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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to determine the most optimal implementation of the shareholders 

rights directive 2017/828/EU in the Danish Company act regarding whether shareholders right to 

vote on the remuneration policy should be binding or advisory. This will be answered through a 

legal and economic analysis.  

 

First of all, the legal analysis examines the change in the decision-making between the general 

assembly and the Board of Directors regarding the remuneration of the management. According 

to the current Danish Companies Act, shareholders have the right to vote on the general assembly 

regarding the variable pay of the management. Furthermore, there exists recommendations in 

soft law, which states that the general assembly also votes regarding the fixed pay. These 

recommendations are in general in accordance with the new art. 9a and 9b, which imply that the 

main difference is that these soft law recommendations becomes hard law. A binding vote in 

accordance to art. 9a, paragraph 2 will influence on a higher level on the current decision-making 

in Danish company law, whereas an advisory vote according to art. 9a, paragraph 3 will maintain 

most of the decision-making to the Board of directors.  

 

In an economic perspective, more specifically a game theoretical perspective, it is shown how the 

different votes gives different incentives to the management and the shareholders. It is concluded 

that the binding vote gives more incentives for the shareholders to provide active ownership and 

for the director to focus on the long-term value in the company.      

 

The final chapter gathers the conclusions from the legal and economic analysis. First, the different 

outcomes of the games are pointed out in an efficiency analysis. In extension to this, the different 

conclusions will be analyzed to state which kind of voting most effectively will aim the purpose of 

the directive. The thesis concludes that the most optimal implementation will be a binding vote, 

and the thesis therefore supports the final implementation in the Danish Company Act, which was 

stated the 4th of April 2019.    
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KAPITEL 1: INDLEDNING 

1.1 Problemfelt 

Aflønningen af ledelsesmedlemmer i selskaber har i mange år været et omdebatteret emne. 

Finanskrisen har vist, at aktionærerne i mange tilfælde har støttet ledelsens kortsigtede 

risikotagning. Kritikken har særlig lydt på, at der ikke nødvendigvis var en forbindelse mellem 

direktionens præstation og det høje lønningsniveau. Herudover har det ikke været gennemskueligt 

hvorledes denne forbindelse gjorde sig gældende. EU-Kommissionen adresserede dette nærmere i 

2012, hvor de fremlagde en meddelelse med titlen ’Handlingsplan: Selskabsret og corporate 

governance i EU — en tidssvarende lovramme for mere engagerede aktionærer og bæredygtige 

virksomheder’. Disse bestod af en række tiltag, der havde til formål at fremme et langsigtet aktivt 

ejerskab og øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskaber og deres investor.1  

 

På baggrund af denne handlingsplan og fordi at det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv, 

direktiv 2007/36/EF2, ikke havde vist sig tilstrækkelig til at løse de konstaterede problemer, 

fremlagde Kommissionen i 2014 et ændringsforslag, direktiv 2017/828/EU3, til det oprindelige 

aktionærrettighedsdirektiv. Det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv havde ikke formået at give 

aktionærerne de tilstrækkelige incitamenter til at udøve aktivt ejerskab, og ændringsdirektivet 

skulle derfor tilføre aktionærerne flere rettigheder, herunder en rettighed til at stemme om 

aflønningspolitikken. Denne stemmerettighed har til formål at fremme det aktive ejerskab blandt 

aktionærerne og sikre en langsigtet værdi i selskaber, der har aktier optaget til handel på et 

reguleret marked.4   

 

Kommissionens forslag foranledigede en række forhandlinger, som mundede ud i vedtagelsen af 

ændringsdirektivet i 2017. Direktivets art. 9a fastlægger, at aflønningspolitikken skal fremlægges 

                                                
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt 
angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår 
visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse, 09-04-2014, s. 2. Herefter: COM(2014)213 final 
2 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse 
aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber. (Herefter: 2007/36/EF) 
3 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 
2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (Herefter: 2017/828/EU) 
4 Herefter: børsnoterede selskaber 
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af bestyrelsen, hvorefter politikken skal godkendes på generalforsamlingen. Hertil skal der også 

udarbejdes en aflønningsrapport, som fremgår af direktivets art. 9b.  

Direktivet skal være implementeret i samtlige medlemsstater senest i juni 2019, og giver 

medlemsstaterne to muligheder i henhold til implementeringen af afstemningsformen af 

aflønningspolitikken i art. 9a, hvor de enten kan implementere afstemningen som bindende eller 

vejledende.  

I oktober 2018 sendte Regeringen et udkast til lovforslag i høring. Dette mundende ud i lovforslag 

L 157, som blev fremsat i februar, og endeligt vedtaget den 4. april 2019. Lovforslaget indebærer, 

at afstemningen på generalforsamlingen skal være bindende.  

 

Afhandlingen vil dermed undersøge hvordan direktiv 2017/828/EU bedst bliver implementeret i 

dansk ret, med udgangspunkt i om afstemningen skal implementeres som bindende eller 

vejledende. Den overordnede problemstilling vil blive besvaret ud fra en analyse af hvordan 

beslutningskompetencen mellem generalforsamlingen og bestyrelsen bliver forrykket i selskabet, 

og hvilke incitamenter aktionæren får ved at yde aktivt ejerskab samt hvilke incitamenter 

direktionen får ved en henholdsvis bindende og vejledende afstemning. Afhandlingens tre 

problemstillinger følger således af nedenstående afsnit.  

 

1.1.1 Juridisk problemformulering 

Hvordan vil Danmarks valg mellem en henholdsvis bindende og vejledende afstemning om 

aflønningspolitikken på generalforsamlingen i henhold til aktionærrettighedsdirektivets artikel 9a, 

med særlig fokus på direktionsaflønningen, påvirke beslutningskompetencen, for så vidt angår 

direktionsaflønningen, i forholdet mellem bestyrelsen og generalforsamlingen i aktieselskaber, der 

ledes efter den skandinaviske ledelsesmodel?  

 

1.1.2 Økonomisk problemformulering 

Hvorledes vil incitamenterne for aktionærerne til at yde aktivt ejerskab og direktionens 

incitamenter til at varetage aktionærens interesser blive påvirket af en henholdsvis bindende og 

vejledende afstemning på generalforsamlingen?  
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1.1.3 Integreret problemformulering 

Hvilken form for afstemning vil være mest efficient at implementere i dansk ret for børsnoterede 

selskaber og bidrage mest til formålet med direktivet, set i lyset af 

beslutningskompetencefordelingen mellem bestyrelsen og generalforsamlingen samt aktionærens 

og direktionens forskellige incitamenter? 

 

1.2 Metode 

Afhandlingen er blevet udarbejdet ved anvendelse af tre forskellige metoder, som i det følgende 

afsnit vil blive gennemgået.  

 

1.2.1 Juridisk metode 

Den juridiske problemformulering vil blive besvaret gennem en anvendelse af den juridiske 

metode. Til denne gennemgang anvendes retskildelæren og den retsdogmatiske metode. Ved at 

anvende den juridiske metode sikres en korrekt anvendelse af de retskilder, der bruges i analysen. 

Retskilderne omfatter regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur. Der eksisterer ikke en 

rangorden mellem disse retskilder, men den juridiske analyse skal følge den retsdogmatiske 

metode, således at det sikres, at analysen starter samme sted hver gang og følger en bestemt 

rækkefølge. Den korrekte rækkefølge af retskilderne er listet som ovenover.5 

Den retsdogmatiske metode har til hensigt at fortolke og systematisere det retlige materiale, 

således at slutproduktet bliver korrekt, og vil være det samme uanset, hvilken jurist der foretager 

analysen. Retskilderne er polycentriske, hvilket indebærer, at det ikke altid er tilstrækkeligt blot at 

anvende én af retskilderne, men at det i størstedelen af tilfældene, vil være nødvendigt at 

inddrage flere med henblik på, at et retligt spørgsmål kan besvares korrekt.6 

 

Retskilden ’regulering’ omfatter Grundloven, love, bekendtgørelser, forordninger mv. Inden for 

denne retskilde findes et hierarki, hvor det gælder, at grundloven har højere rang end de 

almindelige love, som igen har højere rang end bekendtgørelser, anordninger og cirkulære. Dette 

                                                
5 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 35 
6 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 34 
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skyldes, at der eksisterer et hjemmelskrav opad i hierarkiet, hvilket betyder at en bekendtgørelse 

skal have hjemmel i lov, og at en lov ikke må stride imod grundloven.7 

 

Afhandlingens juridiske analyse tager afsæt i retskilden regulering. Af danske retskilder er 

Selskabsloven8 (Herefter KSL) den primære retskilde, hvilket også er denne retskilde, som 

aktionærrettighedsdirektivet implementeres i. Denne retskilde benyttes til at undersøge 

retstillingen omkring beslutningskompetencen mellem generalforsamlingen og bestyrelsen samt 

de gældende aflønningsbestemmelser. Herudover anvendes også en række fortolkningsbidrag, 

blandt andet forarbejder til loven og soft law i form af ’Komiteen for anbefalinger for god 

selskabsledelse’.9  

I analysen anvendes både en objektiv og subjektiv fortolkning. Den objektive fortolkning tager 

udgangspunkt i bestemmelsernes ordlyd, hvorimod den subjektive fortolkning anvendes ved brug 

af fortolkningsbidrag, som forarbejder til loven.10  

 

Efter en gennemgang af den danske regulering angående beslutningskompetencen og 

aflønningsbestemmelserne, tager afhandlingen sit fokus i direktiv 2017/828/EU, som er bindende 

sekundærregulering.  

EU-retten består af primærretten, sekundærretten, soft law og praksis. Primærretten omfatter 

EU’s traktatgrundlag, grundlæggende rettigheder og almindelige retsprincipper. Sekundærretten 

består af bindende regulering og afledet ret, som er forordninger, direktiver, afgørelser mv. Soft 

law er ikke-bindende sekundærregulering og omfatter henstillinger og udtalelser. 11 I modsætning 

til den danske retskildelære, findes der en hierarkisk opdeling af retskilderne inden for EU således, 

at primærretten går forud for den bindende regulering, som går forud for den ikke-bindende 

regulering (softlaw), som går forud for EU-rettens retspraksis.12 Det følger af sag 6/64, Costa mod 

ENEL, at EU-retten har forrang for national ret som følge af lex superior princippet.  

 

                                                
7 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 35 
8 Lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 
9 Herefter ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ 
10 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 257 
11 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 69 
12 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 135 



 8 

Det følger ydermere af TEUF art. 288, stk. 3, at bindende sekundærregulering binder 

medlemsstaterne med hensyn til det tilsigtede formål, men ikke med hensyn til hvilken form og 

hvilke midler, der anvendes for at nå målet. Det er dermed overladt til den enkelte medlemsstat 

hvordan et direktiv bliver implementeret. I EU-retten gælder yderligere det anerkendte princip om 

EU-konform fortolkning. Dette er et udtryk for, at samtlige medlemsstater forpligter sig til at 

fortolke deres nationale retsregler i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Princippet blev 

fastslået i sag C-441/14 (Ajos A/S). 13   

Direktiv 2017/828/EU er et minimumsdirektiv, og medlemsstater kan således vælge at indføre 

skærpede og mere detaljerede krav end direktivet stiller. Medlemsstater skal blot sikre, at de som 

minimum opfylder direktivets bestemmelser, og at de ikke implementeres på en måde, der er 

uforenelig med EU-reglerne.14 

 

Bestemmelserne i direktivet fortolkes ud fra direktivets formål og EU-rettens overordnede formål.  

Ved en undersøgelse af art. 9a og 9b i direktiv 2017/828/EU, anvendes en objektiv 

formålsfortolkning. EU’s formål har stor retlig betydning, da der ved fortolkningstvivl søges at 

finde den forståelse, der mest effektivt realiserer EU’s målsætninger.15 Bestemmelserne i 

direktivet fortolkes dermed ud fra direktivets og EU-rettens overordnede formål. Direktivets 

formål er indeholdt i præamblen og er således essentiel for at forstå direktivet nærmere. 

Herudover er der også anvendt en række andre dokumenter fra EU-Kommissionen, som blev 

præsenteret i forbindelse med direktivets udarbejdelse, blandt andet forslaget til 

ændringsdirektivet og ’Impact assesment’, som danner baggrund for direktivet. Disse 

fortolkningsbidrag medvirker også til forståelsen af bestemmelserne i direktivet.  

På baggrund af en analyse af direktivets bestemmelser, sammenholdt med analysen af den 

nuværende beslutningskompetence, er det dermed muligt at udlede hvordan de to former for 

afstemninger om aflønningspolitikken ændrer på beslutningskompetencen mellem 

generalforsamlingen og bestyrelsen. 

