antal produkter. Hvis agenten ikke formår at sælge eller producere den for-

udbestemte andel, så vil agenten ikke blive belønnet med bonussen og vil derfor kun modtage 

den faste løn149. Denne form for variabel aflønning af meget udbredt blandt udenlandske topche-

fer. Hertil kan blandt andet nævnes Twitters topchef Jack Dorsey, som i flere år ikke har modta-

get fast løn, men udelukkende fået hans løn ved aktieoptioner og performance baseret bonus150. 

Det samme gælder ligeledes for Facebooks Mark Zuckerberg og Alphabets (Google) Larry Page. 

Denne lønningsform kan være mere vanskelig at give almindelige medarbejdere, da det kan få en 

indflydelse på samarbejdet blandt agenterne, da hver agent vil egenoptimere. Herudover kan det 

skabe en situation, hvor agenten vil fokusere på at producere så meget som det er muligt for der-

med at virke mere produktiv, og i så fald modtage en højere performance baseret løn. Agenten 

vil derfor have mere fokus på mængde produceret fremfor kvaliteten af arbejdet. 

 

3.6.2 Skattesatsens virkning på arbejdsudbuddet  

Hvilken skattesats der er i samfundet, har en betydning for, om agenterne har incitament til at yde 

en større arbejdsindsats. Hertil om en højere skattesats vil lede til højere eller lavere arbejdsudbud 

i samfundet. Herudover om en lavere løn vil føre til, at agenterne vil arbejde mere og få mindre 

fritid eller arbejde mindre og få mere fritid. I begge tilfælde bliver arbejdsudbuddet påvirket for to 

virkninger. Disse virkninger kaldes for substitutionsvirkningen og indtægtsvirkningen151.  

 

Substitutionsvirkningen trækker i retning af, at en øget skattesats vil give mindre udbud af arbejde. 

Den højere skattesats vil medvirke til, at en arbejdstime for agenten vil give en lavere indtægt og 

                                                        
148 Martocchio, Joseph (2016): Strategic Compensation 
149 Andersen, Lotte Bøgh (2017): Økonomiske incitamenter i offentlige sektor - side 21 
150 Finans (09.04.2019) URL: https://finans.dk/erhverv/twitters-topchef-fik-140-dollars-i-loen-sidste-aar/ 
151 Eide, Erling og Stavang, Endre (2018): Rettsøkonomi - side 510 
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derfor også et lavere forbrug. Dette vil indebære, at det vil koste mindre, i form af reduceret for-

brug, at tage en time fri for agenten, og fritiden bliver billigere i den forstand, at indtægtstabet ved 

at arbejde mindre bliver reduceret. Det kan give en tendens til, at nogle agenter vælger at arbejde 

mindre, hvis de har mulighed for det. Det vil påvirke samfundet på den måde, at samfundet går 

glip af produktion, samtidig med at hver agent får en lavere indtægt, og dermed en lavere andel til 

forbrug. Substitutionsvirkningen indebærer derfor, at medarbejderne får større incitament til at 

holde mere fri og dermed også arbejde mindre.  

 

Indtægtsvirkningen trækker derimod i retning af, at en højere skattesats vil øge arbejdsudbuddet. 

Dette skyldes, at en højere skattesats vil give agenterne et lavere rådighedsbeløb. Et lavere rådig-

hedsbeløb vil medvirke til, at nogle agenter vælger at arbejde mere for at undgå, at deres rådig-

hedsbeløb bliver reduceret. Om det er substitutionsvirkningen eller indtægtsvirkningen, som har 

den største betydning er derfor forskellig for den enkelte agent152. Grundet det individuelle aspekt 

viser de to virkninger, at have en væsentlig betydning, når principalen skal beslutte hvilke regler, 

som medarbejderaktierne skal beskattes efter for hver af agenterne153. Nogle af agenterne vil ud 

fra et teoretisk aspekt blive mest påvirket af indtægtsvirkningen og vil derfor arbejde mere, hvis 

vedkommendes medarbejderaktier bliver beskattet med en højere skattesats, hvorimod andre agen-

ter bliver påvirket mere af substitutionsvirkningen og derfor vil vælge at arbejde mindre.  

 

3.7 Tilbagekøbsprogrammer 
Aktietilbagekøb er et finansielt redskab, som bruges til at optimere virksomhedens kapitalstruktur 

(balancen mellem egenkapital og fremmedkapital). Aktietilbagekøb bruges som et alternativ til 

udbytte.  

 

Aktietilbagekøb har ofte nogle skattemæssige fordele i forhold til udbytter, da aktionærerne be-

skattes højere af udbytter end ved aktietilbagekøb (der genererer kursgevinst). Yderligere beskat-

tes udbytter med det samme, mens det ved aktietilbagekøb aktionærerne, der selv vælger at be-

stemme hvornår de vil realisere en mulig kursgevinst eller kurstab. 

 

                                                        
152 Eide, Erling og Stavang, Endre (2018) Rettsøkonomi - side 511 
153 Se afsnit 2.5.1, 2.5.2 og 2.53  
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3.7.1 Forskellen på udbytte og tilbagekøb af aktier 

Rent økonomisk er der ingen forskel mellem udlodning af udbytte eller tilbagekøb af aktier154. I 

begge situationer udbetaler selskabet sine overskydende penge til aktionærerne i form af udbytte 

eller køb af aktionærernes aktier. Skattemæssigt er der en forskel på udbytte eller tilbagekøb af 

aktier. Et aktietilbagekøb medfører som hovedregel, at kursen stiger, da selskabets værdier bliver 

delt på færre hænder, og da kursstigningen først bliver beskattet ved et salg af aktierne, opnår den 

private investor en udskydelse af skatten. Udfordring med tilbagekøb af aktier er, at aktien bliver 

mindre likvid, da der år for år fjernes aktier fra markedet. Ved udbytteudbetaling fortsætter aktien 

likvid, men private investorer betaler skat af udbyttet hvert år. Således er køb og salg af egne aktier 

en fleksibel måde at foretage kapitaludvidelse på. Derudover hænger det sammen med shareholder 

value tankegangen, der bygger på, at et selskab bør tilbagebetale kapital til ejerne, hvis selskabet 

ikke kan forrente kapitalen bedre end ejerne selv155. Der sondres ikke mellem opkøb (kapitalned-

sættelse) og salg af egne aktier (kapitaludvidelse). Det er almindelige anerkendt, at erhvervelse af 

egne aktier har en hensigtsmæssig funktion i forbindelse med156: 

• Options-/medarbejderaktieordninger, hvortil egne aktier er en forudsætning herfor 

• Aktionærkonto i pengeinstitutter, hvor det ofte forekommer at vederlaget ikke betales 

kontant, men i aktier i det overtagne selskab 

• Vederlag ved virksomhedskøb, hvor det ofte forekommer at vederlaget ikke betales  

• En forsvarsforanstaltning ved (potentielle) hostile takeovers ved at købe en ”anstren-

gende” aktionær ud og/eller opkøbe egne aktier i markedet og dermed gøre det sværere 

og mere omkostningstungt for andre at overtage det pågældende selskab 

• Kurspleje, hvor der menes, at et børsnoteret selskab gennem køb og salg af egne aktier 

kan modvirke spekulation mod selskabets aktier og dermed sikre en stabil kursudvikling 

jf. Kapitalmarkedsloven157 (KMSL)  

• Generationsskifte og anden succession i virksomheder 

• At etablere et marked for illikvide aktier og være i besiddelse af en aktiebeholdning, såle-

des at nye interessenter kan opnå aktionærstatus  

 

                                                        
154 Kielland, Alexander (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer - (RR.8.2011.48) 
155 Fairchild, Richard (2008): When Do Share Repurchases Increase Shareholder Wealth? (side 31-36) 
156 Kielland, Alexander (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer – side 6  
157 Lovbekendtgørelse 2019-04-24 nr. 459 om kapitalmarkeder 
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3.7.2 Motiver 

Kapitalstruktur og signaleringseffekten er de primære elementer bagved værdiskabelsen for ak-

tietilbagekøb158, hvilket vil danne grundlaget for det kommende afsnit. Ovenstående hovedmoti-

ver bygger på idéen om at skabe shareholder value. 

 

3.7.2.1 Kapitalstruktur 

Finansieringsteori fortæller, at enhver investering af kapital frembringer en offeromkostning, da 

man ikke har mulighed for at investere kapitalen i den næst bedste investering med samme ri-

siko159. Det er således nødvendigt at have et benchmark til alternative investeringer i de finansielle 

markeder, hvilket kapitalomkostningen fungerer som160. Corporate Finance-verdenen har, siden 

Modigliani & Miller (M&M) i 1950’erne påstod, at kapitalstrukturen ikke har betydning for sel-

skabets værdi, beskæftiget sig med problematikken angående selskabets kapitalstruktur161. Der er 

sidenhen litteratur på, at inddragelsen af skat og konkursomkostninger samt agent- og informati-

onsproblematikker, gør det relevant, at vurdere vægtningen mellem gæld og egenkapital. Der er 

dog ikke fundet en perfekt kapitalstruktur, da det afhænger af branche og virksomhed, da disse har 

forskellige kapital- og finansieringsbehov afhængig af hvilket stadie virksomheder befinder sig i.  

 

M&M diskuterer tilgangen til selskabets kapitalstruktur ved en række propositions, hvor af det 

ene lyder162:  

 

”The market value of any firm is independent of its capital structure and is given by capitalizing 

its expected return at the rate 𝑝4  appropriate to its class.” 

 

Den bagvedliggende tanke herom er, at kapitalstrukturen ikke er værdiskabende i sig selv, hvil-

ket udspringer af tankegangen, at hver enkel investor gennem optagelse af gæld selv kan geare 

sin investering efter personlige præferencer. Ovenstående påstand bygger på forudsætninger I) 

Der findes ingen skatter II) Der findes ingen konkursomkostninger III) Der eksisterer et perfekt 

                                                        
158 Fairchild, Richard (2008): When Do Share Repurchases Increase Shareholder Wealth? (side 35) 
159 Ryborg, Magnus (2016): Kapitalfondens værdiskabelse gennem kapitalstruktur 
160 Brotherson, Eades, Harris, & Higgins (2013): 'Best Practices' in Estimating the Cost of Capital  
161 Brealey, Richard (2019): Principles of Corporate Finance  
162 Modigliani & Miller (1958): The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment  
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kapitalmarked IV) Ændringer i kapitalstrukturen påvirker ikke pengestrømmen fra virksomhe-

dens aktiver. Derudover antager de, at alle virksomheder kan deles op i risikoklasser. I de for-

skellige risikoklasser vil afkastet på virksomhedernes aktier være perfekt korreleret. Afkastets 

størrelse vil inden for risikoklassen udelukkende basere sig på virksomhedens størrelse163. Disse 

forudsætninger kan diskuteres og der vil i det kommende afsnit argumenteres for hvordan princi-

pal-agent teori og asymmetrisk information påvirkes af tilbagekøb af egne aktier.  