 

                                                
13 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 150 
14 Tvarnø og Nielsen, 2017, s. 206 
15 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 264 
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1.2.2 Økonomisk metode 

Den økonomiske problemformulering bliver besvaret gennem en spilteoretisk analyse, da dette 

giver mulighed for at udlede adfærdsændringer fra de tre aktører, som er aktionæren, direktionen 

og bestyrelsen. Den spilteoretiske analyse skal søge at belyse, hvilken form for afstemning der 

giver de rette incitamenter for aktørerne, og på den måde tilsigter formålene med 

aktionærrettighedsdirektivet bedst. Den økonomiske analyse bygger overordnet set på det 

spilteoretiske forskningsprogram. Det spilteoretiske forskningsprogram har nogle centrale 

grundlæggende komponenter, herunder den hårde kerne, beskyttelsesbæltet og dets positive og 

negative heuristik. Den hårde kerne består af det handlingsprincip, som tilskrives de enkelte 

økonomiske beslutningsenheder, og beskyttelsesbæltet består af de forudsætninger, som bruges 

til at karakterisere beslutningsproblemet.16  

 

Analysen bygger endvidere på den deduktive metode. Den deduktive metode tager udgangspunkt 

i generelle principper, og drager på den baggrund konklusioner om en specifik sag.17 I analysen er 

der taget udgangspunkt i spilteoretiske principper, som bliver overført til adfærdshandlinger for 

henholdsvis direktionen og aktionærerne i børsnoterede selskaber. En generel viden bliver 

dermed anvendt til at konkludere om henholdsvis aktionærens og direktionens incitamenter.  

 

Den hårde kerne i det spilteoretiske forskningsprogram bygger på et strategisk rationalitetsprincip, 

som er et opgør med det klassiske rationalitetsbegreb i det neoklassiske forskningsprogram, hvor 

rationalitetsbegrebet tog udgangspunkt i udefrakommende omgivelser.18  

Beskyttelsesbæltet består af hjælpehypoteser, der specificerer de typer af informationer 

beslutningstagerne har til rådighed. Hjælpehypoteserne i beskyttelsesbæltet styres af 

programmets heuristik.  I det spilteoretiske forskningsprogram varierer beskyttelsesbæltet ud fra 

nedenstående fire grundlæggende områder, afhængigt af hvilket spil der analyseres:19 

1. Identificering af spillerne 

2. Identificering af spillernes strategier 

                                                
16 Knudsen, Christian, 1994, s. 146 
17 Knudsen, Christian, 1997, s. 54 
18 Knudsen, Christian, 1997, s. 101 
19 Knudsen, Christian, 1997, s. 102 
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3. Spillernes information angående andre spilleres strategivalg 

4. Payoffs for hver spiller 

 

Herudover bygger spillene på en række antagelser, som bliver opsat i det økonomiske kapitel. 

Kapitlet slutter med en kritisk analyse af de antagelser, der er anvendt og påpeger også de 

ulemper, der kan være ved at bruge spilteori.  

Analysen tager nærmere bestemt afsæt i to spil, hvoraf det ene viser konsekvenserne ved at 

aktionærrettighedsdirektivet implementeres som en bindende afstemning, og det andet viser 

konsekvenserne ved at direktivet implementeres som en vejledende afstemning. Begge spil er af 

ekstensiv form, hvilket indebærer, at spillernes beslutninger opstilles i en bestemt rækkefølge, 

hvor det kan ses hvilke informationer, de har til rådighed ved hver beslutningsknude. På denne 

måde, er den ekstensive form mest optimal til at beskrive en sekventiel beslutningstagen, som er 

tilfældet, når der skal foretages beslutning om aflønningspolitikken.20 Den strategi, der giver det 

højest mulige udfald vil være den løsning, som spilleren vil vælge. Spillene forudsætter dermed 

både, at den enkelte spiller agerer rationelt og at spilleren ved, at alle andre spillere også vil 

handle rationelt.21  

Ud fra denne antagelse, kan det udledes hvilken strategi en rationel spiller vil vælge og på denne 

måde findes den såkaldte Nash-ligevægt, som er er den ligevægtsstrategi som ingen spiller har 

incitament til at afvige fra, givet den anden spillers strategi. Der kan i sekventielle spil fremkomme 

flere Nash-ligevægte, hvorfor den såkaldte Subgame Perfect Nash Equilibirum bliver fundet, da 

denne udleder utroværdige Nash-ligevægte. SPNE findes ved at anvende baglæns induktion, hvor 

spillet analyseres fra sidste beslutningsknude frem til første beslutningsknude. Ved hver 

beslutningsknude fjernes dominerede strategier for den første spiller og herefter fjernes 

dominerede strategier for den næste spiller.22 På denne måde fremkommer der en løsning på 

hvilket udfald hvert spil vil ende i, og ud fra dette konkluderes herved hvilke forskelle i 

aktionærens og direktionens incitamenter de to former for afstemninger giver.    

 

                                                
20 Knudsen, Christian, 1997, s. 93 
21 Knudsen, Christian, 1997, s. 95 
22 Knudsen, Christian, 1997, s. 96 
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1.2.3 Integreret metode 

Den integrerede analyse vil blive behandlet ud fra en retspolitisk tilgang. I dette afsnit vil 

analyserne fra det juridiske og økonomiske afsnit blive sammenkoblet til en samlet integreret 

analyse. Dette vil føre til de lege ferenda, som er et udtryk for hvordan retsstillingen på et område 

bør være. Afsnittet vil derfor bygge på en anbefaling af hvordan art. 9a bedst implementeres i 

dansk ret. Gennem en integration af konklusionerne fra den juridiske og økonomiske analyse, er 

det muligt at fjerne eventuelle negative økonomiske implikationer af reguleringen eller give 

anbefalinger, som søger at forbedre de markedsmæssige forhold.23 Efficiensanalysen vil ske på 

grundlag af det økonomiske efficienskriterie, Kaldor Hicks, som er et begreb, der definerer 

hvordan ressourcerne allokeres på en sådan måde, at der skabes den samlede største værdi i et 

samfund.24  

 

1.3 Synsvinkel 

Afhandlingens problemfelt vil blive behandlet ud fra et aktionær- og ledelsessynspunkt i danske 

børsnoterede selskaber. Aktionærrettighedsdirektivets nye regler om aflønningspolitik medfører 

ændringer for disse parter, hvorfor denne synsvinkel er valgt. I forhold aflønningen af ledelsen, vil 

der være en særlig fokus på direktionsaflønningen, da de nye regler i aktionærrettighedsdirektivet 

ændrer på kompetencen angående denne parts lønning. Kompetenceglidningen mellem 

bestyrelsen og generalforsamlingen vil derfor være en bærende vinkel for afhandlingen, da det vil 

være muligt at udlede hvordan beslutningskompetencen ændrer sig gennem en bindende og 

vejledende afstemning om aflønningspolitikken. Den spilteoretiske analyse tager ligeledes 

udgangspunkt i et aktionær- og ledelsessynspunkt, da den søger at belyse hvilke forskellige 

incitamenter aktionæren og direktionen får ved de to afstemninger.  

Det er endvidere gennem denne synsvinkel, at den endelige anbefaling til implementeringen i 

dansk ret vil blive foretaget.  

 

                                                
23 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen, 2014, s. 503 
24 Eide, Erling og Endre Stavang, 2014, s. 111 
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1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen er først og fremmest afgrænset til børsnoterede selskaber. Ændringsdirektivet finder 

også anvendelse på institutionelle investorer, kapitalforvaltere, rådgivende stedfortrædere og 

formidlere, blandt andet i henhold til artikel 3g om politik for aktivt ejerskab.25 

Aflønningsbestemmelserne finder imidlertid kun anvendelse på børsnoterede selskaber, hvorfor 

der er afgrænset hertil. 

 

Udover aflønningsbestemmelserne i art. 9a og 9b, skal der også implementeres en række andre 

bestemmelser fra aktionærrettighedsdirektivet, som antageligvis også kunne have været relevante 

for afhandlingens juridiske problemstilling, der har til formål at undersøge ændringen i 

beslutningskompetencen mellem generalforsamlingen og bestyrelsen. Der er imidlertid afgrænset 

fra disse artikler, hvilket betyder, at afhandlingen ikke berører artikel 3a, 3b, 3c og 3g, 3h og 3i. 

Derudover er der også afgrænset fra art. 9c i aktionærrettighedsdirektivet omhandlende 

gennemsigtighed og godkendelse af transaktioner med nærtstående parter. Endeligt skal det 

bemærkes, at det er art. 9a, der har afhandlingens fokus, hvorfor art. 9b derfor ikke vil blive 

inddraget i lige så betydeligt omfang.   

 

Aktionærrettighedsdirektivets nye aflønningsbestemmelser i art. 9a og 9b samt den gældende 

bestemmelse i § 139 i KSL finder også anvendelse på finansielle børsnoterede selskaber, som er 

omfattet af den finansielle regulering. Den finansielle regulering, herunder lov om finansiel 

virksomhed, indeholder særlige regler om aflønning i den finansielle sektor og udgør derfor lex 

specialis for finansielle virksomheder. Der er imidlertid afgrænset fra den finansielle regulering og 

finansielle virksomheder, der er børsnoterede, og afhandlingen vil derfor ikke berøre disse 

nærmere.  

 

I den spilteoretiske analyse skelnes der ikke mellem en majoritetsaktionær og en 

minoritetsaktionær og der antages dermed, at der kun er én type aktionær. Der kunne givetvis 

godt være ændringer i aktionærens adfærd, afhængigt af hvor stor en aktieandel den enkelte 

aktionær er i besiddelse af, som derved kunne påvirke spillets udfald. Afhandlingen har imidlertid 

                                                
25 Direktiv 2017/828/EU art. 1, stk. 1, litra a 
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afgrænset sig fra sådan en opdeling for at gøre spillene så simple som muligt. Herudover er det 

nærliggende at inddrage principalagentteorien i en økonomisk analyse vedrørende aktører, hvor 

der eksisterer asymmetrisk information. Principalagentteorien inddrages kort, men ellers er der 

afgrænset herfra, da analysen i stedet bygger på hvordan incitamenterne til henholdsvis at 

fremme den langsigtede værdi i selskabet og til at yde aktivt ejerskab er undersøgt.  

For at finde den mest efficiente implementering i dansk ret, benyttes efficienskriteriet, Kaldor 

Hicks. Et andet velkendt efficienskriterie er Pareto. Paretokriteriet bygger på, at en 

velfærdsforbedring gør sig gældende hvis en part stilles bedre, uden at den anden part stilles 

værre.26 Paretokriteriet er imidlertid ikke lige så anvendelig i denne afhandling, da der stort set 

altid vil være nogen der stilles værre ved en ændret retsstilling. Det vil derfor være underordnet at 

undersøge dette nærmere, da afhandlingen bygger på hvordan implementeringen i dansk ret 

samlet set skaber den største værdi.   

 

1.5 Struktur 

Afhandlingen er opdelt i 5 kapitler. Afhandlingen tager afsæt i en juridisk analyse i kapitel 2, som 

har til formål at undersøge hvordan beslutningskompetencen i børsnoterede selskaber ændrer sig 

ved en henholdsvis bindende og vejledende afstemning. Dette vurderes ved først at klarlægge den 

nuværende beslutningskompetence i børsnoterede selskaber gennem den nuværende regulering i 

dansk selskabsret. Herefter bliver de nye bestemmelser i aktionærrettighedsdirektivet analyseret 

for at udlede ændringen i beslutningskompetencen. Hertil inddrages det danske lovforslag til 

implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet, hvor høringssvar også inddrages. Dette 

munder endeligt ud i en vurdering af hvordan beslutningskompetencen ændrer sig ved en 

bindende og vejledende afstemning om aflønningspolitikken på generalforsamlingen. 

Herefter følger den spilteoretiske analyse i kapitel 3, som har til formål at analysere konsekvensen 

af de to afstemninger i et økonomisk perspektiv. Her vil det igennem en spilteoretisk analyse blive 

undersøgt, hvorledes aktionærens incitamenter til at yde aktivt ejerskab i selskabet, samt hvordan 

direktionens incitamenter, bliver påvirket af en henholdsvis bindende og vejledende afstemning.  

                                                
26 Eide, Erling og Endre Stavang, 2014, s. 110 
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Endeligt vil der i kapitel 4, blive samlet konklusioner fra de to ovenstående kapitler, hvor det 

vurderes, gennem en efficiensanalyse og en retspolitisk analyse, hvorvidt Regeringen skal 

implementere afstemningen som bindende eller vejledende. Dette leder til afhandlingens samlede 

konklusion i kapitel 5.  