 

3.7.2.1.1 P/A teorien og asymmetrisk information i forbindelse med kapitalstruktur 

I principal-agent teorien kan der skabes værdi i markedet ved signalering. Principal-agent pro-

blemstillingen omhandler de tiltag som ledelsen kan foretage som et led i at varetage investorerne 

og kreditorernes interesser. Asymmetrisk information problemstillingen omhandler de signaler 

som aflæses af markedet ud fra de tiltag som ledelsen foretager.  

 

Udfordringerne i forbindelse med investorerne og kreditorerne opstår, da ledelsen ikke ejer 100% 

af virksomheden samtidig med der forekommer asymmetrisk information mellem parterne. De 

bærer derfor kun en del af risikoen i forbindelse med de tiltag og investeringer, som iværksættes. 

Dette skaber en usikkerhed om hvorvidt ledelsens investeringer er i investorernes bedste interesse, 

da høj likviditet og/eller meget egenkapital kan få ledelsen til at investere i projekter med negativ 

Net Present Value (NPV) som et led i ”imperiebygning”. For at undgå kan øget gæld bruges som 

redskab til at undgå imperiebygning og overinvestering jf. Merckling & Jensen164. Dette skyldes, 

at gældsætningen virker disciplinerende på ledelsen, da en øget gældsandel presser ledelsen til at 

levere økonomiske afkast på investeringerne165. En øget gældsgrad (ændring af kapitalstrukturen) 

har på denne baggrund en positiv indflydelse på principal-agent problematikken.   

 

Som nævnt i indledningen bunder problematikken i, at ledelsen besidder mere viden om selskabets 

fremtid end investorerne og kreditorerne. De tilnærmer sig viden om selskabets fremtid ved at 

analysere ledelsens handlinger, men oplever udfordringer i forhold til signalværdien ved de for-

skellige handlinger/tiltag. Virksomhedens finansieringsform spiller en vigtig rolle i forbindelse 

                                                        
163 Modigliani & Miller (1958): The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment  
164 Gokten, Soner (2017): Accounting and Corporate Reporting: Today and Tomorrow – side 132 
165 Fairchild, Richard (2008): When Do Share Repurchases Increase Shareholder Wealth - side 35-36 
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med kapitalstrukturen grundet den asymmetriske information166. Dette skyldes, at virksomheden 

kan sende signaler til markedet gennem sin finansieringsform. Den mest populære finansierings-

form er, at finansiere med virksomhedens egenkapital. Dette sender positive signaler om høj likvi-

ditet og økonomisk styrke. Såfremt virksomheden ønsker at finansiere ved hjælp af fremmedkapi-

tal, så er gæld ofte at foretrække frem for ny (egen)kapital. Dette skyldes, at nye shareholders ofte 

får en større andel af et eventuelt positivt afkast ved en aktieemission167. I forlængelse af fordelene 

ved gæld, som beskrevet i ovenstående afsnit, kan der argumenteres for, at højere gældsandel sen-

der et signal om en solid virksomhed168. Den amerikanske ejendomsudvikler Stephen Ross, argu-

menterede for, at selskaber, der er konkurstruet, forsøger at minimere gælden, mens solide virk-

somheder kan tillade sig at optage mere gæld. Det er med denne tankegang, at kapitalfondene ofte 

finansierer med en væsentlig andel fremmedkapital, som gør, at store dele af selskabernes opkøb 

foretages for lånte midler. Oftest er over halvdelen af opkøbene finansieret via banklån og mezza-

ninkapital, hvilket gør, at de betegnes som et leveraged buy-out (LBO). På baggrund af ovenstå-

ende kan det vurderes, at en øget gældsgrad, ligesom ved principal-agent problematikken, har en 

positiv effekt på asymmetrisk information problemstillingen.  

 

3.7.2.1.2 Udfordring af Modigliani & Millers antagelser 

M&M’s tanker om irrelevansen af kapitalstrukturen i 1958 antog, at der ikke fandtes skatter. De 

mødte i den forbindelse stor kritik169, hvorefter de i 1963 publicerede en ny artikel, hvor de anså 

skattefradraget på renteudgifterne som værende væsentligt, hvorefter deres proposition I blev om-

skrevet. Den nye værdi blev kaldt skatteskjoldet og blev beregnet ved at tilbagediskontere virk-

somhedens fremtidige skattefradrag med den risikofrie rente. Teorien inkluderer dog ikke virk-

somhedens risiko for konkurs, hvilket er med til at overvurdere betydningen af skatteskjoldet170. 

 

Efter den første antagelse om ingen skatter blev afvist vil det være relevant at vurdere den næste 

antagelse om hvorvidt der eksisterer et perfekt kapitalmarked. Et perfekt kapitalmarked vil med-

føre, at det er selskabets aktiver, der er afgørende i værdiansættelsen, mens passiverne og 

                                                        
166 Myers, Stewart (1977): Determinants of Corporate borrowing  
167 Kielland, Alexander (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer – side 9 
168 Ross, Stephen (1977): The Determination of Financial Structure – side 23-40 
169 Modigliani & Miller (1958): The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment  
170 Brealey, Richard (2019): Principles of Corporate Finance 
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kapitalstrukturen blot angiver, hvordan pengestrømmene skal fordeles. Her vælger man mellem 

mulighederne, om det skal fordeles til långiverne eller aktionærerne – denne sætning blev kaldt 

M&M’s irrelevanssætning171, da den påstår, at virksomhedens samlede værdi ikke påvirkes af øget 

fremmedfinansiering.  

 

På et perfekt kapitalmarked er der ikke mulighed for arbitrage (handel med ensartede varer og 

tjenesteydelser på adskilte markeder, hvor formålet er at udnytte synlige prisforskelle). En forud-

sætning for arbitrage er, at der ikke er asymmetrisk information på markedet – i sådan et tilfælde 

vil betegnelsen spekulation være relevant at anvende. Alle parter skal have I) relevant information 

tilgængelig og investorerne skal kunne II) handle omkostningsfrit. Ovenstående forudsætninger er 

ikke tilstede på de nuværende markeder. Først og fremmest vil der være nogle virksomhedsinfor-

mationer, der ikke er tilgængelig for offentligheden og for det andet vil der være kurtage og andre 

omkostninger forbundet med værdipapirshandel. Antagelsen om et perfekt kapitalmarked kan der-

for også afvises, hvilket bringer os til antagelsen om ingen konkursomkostninger.  

 

M&M’s teori om kapitalstruktur omhandler ikke hvordan konkursomkostningerne ved øget gæld 

skal måles, hvilket andre finansieringsteoretikere heller ikke har fundet frem til172. Konkursom-

kostningerne defineres ved at sondre mellem direkte og indirekte konkursomkostninger. De di-

rekte inkluderer omkostninger til advokater og andre parter, der spiller en rolle i konkursen, lige-

som salg af virksomhedens aktiver anses som værende en direkte omkostning173. De indirekte 

omkostninger inkluderer risikopræmie, som långiver kræver for den ekstra risiko, ved at optage 

et nyt lån. Er virksomheden tæt på konkurs bliver fokus sat til kort sigt, hvilket kan påvirke den 

langsigtede strategi. Derudover vil det øge usikkerheden omkring virksomheden, hvilket blandt 

andet kan påvirke kunder, investorer og leverandører. Leverandørerne kunne eksempelvis redu-

cere betalingsfristen, grundet den stigende usikkerhed, hvilket kan medføre store ændringer i 

virksomhedens cash-flow og i sidste ende være med en medvirkende faktor til at virksomheden 

går konkurs.  

 

                                                        
171 Investopedia (31.01.2019): Dividend Irrelevance Theory. URL: https://www.investopedia.com/dividend  
172 Parum, Claus (2009): Kapitalstruktur (Mulige argumenter for kapitalstrukturrelevans) 
173 Møller, Michael (1999): Virksomhedens valg af kapitalstruktur 
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3.7.2.2 Signaleringseffekter 

Efter at have gennemgået kapitalstruktur som motiv for aktietilbagekøb vil der belyses hvordan 

signaleringseffekter anvendes som motiv for aktietilbagekøb. Mens kapitalstrukturens signal-

værdi blev analyseret i ovenstående afsnit, så vil signalværdien af annonceringen af et tilbage-

købsprogram nu blive diskuteret.  

 

Signalværdi i forbindelse med annoncerede aktietilbagekøb fik sit videnskabelige gennembrud i 

1970’erne, da George Akerlof174 og Michael Spence175 startede tendensen med at udvikle signale-

ringsmodeller for aktietilbagekøb. Annonceringen af et tilbagekøbsprogram giver omverdenen an-

ledning til at spå om selskabets fremtid. Til at analysere effekterne ved virksomhedens annonce-

rede tilbagekøbsprogram og hvorvidt ledelsen bruger signalværdien videreudviklede William 

McNally en model. Idéen med modellen er simpel, da den drager paralleller til den nytte som 

tilbagekøb medfører for virksomhedens kontrollerende aktionærer. Forudsætninger er I) Aktionæ-

ren er risikoavers og II) Aktionæren beholder sine aktier i forbindelse med tilbagekøbet, således 

at vedkommendes ejerandel vokser. Tilbagekøbet øger virksomhedens risiko, da virksomheden 

reducerer sin beholdning af overskydende kapital og øger gældsgraden, hvilket også øger risikoen 

på den føromtalte aktionærs ejerandel176. Modellen anfører, at virksomhedens kontrollerende ak-

tionærer kan acceptere den øgede risiko såfremt virksomheden har store forventninger til det frem-

tidige afkast. Det bygger videre på antagelsen om, at virksomheder med forventninger om et stort 

afkast, bør tilbagekøbe mere end virksomheder, der forventer et lille afkast. McNally anførte, som 

konsekvens af ovenstående, at der forekommer en kursstigning ved et annonceret aktietilbagekøb. 