KAPITEL 2: BESLUTNINGSKOMPETENCEN MELLEM BESTYRELSEN OG 

GENERALFORSAMLINGEN 

2.1 Indledende bemærkninger 

Det følgende afsnit vil indledningsvist redegøre for aktieselskabets organisation, herunder 

generalforsamlingen og ledelsesstrukturen i aktieselskaber. Herefter vil den gældende regulering 

for aflønningen af ledelsesmedlemmer blive undersøgt. Dette vil danne grundlag for at vurdere, 

hvordan beslutningskompetencen mellem bestyrelsen og generalforsamlingen er reguleret efter 

de gældende regler. Efterfølgende vil der blive foretaget en analyse af artikel 9a og 9b i 

aktionærrettighedsdirektivet, som har til formål at undersøge, om beslutningskompetencen vil 

ændre sig ved en bindende og vejledende afstemning. Endvidere vil det danske lovforslag og de 

indsendte hørringssvar bidrage til den endelige vurdering af, hvordan det ud fra en 

beslutningskompetencefordeling vil være bedst at implementere artikel 9a i dansk ret. 

 

2.2 Selskabets organisation 

2.2.1 Generalforsamlingen 

Aktionærerne udøver deres indflydelse over selskabet gennem deltagelse på generalforsamlingen, 

som er selskabets øverste myndighed. Udgangspunktet er, at der skal holdes én årlig 

generalforsamling, men der kan også afholdes flere ekstraordinære generalforsamlinger.27 Det 

følger af KSL § 76, at aktionærernes ret til at træffe beslutninger i aktieselskabet udøves på 

generalforsamlingen. Udgangspunktet er, at generalforsamlingen har kompetence i alle 

anliggender. Det centrale ledelsesorgan har dog vetoret på en række områder, blandt andet i 

forhold til størrelsen af udbytte jf. KSL § 180, stk. 1, og kapitalnedsættelse til udlodning jf. KSL § 

189, stk. 1. Dette kan imidlertid undtages i det omfang andet fremgår af vedtægterne eller hvis 

                                                
27 Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 438 
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samtlige aktionærer er enige herom. Det følger af § 120, stk. 1, at generalforsamlingen udpeger 

flertallet af medlemmer til bestyrelsen eller tilsynsrådet og udpeger en revisor, ligesom det også er 

generalforsamlingen, der kan afsætte dem igen.28 Det er dog udgangspunktet, at bestyrelsen 

herefter selv vælger sin formand jf. KSL § 122. Disse beslutninger på generalforsamlingen vedtages 

med et simpelt flertal i henhold til KSL § 105. Hovedreglen er, at beslutningskompetencen udøves 

ved fysisk fremmøde, men kan også ske ved en elektronisk generalforsamling jf. KSL § 77. 

Aktionæren har tillige en række rettigheder, de kan udøve på generalforsamlingen i henhold til 

KSL. Først og fremmest har de møderet, men kan også vælge at møde ved en fuldmægtig. Enhver 

aktieandel har stemmeret, hvilket dog ikke gælder for stemmeløse aktieandele. Herudover har de 

ret til at stille forslag og til at stille spørgsmål på generalforsamlingen, men det centrale 

ledelsesorgan kan dog nægte at give oplysning, hvis det vil medføre væsentlig skade for selskabet.  

Det kan herved udledes, at generalforsamlingen har en afgørende funktion, når der skal tages 

beslutninger i et selskab, da de på baggrund af ovenstående, har kompetence i en lang række 

anliggender. For at kunne vurdere kompetencefordelingen mellem generalforsamlingen og 

bestyrelsen, vil der i næste afsnit blive redegjort for de forskellige ledelsesmodeller.  

 

2.2.2 Aktieselskabets ledelsesstruktur 

2.2.2.1 De forskellige ledelsesmodeller i EU 

Det gælder generelt for aktieselskaber i EU, at de ikke er genstand for en harmonisering, hvilket 

indebærer, at medlemsstater i EU er frit stillet for så vidt angår fastlæggelsen af en 

ledelsesstruktur.29 Inden for EU sondres der mellem to forskellige modeller for opbygningen af 

selskabets ledelse. Disse betegnes som en monistisk (enstrenget) og dualistisk (tostrenget) 

opbygning. Herunder er der opstået 3 ledelsesstrukturer på europæisk plan; den tyske model, som 

bygger på en tostrenget model, den engelske model, som bygger på en enstrenget model og 

endeligt den skandinaviske model, som bygger på en kombination af disse to. Heraf er de 

afgørende forskelle på de nævnte ledelsesmodeller henholdsvis kompetencefordelingen og 

personsammensætningen.30 Nedenfor vil den tyske og engelske model kort præsenteres, 

hvorefter der foretages en nærmere analyse af den skandinaviske ledelsesmodel.  

                                                
28 Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 431 
29 Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 213 
30 Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 512 
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2.2.2.2 Den tyske model 

Den tyske model betegnes som den tostrengede model og forstås ved, at ledelsen skal være 

opdelt i to selvstændige organer, hvor det ene organ har ansvaret for ledelsen, og det andet organ 

fører tilsyn med ledelsesorganet. Adskillelsen mellem ledelsesorganerne gælder både 

personsammensætningen, og de beføjelser der tilkommer det enkelte organ. Det følger af den 

tyske aktieselskabslov, at direktionen (Vorstand) har pligt til på eget ansvar at lede selskabet. 

Hovedopgaven for tilsynsrådet (Aufsichtrat) er at ansætte og afskedige medlemmerne af 

direktionen, at repræsentere selskabet og føre tilsyn med ledelsen. Det må derved udledes, at det 

er Aufsichtrat, der fastsætter Vorstands aflønning. Aufsichtrat vælges af generalforsamlingen, og 

aflønningen af disse fastlægges derfor på generalforsamlingen eller i selskabets vedtægter.31 Den 

tyske model viser dermed en klar opdeling og giver ikke meget råderum til Auftsichtrat, der 

udelukkende fungerer som et tilsynsråd.  

 

2.2.2.3 Den engelske model 

Den engelske model er kendetegnet ved et enstrenget system, som består af ét ledelsesorgan 

(Board of directors), der både forestår ledelses- og tilsynsopgaven. Det er i vidt muligt omfang 

overladt til selskaberne selv at fastlægge, hvilke beføjelser der tilkommer ledelsen. For 

børsnoterede selskaber gælder, at Board of directors skal være organiseret således, at halvdelen 

af bestyrelsesmedlemmerne er non-executive directors, og at den ledende direktør ikke må være 

formand for Board of directors.32 I vedtægterne angives det, at det er Board of Directors, der har 

kompetencen til at fastsætte directors aflønning. Der bliver imidlertid stillet yderligere krav til 

børsnoterede selskaber, hvor de blandt andet har pligt til at udarbejde en årlig aflønningsrapport, 

at aktionærerne hvert tredje år får mulighed for at afgive en bindende stemme om selskabets 

aflønningspolitik, samt at der årligt afholdes en vejledende afstemning om aflønningspolitikkens 

implementering.33 Den engelske model afspejler dermed en markant anden opdeling idet der ikke 

er et tilsynsorgan, der fører tilsyn med Board of directors. Til gengæld foreligger der skærpede 

krav for så vidt angår aflønningen af directors, og en del af beslutningskompetencen bliver henført 

                                                
31 Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, 2014 (2), s. 242 
32 Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, 2014 (2). s. 242 
33 Dauphin, Yvan, 2016 
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til aktionærerne, som på denne måde kommer til at træde i stedet for det manglende 

tilsynsorgan.  

 

2.2.2.4 Den skandinaviske model  

Den skandinaviske ledelsesmodel bygger på en kombination mellem den enstrengede og 

tostrengede ledelsesmodel. Her skal det bemærkes, at der i høj grad gælder de samme regler for 

anpartsselskaber og aktieselskaber, men for så vidt der skulle være en forskel, er det kun 

aktieselskabet der vil blive behandlet, da anpartsselskaber ikke er relevante for afhandlingens 

juridiske problemstilling. 

 

Den danske regulering af aktieselskabets ledelsesmodeller følger af selskabslovens34 kapitel 7. I 

dansk ret kan der vælges mellem to former for ledelsesstrukturer. Det følger af KSL § 111, stk. 1, 

nr. 1, at der kan vælges en ledelsesstruktur, hvor kapitalselskaber ledes af en bestyrelse der 

varetager den overordnede og strategiske ledelse. Bestyrelsen skal herefter ansætte en direktion, 

som skal foretage den daglige ledelse. Rent stukturmæssigt minder denne model mest om den 

tostrengede model, da der ved denne ledelsesstrukturer sikres, at der er et andet organ, der fører 

tilsyn med det andet.35 Kompetencen for bestyrelsen rækker dog en del bredere end det tyske 

Aufsichtrat. Bestyrelsen i den danske model fører ikke kun tilsyn og ansætter direktionen, men 

varetager også den overordnede strategiske ledelse. Derudover er det også karakteristisk for 

denne model, at der er mulighed for personsammenfald mellem bestyrelsen og direktionen. 

Direktionen kan både bestå af medlemmer fra bestyrelsen og andre ikke-medlemmer. En direktør i 

et aktieselskab kan imidlertid ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen i 

aktieselskabet, og direktionen må heller ikke udgøre flertallet af bestyrelsens medlemmer. Rent 

kompetencemæssigt, minder denne danske ledelsesmodel derfor mere om det enstrengede 

system.36 

Herudover kan aktieselskabet ifølge KSL § 111, stk. 1, nr. 2, også bestå af en ledelsesstruktur med 

en direktion og et tilsynsråd, som fører tilsyn med direktionen. Tilsynsrådet varetager ikke nogen 

ledelsesfunktioner, og direktionen overlades derfor i denne model hele ledelsesansvaret. Denne 

                                                
34 Herefter KSL 
35 Boe, Jørgen, Hansen, Claus Juel & Mosbek, Jens Lund, 2016, s. 38 
36 Boe, Jørgen, Hansen, Claus Juel & Mosbek, Jens Lund, 2016, s. 38 
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model er derfor et udtryk for en tostrenget ledelsesmodel, da der heller ikke kan være 

personsammenfald mellem direktionen og tilsynsrådet.   

Det fremgår endeligt af § 111, stk. 3, at bestyrelsen eller tilsynsrådet i aktieselskaber skal bestå af 

mindst tre personer.  

 

I KSL §§ 115, 116 og 117 er henholdsvis bestyrelsens, tilsynsrådets og direktionens opgaver 

nærmere defineret. Af § 115 fremgår det, at bestyrelsen, udover at varetage den overordnede og 

strategiske ledelse, skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed og påse en 

række forhold, som er oplistet i § 115, stk. 1, nr. 1-5, blandt andet at føre tilsyn med direktionen 

og sikre kapitalselskabets kapitalberedskab. Som det fremgik af ovenstående, har bestyrelsen 

herudover kompetencen til at ansætte direktionen. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår 

det, at kompetencen til at afskedige direktionen tilfalder organet, som også har ansættelsesretten, 

hvorfor bestyrelsen også er kompetent til at afskedige direktionen.37 

 

Tilsynsrådets opgaver følger af KSL § 116, og indbefatter i høj grad de samme opgaver som 

bestyrelsens funktion, hvilket hænger sammen med ovenstående faktum, om at ledelsen enten vil 

bestå af en bestyrelse eller et tilsynsråd. Der er imidlertid den forskel, at tilsynsrådet ikke 

varetager den overordnede strategiske ledelse jf. modsætningsvist § 116.  

Det fremgår af KSL § 117, at direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal følge de 

retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Dispositioner, der efter kapitalselskabets 

forhold er af usædvanlig art eller betydning, er ikke omfattet er den daglige ledelse, og en sådan 

disposition kræver derfor bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke 

kan afventes uden væsentlig ulempe for kapitalselskabets virksomhed. For så vidt angår 

ledelsesmodeller efter § 111, stk. 1, nr. 2, varetager direktionen også den overordnede og 

strategiske ledelse jf. KSL § 117, stk. 2.  

Fælles for bestyrelsen og direktionen er, at et medlem heraf kan indgå aftaler på vegne af 

aktieselskabet. Dette har et medlem af tilsynsrådet ikke beføjelse til jf. KSL § 135, stk. 2. 

Direktionens tegningsret kan dog helt udelukkes eller begrænses i vedtægterne, således at 

                                                
37 Bemærkninger til Lovforslag 170, § 115 
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tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af et eller flere bestemte 

navngivne medlemmer hver for sig eller i forening jf. KSL § 135, stk. 3.   

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at generalforsamlingens beslutningskompetence omfatter 

bestyrelsen, hvorimod bestyrelsen er beslutningskompetent i forhold til direktionen. For at få en 

nærmere forståelse af bestyrelsens kompetence i forhold til direktionen, er der i næste afsnit 

redegjort for direktionens ansættelse i form af forhandlingen af en direktørkontrakt.  