Ligeledes mente han, at markedsværdien kunne kædes sammen med I) Mængden af tilbagekøbte 

aktier II) Risikoen af virksomhedens afkast og III) Den kontrollerende aktionærs andel.  

 

McNallys model bygger på to hovedforudsætninger. Første forudsætning lyder på at alle annon-

cerede tilbagekøb bliver gennemført. Anden forudsætning kræver, at virksomhedens insidere ikke 

sælger deres aktier imens tilbagekøbet foretages. I forbindelse med ovenstående forudsætninger, 

kan det konkluderes, at den første forudsætning er realistisk, da undersøgelser viser at 74-82% af 

                                                        
174 Akerlof, George (1970): The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism 
175 Spence, Michael (1973): Job market signaling – side 355-375 
176 McNally, William (1999): Open Market Stock Repurchase Signaling – side 55-67 
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de virksomheder, der annoncerede et tilbagekøb, også gennemførte tilbagekøbet inden for tre år177. 

I henhold til den anden forudsætning, så formodede McNally, at markedet ville straffe virksomhe-

der, hvor ledelsen sælger deres aktier under tilbagekøbsprogrammet, fordi markedet i givet fald 

ikke vil tro på, at virksomheden forventer et større afkast i fremtiden. Denne påstand blev under-

bygget ved, at McNally opdagede, at insidernes ejerandel stiger i virksomheder, der tilbagekø-

ber178, hvorfor denne forudsætning findes realistisk. 

 

3.8 Markante forskelle mellem private og børsnoterede selskaber 
Ordningen med optionsordninger bliver i høj grad benyttet i nystartede selskaber, hvor der er stor 

usikkerhed om den fremtidige økonomi i selskabet. Medarbejderne påtager sig i disse tilfælde en 

betydelig risiko ved at få køberet eller tegningsret til aktier. Med de nye regler kan virksomheden, 

når det kan konstateres, at selskabet bliver en succes, afskedige medarbejderne, der dermed alli-

gevel ikke vil få del i selskabets succes179. Dette muliggøres grundet den øgede aftalefrihed ved 

kontraktindgåelse. 

 

Den øgede aftalefrihed gør det nemmere for iværksættere at etablere aktieoptionsordninger, mens 

internationale koncerner får nemmere ved at implementere globale aktielønsordninger, der tidli-

gere har været en udfordring i Danmark180. 

 

I mange mindre eller nystartede selskaber anvendes betingede ordninger, hvor retten til at udnytte 

optionerne afhænger af, hvorvidt et exit forekommer. Exit-strategier kunne være salg af selskabets 

aktier, børsnotering eller anden given kapitalforhøjelse. Ofte bliver medarbejderne tilknyttet en 

option, hvor antallet af tildelte optioner udnyttes, såfremt selskabet oplever et exit. Såfremt der 

ikke forekommer et exit vil optionerne bortfalde på en aftalt dato, hvilket betyder at medarbejderen 

ikke bliver kompenseret. Disse exit-ordninger indeholder ofte klausuler, der påtvinger medarbej-

derne at sælge sine aktier, såfremt et salg skulle forekomme. Denne exit-strategi kaldes en drag-

along klausul181.  

                                                        
177 Stephens & Weisbach (1998): Actual Share Reacquisitions in Open - side - 313-331 
178 Gosvig, Jørgen (2001): Signalværdien af danske virksomheders tilbagekøb af egne aktier  
179 Folketinget. URL: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l10/bilag/1/1945965/index.htm  
180 Horten. URL: http://horten.dk/Nyhedsliste/2018/December/Aendringer-af-aktieoptionsloven-vedtaget  
181 Langer, Morten (2012): Incentives og bonusordninger – side 213 
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Det fremgår af AOL § 3, stk. 1, nr. 2 at der kan være betingelser som medarbejderen skal opfylde 

i forbindelse med erhvervelse af optionerne. Dette gælder både ubetingede såvel som betingede 

ordninger jf. bemærkningerne til AOL. Dette inkluderer både betingelser om virksomhedens mål-

sætninger samt medarbejderens personlige præstation i en given periode. Betingelsernes juridiske 

holdbarhed vurderes på baggrund af en rimelighedsvurdering jf. AFTL § 36, der kan hel eller 

delvis tilsidesætte en aftale, såfremt den er ”urimelig eller i strid med redelige handlemåde at gøre 

den gældende”.  

 

Rimelighedsvurderingen består af en bedømmelse af aftalen og dens retsvirkninger som helhed. 

Dette inkluderer en vurdering af balancen i de risici som parterne har taget, hvilket vederlag aftalen 

omfatter, i forhold til påkrævede ydelse, samt hvorvidt parterne har kunne forventes at have haft 

overblik over aftalen og dens konsekvenser. Der gælder dog som udgangspunkt aftalefrihed i Dan-

mark, hvilket lovændringen af aktieoptionsloven har styrket. Aftalefriheden og lovændringen giver 

medarbejderen og selskabet mulighed for at indgå aftaler, der regulerer parternes indbyrdes rets-

forhold.  

 

Et nystartet selskab i kraftig vækst har ofte andre målsætninger indenfor markeder, produkter og 

kunder end et modent selskab, der ønsker at konsolidere sig ved at skabe stabilitet og sikkerhed. 

Derfor skal de forskellige incitamentsprogrammer reguleres og tilpasses selskabet. Oftest er inci-

tamentsprogrammer mere udbredt i selskaber med forventninger om stor vækst end i selskaber, 

der befinder sig i modnings-fasen182. Dette skyldes bland andet at nystartede selskaber sjældent 

har kapital til at tiltrække dygtige medarbejdere og dermed tilbyder ejerandele eller incitaments-

baserede aflønningsmetoder. Aktiebaserede incitamentsprogrammer skaber en medejer-kultur og 

vi-følelse, der giver anledning til et større ønske om at selskabet skal klare sig godt.   

 

 

 

                                                        
182 Dansk Industri (2001): Aktiebaserede incitamentsprogrammer – side 24 
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3.9 Delkonklusion  
Den økonomiske analyse præsenterede en række værktøjer og forbehold som selskabet bør have 

med i beslutningsprocessen i forbindelse med udvikling af incitamentsprogrammer. En af de væ-

sentligste årsager til incitamentsprogrammer er at skabe motivation blandt selskabets medarbej-

dere. De enkelte medarbejdere har forskellige adfærdsmønstre i forhold til hvad der motiverer 

dem, hvorfor analysen påviser vigtigheden af, at selskabet har kendskab til deres medarbejdere, 

således de har mulighed for at skræddersy deres LTI-programmer, så selskabet (og medarbejdere) 

opnår det mest optimale outcome. I henhold til analysen af balance-teorien, så blev det påvist af 

mennesket sammenligner sine med sin peer-group. Implementeringen af aktionærrettighedsdirek-

tivet kommer til at medføre mere transparens i forhold til at danne sig et samlet overblik over de 

optioner som virksomheden har udestående.  

 

Det kan på baggrund af den regnskabsmæssige analyse af de forskellige værdiansættelsesmetoder 

af aktiebaserede aflønningsinstrumenter, konkluderes at volatiliteten i BNM-modellen forenkles 

ved, at udviklingen i den underliggende aktie ikke udvikler sig effektivt som normalt er en forud-

sætning i et effektivt finansielt marked. BNM-modellen bliver derfor anvendt som et alternativ til 

BS-formlen og MVA-modellen. De samme forudsætninger, som gør sig gældende for BS-formlen, 

ligger også til grund for BNM-modellen i forbindelse med estimering af dagsværdien for aktieba-

serede aflønningsinstrumenter. Rent regnskabsmæssigt giver de fleste aktielønsordninger mere fri-

hed til virksomhederne, idet virksomheder får udskudt deres forpligtelser. Derudover kan der være 

store likviditetsmæssige fordele at hente for virksomheder, der lider under et stort likviditetspres. 

 

Det blev herudover fundet i den økonomiske analyse, at der kan benyttes forskellige metoder for 

at løse principal-agent problemet. En metode, som er den mest anvendte, kan være at overvåge 

agenten. Det blev dog fundet, at der kan være visse ulemper ved at overvåge agenten, da det kan 

reducere agentens motivation. Der blev dernæst analyseret alternative metoder, hvorpå principalen 

kan løse principal-agent problemet. Metoder til dette kan være, at belønne et hele teamet med en 

gruppebonus fremfor individuelle bonusser, tilbyde en højere løn end markedslønnen, indføre en 

turneringsstruktur i afdelingerne, udstede medarbejderaktier til agenterne eller tilbyde en variabel 

løn som supplement til den faste løn. 
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M&M’s teori omkring kapitalstrukturen bygger på nogle antagelser, der er blevet udfordret i oven-

stående analyse. Det er blevet bevist at antagelserne, om I) Ingen skat II) Et perfekt kapitalmarked 

og III) Ingen konkursomkostninger, ikke er helt holdbare og selv M&M’s teori ikke helt kan igno-

reres, så kan det konkluderes, at kapitalstrukturen ikke kan ignoreres. Dette underbygges ved ind-

dragelse af principal-agent teorien og asymmetrisk information, der påviser hvordan et aktietilba-

gekøb (finansieret af de frie reserver), efterfulgt af ophævelse af egne aktier kan øge gældsgraden 

uden at der optages ny gæld (da egenkapitalen reduceres). Øget gæld mindsker interessekonflikter 

mellem ledelsen og aktionærerne, hvorfor aktietilbagekøbsprogrammer spiller en positiv rolle i 

virksomhedens bestræbelser efter at opnå efficiens og maksimal værdiskabelse. Den mindskede 

interessekonflikt mellem ledelsen og aktionærerne minimeres som et led af den reducerede egen-

kapitalen, mens den asymmetriske information udlignes parallelt hermed. Tilbagekøb af aktier 

fungerer derfor som et værktøj i forbindelse med at opnå en optimal kapitalstruktur.  

 

Den primære idé bagved McNallys model er, at påvise hvordan en annoncering af aktietilbagekøb 

medfører en kursstigning, da virksomheden sender et signal til markedet om, at de forventer et 

stort afkast i fremtiden. Historisk set er dette blevet påvist af amerikanske og danske undersøgel-

ser183. Yderligere, så viste de sekundære hypoteser, at der var sammenhæng mellem markedsvær-

dien og den kontrollerende aktionærs ejerandel184. I forlængelse af dette, blev der fundet sammen-

hæng mellem virksomhedens samlede risiko og afkastet omkring annonceringen185. Der forekom-

mer altså empirisk belæg for en positiv kort- og langvarig kurseffekt ved virksomhedens annonce-

rede tilbagekøbsprogrammer. På baggrund af ovenstående, kan det bekræftes at signalering er det 

primære motiv for virksomheder til at købe egne aktier.   