 

2.3 Direktørkontrakter 

Som det blev udledt af ovenstående afsnit, indgår direktøren som en integreret del af selskabets 

ledelse. Direktørbegrebet er baseret på den funktion og kompetence, der er knyttet til stillingen. 

Hvis stillingen repræsenterer den øverst ansvarlige og daglige ledelse, er denne stillings indehaver 

direktøren. En direktør skal registreres i Erhvervsstyrelsen efter KSL § 10. Udgangspunktet er at 

direktører ikke er omfattet af lønmodtagerbegrebet, og er som følge heraf ikke omfattet af 

funktionærloven. Direktøren indgår dermed ikke i en tjenestelig stilling, og direktørens forhold 

bliver i stedet reguleret i en direktørkontrakt. Direktørkontrakten udformes og forhandles af 

direktøren og bestyrelsen, som har ansvaret for at ansætte og afskedige direktionen.38 Da 

direktørens forhold ikke er særligt lovreguleret, er begge parter frit stillet, når der skal forhandles 

en direktørkontrakt, herunder hvad angår direktørens aflønning. Denne aftalefrihed er dog på 

nogle punkter delvist begrænset grundet EU-retlige regler. Herudover må en direktørkontrakt ikke 

stride imod selskabets vedtægter eller præceptiv lovgivning.39 

Det vil oftest være formanden for bestyrelsen, der forestår forhandlingen på bestyrelsens vegne. 

Når direktørkontrakten er færdigforhandlet og underskrevet af begge parter, er kontrakten 

bindende.40  

Selvom det herved kan konstateres, at direktøren og bestyrelsen i et selskab er ganske frit stillet i 

udformningen af direktørkontrakten hvad angår direktionsaflønningen, er der imidlertid 

begrænsninger, som er fastlagt i KSL. Disse bestemmelser vil derfor blive undersøgt nærmere i 

næste afsnit.  

                                                
38 Boe, Jørgen, Hansen, Claus Juel & Mosbek, Jens Lund, 2016, s. 32 
39 Boe, Jørgen, Hansen, Claus Juel & Mosbek, Jens Lund, 2016, s. 36 
40 Boe, Jørgen, Hansen, Claus Juel & Mosbek, Jens Lund, 2016, s. 133 
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2.4 Den gældende regulering af aflønningspolitikken 

2.4.1 Aflønningsbestemmelser i KSL  

KSL indeholder to centrale bestemmelser om aflønning af direktionen og bestyrelsen. Disse 

fremgår af KSL §§ 138 og 139. Bestemmelsen i § 138 gælder for alle kapitalselskaber, hvorimod § 

139 kun gælder for børsnoterede selskaber.  

 

Det følger af § 138, stk. 1, at medlemmer af kapitalselskabets ledelse kan aflønnes med et fast 

eller variabelt vederlag. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter 

hvervets art og arbejdets omfang. Det selskabsorgan, som ansætter ledelsesmedlemmerne, er 

dem der har ansvaret for at aflønne ledelsesmedlemmerne. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne 

vælges på generalforsamlingen, hvorfor det er generalforsamlingen, der skal godkende vederlaget 

efter indstilling fra bestyrelsen.41 Dette skal vedtages med simpelt flertal jf. KSL § 105.  

 

Direktionens aflønning fastsættes af bestyrelsen, og det er derfor bestyrelsen, der er ansvarlig for, 

at aflønningen af direktionen er forsvarlig. Ved vurderingen af om et vederlag kan anses som 

sædvanligt, kan der tages udgangspunkt i sammenlignelige virksomheder, men det afgørende er 

om honoraret er rimeligt i forhold til karakteren og omfanget af ledelsesopgaverne.42 

Indholdet af KSL § 138 viderefører den tidligere aktieselskabslovs § 64, men stammer helt tilbage 

fra 1930, og det har dermed været anerkendt længe i dansk selskabsret, at lønnen både kan 

fastsættes efter et fast og variabelt vederlag.43   

 

I 2007 blev § 69 b indført44, som nu svarer til den gældende § 139. Baggrunden for denne 

bestemmelse var en kritik af forholdende i børsnoterede selskaber. Bestemmelsen blev derfor 

indført med henblik på at give aktionærerne bedre muligheder for at gennemskue og tage stilling 

til anvendelsen af incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.45  

                                                
41 Bunch, Lars og Whitt, Søren Corfixsen, 2018, s. 555 
42 Bunch, Lars og Whitt, Søren Corfixsen, 2018, s. 555 
43 Bunch, Lars og Whitt, Søren Corfixsen, 2018, s. 555 
44 Lov nr. 576 af 6. juni 2007 
45 Bemærkninger til Lovforslag 2007/2 LSF 76 
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Af § 139, stk. 1, fremgår det, at et børsnoteret selskabs øverste ledelsesorgan skal have fastsat 

overordnede retningslinjer for kapitalselskabets incitamentsaflønning af selskabets ledelse. Disse 

retningslinjer skal være behandlet og godkendt på kapitalselskabets generalforsamling.  

Det fremgår af KSL § 5, nr. 5, litra a og c, at det øverste ledelsesorgan i et aktieselskab er 

bestyrelsen i selskaber der har en direktion og en bestyrelse, hvorimod det er tilsynsrådet i 

selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd.   

Incitamentsaflønning skal fortolkes bredt og omfatter enhver variabel aflønning, og er således ikke 

kun begrænset til aktiebaseret aflønning. De overordnede retningslinjer skal indeholde en 

tydeliggørelse af efter hvilke principper aftaler om incitamentsaflønning af kapitalselskabets 

ledelse kan indgås. Her fremgår det af bemærkningerne til loven, at det som minimum bør fremgå 

hvem der kan tildeles incitamentsaflønning, hvilke ydelser der kan indgå i incitamentsaflønningen, 

hvad hovedbetingelserne for ydelsernes tildeling er samt den anslåede nutidsværdi af 

incitamentsaflønningen.46  

 

Det kan ud fra denne redegørelse sluttes, at KSL § 138 fastlægger hvem der har kompetencen til at 

fastsætte lønnen, og at dette enten kan ske som fast eller variabelt vederlag. Hvad angår 

bestyrelsens aflønning, er det generalforsamlingen der har kompetencen, og hvad angår 

direktionens aflønning, er det bestyrelsen, der har kompetencen. Sidenhen er der opstået et 

behov for en viderebygning af denne bestemmelse, hvorfor § 139 fastlægger nærmere krav til 

hvordan incitamentsaflønningen skal fastlægges, og denne skal godkendes på 

generalforsamlingen. Denne udvidelse i 2007 ændrede ikke betydeligt på 

beslutningskompetencen vedrørende bestyrelsens aflønning, da det i forvejen udelukkende var et 

anliggende for generalforsamlingen, men stillede dog nye krav til, at der også skulle fremsættes 

retningslinjer for incitamentsaflønningen.  

Beslutningskompetencen vedrørende direktionsaflønningen ændrede sig imidlertid med denne 

bestemmelse, da generalforsamlingen får mulighed for at godkende politikken og aktionæren 

tillægges dermed en større indflydelse på direktionens incitamentsaflønning.  

I tilknytning til disse to bestemmelser, gælder der også en række anbefalinger om 

vederlagspolitikken, som børsnoterede selskaber skal forholde sig til, som uddybes i næste afsnit.   

                                                
46 Bemærkninger til Lovforslag 170, § 139 
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2.4.2 Corporate Governance  

Corporate Governance – på dansk ’god selskabsledelse’, er blevet et fremtrædende begreb i 

erhvervsdebatten, som primært er opstået som følge af internationale virksomhedsnedbrud, der 

repræsenterede det modsatte af god selskabsledelse. Formålet med corporate governance er at 

sikre, at ledelsen handler ansvarligt. I dag har næsten alle OECD lande et nationalt corporate 

governance kodeks, og der foreligger dermed ikke et harmoniseret corporate governance 

kodeks.47 I Danmark blev corporate governance for alvor stadfæstet i 2001. I dette år blev de 

første anbefalinger offentliggjort, som var et resultat af den såkaldte Nørby-rapport. De seneste 

sæt anbefalinger er fra 2017. Nasdaq Copenhagen A/S har implementeret anbefalingerne i sine 

regler for udstedere af aktier, således at børsnoterede selskaber skal redegøre for hvordan de 

forholder sig til anbefalingerne.48  

 

2.4.2.1 Anbefalinger for god selskabsledelse  

’Anbefalinger for god selskabsledelse’ er et regelsæt for børsnoterede selskaber, der har til formål 

at fremme en værdiskabende og ansvarlig ledelse og bidrage til at styrke selskabernes langsigtede 

konkurrenceevne.49 Anbefalingerne er ikke bindende (soft law) og bygger på et ’følg eller forklar’ 

princip. Dette medfører, at selskaberne enten skal følge reglerne, eller også skal der gives en 

velbegrundet forklaring på hvorfor reglerne ikke bliver fulgt, og hvordan selskabet i stedet har 

valgt at gøre jf. ÅRL § 107b. Disse forklaringer skal enten fremgå af årsrapporten eller på 

selskabets hjemmeside med henvisning til ledelsesberetningen. Der foreligger derfor en grad af 

fleksibilitet for børsnoterede selskaber, og anbefalingerne giver således mulighed for, at hvert 

selskab kan indrette sig mest optimalt efter det frirum som anbefalingerne giver. De senest 

opdaterede anbefalinger er fra 2017, og er blandt andet revideret for at indarbejde de elementer 

fra aktionærrettighedsdirektivet, der skal implementeres i dansk ret.50   

 

                                                
47 Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 75 
48 Anbefalinger for god selskabsledelse, s. 5 
49 Anbefalinger for god selskabsledelse, s. 3 
50 https://corporategovernance.dk/opdatering-af-anbefalinger-god-selskabsledelse 
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Anbefalingernes afsnit 4 indeholder et regelsæt vedrørende ledelsens vederlag. Disse anbefalinger 

skal læses i sammenhæng med bestemmelserne, §§ 138 og 139, i KSL, som der blev redegjort for i 

sidste afsnit. Regelsættet uddyber og videreudvikler bestemmelsen i § 139, som også kun finder 

anvendelse på børsnoterede selskaber. Anbefalingernes formål med at sætte retningslinjer for 

vederlagspolitikken, er at sikre åbenhed og transparens om alle væsentlige forhold vedrørende 

selskabets politik for og størrelsen af ledelsesmedlemmers vederlag.51  

I anbefalingernes afsnit 4.1.1 fremgår det, at der skal udarbejdes en vederlagspolitik for 

bestyrelsen og direktionen, der skal indeholde en detaljeret redegørelse for 

vederlagskomponenterne og sammenhængen mellem vederlagspolitikken og selskabets 

langsigtede værdiskabelse. Denne vederlagspolitik omfatter både det faste vederlag og 

incitamentsaflønningen.  

Herudover indskærpes det, at vederlagspolitikken som minimum hvert fjerde år, samt ved hver 

væsentlig ændring bør godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets 

hjemmeside.52 Disse krav adskiller sig dermed fra KSL §139 og kan ses som en udvidelse af 

aktionærernes indflydelse, da de ifølge denne anbefaling også skal godkende det faste vederlag.  

 

Herudover oplister anbefalingerne også en række punkter, der skal sikres, hvis vederlagspolitikken 

indeholder variable komponenter.53 Disse skal ses som en udvidelse til de minimumskrav, der 

kræves til de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønningen efter § 139.  

Ydermere, indebærer det nye element i anbefalingerne, at selskabet skal udarbejde en 

vederlagsrapport, der indeholder oplysninger om det samlede vederlag om hvert enkelt 

ledelsesmedlems vederlag. Denne rapport skal herefter offentliggøres på selskabets 

hjemmeside.54  

 

2.5 Sammenfattende om den gældende beslutningskompetence 

Sammenfattende kan det udledes, at den skandinaviske ledelsesmodel bygger på, at bestyrelsen 

og direktionen i fællesskab forestår ledelsen af et selskab, hvor bestyrelsen varetager den 

                                                
51 Anbefalinger for god selskabsledelse pkt. 4 
52 Anbefalinger for god selskabsledelse pkt. 4.1.1 
53 Anbefalinger for god selskabsledelse pkt. 4.1.2 
54 Anbefalinger for god selskabsledelse pkt. 4.2.3 
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overordnede strategiske ledelse og direktionen varetager den daglige ledelse. 

Generalforsamlingen er kompetent til at fastsætte bestyrelsens løn, og bestyrelsen er kompetent 

til at fastsætte direktionens løn, og sidstnævnte forhold bliver forhandlet i en direktørkontrakt. 

Her kan det konstateres, at direktøren og bestyrelsen i et selskab er ganske frit stillet i 

udformningen af direktørkontrakten hvad angår direktionsaflønningen, men der eksisterer 

imidlertid begrænsninger, som er fastlagt i KSL.  

Af de tidligere og de gældende bestemmelser i KSL, kan det udledes, at generalforsamlingen, og 

dermed aktionærerne, har erhvervet en større indflydelse på direktionsaflønningen - først med 

implementeringen af § 139 i 2007 (dengang § 69b), der fastslår at generalforsamlingen skal 

godkende incitamentsaflønningen, og herefter med anbefalingerne for god selskabsledelse, hvor 

generalforsamlingen også skal godkende det faste vederlag.  

Endeligt stiller anbefalingerne fra 2017, som noget nyt, krav til en vederlagsrapport, så 

generalforsamlingen kan sikre, at aflønningspolitikken bliver efterlevet. Bestyrelsens 

enekompetence til at fastlægge direktionens løn er dermed blevet nedbrudt, særligt med 

anbefalingernes indførelse. Imidlertid er anbefalingerne kun soft law, og det er derfor ikke et 

lovkrav, at børsnoterede selskaber følger dem. Dette leder op til en undersøgelse af 

aktionærrettighedsdirektivets nye regler, for at vurdere hvordan beslutningskompetencen ændrer 

sig, med fokus på hvordan Danmark vælger at implementere bestemmelserne.  

 

2.6 Direktiv 2017/828/EU - Aktionærrettighedsdirektivet 

2.6.1 Det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv 2007/36/EF 

Det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv, direktiv 2007/36/EF blev gennemført på baggrund af 

aktionærernes manglende mulighed for at have grænseoverskridende indflydelse. Direktivet søgte 

derfor at ensrette rettigheder og indføre minimumsstandarder med henblik på at beskytte 

investorer og sikre aktionærer en smidig og effektiv udøvelse af deres rettigheder knyttet til aktier 

med stemmeret.55 Det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv blev hovedsagligt implementeret i 

den tidligere selskabslov fra 2009, hvor der blev givet aktionæren flere muligheder for at udøve 

deres ret på generalforsamlingen.56 De rettigheder som aktionærerne erhvervede ved det 

                                                
55 Direktiv 2007/36/EF, præambel 4 
56 Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), 2008/1 LSF 170 
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oprindelige direktiv, har åbenlyst ikke har været tilstrækkelige, hvorfor ændringsdirektivet 

indfører yderligere rettigheder til aktionæren.  

 

2.6.2 Formålet bag direktiv 2017/828/EU 

Baggrunden for EU-Kommissionens forslag til ændringsdirektiv 2017/828/EU var en anerkendelse 

af, at der havde været visse mangler ved virksomhedsledelsen i børsnoterede selskaber, som 

primært skyldtes utilstrækkeligt aktionærengagement og mangel på gennemsigtighed.57  

Det overordnede formål med forslaget, var derfor at bidrage til langsigtet bæredygtighed i 

selskaber i EU, at skabe et attraktivt miljø for aktionærer og at forbedre grænseoverskridende 

stemmeafgivelse ved at gøre aktieinvesteringskæden mere effektiv for på den måde at bidrage til 

vækst, jobskabelse og EU's konkurrenceevne.58 Et nyt direktivforslag skulle derfor styrke 

rammebetingelserne for langsigtet bæredygtighed i selskaber i EU.  

Kommissionen statuerede en række målsætninger på baggrund af en konsekvensanalyse, som 

Kommissionen havde gennemført. Her er målsætningen om at skabe en bedre forbindelse i 

selskaber mellem ledelsesmedlemmers løn og resultater, relevant for afhandlingens vinkel.59 

 

Det blev statueret, at ledelsesmedlemmers aflønning spiller en afgørende rolle, når 

ledelsesmedlemmers interesser skal afstemmes efter aktionærernes og samtidig sikre, at 

ledelsesmedlemmerne handler i selskabets interesse. Der blev i forbindelse med 

konsekvensanalysen konstateret adskillige mangler ved de gældende rammer. Det blev vurderet, 

at de oplysninger, som selskaberne offentliggør, ikke giver et samlet overblik, og at de hverken er 

klare eller sammenlignelige. Herudover har aktionærerne ofte ikke tilstrækkelige midler til at give 

udtryk for deres holdning til ledelsesmedlemmernes aflønning.60  

Problemerne relaterer sig til principalagentteorien mellem aktionærerne og ledelsen, som 

medfører, at direktionen i mange tilfælde vil handle ud fra egne interesser i stedet for i 

                                                
57 COM(2014) 213, s. 5 
58 COM(2014) 213, s. 2 
59 COM(2014) 213, s. 4 
60 European Commission, Commission Staff Working document, Impact Assessment, accompanying the document 
Proposal for on amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of longterm shareholder engagement 
and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement, SWD(2014) 127 final, 
2014, Brussels. Herefter: SWD(2014) 127 
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aktionærernes interesser. Dette bevirker, at direktionen vil vælge en strategi, som er fordelagtig 

for dem, men som ikke nødvendigvis bidrager til den langsigtede værdi i selskabet.61   

På denne baggrund konkluderede Kommissionen, at der på indeværende tidspunkt var en 

utilstrækkelig forbindelse i børsnoterede selskaber mellem ledelsesmedlemmernes aflønning og 

resultater, og det derfor var nødvendigt at skabe denne forbindelse gennem øgede rettigheder for 

aktionærerne. De øgede rettigheder til aktionæren samt en harmonisering af oplysningskravene 

skulle dermed søge at løse principalagentproblemet, da det ville gøre op med asymmetrisk 

information samtidig med, at det ville minimere agenturomkostninger.62 

 

2.6.3 Direktivets anvendelsesområde 

Direktiv 2017/828/EU finder anvendelse på ”selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i 

en medlemsstat og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende eller 

er aktivt i en medlemsstat”.63 Dette anvendelsesområde stemmer overens med det oprindelige 

direktiv fra 2007. I medfør af de nye krav i direktivet, udvides anvendelsesområdet til også at 

gælde for formidlere, institutionelle investorer, kapitalforvaltere og rådgivende stedfortrædere og 

specifikt ledelsesmedlemmer. Ledelsesmedlemmer er specifikt nævnt for de nye 

aflønningsbestemmelser i art. 9a og 9b. Et ledelsesmedlem er i direktivets art. 2, litra i, defineret 

som ethvert medlem af et selskabs bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan.  

 

2.6.4 EU- Kommissionens oprindelige forslag til art. 9a 

EU-Kommissionen fremsatte den 9. april 2014 sit ændringsforslag til Direktiv 2007/36/EF.64 

Kommissionens oprindelige forslag til ændring af aktionærrettighedsdirektivet gav et væsentligt 

mindre råderum for medlemsstaternes implementering end den endelige vedtagelse. I dette 

forslag, var der ikke indsat nogen option for medlemsstaterne til at indføre bestemmelsen som en 

vejledende afstemning. Kommissionens forslag til art. 9a, stk. 1 lød således:  

 

                                                
61 SWD(2014) 127, s. 25 
62 SWD(2014) 127, s. 26 
63 Direktiv 2017/828/EU 
64 COM(2014) 213 Forslag til Europa-Parlamentets og rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EU   
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”Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer har ret til at stemme om aflønningspolitikken for 

ledelsesmedlemmer. Selskaber aflønner kun ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en 

aflønningspolitik, som aktionærerne har godkendt.”65 

 

Udgangspunktet for Kommissionen var derfor, at afstemningen om aflønningspolitikken skulle 

være bindende. Forslaget ligger sig dermed tæt op af den engelske model, eftersom det i afsnit 

2.2.2.3 blev konkluderet, at børsnoterede selskaber allerede er forpligtet til, at aktionærerne 

godkender aflønningspolitikken, hvorfor forslaget derfor ikke vil medføre betydelige ændringer for 

den engelske ledelsesmodel. Forslaget ligger til gengæld langt fra den tyske model, hvilket kan 

være en af årsagerne til, at der senere blev indsat en option om en vejledende afstemning.  

 

2.6.4.1 Danmarks bemærkninger til Kommissionens forslag 

Efter fremsættelsen af direktivforslaget, blev det forhandlet i Europarådet blandt 

medlemsstaterne. Af et notat til folketingets Europaudvalg fra den 12. november 2014, fremgår 

Regeringens bemærkninger til direktivforslaget samt et overblik over høringssvarene fra danske 

virksomheder og foreninger. Direktivforslaget blev sendt i høring i EU-specialudvalget for 

Konkurrenceevne den 10. april 2014. Høringssvarerne bar præg af, at de var enige i, at de 

tilsigtede mål kræver et fælleseuropæisk initiativ og dermed ensartede regler for hele EU.  

 

Regeringens generelle holdning til forslaget lød på, at de var enige i, at gennemsigtigheden 

vedrørende aflønningspolitikken i børsnoterede virksomheder skulle forbedres. Herudover lagde 

de vægt på, at der ikke skulle ske en ændring i beslutningskompetencen mellem aktionæren og 

bestyrelsen, og dette ville blandt andet gøre sig gældende, hvis aktionærerne skulle godkende en 

meget detaljeret aflønningspolitik. De udtalte endvidere, at aktionærerne i stedet burde have 

mulighed for at stille bestyrelsen til ansvar for de beslutninger, der træffes i forbindelse med 

udmøntningen af politikken.66  

Regeringen bemærkede også, at en høj detaljeringsgrad i kravene til vederlagsrapporten, ville 

kunne føre til store administrative byrder. Regeringen mente derfor, at kommissionens 

                                                
65 COM(2014) 213, s. 23 
66 Notat til Folketingets Europaudvalg, November 2014 
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bemyndigelse til at fastsætte en standard for fremlæggelse af oplysninger der skal indgå i 

aflønningsrapporten, burde fjernes eller begrænses, da den er for bred og udefineret.67  

Regeringens holdning og de indgivne høringssvar gav derfor udtryk for, at der under forhandlingen 

af direktivforslaget, skulle arbejdes for mindre detaljerede regler, og for at en udfyldning af 

reglerne hovedsagligt skulle ske gennem retningslinjer.  

2.6.5 Art. 9a - aflønningspolitik 

Efter en forhandling af Kommissionens forslag, blev det endelige ændringsdirektiv vedtaget i 2017. 

Art. 9a’s indledende stk. fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at selskaberne udarbejder en 

aflønningspolitik for ledelsesmedlemmer, og at aktionærer skal have ret til at stemme om 

aflønningspolitikken på generalforsamlingen. Umiddelbart ligger denne bestemmelse sig tæt op af 

KSL § 139. Den store forskel er imidlertid, at aktionærerne skal have ret til at stemme om hele 

aflønningspolitikken og ikke kun incitamentsaflønningen.  

 

2.6.5.1 Stk. 2: Bindende afstemning 

Herefter fastsætter stk. 2, at medlemsstaterne skal sikre, at aflønningspolitikken på 

generalforsamlingen er bindende. Første del lyder således: 

 

”Medlemsstaterne sikrer, at aktionærernes afstemning om aflønningspolitikken på 

generalforsamlingen er bindende. Selskaber aflønner kun ledelsesmedlemmer i overensstemmelse 

med en aflønningspolitik, som aktionærerne har godkendt på generalforsamlingen.”68 

 

Udgangspunktet om, at afstemningen skal implementeres som bindende, er i overensstemmelse 

med det oprindelige forslag fra Kommissionen. Herefter fremgår det yderligere af bestemmelsen, 

at såfremt der ikke findes en godkendt aflønningspolitik, og generalforsamlingen ikke godkender 

forslaget, kan selskabet fortsætte med at aflønne ledelsesmedlemmer i henhold til gældende 

praksis, men skal forelægge et ændret forslag til politik til godkendelse på den følgende 

                                                
67 Notat til Folketingets Europaudvalg, November 2014 
68 Direktiv 2017/828/EU, art. 9 a, stk. 2 
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generalforsamling.69 I dette tilfælde vil selskaber dermed falde tilbage på anbefalingernes praksis 

eller deres egen praksis, afhængigt af om selskabet følger anbefalingerne for god selskabsledelse.  

 

Hvis der derimod findes en godkendt aflønningspolitik, og generalforsamlingen ikke godkender et 

forslag til ny politik, kan selskabet fortsætte med at aflønne sine ledelsesmedlemmer i henhold til 

den gældende godkendte politik, og skal herefter forelægge et ændret forslag på næste 

generalforsamling.  