                                                        
183 Kielland, Alexander (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer – side 12 
184 McNally, William (1999): Open Market Stock Repurchase Signaling – side 55-67 
185 Vermaelen, Theo (1981): Common stock repurchases and market signaling - side 139-183 
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Kapitel 4 – Integreret analyse  
 
4.1 Indledning 

I det kommende kapitel vil det blive analyseret hvordan designet af incitamentsprogrammer fore-

går samt hvilke forhold, der gør sig gældende i dette henseende. Ligeledes vil det ud fra et spilte-

oretisk synspunk blive vurderet hvilken lønstruktur, der er mest optimalt i forhold til samfunds-

nytten.   

 

4.1.1 Samfundets holdning  

Holdningen til aktiebaseret aflønning er blandt befolkningen meget skeptisk. En undersøgelse fo-

retaget af Jyllands-Posten i samarbejde med Finans i 2017 viser, at mere end to ud af tre (68%) af 

de 2.000 adspurgte danskere mener, at de danske topchefers aflønninger er for høje eller alt for 

høje186. Samme undersøgelse fastslog samtidigt, at det er en holdning, som er udbredt på tværs af 

flere indkomstgrupper og politiske holdninger. Herudover meldte de adspurgte samtidig en skep-

tisk til, at selskabers begrundelse for lønningernes størrelse var grundet den stigende internationa-

lisering og at topchefernes løn er fastsat ud fra dette. Undersøgelsen adspurgte herudover respon-

denterne om deres holdning til, om selskaber skal tilbyde en internationalt konkurrencedygtig løn 

for at kunne tiltrække, fastholde og motivere udenlandske topchefer til danske selskaber. Hertil 

svarede 32% af de adspurgte, at de var enige i, at det var en nødvendig, hvoraf hele 52% af de 

adspurgte ikke mente, at udenlandske topchefer skulle komme til danske topposter udelukkende 

for lønnens skyld. Det viser en stor skeptisk ved den nuværende lønstruktur på det danske marked, 

da forskellen mellem lønnen for direktionen og de almindelige medarbejdere er stor. Hele 73% af 

de adspurgte i undersøgelsen mente, at den store lønforskel kan have en indflydelse på sammen-

hængen i samfundet. Det må antages, at denne skeptisk blandt andet kommer af de ”skandaler“, 

som der har været i de seneste år på dette område, hvor det er kommet ud, at flere danske topchefer 

har modtaget kæmpe aktiepakker til værdi af flere millioner kroner. Det må derfor være en over-

vejelse som selskaber må foretage sig, når de skal designe incitamentsprogrammerne til direktio-

nen. 

 

                                                        
186 Finans (28.05.2017) URL: https://finans.dk/erhverv/danskerne-topcheferne-faar-for-meget 
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Det er dog ikke kun blandt samfundet, at der er en skeptisk til designet af incitamentsprogram-

merne i danske selskaber. En undersøgelse187 foretaget af Ken Bechmann (professor ved CBS) 

blandt Bestyrelsesforeningen, hvis medlemmer blandt andet er bestyrelsesmedlemmer og direktø-

rer, viser at 48% af de adspurgte mente, at der mangler transparens vedrørende aflønningen af 

direktioner, hvorimod kun 28% af de adspurgte mente, at det er transparens nok. De aflønnings-

komponenter som de adspurgte mente manglede transparens, var blandt andet detaljer om bonus-

programmer. Denne mangel af transparens kan medvirke til, at samfundet ser mere skeptisk på 

aktiebaseret aflønning, da det kan være vanskeligt at gennemskue hvor stor en andel af selskaber-

nes overskud, som går til lønstigninger til almindelige medarbejdere og hvor stor en andel som går 

til direktionen. Det fremgår ligeledes af anbefalingerne for god selskabsledelse, at der skal være 

transparens vedrørende selskabets politik for lønnen og størrelsen her af188. Der blev i samme un-

dersøgelse spurgt ind til, hvis medlemmerne selv kunne bestemme sammensætningen af deres løn-

pakke, hvordan lønpakken så skulle sammensættes. Her blev gennemsnittet, at 60,8% af lønpakken 

skulle bestå af fast løn, 22,5% af bonus og 16,7% af aktiebaseret aflønning.  

 

Dette må derfor være overvejelser, foruden samfundet holdning til de stigende lønninger, som 

selskaber skal fokusere på, når de designer deres incitamentsprogrammer. En måde ifølge anbe-

falingerne for god selskabsledelse at designe programmerne på, kan være ved at basere incita-

mentsaflønningen ud fra realiserede resultater over en periode med sigte på langsigtet værdiska-

belse, så den ikke fremmer kortsigtet og risikobetonet adfærd hos medarbejderne.  

 

4.2 Design af incitamentsprogrammer   

4.2.1 Betydende faktorer i forbindelse med design af incitamentsprogrammer 

Ved design af incitamentsprogrammer gør nedenstående forhold sig gældende i forbindelse med 

virksomhederne udarbejdelse af strategi i design-fasen. Formålet med design-fasen er at skabe 

sammenhæng mellem incitamentsprogrammet og virksomhedens kultur, personalepolitik og for-

retningsmæssige mål.  

                                                        
187 Beckmann, Ken (2018): Ledelsesaflønning – Hvad siger bestyrelserne og direktørerne egentlig selv? 
188 Komitéen for god Selskabsledelse (23.11.2017): Anbefalinger for god selskabsledelse  
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4.2.1.1 Salg eller tildeling 

Når den pågældende medarbejder, der skal omfattes af aktieoptionsordningen, er udvalgt skal der 

tages til stilling om aktielønnen, skal være et ekstra personalegode eller som en del af lønnen. 

Derudover skal der tages stilling til om ordningen skal fungere som en erstatning for lønstigning, 

procentandel af bruttolønnen, opsparingskonto eller lån til virksomheden. I praksis ses det, at virk-

somhederne tilbyder medarbejder muligheden for aktieløn mod at gå op til 20% ned i løn189. Denne 

løsning er oftere nemmere for medarbejderne at forholde sig til, da de undgår selv at skulle op med 

egne penge. Alternativet, en direkte investering i virksomheden, er mere risikobetonet, hvorfor 

virksomhederne imødegår medarbejderne ved at tilbyde en udnyttelseskurs, der befinder sig på et 

lavere niveau end markedskursen190. I Danmark beder virksomheden sjældent medarbejderne om 

at investere penge i virksomheden, da aktieoptionerne som regel er udover lønnen. Den bagved-

liggende årsag bag lån til virksomheden, er at medarbejderen undgår at skulle betale et vederlag, 

men at medarbejderen i stedet modtager en konvertibel obligation. Det blev fundet i den juridiske 

analyse, at sådanne ordninger (eksempelvis Matching Shares) ikke er optimal for medarbejde-

ren191. Ovenstående diskussion afhænger også af, om formålet med ordningen er at medarbejderen 

kun skal opnå gevinst ved at være en del af ordningen eller om vedkommende også skal bære 

risiko for at lide tab. Sidstnævnte mulighed kan virksomhedens ejere have en interesse i, da direk-

tionen dermed har en risiko for at lide tab, så der bliver foretaget færre risikobetonede beslutninger.  

 

4.2.1.2 Tidsplan og betingelser for tildeling 

Vi har tidligere berørt hvordan frigivelse af aktieoptionerne kan forekomme gradvist. Dette skyl-

des, at tidsplanen for tildelingen af aktieoptioner er meget betydningsfuld i forbindelse med design 

af incitamentsprogrammer. Den mest anvendelige er, at medarbejderen modtager aktieoptioner, 

hvor udnyttelseskursen er det samme som markedskursen. Denne model skaber incitamentspro-

blemer, da incitamentet for medarbejderen forsvinder, såfremt aktiekursen falder kort efter tilde-

lingen. Som tidligere nævnt, så er alternativet til ovenstående model, at fordele tildelingen af op-

tionerne til bestemte perioder, eksempelvis årligt eller kvartalsvist. Således vil der altid være én 

portion aktieoptioner, der har langsigtet incitament, såfremt udnyttelseskursen svarer til den 

                                                        
189 Finans (11.12.2018). URL: https://finans.dk/alm-brand-aktieloen-til-medarbejderne-i-stedet-for-kontanter   
190 Se afsnit 3.5 
191 Se afsnit 2.3.3.4 
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aktuelle markedskurs. Denne løsning medfører dog også en række udfordringer. Eksempelvis kan 

en topleder have økonomisk incitament til at holde udnyttelseskursen lav, hvis vedkommende ved 

at der er en ny tildeling af aktieoptioner til markedskursen. Toplederen kan holde kursen lav frem 

til tildeling ved at udskyde investeringer, som påvirker aktiekursen positivt.  

 

Med den stigende fokus på Corporate Governance bør virksomhederne anvende aktieoptioner som 

et værktøj til at regulere direktionens adfærd i overensstemmelse med aktionærernes langsigtede 

interesser. Optionernes værdi bør ses i forhold til direktionens samlede aflønning ligesom optio-

nerne bør tildeles løbende, så direktionen tænker langsigtet og ikke blot frem til næste tildeling192. 

En model med løbende tildelinger kan også være medvirkende til at fastholde medarbejdere, da 

tanken om modtagelse af aktieoptioner hvert år i en årrække kan skabe et fastholdelseselement. 

2/3 (67%) af de danske virksomheder med aktiebaserede incitamentsprogrammer anvender en mo-

del med løbende tildeling193. 

 

4.2.1.3 Tidsplan og betingelser for frigivelse 

Tidsplanen for frigivelse af aktieoptionerne kan ligeledes forekomme gradvist. Eksempelvis ved 

at halvdelen af optionerne frigives efter år 1, mens den anden halvdel frigives efter år 2. Udnyt-

telsesmuligheden kan, ligesom tildelingen, afhænge af et eller flere mål. 

 

4.2.1.4 Udnyttelsesperiode 

Udnyttelsesperioden er oftest 5 år i Danmark, hvorfor de typisk vil blive frigivet efter 2-3 år i 

Danmark. Nogle aktieoptionsprogrammer giver mulighed for at udnytte optionen på hvilket som 

helst tidspunkt fra frigivelse til udløb, mens andre begrænser udnyttelsen til bestemte perioder, 

der ofte foreligger efter offentliggørelse af årsregnskabet. Formålet med vinduerne er at sikre, at 

medarbejderne ikke kommer til at bryde reglerne om insider-trading.  