 

2.6.5.2: Stk. 3: Vejledende afstemning 

Art. 9a, stk. 3 indeholder den nye del i forhold til Kommissionens oprindelige direktivforslag. Stk. 3 

i bestemmelsen er affattet således: 

Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at afstemningen om aflønningspolitik på 

generalforsamlingen skal være vejledende. I så fald må selskaber kun aflønne ledelsesmedlemmer 

i henhold til en aflønningspolitik, som har været genstand for en sådan afstemning på 

generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen forkaster forslaget til aflønningspolitik, skal 

selskabet forelægge et ændret forslag til politik til afstemning på den følgende 

generalforsamling.70 

 

Bestemmelsen giver dermed en option for medlemsstaterne, da det giver dem mulighed for at 

implementere afstemningen til at være vejledende. Bestemmelsen giver mulighed for, at selskabet 

kan aflønne efter en aflønningspolitik, uden at den har været godkendt af generalforsamlingen. 

Politikken skal derfor blot have været genstand for en afstemning, som det fremgår af stk. 3, 2. 

pkt. Implementeringsrådet har i deres anbefaling vedrørende implementering af 

aktionærrettighedsdirektivet anført, at det er uklart hvilke forskelle, der reelt vil være på en 

vejledende og bindende afstemning i praksis. De bemærker særligt, at det er uklart, hvilken politik 

aflønningen skal holdes inden for i tilfælde af en vejledende afstemning. Ifølge direktivets ordlyd 

kan selskabet i tilfælde af en vejledende afstemning kun aflønne i henhold til ”en aflønningspolitik, 

som har været genstand for en sådan afstemning på generalforsamlingen”. Det er uklart om 

                                                
69 Direktiv 2017/828/EU, art. 9a, stk. 2, 1. og 2. afsnit 
70 Direktiv 2017/828/EU, art. 9 a, stk. 3 
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aflønningen skal ske i henhold til den senest fremlagte politik eller den politik, der senest har 

været flertal for.71 Efter direktivets ordlyd kan selskabet vælge at aflønne efter en hvilken som 

helst politik, der har været fremlagt til vejledende afstemning, og uanset resultatet af 

afstemningen. Implementeringsrådet mener dog, at det er mest sandsynligt, at hensigten har 

været, at der skulle aflønnes efter den senest fremlagte vederlagspolitik – uanset om der har 

været flertal eller ej.72  

 

Selvom bestemmelsen giver mulighed for at aflønne efter en forkastet politik, er intentionen, at 

der hurtigst muligt skal aflønnes efter en politik, der er bred enighed om, hvorfor stk. 3, sidste led 

stiller krav til, at der skal forelægges et ændret forslag til politikken på den følgende 

generalforsamling. Aflønning efter en forkastet afstemning, vil dermed ses som en midlertidig 

løsning. Dette forhindrer dog ikke medlemsstater i at blive ved med at fremsætte forslag til en 

aflønningspolitik, som de ved vil blive forkastet, så de kan fortsætte med at aflønne efter den 

politik de vil. Det kan derfor diskuteres, at hvis intentionen reelt er, at der hurtigst muligt skal 

aflønnes efter en godkendt politik, skulle man sætte en begrænsning på hvor mange gange, der 

måtte fremsættes et nyt forslag.  

 

2.6.5.3: Stk. 4: Fravigelse af aflønningspolitikken 

Det fremgår af art 9a, stk. 4, at medlemsstaterne kan tillade, at selskaber under særlige 

omstændigheder midlertidigt fraviger aflønningspolitikken, forudsat at politikken omfatter de 

proceduremæssige betingelser for, at en fravigelse kan finde anvendelse, og specificerer de af 

politikkens elementer, som det er muligt at fravige.73 Særlige omstændigheder vil kun omfatte 

situationer, hvor en fravigelse er nødvendig for at tjene selskabets langsigtede interesser og 

bæredygtighed som helhed eller for at sikre dets levedygtighed.74 

Implementeringsrådet pointerer i deres anbefaling: ”Direktivets relativt detaljerede krav til 

indholdet af politikken gør det hensigtsmæssigt at give selskaberne den potentielle fleksibilitet, 

der ligger i udnyttelsen af denne medlemsstatsoption.”75 De understregede dermed, at det er 

                                                
71 Anbefaling fra Implementeringsrådet: Aktionærrettighedsdirektivet, 2017 
72 Anbefaling fra Implementeringsrådet: Aktionærrettighedsdirektivet, 2017 
73 Direktiv 2017/828/EU, art. 9 a, stk. 4 
74 Direktiv 2017/828/EU, art. 9 a, stk. 4, 2. afsnit 
75 Anbefaling fra Implementeringsrådet: Aktionærrettighedsdirektivet, 2017 
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vigtigt, at selskaber under særlige omstændigheder, kan afvige aflønningspolitikken midlertidigt, 

og de opfordrede dermed til, at der fastsættes regler der muliggør dette.  

 

2.6.5.4: Stk. 5: Ændringer 

Herudover eksisterer der i stk. 5 krav til, at medlemsstater skal sikre, at selskaberne forelægger 

deres aflønningspolitik for generalforsamlingen til afstemning ved hver væsentlig ændring og 

under alle omstændigheder mindst hvert fjerde år. Det fremgår ikke af bestemmelsen hvordan en 

væsentlig ændring defineres. En væsentlig ændring må dog antages at være tilfældet, hvis 

ændringen påvirker en af kriterierne til aflønningspolitikken, der fremgår af art. 9a, stk. 6.  

 

Det er yderligere væsentligt at bemærke, at efter ordlyden i bestemmelsen, kan bestyrelsen 

ændre i vederlagspolitikken uden en godkendelse af generalforsamlingen, hvis ændringen ikke er 

væsentlig. Dette er en opblødning i forhold til § 139, hvor det fremgår at, ’retningslinjerne skal 

godkendes på generalforsamlingen’, og at dette også gælder for ændringer i eksisterende aftaler 

jf. § 139, stk. 4. Som det fremgår af bemærkningerne til § 139, stk. 4, er den eneste ændring der 

ikke skal stemmes om, redaktionelle ændringer. Det forudsættes derfor ifølge denne 

bestemmelse, at alle ændringer skal godkendes, uanset om de er væsentlige eller ej. Hvis 

implementeringen skal følge § 139, skal bestemmelsen implementeres således, at enhver ændring 

i politikken godkendes af generalforsamlingen eller at det statueres, at en ændring i en 

eksisterende aftale skal overholde den godkendte politik.  

 

2.6.5.5: Stk. 6 og 7: Formål og offentliggørelse 

De nærmere fastlagte kriterier til aflønningspolitikken følger af stk. 6. Her fremgår det først og 

fremmest, at aflønningspolitikken skal bidrage til selskabets langsigtede forretningsstrategi samt 

langsigtede interesser og bæredygtighed. Herefter skal aflønningspolitikken være klar og forståelig 

og beskrive de forskellige komponenter af fast og variabel aflønning, herunder bonusser og goder, 

som tildeles ledelsesmedlemmer. Herudover tillægges der yderligere krav, hvis selskabet tildeler 

variabel aflønning og aktiebaseret aflønning, og varigheden af kontrakter og beslutningsprocessen 

angående aflønningspolitikken skal også nærmere beskrives. I relation til dette, bemærkes det, at 

det fremgår i direktivets præambel nr. 29, at aflønningspolitikken kan udformes som en ramme, 
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inden for hvilken aflønning af ledelsesmedlemmer skal finde sted, hvilket derfor giver mulighed for 

en vis fleksibilitet for medlemslandene.  

Endeligt stilles der krav til, at aflønningspolitikken offentliggøres efter stk. 7, hvilket tilstræber 

formålet om gennemsigtighed.  

 

2.6.6 Art. 9b – aflønningsrapport 

Udover at der skal udarbejdes en aflønningspolitik, skal der også udarbejdes en aflønningsrapport 

ifølge art. 9b. Bestemmelsens stk. 1 lyder således: 

 

”Medlemsstaterne sikrer, at selskabet udfærdiger en klar og forståelig aflønningsrapport, som 

giver et samlet overblik over den aflønning, herunder alle goder, uanset i hvilken form, som de 

enkelte ledelsesmedlemmer, herunder nye og tidligere ledelsesmedlemmer, er tildelt eller har til 

gode i løbet af det seneste regnskabsår i medfør af den aflønningspolitik, der er omhandlet i 

artikel 9a.”76 

 

Herudover skal aflønningsrapporten omfatte en række oplysninger oplistet i art. 9a, stk. 1, litra a-f, 

om hvert enkelt ledelsesmedlems aflønning. Aflønningsrapporten skal blandt andet indeholde 

oplysninger om, hvordan den samlede aflønning er fordelt på 

komponenter af både faste og variable dele, og at ledelsesmedlemmernes samlede aflønning skal 

være i overensstemmelse med selskabets aflønningspolitik. Kravene skal sikre, at 

aflønningsrapporten er klar og forståelig og giver et overblik over ledelsesmedlemmernes 

aflønning. 

 

Det fremgår af art. 9b, stk. 6, at kommissionen vil udarbejde retningslinjer med henblik på at 

fastsætte en standard for fremlæggelsen af de oplysninger, der er fastsat i stk. 1. Kommissionen 

sendte den 1. marts 2019 et udkast til retningslinjer for udarbejdelse af vederlagsrapporten i 

høring. Disse retningslinjer er en frivillig standard, som børsnoterede selskaber kan vælge at 

anvende i forbindelse med udarbejdelse af vederlagsrapporten. Kommissionen anbefaler, at 

retningslinjerne anvendes, således at der kan sikres ensartethed, transparens og mulighed for 

                                                
76 Direktiv 2017/828/EU art. 9 b, stk. 1, 1. afsnit 
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sammenligning på tværs af EU.77 Retningslinjerne er et udtryk for, at flere lande fandt det 

problematisk, at direktivforslaget var så detaljeret. Det kan derved også ses som et udtryk for at 

Regeringens holdninger er tilgodeset, da det i afsnit 2.6.4.1 blev udledt, at Regeringen ville 

foretrække supplerende udfyldning i retningslinjer, frem for meget detaljerede regler om 

aflønningsrapporten i bestemmelsen.  

 

2.6.7 Sammenfattende om direktivets aflønningsbestemmelser 

Det kan hermed sammenfattende udledes, at de nye aflønningsbestemmelser giver aktionærerne 

en mulighed for at give deres mening til kende i forhold til alle dele af en fremlagt 

aflønningspolitik, som derved både berører den faste og variable aflønning. Herudover får 

aktionæren også mulighed for at sikre, at en godkendt aflønningspolitik bliver efterlevet i form af 

kravet om udarbejdelse af en vederlagsrapport, som der efterfølgende skal stemmes om. De nye 

bestemmelser er således et udtryk for en udvidelse af § 139 i KSL. Indflydelsen er dog begrænset 

til, at de udelukkende kan påvirke indholdet af den fremlagte aflønningspolitik, og det er således 

stadig bestyrelsen, der har enekompetencen til udspillet af aflønningspolitikken for direktionen.  

Danmark har allerede taget højde for de nye ændringer, der indføres med direktivet, da 

aflønningsbestemmelserne stort set er identiske med aflønningsbestemmelserne i ’Anbefalinger 

for god selskabsledelse’. Den egentlige ændring består dermed i, at reglerne går fra at være soft 

law til at være hard law. Selskaberne er således retligt forpligtet til at følge reglerne, og kan ikke 

længere blot give en velbegrundet forklaring på hvorfor reglerne ikke følges. Der kan imidlertid 

også være forskelle i reglernes grad af påvirkning, afhængigt af hvordan Danmark vælger at 

implementere direktivet, hvor der særligt henvises til om afstemningen bliver implementeret som 

bindende eller vejledende. Afhandlingens næste afsnit vil derfor undersøge Danmarks 

implementering af direktivet nærmere.  

 

2.7 Implementeringen af Direktiv 2017/828    

Den 26. oktober 2018 blev der sendt et lovforslag om implementering af 

aktionærrettighedsdirektivet i høring. Lovforslaget medfører ændringer i en række love, herunder 

selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed m.fl. Formålet med 
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lovforslaget er at styrke langsigtet aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber. Høringsfristen udløb 

den 30. november 2018. Der blev imidlertid efterfølgende iværksat en supplerende høring i 

perioden fra den 20. december 2018 til den 21. januar 2019 hos 91 organisationer, foreninger 

mv.78 Herefter fremsatte erhvervsministeren den 6. februar 2019 Lovforslag L 15779 om 

implementering af aktionærrettighedsdirektivet i Folketinget. Dette lovforslag indeholder en 

række mindre korrektioner fra lovudkastet, der blev sendt i høring. Direktivet skal, med enkelte 

undtagelser, være implementeret i dansk ret senest 10. juni 2019, men blev endeligt vedtaget den 

4. april 2019. Nærværende afsnit vil kun behandle den del af lovforslaget, der omhandler 

aflønningspolitikken og aflønningsrapporten – altså den del der implementerer 

aktionærrettighedsdirektivets art. 9a og 9b i KSL.  

 

2.7.1 Erhvervsministeriets udkast til lovforslag 

I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget, udtalte Erhvervsministeren, at det overordnet 

set, er regeringens mål, at den nationale regulering som udgangspunkt ikke går videre end 

minimumskravene i EU-reguleringen og at danske virksomheder ikke stilles dårligere i den 

internationale konkurrence. Implementeringen bør derfor ikke være mere byrdefuld end den 

forventede implementering i sammenlignelige EU-lande og at fleksibilitet og 

undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.80  

Det fremsættes i lovforslaget, at selskabslovens § 139 affattes på ny og suppleres af en ny § 139 a, 

som oplister kravene til vederlagspolitikkens indhold. Herudover indsættes § 139b, som vedrører 

kravet til udarbejdelse af en vederlagsrapport.  

§ 139 gennemfører art. 9a, stk.1, stk. 2 og stk. 7 i aktionærrettighedsdirektivet og erstatter § 139 i 

den gældende selskabslov. Bestemmelsens stk. 1 fastslår, at det øverste ledelsesorgan i 

aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende i et 

EU/EØS land, skal udarbejde en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne, medmindre der er tale 

                                                
78 Høringsnotat vedrørende udkast til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel 
virksomhed og forskellige andre love, s. 2 
79 Lovforslag nr. L 157, Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel 
virksomhed og forskellige andre love 
80 Bemærkninger til lovforslag L 157, s. 16 
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om stemmeløse aktier. Som det blev statueret af afsnit 2.4.1, er det øverste ledelsesorgan i et 

aktieselskab, bestyrelsen eller tilsynsrådet. 

Bestemmelsens stk. 2 fastslår, at aktionærerne skal stemme om vederlagspolitikken minimum 

hvert fjerde år samt ved enhver væsentlig ændring af vederlagspolitikken. Af bemærkningerne til 

lovforslaget, fremgår det, at en væsentlig ændring eksempelvis vil være en justering på rammerne 

for fordeling af fast og variabel aflønning eller introduktion af nye komponenter i 

vederlagspolitikken.81 En godkendelse af vederlagspolitikken vil ske ved simpelt flertal i henhold til 

KSL § 105, og afstemningen kan både foretages på en ekstraordinær og en ordinær 

generalforsamling.  

Det fremgår altså implicit af denne bestemmelse, at afstemningen skal være bindende, og at der 

ikke er valgt at gøre brug af optionen om en vejledende afstemning. Af lovbemærkningerne 

fremgår der ikke en konkret grund til, at denne implementering er valgt, men der henvises til, at 

de nuværende regler om incitamentsaflønning efter KSL § 139 også er bindende. De nye regler om 

vederlagspolitik vil erstatte det nuværende krav om at udarbejde retningslinjer for 

incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, og er således bredere, da der skal stemmes 

om alle vederlagskomponenter.  

Den nye bestemmelse, §139a fastlægger de indholdsmæssige krav til vederlagspolitikken og er 

stort set identisk med art. 9a, stk. 6. Selskabet skal således beskrive de forskellige komponenter af 

fast og variabel aflønning, der er anvendt til fastsættelsen af lønnen. Det fremgår af 

bemærkningerne til lovforslaget, at retstilstanden i henhold til den gældende § 139 fortsat vil 

kunne lægges til grund ved vurderingen af hvilke vederlagskomponenter, der betragtes som 

variable, og som det blev udledt af afsnit 2.4.1, fandtes dette at være bredt defineret.82 I 

bemærkningerne til lovforslaget, fremgår det, at vederlagspolitikken kan udformes som en 

ramme, og at loven ikke definerer de enkelte komponenter nærmere, for at give selskaberne 

mulighed for, at de kan vælge den gruppe af komponenter som er mest relevant for deres 

aflønningspolitik.83 Herudover fastlægges det i § 139a, stk. 5, at selskabet midlertidigt kan fravige 
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82 Bemærkninger til lovforslag L 157, s. 29 
83 Bemærkninger til lovforslag L 157, s. 31 
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aflønningspolitikken, forudsat at vederlagspolitikken indeholder en beskrivelse af de 

proceduremæssige betingelser herfor og specificerer de elementer af vederlagspolitikken, som 

kan fraviges. Muligheden for fravigelse følger således implementeringsrådet anbefaling jf. afsnit 

2.6.5.3.  

§ 139b omhandler kravet til udarbejdelse af en vederlagsrapport. Som det blev udledt af afsnit 

2.4.2.1, fremgår kravet om udarbejdelse af en vederlagsrapport allerede af punkt 4.2.3 i 

’Anbefalinger for god selskabsledelse’, og er derved allerede en del af de fleste danske 

børsnoterede selskabers praksis. Vederlagsrapporten stiller, efter den nye bestemmelse i § 139b, 

imidlertid flere detaljerede oplysningskrav end hvad der fremgår af anbefalingerne. Herudover 

findes der i årsregnskabsloven oplysningskrav om, at rapportering om ledelsesaflønning skal ske i 

årsrapporten, hvorfor denne bestemmelse også supplerer disse regler.84  

Bestemmelsen fastlægger, at de aktieselskaber, der har udarbejdet en vederlagspolitik, skal 

udarbejde en klar og forståelig vederlagsrapport, som giver et samlet overblik over den aflønning, 

som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af, eller har til gode for det seneste 

regnskabsår. Vederlagsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte en række oplysninger 

om hvert enkelt ledelsesmedlem, som er oplistet i § 139, stk. 3. Denne liste er i overensstemmelse 

med art. 9b, stk. 2. Revisor skal påse, at vederlagsrapporten opfylder de nye krav. Herudover skal 

vederlagsrapporten også udformes således, at det er muligt at sammenligne den årlige ændring i 

aflønning og resultater. 

Vederlagsrapporten skal være genstand for en vejledende afstemning på selskabets ordinære 

generalforsamling, og skal udgøre en måde hvorpå det tjekkes, at vederlagspolitikken bliver 

godkendt, og at den er i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil yderligere bidrage til at 

aktionærerne kan tilkendegive deres holdninger til vederlagsrapporten. Ved afstemningen 

stemmes der om den samlede vederlagsrapport og ikke særskilt om hvert enkelt 

ledelsesmedlem.85 Hvis vederlagsrapporten ikke godkendes på generalforsamlingen, skal det 

forklares i det følgende år i vederlagsrapporten, hvordan der er taget højde for dette resultat. En 
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vederlagsrapport, der nedstemmes, vil ikke medføre, at aktieselskabet kan fravige den godkendte 

vederlagspolitik, men kan derimod være en indikation på, at der skal arbejdes på forandringer. 

Resultatet af generalforsamlingens afstemning om vederlagsrapporten kan dermed betragtes som 

en mulighed for aktionærerne til at evaluere, hvorvidt aktieselskabets ledelse har efterlevet den 

godkendte vederlagspolitik tilfredsstillende.86 Såfremt aktionærerne ikke finder 

vederlagsrapporten tilfredsstillende, kan de gøre brug af selskabsretlige midler til at få ledelsen til 

at efterleve vederlagspolitikken, i form af udskift i direktionen. Erhvervsministeriet vurderer 

derfor, at det er tilstrækkeligt og proportionalt, at afstemningen om vederlagsrapporten er 

vejledende.87  

Vederlagsrapporten skal offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 2 uger efter 

generalforsamlingen og skal være tilgængelig i 10 år. Offentliggørelsen forbedrer aktionærernes 

mulighed for at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskabets vederlagspolitik. Oplysningerne skal 

også give aktionærerne et bedre grundlag for at vurdere, forbindelsen mellem løn og resultater for 

hvert enkelt ledelsesmedlem. Det bliver bemærket i bemærkningerne til lovforslaget, at det 

fortsat er aktieselskabets øverste ledelsesorgan som ansætter, monitorerer og afskediger de 

enkelte medlemmer af aktieselskabets direktion. Det øverste ledelsesorgan vurderes at være 

bedst egnet til at vurdere, om aflønningen af den enkelte direktør afspejler direktørens indsats og 

påvirkning af aktieselskabets resultater. Det bemærkes yderligere, at forslaget ikke har til hensigt 

at lade generalforsamlingen overtage denne rolle. Forslaget vil blot sikre, at generalforsamlingen 

kan holde det øverste ledelsesorgan til ansvar for vederlagspolitikken af direktionen.88 

Bestemmelsen indeholder ingen nærmere krav til vederlagsrapportens form, og derfor vil 

Kommissionens retningslinjer, som nævnt i afsnit 2.6.6, blive relevant ved forståelsen af dette.  

Det foreslås for alle tre bestemmelser, at de skal få virkning fra den førstkommende ordinære 

generalforsamling, som indkaldes i regnskabsår, der begynder den 10. juni 2019 og derefter.  
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2.7.2 Høringssvar 

Erhvervsministeriet modtog 19 høringssvar til lovforslaget fra de hørte organisationer, foreninger 

m.v., og heraf har 16 haft konkrete bemærkninger til udkastet til lovforslag. Den supplerende 

høring har medført yderligere 10 høringssvar. Folketinget har behandlet og kommenteret på de 

væsentligste bemærkninger i et høringsnotat fra den 4. februar 2019.89 

 

Helt generelt for høringssvarerne gælder det, at der er opbakning til, at lovforslaget er udtryk for 

en minimumsimplementering. 92-gruppen foreslog imidlertid, at Danmark indfører yderligere krav 

til vederlagspolitikken og vederlagsrapporten, og henviste til Englands nyligt indførte regel, hvor 

selskaber med mere end 250 medarbejdere skal offentliggøre forholdet mellem deres 

administrerendes direktørs samlede vederlag og det gennemsnitlige vederlag for deres britiske 

medarbejdere. Dette afviste erhvervsministeren både i høringsnotatet og i et svar i forbindelse 

med udvalgsbehandlingen.90 

 

I forhold til den foreslåede § 139a, bemærkede Dansk Industri, at det var nødvendigt, at det blev 

tydeliggjort, at vederlagspolitikken kan udformes som en ramme, enten i selve bestemmelsen eller 

også i lovbemærkningerne.91 Dette er imidlertid kun taget til efterretning for så vidt angår 

lovbemærkningerne.   

 

Finans Danmark bemærkede i deres høringssvar, at det bør præciseres i bemærkningerne til § 

139, om det er tiltænkt, at selskabets øverste ledelsesorgan reelt kan undgå kravet om en 

vederlagspolitik, hvis der fremsættes forslag om en sådan på generalforsamlingen, som hver gang 

forkastes af ejerne.92 Dette synspunkt er interessant, da det givetvis godt kunne være en måde at 

omgå kravet om en vederlagspolitik på, da der ikke er fastsat nogle begrænsninger for hvor mange 

gange en aflønningspolitik kan blive forkastet. Der er dog ikke kommenteret nærmere på denne 

betragtning i bemærkningerne, andet end at det bliver påpeget, at en sådan situation ikke vil være 

aktuel for mange børsnoterede selskaber, idet langt de fleste børsnoterede selskaber følger 

                                                
89 Høringsnotat vedrørende udkast til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel 
virksomhed og forskellige andre love, s. 2 
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91 https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L157/bilag/1/2012108.pdf 
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’Anbefalinger for god selskabsledelse’, hvor det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en 

vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, så de derved allerede nu har en godkendt politik.93 

Sammenfattende viser høringssvarene en generel opbakning til forslaget, og at der er valgt en 

minimumsharmonisering. Det bemærkes, at ingen af høringssvarene kommenterer nærmere på, 

at der ikke er valgt at gøre brug af optionen i art. 9a, stk. 3, udover at Dansk Aktionærforening, 

Danske Rederier og Dansk Industri støtter, at vederlagspolitikken gøres til genstand for en 

bindende afstemning på selskabets generalforsamling.94  

2.7.3 Erhvervsministeriets vedtagne forslag  

Efter fremlæggelsen af lovudkastet og modtagelsen af høringssvarene, blev der den 6. februar 

fremsat det endelige lovforslag, som blev vedtaget den 4. april.  

Bestemmelsen i § 139, stk. 2-5 er på DI’s opfordring blevet revideret for at øge læservenligheden. 

Konsekvenserne af en forkastelse af vederlagspolitikken er beskrevet mere klart, og det fremgår 

nu, at såfremt en politik ikke bliver godkendt, skal der aflønnes i henhold til gældende praksis.  