 

4.2.1.5 Udnyttelseskurs 

Det kan vurderes baseret på ovenstående, at udnyttelseskursen skal hænge sammen med antallet 

af tildelte aktieoptioner. Såfremt virksomheden tilbyder aktieoptioner med lavere udnyttelseskurs, 

                                                        
192 PwC. URL: https://www.pwc.dk/da/artikler/2017globale-tendenser-inden-for-corporate-governance   
193 Dansk Industri (2001): Aktiebaserede incitamentsprogrammer – side 60 
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har virksomheden mulighed for at øge antallet af optioner, således at medarbejderen får samme 

værdi af aktieoptionsprogrammet, hvis den var fastsat til markedskursen. Nedenfor ses et eksempel 

på gevinsten ved at få tildelt 1 option til udnyttelseskurs 100 (samme som markedsprisen) og 3 

optioner til udnyttelseskurs 300. Såfremt markedsprisen stiger til 400 vil medarbejderen opnå en 

gevinst på 300 ved begge tilfælde. Den afgørende faktor er hældningen på kurven. Den belyser 

gevinsten ved at yde en ekstra indsats for at få kursen til at stige. Derfor afhænger de forskellige 

incitamentsprogrammer af medarbejderen. Vedkommendes risikoprofil spiller en rolle og villig-

heden til at arbejde hårdere for en ekstra indtjening skal også være til stede.  

 

 

4.3 Spilteori 
Spilteori bygger på situationer, hvor parterne agerer ud fra en bestemt handling. Sådanne situatio-

ner kan opstilles som et spil, hvor parterne vælger mellem forskellige strategier, når de skal agere 

ud fra den bestemte handling. I spilteorien vil den enkelte spillers valg af strategi afhænge af de 

andres spilleres valg194. 

 

Antagelserne for spilteori er følgende195: 

• Fuldstændig information (parterne kender alle payoffs) 

• Strategisk rationalitet (parterne træffer rationale beslutninger på strategisk analyse) 

                                                        
194 Eide, Erling og Stavang, Endre (2018) Rettsøkonomi s. 122 
195 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice s. 40 og 43 
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Inden for spilteori findes der to former for spil. Hvis spilerne vælger strategi samtidig, så vil det 

være et simultant spil, hvorimod hvis parterne vælger strategi skiftevis, så vil det være et sekven-

tielt spil196. De strategier, som er bedre i alle tilfælde for den enkelte spiller kaldes for stærke 

dominerende strategier. Strategier, som kun er bedre i nogen tilfælde, men ligeså gode som andre 

strategier i resten af tilfældene, kaldes for svagt dominerende strategier197. Spil løses med det for-

mål at finde Nash ligevægten198. Nash ligevægten er det bedste svar, givet hvad de andre spillere 

har svaret, og de andre spilleres svar er korrekte199. For at løse et simultant spil, så kan man enten 

følge dominerende strategier, eller man kan løse spillet med IEDS, hvor dominerede strategier 

slettes og det til sidst kun er den stærkeste strategi, som står tilbage200. Hvis man derimod skal løse 

et sekventielt spil, så bliver dette spil løst ved at foretage backwards induction, hvor man løser 

spillet baglæns mod starten af spillet201.  

 

4.3.1 Simultant spil 

Der opstilles et simultant spil, hvor medarbejderen modtager en fast løn. Størrelsen af den faste 

løn bestemmes af selskabet, og selskabet skal for hver periode vælge om lønnen skal være høj eller 

lav. Herudover antages det, at selskabet ikke har mulighed for at overvåge medarbejderens ar-

bejdsindsats undervejs i produktionen, og selskabet derfor kun har mulighed for at observere med-

arbejderens arbejdsindsats ud fra antallet af producerede komponenter efter hvert spil. Det er her-

udover en forudsætning for spillet, at selskabet har et produktionskrav, der kvalificerer om med-

arbejderen har ydet en høj eller lav arbejdsindsats efter hver periode. Det antages at spillet varer i 

5 perioder. Eftersom både medarbejderen og selskabet foretager deres valg af strategi samtidigt, 

så er det et simultant spil.  

Selskab/medarbejder Høj arbejdsindsats Lav arbejdsindsats 

Høj løn 7,7 4,10 

Lav løn 10,4 5,5 
202 

                                                        
196 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice - side 41 og 43 
197 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice - side 59-60 
198 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice - side 31 
199 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice - side 80 
200 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice – side 69 
201 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice – side 171 
202 Egen tilvirkning 
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Ved alle perioderne vil medarbejderen, hvis denne vælger at yde en “høj arbejdsindsats”, modtage 

et payoff på enten 7 eller 4. Hvis selskabet vælger at betale en “høj løn”, så vil medarbejderen 

modtage et payoff på 7 og selskabet vil modtage et payoff på 7 for perioden, og hvis selskabet 

vælger at betale en “lav løn”, så vil medarbejderen modtage et payoff på 4 og selskabet vil modtage 

et payoff på 10 for perioden. Hvis medarbejderen kun yder en “lav arbejdsindsats” og selskabet 

betaler en “høj løn”, så vil medarbejderen modtage et payoff på 10 og selskabet vil modtage et 

payoff på 4 for perioden. Hvis medarbejderen derimod vælger at yde en “lav arbejdsindsats” og 

selskabet også vælger at betale en “lav løn”, så vil medarbejderen modtage et payoff på 5 og sel-

skabet vil ligeledes modtage et payoff på 5 for perioden. Rationalet bagved er, at medarbejderen 

og selskabet begge modtager et lavere payoff ved begge vælger strategi “lav løn” og “lav arbejds-

indsats” end hvis de begge havde leveret en “høj løn” og “høj arbejdsindsats”. Hvis medarbejderen 

levere en “høj arbejdsindsats”, så vil det samtidig betyde, at medarbejderen er mere effektiv og 

producerer flere komponenter, som selskabet kan sælge til en højere pris end den løn, som selska-

bet betaler til medarbejderen i fast løn. Selskabet vil derfor ligeledes modtage et højere payoff. 

 

Eftersom spillet varer i 5 perioder, så er der ingen af parterne som i de første 4 perioder vil levere 

en “lav arbejdsindsats” eller “lav løn”, da det ellers ville kunne skabe et “tit for tat” spil, hvis en 

af parterne vælger at levere en “lav løn” eller “lav arbejdsindsats”. Et “tit for tat” spil er hvor en 

af parterne i første periode spiller en strategi, som gavner den anden spiller (som i det simultane 

spil for selskabet vil være at betale en “høj løn” og for medarbejderen vil være at levere en høj 

arbejdsindsats). Hvis den anden spiller samtidig vælger en strategi som gavner den anden spiller, 

så vil spillet fortsætte sådan, da parterne samarbejder. Ved at samarbejde vil begge parter modtage 

et af de højeste payoff i alle de perioder, hvor de vælger en strategi, der gavner den anden spiller. 

Hvis spiller 1 derimod vælger at afvige i første periode og vælge en strategi, som ikke gavner 

spiller 2, så vil spiller 2 vælge at afvige i resten af perioderne og spille en strategi, som ikke gavner 

spiler 1. Eftersom parterne er rationelle, så vil begge spillere vælge at spille en strategi som gavner 

den anden spiller i 4 perioder, da de vil undgå en situation, hvor spiller 2 ikke spiller en strategi 

som gavner parterne. Dette vil medføre, at både medarbejderen og selskabet i det opstillede spil 

vil spille en strategi, hvor de betaler en “høj løn” og yder en “høj arbejdsindsats”, som vil hver vil 

give dem et payoff på 7 i de 4 perioder. Eftersom spillet alligevel slutter efter periode 5 vil begge 
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spiller i denne runde afvige og spille en strategi, som ikke gavner den anden spiller. Både medar-

bejderen og selskabet vil derfor modtage et payoff på 5 i den sidste periode.  

 

Hvis spillet varede i 3 periode frem for 5 perioder, så ville det være gavnligt for spiller 1 at vælge 

at afvige og spille en strategi som ikke gavner spiller 2 i første runde. Dette kunne for medarbej-

deren være, at denne vælger at yde en “lav arbejdsindsats” eller for selskabet at betale en “lav løn”. 

Hvis det er medarbejderen som vælger at afvige og spille en strategi, som ikke gavner selskabet, 

så vil medarbejderen i første runde modtage et payoff på 10 og selskabet vil kun modtage et payoff 

på 4 for perioden. Selskabet vil herefter kun vælge at spille en strategi, hvor denne betaler en “lav 

løn”, og det samme vil medarbejderen gøre, hvor denne kun yder en “lav arbejdsindsats”. Både 

medarbejderen og selskabet vil derfor for de resterende 2 perioder få et payoff på 5 hver.  

 

Medarbejderen vil samlet for hele spillet modtage et payoff på 20 og selskabet vil modtage et 

payoff på 14. Hvis hverken medarbejderen eller selskabet havde haft incitament til at vælge en 

strategi som ikke gavnede den anden spiller i første runde, så ville både medarbejderen og selska-

bet have modtaget et payoff på 19 hver for hele spillet. Dette viser derfor, at der skal være nogen 

forudsætninger der skal overholdes før, at parterne samarbejder i størstedelen af perioderne og 

ikke allerede i første periode vælger at vælge en strategi som ikke gavner den anden spiller.  

 

For at der kan skabes en samarbejdsrelation i spilteori vil der være nogen forudsætninger, som 

skal være opfyldt. Der skal blandt andet være længerevarende perspektiver for begge spillere, 

som giver parterne incitament til ikke at afvige. Det kan som i det sekventielle spil være, at spil-

let er nødt til at være i et tidsbestemt antal perioder, som på længere sigt giver parterne et højere 

payoff ved at samarbejde i flere af perioderne frem for at afvige i første periode. Parterne vil 

altså have større incitament til at samarbejde på længere sigt, hvis spillet bliver gentaget flere 

gange, og parterne opbygger en længerevarende relation.  

 

4.3.2 Sekventielt spil 

En anden måde at opbygge en længerevarende relation mellem selskabet og medarbejderen kan 

være ved at give medarbejderen fast løn med bonus eller fast løn med medarbejderaktier. Der vil 

derfor blive opstillet et sekventielt spil, hvor der tages udgangspunkt i, at medarbejderen allerede 
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er ansat i selskabet, og det derfor er selskabet, som vælger strategi først. Der er fuldstændig infor-

mation, så både selskabet og medarbejderen kender alle payoffs. Herudover har medarbejderen 

perfekt information, da denne allerede kender til selskabets valg af strategi. Medarbejderen vil 

derfor tage sit valg ud fra det valg, som selskabet allerede har taget203. Der vil herudover i spillet 

tilføjes den antagelse at medarbejderen er risikoneutral. Det antages også, at værdien af medarbej-

deraktier er højere end værdien af en bonus. 

 

204 

 

Selskab/medarbejderen Høj  

(50%) 

Normal  

(50%) 

Fast løn og medarbejderaktier  

(50%) 

10,10 8,8 

Fast løn og bonus  

(50%) 

7,6 5,4 

205 

                                                        
203 Dutta, Prajit (1999) Strategies and games: Theory and practice – side 99 
204 Egen tilvirkning 
205 Egen tilvirkning 

Selskab

Fast løn og 
medarbejeraktier

Medarbejderen 
yder en høj 

arbejdsindsats
10,10

Medarbejderen 
yder en normal 
arbejdsindsats

8,8

Fast løn og bonus

Medarbejderen 
yder en høj 

arbejdsindsats
7,6

Medarbejderen 
yder en normal 
arbejdsindsats

5,4
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4.4 Rationaler bag medarbejderen og selskabets valg af strategier 
Der vil i det følgende afsnit blive analyseret de faktorer som påvirker rationalerne bag medarbej-

deren og selskabets valg af strategier.  

 

4.4.1 Fast løn og bonus 

Hvis medarbejderen modtager “fast løn og bonus”, og vælger at yde en “høj arbejdsindsats”, så 

vil medarbejderen ud fra spillet modtage et payoff på 6, hvorimod hvis medarbejderen kun yder 

en “normal arbejdsindsats”, så vil medarbejderen modtage et payoff på 4. Dette lægges til grund, 

da det antages at medarbejderen kun modtager bonussen, hvis medarbejderen yder en “høj ar-

bejdsindsats”. Hvis medarbejderen yder en “høj arbejdsindsats”, så vil selskabet modtage et 

payoff på 7, hvorimod selskabet kun vil modtage et payoff på 5, hvis medarbejderen yder en 

“normal arbejdsindsats”. Denne forskel skyldes, at selskabet vil få et højere payoff, når medar-

bejderen yder en “høj arbejdsindsats”, da medarbejderen derfor vil være mere effektiv, og for ek-

sempel øge produktionen eller salget. Dette vil have en indflydelse på selskabets payoff. 

 

4.4.2 Fast løn og medarbejderaktier 

Hvis medarbejderen derimod modtager en “fast løn og medarbejderaktier” og vælger at yde en 

“høj arbejdsindsats”, så vil medarbejderen modtage et payoff på 10. Hvis medarbejderen yder en 

“normal arbejdsindsats”, så vil medarbejderen modtage et payoff på 8. Medarbejdere opnår hø-

jere payoff ved medarbejderaktier fremfor bonus, hvilket blandt andet skyldes, som antaget tidli-

gere, at værdien af medarbejderaktierne er højere end værdien af bonussen. Derudover er medar-

bejderen risikoneutral og bliver dermed motiveret af muligheden for at opnå et højere afkast af 

medarbejderaktierne, ved at yde en “høj arbejdsindsats”. Grunden til at medarbejderen vil mod-

tage et højere afkast ved at yde en “høj arbejdsindsats” frem for en “normal arbejdsindsats” skyl-

des antagelsen om, at medarbejderens arbejdsopgaver er tæt forbundet med selskabets aktiekurs. 

Dette vil gøre, at aktiekursen derfor vil stige eller falde ud fra om medarbejderen yder en “høj 

arbejdsindsats” eller “normal arbejdsindsats”. Såfremt medarbejderen yder en “høj arbejdsind-

sats”, vil selskabet modtage et payoff på 10, hvorimod hvis medarbejderen yder en “normal ar-

bejdsindsats”, vil selskabet kun modtage et payoff på 8. Denne forskel skyldes igen antagelsen 

om, at medarbejderaktierne er tæt forbundet med medarbejderens arbejdsindsats.  
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4.4.3 Dominerende strategier 

Medarbejderen vil ikke i det opstillede spil have nogen stærke dominerende strategier, men vil 

derimod have en svagt dominerende strategi. Den svagt dominerende strategi er “høj, høj”, da 

denne strategi stiller medarbejderen i en bedre eller lige så god situation som ved tilfældene for de 

øvrige strategier. Selskabet har derimod en stærk dominerende strategi ved at aflønne medarbej-

deren med “fast løn og medarbejderaktier”, da selskabets payoff i alle tilfælde er højere, end hvis 

selskabet valgte strategien med at aflønne medarbejderen med “fast løn og bonus”. 

 

4.5 Forventet nytte 

Den forventede nytte ved hver strategi er summen af hvert payoff ganget med sandsynligheden 

for det givende payoff.  

 

𝐸𝑋 =7𝑤𝑝(𝑤) 

 

4.5.1 Selskabets strategier 

𝐸𝑋;<=>	@øB	CD	<4>EFG = 0,5 ∗ 0,5 ∗ 10 + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 8 = 4,5 

 

𝐸𝑋;<=>	@øB	CD	OCBP= = 0,5 ∗ 0,5	 ∗ 7 + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 5 = 3 

 

4.5.2 Medarbejderens strategier 

𝐸𝑋STF	UøV	<GOFVT=EBT=<>= = 0,5 ∗ 10 + 0,5 ∗ 6 = 8 

 

𝐸𝑋STF	BCGX<@	<GOFVT=EBT=<>= = 0,5 ∗ 8 + 0,5 ∗ 4 = 6 

 

Det kan konkluderes, at både medarbejderen og selskabet får den højeste nytte ved at give med-

arbejderen “fast løn og medarbejderaktier”, hvor medarbejderen yder en “høj arbejdsindsats”.  

 

4.5.3 Løsning af det sekventielle spil  

Eftersom spillet er et sekventielt spil, så løses dette ved backwards induction. Medarbejderen (spil-

ler 2) kan observere selskabets (spiller 1) valg og handle rationalt herefter. Eftersom en af 
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antagelser er, at der er fuldstændig information, så kan både medarbejderen og selskabet observere 

hinandens payoff. Som det er blevet vist, så vil medarbejderen, hvis denne bliver aflønnet med 

“fast løn og medarbejderaktier”, vælge at yde en “høj arbejdsindsats”, da pay off på 10 er større 

end et payoff på 8 ved at yde en “normal arbejdsindsats”. Såfremt at medarbejderen bliver aflønnet 

med “fast løn og bonus”, så vil medarbejderen også vælge at yde en “høj arbejdsindsats”, da payoff 

vil være 6 og derfor større end et payoff på 4 ved at yde en “normal arbejdsindsats”. De strategier 

som medarbejderen ikke vælger vil blive slettet, som i begge tilfælde vil være at yde en “normal 

arbejdsindsats”, eftersom medarbejderen i alle tilfælde vil modtage et større payoff ved at yde en 

“høj arbejdsindsats”. Derefter er det selskabet, som skal vælge deres strategi. De kan vælge enten 

at aflønne medarbejderen med “fast løn og medarbejderaktier” og modtage et payoff på 10 eller 

vælge at aflønne med “fast løn og bonus” dermed modtage et payoff på 7. Selskabet vil derfor 

vælge at aflønne medarbejderen med “fast løn og medarbejderaktier”, da payoff ved denne strategi 

er højest. Det kan herefter konkluderedes, at Nash ligevægten er 10,10 hvor selskabet aflønner 

med “fast løn og medarbejderaktier” og medarbejderen yder en “høj arbejdsindsats”.  

 

4.5.4 Nytte i forbindelse med risikoholdninger  

Det blev fundet i det sekventielle spil, at medarbejderaktier giver det største incitament for med-

arbejderen til at yde en større arbejdsindsats. Vi vil derfor opstille en tabel, hvis formål er at vur-

dere, hvor stor den optimale andel af medarbejderaktier bør være, for at motivere medarbejderen 

mest muligt.  

 

Andel af lønnen udbetalt 

som medarbejderaktier 

Meget risi-

koavers 

Lidt risikoavers Risikoneural 

0% 1,1 1,1 1,1 

5% 7,8 5,6 3,4 

10% 8,9 7,8 4,5 

15% 5,6 8,9 5,6 

20% 2,3 7,8 6,7 

25% -2,-1 5,6 7,8 

30% -7,-6 2,3 8,9 
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De ovenstående nytter er baseret ud fra en vurdering og betragtning af de fundne resultater i den 

økonomiske og juridiske analyse. Tabellen viser nytten ud fra medarbejderens risikoholdning og 

andel af medarbejderaktier, som bliver udbetalt som supplement til den faste løn. Det første tal 

viser medarbejderens nytte, og det andet tal viser selskabets nytte.  

 

Det er valgt, at tabellen kun går op til en andel på 30% af lønnen, som udbetales som medarbej-

deraktier. Dette skyldes antagelsen om, at medarbejderen skal have en andel af lønnen udbetalt 

som fast løn, for at kunne betale faste udgifter hver måned. 

 

4.5.5 Rationaler ved meget risikoavers  

Hvis en medarbejder er risikoavers, så antages det, at den næste formue har mindre nytte end den 

foregående, og medarbejderen derfor har en faldende marginalnytte206. Hvis medarbejderen får 

udbetalt hele sin løn kontant og derfor får udbetalt 0% af sin løn som medarbejderaktier, så antages 

det, at både medarbejderens og selskabets nytte er 1. Dette tal er blevet valgt som et udgangspunkt 

for vurderingen af nytten ved hver andel af medarbejderaktier. Dette udgangspunkt gælder for alle 

risikoholdningerne i tabellen, hvor medarbejderen ikke modtager nogen form for medarbejderak-

tier.  

 

Hvis medarbejderen er “meget risikoavers” og modtager 5% af den samlede løn som medarbej-

deraktier, så vil medarbejderen havde en nytte på 7 og selskabet vil have en nytte på 8. Den sti-

gende nytte for begge parter fra en andel på 0% til 5% skyldes de effekter, som blev fundet i den 

økonomiske og juridiske analyse. Af økonomiske faktorer kan eksempelvis nævnes de motivati-

onseffekter som medarbejderaktier skaber et større tilknytningsforhold til selskabet207. Det blev 

fundet i den juridiske analyse, at medarbejderaktierne beskattes med en lavere trækprocent end 

lønindkomst, og derfor vil medarbejderen modtage et større vederlag for det samme stykke ar-

bejde, end hvis medarbejderen udelukkende var blevet aflønnet kontant. Den forhøjede nytte fra 1 

til 8 for selskabet skyldes, som det blev fundet i den økonomiske analyse, at medarbejderaktier 

kan mindske principal-agent problemerne208. Dette skyldes, at medarbejderen yder en større 

                                                        
206 Koed, Chresten og Nielsen, Michael (2008) Finansiering - side 45 
207 Se afsnit 3.2 
208 Se afsnit 3.6.1.5 
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arbejdsindsats og tager beslutninger, som er i principalens interesse og ikke i sin egen interesse, 

da medarbejderen vil få et større aktieafkast, hvis selskabets aktier stiger.  

 

Hvis medarbejderen i stedet modtager 10% af sin løn i medarbejderaktier, så vil medarbejderens 

nytte forhøjes til 8 og selskabets nytte til 9. Hvis den samme medarbejder i stedet modtager en 

andel på 15% af sin løn i medarbejderaktier, så vil nytten reduceres til 5 for medarbejderen. 

Dette er ud fra antagelsen om, at medarbejderen er “meget risikoavers”. Det kan stabe en situa-

tion, hvor medarbejderen igen begynder at varetage sine egne interesser og tage beslutninger, 

som ikke er i principalens interesse. Medarbejderen vil begynde at tvivle på om beslutningerne, 

som selskabet tager, er korrekte. Jo større andel af lønnen som medarbejderen modtager i medar-

bejderaktier, desto større vil ovenstående problem blive. Dette er grundet antagelsen om, at med-

arbejderen er “meget risikoavers” og marginalnytten derfor vil falde. Dette forklarer ligeledes 

hvorfor, at medarbejderens nytte er størst ved en andel på 10% af lønnen i medarbejderaktier, og 

herefter er nytten faldende. Det vurderes derfor, at den mest optimale andel af medarbejderaktier 

for en “meget risikoavers” medarbejder vil være 10% af lønnen. Denne andel er derfor den Kal-

dor Hicks efficient tilstand, hvis medarbejderen er “meget risikoavers”, da det er her, at den sam-

lede nytte for medarbejderen og selskabet er størst. 

 

4.5.6 Rationaler ved lidt risikoavers  

Hvis medarbejderen derimod er “lidt risikoavers”, så kan medarbejderen i højere grad klare sig 

med, at en større andel af lønnen er i medarbejderaktier. Dette kommer til udtryk ved, at medar-

bejderens nytte er stigende på til en andel på 15% af lønnen som medarbejderen modtager i med-

arbejderaktier. Her vil nytten stige fra 1 til 9. Herefter vil medarbejderens nytte igen reducere sig 

af de samme grunde, som for medarbejderen der er “meget risikoavers”, hvis medarbejderen 

modtager en større andel af lønnen som medarbejderaktier. Hvis medarbejderen derfor er “lidt 

risikoavers”, så vurderes det, at det den mest optimale andel af medarbejderaktier vil være 15% 

af lønnen. Dette er samtidig den Kaldor Hicks efficiente tilstand, hvis medarbejderen er “lidt risi-

koavers”, da den samlede nytte for medarbejderen og selskabet er størst. 
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4.5.7 Rationaler ved risikoneutral 

Hvis medarbejderen er “risikoneutral”, så vil den næste formue have den samme nytte for medar-

bejderen, som den foregående209. Hvis en medarbejder er ”risikoneutral”, så vil vedkommende 

maksimere sit forventede afkast mest muligt og er indifferent med risikoens størrelse. Medarbej-

deren vil, af denne grund, altid vælge den mulighed, hvor det forventede afkast er størst muligt. 

Det er grunden til, at det vurderes, at den ”risikoneutrale“ medarbejderes nytte er progressiv sti-

gende ved forhøjelse af andelen af tildelte medarbejderaktier. Hvis medarbejderen er ”risikoneu-

tral”, så vurderes det, at den mest optimale andel af medarbejderaktier vil være 30% af lønnen. 

Denne tilstand er Kaldor Hicks efficient, da den samlede nytte for medarbejderen og selskabet er 

størst.  

 

4.6 Retspolitik 
Der vil i det følgende afsnit opstilles et retspolitisk løsningsforslag. Retspolitik er et udtryk for en 

overvejelse af, hvordan den gældende retsstilling bør være og hvorvidt om de gældende regler 

bør ændres eller hvordan en lov bør udformes210. Det vurderes ved at sammenholde den udledte 

gældende ret, som blev fundet i den juridiske analyse, med resultaterne fra den økonomiske ana-

lyse. Formålet, med at sammenholde den gældende ret med de fundne resultater, er at optimere 

mest muligt i henhold til efficientbetragtningen.  

 

4.6.1 Løsningsforslag for optimering af samlet nytte 

Det blev fundet juridiske analyse, at anvendelsen af LL § 7 P har en gunstig effekt for medarbej-

deren, når medarbejderaktier skal beskattes af medarbejderaktier. Dette skyldes, at medarbejder-

aktierne beskattes med en lavere skattesats, end hvis medarbejderaktierne skulle beskattes som 

almindelig lønindkomst. En af betingelserne for anvendelse af LL § 7 P er dog, at værdien af de 

tildelte medarbejderaktier ikke må overstige 10% af medarbejderens årsløn på det tidspunkt, hvor 

aftalen indgås jf. LL § 7 P, stk. 2, nr. 2. Det blev herudover fundet211, at hvis mindst 80% af 

selskabets medarbejdere er omfattet af ordningen på samme vilkår, så kan denne betingelse und-

tages, og værdien af medarbejderaktier i stedet udgøre op til 20% af medarbejderens årsløn. 

                                                        
209 Koed, Chresten og Nielsen, Michael (2008) Finansiering - side 45 
210 Tvarnø, Christina og Nielsen, Ruth (2017) Retskilder og retsteorier - side 445 
211 Se afsnit 2.5.3.1.3 
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Yderligere blev det fundet i ovenstående afsnit fundet, at en ”risikoneutral“ medarbejder vil få den 

størst mulige nytte, hvis medarbejderen modtager en andel på 30% af sin løn i medarbejderaktier. 

Det vil derfor kunne vurderes, hvorvidt om grænsen på maksimalt 10% bør forhøjes til en højere 

sats end den nuværende.  

 

Som reglerne er på nuværende tidspunkt, så vil en medarbejder, som modtager 30% af sin løn i 

medarbejderaktier, blive beskattet efter LL § 7 P for 10% af medarbejderaktierne, og de resterende 

20% af medarbejderaktierne vil blive beskattet som almindelig lønindkomst. Formålet med at mo-

tivere medarbejderen og skabe større tilknytningsforhold til selskabet, med det formål blandt andet 

at få medarbejderen til at handle i selskabets interesse frem for sin egen. Denne problemstilling vil 

blive mindsket da medarbejderen, ved at modtage medarbejderaktier, vil blive beskattet omtrent 

på samme måde, som hvis medarbejderen fik hele sin løn udbetalt kontant.  

 

Denne problemstilling vil vurderes på baggrund af de opstillede nytter i ovenstående tabel og ra-

tionalerne hertil212. Her blev fundet, at selskabets nytte afhænger af medarbejderens nytte. Sel-

skabets nytte vil først maksimeres, når medarbejderens nytte er maksimeret. Når begge parter får 

optimeret deres nytte, så vil det skabe en Kaldor Hicks efficient tilstand, hvor den samlede nytte 

er størst. Ud fra tabellen blev det vurderet, at den ”meget risikoaverse“ medarbejder maksimerer 

sin nytte ved at modtage 10% af sin løn i medarbejderaktier, den ”lidt risikoaverse“ medarbejder 

ved at modtage 15% og den ”risikoneutrale“ medarbejder ved at modtage 30%. Ved at have den 

nuværende grænse på 10%, så kan det forhindre, at medarbejderen og selskabet opnår en lige-

vægt, hvor både medarbejderen og selskabet maksimerer deres nytte. Der kan derfor opstå en si-

tuation, hvor det ikke kan betale sig, at indgå aftaler hvor der tildeles mere end 10% af lønnen i 

medarbejderaktier, da det ikke er rentabelt for medarbejderen at modtage mere end det. For sel-

skaber og medarbejdere som er enten er “lidt risikoavers“ eller ”risikoneutral“ vil noget nytte gå 

tabt, som ellers kunne have været opnået, hvis grænsen var blevet sat højere. Det anbefales der-

for, at forhøje grænsen til minimum 30%, så der skabes en Kaldor Hicks efficient tilstand for alle 

typer af medarbejdere med forskellige risikoholdninger, da det vil øge samfundsnytten.   

 

                                                        
212 Se afsnit 4.4.5 - 4.4.7 
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4.7 Delkonklusion 
Der blev i den integrerede analyse fundet ved undersøgelsen foretaget af CBS, at 48% synes der 

manglede transparents i forbindelse med aflønning i virksomhederne. Derudover viste undersøgel-

sen at den optimale lønpakke bestod af 16,7% aktieløn.  

 

Yderligere blev der berørt nogle faktuelle implikationer og processer i forbindelse med designet 

af incitamentsprogrammer i forhold til tildeling, udnyttelseskurs og udnyttelsesperiode, hvor de 

forskellige muligheder danner rammerne for de forskellige formål, der er forbundet med aktieaf-

lønning.  

 

Der blev herudover i den integrerede analyse opstillet to spil – et simultant og et sekventielt. I det 

simultane spil blev det fundet, at for at skabe en længerevarende samarbejdsrelation mellem med-

arbejderen og selskabet, så er medarbejderen nødt til at modtage mere en blot fast løn. Det her 

hernæst i det sekventielle spil vurderet om “fast løn og bonus” eller “fast løn og medarbejderaktier” 

ville være den mest optimalt løsning for at skabe en længerevarende samarbejdsrelation mellem 

parterne. Det kunne konkluderes, at “fast løn med medarbejderaktier” var den mest optimale løs-

ning. Dette blev ligeledes konkluderet ved beregning af parternes forventede nytte.  

 

Det blev yderligere fundet, at andelen af tildelte medarbejderaktier og medarbejderens risikohold-

ning er tæt forbundet. En “meget risikoavers” medarbejder vil have den største nytte med en andel 

på 10% af sin løn i medarbejderaktier, en “lidt risikoavers” medarbejder ved en andel på 15% og 

en “risikoneutral” medarbejder ved en andel på minimum 30%. 

 

Ovenstående analyse af spilteori og rationalerne bagved udmundede sig i en nytteberegning, der 

gav anledning til en retspolitiske analyse. Her kom vi frem til, at uanset medarbejderens risiko-

holdning, så ville medarbejdere gerne have mellem minimum 10% hvis “meget risikoavers” og 

minimum 30% hvis “risikoneutral”. Eftersom de nuværende regler som hovedregel kun medgiver 

at 10% af aktielønnen kan beskattes efter LL § 7 P, så giver det anledning til en lovændring. Lov-

ændringen bør hæve grænsen på 10% som hovedreglen i LL § 7 P fastsætter, da dette vil skabe et 

Kaldor Hicks efficient marked, hvor samfundets samlede totale nytte er højest.  
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Kapitel 5 – Konklusion 
Nærværende afhandling har beskæftiget sig med behandlingen af de juridiske og økonomiske 

aspekter i forbindelse med incitamentsbaseret aflønning. Formålet med afhandlingen har været, at 

analysere om man kan designe det “mest optimale” incitamentsprogram, der tilgodeser de økono-

miske aktører på markedet. Et incitamentsprogram, der udover at skabe sund selskabsledelse, med-

virker også til at skabe motiverede medarbejdere og optimerede principal-agent forhold. Derud-

over bør incitamentsprogrammet medføre regnskabsmæssige fordele, hvorfor lovgivningen bliver 

analyseret og et retspolitisk tiltag bliver foreslået.   

  

Det blev i den juridiske analyse udledt, at formålet med lovændringen af AOL primært har været, 

at give bedre muligheder for selskaber til at fastholde og tiltrække medarbejdere. Dette er sket ved 

at skabe mere aftalefrihed ved ophævelse af AOL § 5. Ud fra et ansættelsesretligt aspekt blev det 

konkluderet, at aktieoptioner og warrants var de mest optimale ordninger, da ikke krævede høj 

likviditet fra medarbejderen, som tilfældet er for de øvrige incitamentsordninger, som blev analy-

seret i den juridiske analyse. Yderligere kunne det konkluderes, at ud fra et skatteretligt aspekt, at 

beskatning efter LL § 7 P var mest optimal i forhold til at opfylde målet om at fastholde og til-

trække medarbejdere. Dette blev konkluderet på baggrund af de skattemæssige fordele for medar-

bejderen, da beskatning af indkomsten sker som aktieindkomst og ikke som lønindkomst. Det 

konkluderes, at ved tildeling af incitamentsbaseret aflønning, kan der skabes en længerevarende 

relation mellem selskabet og medarbejderen, som i øvrigt ud fra et skattemæssigt aspekt er bedre 

for medarbejderen, da vedkommende beskattes af en lavere skattesats, end hvis medarbejderen 

udelukkende modtog fast løn.   

   

Det kan herudover konkluderes, at implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet skaber mere 

transparens ved tildelingen af incitamentsbaseret aflønning i selskaber. Det blev konkluderet, at 

den øgede transparens skyldes kravene om, at vederlagspolitikken og vederlagsrapporten skal gø-

res offentlig tilgængelig. Eftersom der ikke stilles samme krav om informationsdeling for almin-

delig lønindkomst, så blev det yderligere konkluderet, at incitamentsbaseret aflønning er mere 

hensigtsmæssig set fra samfundets perspektiv. Det blev herudover konkluderet i den juridiske ana-

lyse, at en anden fordel for selskabet ved udstedelsen af incitamentsbaseret aflønning er mulighe-

den for at tilbagekøbe aktier.   
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 Den økonomiske analyse fandt frem til, at medarbejdere er motiveret af indre og ydre former for 

belønning. Den indre form for belønning dækker følelsen af at bidrage til noget større, hvilket 

aktieløn realiserer, da det skaber en vi-følelse hos medarbejdere. Yderligere dækker aktieløn den 

ydre form for belønning, da denne bygger på elementer, der påvirkes af opgivelserne, hvor med-

arbejderen opnår status ved at få aktieløn og dermed føler sig som en større del af selskabet. Oven-

stående belønningsformer kategoriseres som psykologiske faktorer, hvor det blev fundet i den øko-

nomiske analyse, at selskabet bør udvikle en motivationsstrategi for selskabet, der tilgodeser indi-

videts forskelligheder. Specielt balanceteorien underbygger idéen om aktieløn, da denne behandler 

forholdet mellem indsats og udbytte sammenlignet med medarbejderens peer-group. Udfordringen 

med teorien er, at medarbejderen vil, ved manglende aktieløn kompensere ved at udføre en ringere 

arbejdsindsats. Dette element bliver elimineret ved aktieløn, da medarbejderen dermed opnår en 

vi-følelse, da vedkommende opnår den rette belønning.   

  

Som en del af den økonomiske analyse blev de regnskabsmæssige elementer analyseret i forhold 

til hvordan selskabet kan udskyde betalingen og dermed minimere chancen for negativt cash-flow 

og likviditetsproblemer. Hertil blev det jf. ÅRL § 98b bestemt, at klasse C og D selskaber, har 

pligt til at oplyse om særlige incitamentsprogrammer, hvilket underbyggede formålet med mere 

transparens, som implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet kommer til at påkræve. Der-

udover har vi diskuteret selve værdiansættelsen af aktiebaserede aflønningsinstrumenter, som jf. 

ÅRL § 36 opgøres på basis af dagsværdien. Formålet med gennemgangen af BS-formlen var at 

diskutere værdiansættelsen af aktiebaserede aflønningsinstrumenter og dennes usikkerheder - der-

til blev MVA- og BNM-modellen ligeledes gennemgået, hvor vi kom frem til, i vores beregnings-

eksempel med BS-formlen og MVA-modellen, hvordan volatilitet spiller en afgørende rolle i for-

bindelse med værdiansættelsen.  

  

Der blev ligeledes udledt i den økonomiske analyse, at der kan benyttes forskellige metoder for at 

løse principal-agent problemet. Den mest anvendte metode er overvågning af agenten, hvor det 

blev konkluderet, at overvågning af agenten kan være en ulempe for principalen, da det kan mind-

ske motivationen hos medarbejderen. Der blev herudover fundet øvrige metoder at løse principal-

agent problemet. Andre metoder kan være, at belønne hele teamet med en gruppebonus fremfor 

individuelle bonusser, tilbyde en højere løn end markedslønnen, indføre en “turneringsstruktur” i 
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afdelingerne, udstede medarbejderaktier til agenterne eller tilbyde en variabel løn som supplement 

til den faste løn.  

  

Yderligere blev det i afsnittet om tilbagekøbsprogrammer analyseret hvilke motiver, der kan være 

forbundet med at tilbagekøbe aktier, hvilket minimerer selskabets risiko i forbindelse med udste-

delse af aktier til medarbejdere. Hertil blev det bevist hvordan kapitalstrukturren kan være værdi-

skabende i forhold til selskabets værdiansættelse grundet vægtningen mellem gæld og egenkapital. 

Da det blev konkluderet i afsnittet om “forpligtelse eller egenkapital”, at værdien af aktieoptioner 

anses som en del af egenkapitalen, kan det yderligere underbygge teorien om hvordan udstedelse 

af medarbejderaktie kan påvirke selskabets kapitalstruktur, som yderligere kan skabe værdi for 

selskabet. I forlængelse hertil, blev det påvist hvordan principal-agent forholdet kunne minimeres 

som en effekt af gældsgraden i selskabet. Til sidst blev det bevist hvordan aktietilbagekøb skaber 

en signaleringseffekt (Akerlof), der senere hen vil medføre en kursstigning (McNally), hvorfor 

tilbagekøb anses som værende et positivt tiltag for selskaberne. Dette underbygger hele idéen om-

kring aktieløn. Selskabet frygter at uddele medarbejderaktier til medarbejdere, der senere hen stop-

per i selskabet. Denne frygt minimeres efter påvisningen om, at et tilbagekøbsprogram giver sel-

skabet mulighed for at tilbyde de medarbejdere, der er stoppet, et købstilbud over markedskursen, 

hvorfor de formentlig vil være interesseret i at sælge deres aktier. Selskabet betaler således en 

højere pris end markedskursen for aktietilbagekøbet, men grundet ovenstående teorier, der beviser 

hvordan et tilbagekøb skaber kursstigninger, kan det stadig betale sig for selskabet.   

  

Det blev i den integreret analyse opstillet to spil – et simultant og et sekventielt. Det blev på bag-

grund af det simultane spil fundet, at for at skabe en længerevarende relation mellem en medar-

bejder og et selskab, så er medarbejderen nødt til at modtage mere end en fast løn. Formålet med 

det sekventielle spil var derfor, at analysere hvorvidt om “fast løn med bonus” eller “fast løn med 

medarbejderaktier” er den mest optimale løsning i forhold at skabe en længerevarende relation. 

Det blev konkluderet, at “fast løn med medarbejderaktier” i denne forbindelse er den mest hen-

sigtsmæssige løsning. Det blev ligeledes konkluderet ved beregning af medarbejderen og selska-

bets forventede nytte.   
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Efter at have konkluderet at “fast løn med medarbejderaktier” er den mest hensigtsmæssige løs-

ning, blev det analyseret ved hvilken andel af tildelte medarbejderaktier, hvor den samlede nytte 

var størst. Det blev konkluderet, at andelen af tildelte medarbejderaktier, hvor den samlede nytte 

er størst, afhænger af medarbejderens risikoholdning. Det blev fundet, at en medarbejder med en 

risikoholdning som “meget risikoavers” opnår den største nytte ved en andel på 10% af sin løn i 

medarbejderaktier, en “lidt risikoavers” medarbejder ved en andel på 15% og en “risikoneutral” 

medarbejder ved en andel på minimum 30%. Det blev herudover konkluderet i den juridiske ana-

lyse, at grænsen for tildeling af medarbejderaktier efter LL § 7 P maksimum må udgøre 10% af 

medarbejderens årsløn. Der blev efterfølgende opstillet et retspolitisk løsningsforslag for forhø-

jelse af denne grænse. Det retspolitiske forslag var at forhøje grænsen til minimum 30%, så der 

skabes en Kaldor Hicks efficient tilstand for alle typer af medarbejdere med forskellige risikohold-

ninger, da det vil øge samfundsnytten.   
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