 

Herudover er stk. 3 revideret, således at det nu fremgår, at der ved indgåelse af konkrete aftaler 

om ledelsesaflønning eller ved ændring af eksisterende aftaler, skal overholdes den godkendte 

vederlagspolitik. I relation til afsnit 2.6.5.4, kommer dette til at stemme overens med den snart 

erstattede § 139, da det således ikke er nødvendigt, at det fastlægges, at alle ændringer, også ikke 

væsentlige ændringer, skal godkendes, så længe det fremgår, at der slet ikke kan foretages nogle 

former for ændringer der er i strid med den godkendte politik.  

Bestemmelsen i § 139a er uændret og hvad angår § 139b er der kun foretaget mindre 

småjusteringer. 

 

2.7.4 Sammenfattende om implementeringen 

Overordnet set kan det konkluderes, at Regeringens mål har været at implementere så 

direktivnært som muligt, da bestemmelserne §§ 139, 139a og 139 ligger sig tæt op af art. 9a og 9b, 

                                                
93 Bemærkninger til lovforslag L 157, s. 30 
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således at den nationale regulering ikke går videre end minimumskravene i 

aktionærrettighedsdirektivet. Hovedårsagen til den direktivnære implementering der helt generelt 

er blevet foretaget, begrundes i at danske virksomheder ikke bør undergives strengere krav end 

deres europæiske selskaber og dermed stilles dårligere i den internationale konkurrenceevne.95 

Dette ønske om ikke at stille strengere krav end hvad der er nødvendigt, kom også til udtryk i 

forbindelse med udvalgsbehandling, hvor erhvervsministeren afviste at indføre samme skærpede 

krav, som England har indført til mellemstore selskaber. Herudover blev det også afvist, at 

reglerne også skulle gælde for selskaber, der har aktier optaget til handel på en multilateral 

handelsfacilitet, som ellers blev anbefalet i en række høringssvar.96  

Eftersom der er lagt vægt på en minimumsharmonisering, og at selskaber ikke skal kræves mere 

end nødvendigt, kan der stilles spørgsmålstegn til hvorfor der ikke er valgt at gøre brug af 

medlemsstatsoptionen, om at implementere afstemningen som vejledende, som alt andet lige 

stiller lempeligere krav til selskaberne. I notatet fra 2014 lagde Regeringen op til, at der ikke skulle 

foreligge skærpede krav, og at soft law og retningslinjer umiddelbart foretrækkes fremfor 

lovregulering. Implementeringsrådet understregede tillige i deres anbefaling, at det var vigtigt at 

reglerne om aflønningspolitikken blev så fleksible som muligt, og at en vejledende afstemning alt 

andet lige var mere fleksibel end en bindende.97 Det vurderes, at Regeringen har lagt vægt på, at  

vederlagspolitikken kan udformes som en ramme, hvilket muliggør, at bestyrelsens 

beslutningskompetence, for så vidt angår ansættelse, kontrol og afskedigelse af direktionen, ikke 

forrykkes markant, og at den danske ledelsesmodel derfor kan bevares, selvom at afstemningen er 

bindende. Udformningen af vederlagspolitikken som en ramme, muliggør også, at bestyrelsen 

bevarer en del af forhandlingsfriheden, når denne skal forhandle med potentielle 

direktionskandidater.98 Herudover er det måske ikke fundet tilstrækkeligt bevist, at den 

vejledende afstemning kan løse de udfordringer og problemer, der eksisterer med den nuværende 

model, samtidig med, at implementeringsrådet pointerede, at der var en vis uklarhed omkring 

konsekvensen ved en aflønningspolitik, der forkastes under en vejledende afstemning. Regeringen 
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har også i deres bemærkninger henvist til, at afstemningen i den nuværende § 139 er bindende, 

hvorfor det har givet mening at følge denne bestemmelse.  

 

2.8 Ændring af beslutningskompetencen for henholdsvis en bindende og vejledende 

afstemning 

Ud fra ovenstående redegørelse for den nuværende retsstilling angående aflønning af 

ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, og med undersøgelsen af implementeringen i dansk 

ret, vil det i nærværende afsnit vurderes hvorledes beslutningskompetencen ændres med en 

bindende og vejledende afstemning.  

 

Udgangspunktet er, at aktionærerne udøver deres kompetence på generalforsamlingen i henhold 

til KSL § 76, stk. 1, hvor de har en forholdsvis bred kompetence og blandt andet er enekompetent 

til at fastsætte bestyrelsens løn, hvorfor de nye regler ikke ændrer på beslutningskompetencen 

hvad angår dennes aflønning. Kompetencen til at fastsætte direktionens løn er dog placeret hos 

bestyrelsen jf. KSL § 111, stk. 1, nr. 1. Fælles for både den bindende og vejledende afstemning, er 

at aktionærerne tilegner sig mulighed for at få indflydelse på aflønningen. Det er dog stadig kun 

bestyrelsen, der kan fremlægge aflønningspolitikken, og aktionærernes indflydelse er dermed 

begrænset til at kunne give deres mening til kende i forhold til den fremlagte politik.  

 

2.8.1 Bindende afstemning 

Hvis afstemningen implementeres som en bindende afstemning, tillægges aktionæren en 

kompetence til at stemme om en aflønningspolitik med bindende virkning. En bindende 

afstemning vil derfor sikre en større medindflydelse og studier viser, at dette skaber en stærkere 

forbindelse mellem løn og performance end en vejledende afstemning.99 En bindende afstemning 

vil også medvirke til, at bestyrelsen i højere grad vil tilegne sig aktionærernes ønsker for at undgå, 

at aflønningspolitikken bliver forkastet. På denne måde sikres det, at bestyrelsen engagerer sig i 

aktionærens interesser. En bindende afstemning vil for nogle medlemslande betyde, at 

beslutningskompetencen bliver rykket i en væsentlig grad fra bestyrelsen til aktionærerne. 

Erhvervsministeriet mener dog, at den traditionelle danske model kan bevares, hvor det er 
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bestyrelsen som ansætter, afskediger og overvåger direktionen ved at aflønningspolitikken kan 

udformes som en ramme. De vurderer også, at det er nødvendigt, at bestyrelsen bevarer en 

hensigtsmæssig forhandlingsfrihed, når de skal ansætte direktionen.100 Men alt andet lige vil en 

bindende afstemning indskrænke bestyrelsens forhandlingsfrihed i højere grad end en vejledende 

afstemning, når der skal ansættes direktører, da bestyrelsen er afhængig af generalforsamlingens 

godkendelse. Denne indskrænkede forhandlingsfrihed medfører, at der implicit bliver fastsat et 

loft for hvilket spillerum bestyrelsen kan arbejde med i forhold til niveauet af aflønning. Herudover 

eksisterer der også et usikkert element i de tilfælde, hvor en aflønningspolitik bliver forkastet, da 

der i disse tilfælde skal aflønnes efter gældende praksis, indtil en ny politik er godkendt. Dette 

usikre element under en forhandling mellem bestyrelsen og den potentielle direktør, kunne 

medføre, at ellers kompetente direktører vil fravælge selskabet, da bestyrelsen ikke er i stand til 

på egen hånd at sikre et bestemt udfald. 

Endeligt skal det bemærkes, at for så vidt angår de selskaber, der ikke allerede følger ’Anbefalinger 

for god selskabsledelse’, bliver aktionærens indflydelse først aktuel, når en afstemning er blevet 

godkendt, da der kan aflønnes efter gældende praksis indtil en politik er godkendt.  

 

2.8.2 Vejledende afstemning 

Hvis afstemningen i stedet implementeres som en vejledende afstemning, vil aktionæren også 

have mulighed for at få indflydelse på aflønningspolitikken, men dog i mindre grad. Hvis 

generalforsamlingen forkaster et forslag, har selskabet stadig mulighed for at aflønne efter en 

politik, der er blevet forkastet, men skal imidlertid fremlægge et nyt forslag på næste 

generalforsamling. Aktionæren kan dermed ikke forhindre en aflønningspolitik i at blive gældende, 

men kan udelukkende udtrykke sin holdning til den fremlagte politik. En vejledende afstemning vil 

derfor ikke på samme måde, som den bindende afstemning flytte beslutningskompetencen af 

direktionsaflønningen fra bestyrelsen til aktionærerne, da aktionærens indflydelse vurderes at 

være begrænset. Under en forhandlingssituation med en direktør, vil bestyrelsen således i mindre 

grad være begrænset i sine udspil til lønnen, da der ikke vil være store risici ved at en 

aflønningspolitik bliver forkastet. Bestyrelsen vil derfor også være mere tilbøjelig til gå på 
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kompromis med den aflønning en potentiel direktør kræve, og har derfor større mulighed for at 

skaffe de mest kompetente direktører til selskabet.  

Herved kan den vejledende afstemning i højere grad blot ses som aktionærens mulighed for at 

give sin mening til kende, hvorefter bestyrelsen har mulighed, men ikke krav, på at efterleve 

aktionærens ønske.  

 

2.8.3 Sammenfattende om ændringen i beslutningskompetencen 

Sammenfattende må det udledes, at en vejledende afstemning i større grad vil bibeholde den 

gældende beslutningskompetence, hvorimod en bindende afstemning medfører en indskrænkning 

i bestyrelsens forhandlingsfrihed. Helt generelt, vil begge afstemninger formegentlig øge 

engagementet blandt aktionærerne, da begge afstemninger giver mulighed for indflydelse.  

Da det blev udledt af afsnit 2.7.1, at Danmark vælger at implementere lovforslaget som en 

bindende afstemning, vil det dermed påvirke beslutningskompetencen i højere grad end optionen 

om en vejledende afstemning var valgt.      

 

2.8.4 Påvirkning af nuværende direktørkontrakter 

Det fremgår af lovforslaget, at kravet om en vederlagspolitik og vederlagsrapport skal træde i kraft 

fra den næstkommende ordinære generalforsamling efter den 10. juni 2019. Hvis 

generalforsamlingen godkender vederlagspolitikken, skal denne ved indgåelse af nye kontrakter 

med ledelsesmedlemmer eller ved forlængelse samt ved ændringer i eksisterende kontrakter 

overholdes. Det er dermed nærliggende at fastlægge hvordan de nuværende direktørkontrakter 

bliver påvirket af de nye regler.  

I bemærkningerne til lovforslaget, er der efter opfordring fra et høringssvar, taget konkret stilling 

til dette. Her fastlægges det, at selskabet ikke, hverken kontraktligt eller selskabsretligt, ensidigt 

kan ændre en eksisterende kontrakt, som er indgået forinden godkendelse af den nye 

vederlagspolitik. Dette vil imidlertid ikke forhindre parterne i frivilligt at tilpasse en eksisterende 

kontrakt, såfremt den ikke er inden for rammerne af en efterfølgende godkendt vederlagspolitik. 

Selskabet er således kontraktretligt forpligtet i forhold til direktørkontrakter, som er indgået forud 

for, at den selskabsretlige forpligtelse til at stemme om vederlagspolitikken er indtrådt og ved 

senere ændringer i politikken eller vedtagelse af nye vederlagspolitikker. De eksisterende 
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direktørkontrakter vil dermed ikke påvirkes, medmindre begge parter er indforståede med at 

ændre dets indhold.101  

 

2.9 Delkonklusion 

Den juridiske analyse søgte at udlede hvordan beslutningskompetencen mellem bestyrelsen og 

generalforsamlingen angående direktionsaflønningen ville ændre sig ved en bindende og 

vejledende afstemning.  

Det kan konkluderes, at det efter de gældende regler, er bestyrelsen der har 

beslutningskompetencen, hvad angår direktionsaflønningen. Bestyrelsens opgave er at fremlægge 

en aflønningspolitik, som efter de gældende regler i KSL § 139 skal godkendes på 

generalforsamlingen for så vidt angår incitamentsaflønningen. Herudover eksisterer der med 

anbefalingerne for god selskabsledelse en praksis, der giver ledelsen i børsnoterede selskaber en 

yderligere mulighed for, at godkendelsen af aflønningspolitikken også skal indbefatte den faste 

aflønning. Selskaberne er imidlertid ikke forpligtet til at følge denne, hvor de i så fald skal forklare 

hvordan selskabet i stedet har indrettet sig. Denne praksis bliver nu lovreguleret i form af 

aktionærrettighedsdirektivets art. 9a og 9b, der implementeres i selskabsloven. Art. 9a giver 

mulighed for at medlemsstater enten kan gøre afstemningen på generalforsamlingen bindende 

eller vejledende.   

Danmarks implementering af aktionærrettighedsdirektivet blev endeligt vedtaget den 4. april 

2019, hvor det fastlægges at afstemningen om aflønningspolitikken på generalforsamlingen, skal 

være bindende.  

Det kan konkluderes, at en bindende afstemning vil forrykke beslutningskompetencen i højere 

grad end en vejledende afstemning, da selskabet har pligt til at følge aflønningspolitikken, hvis den 

bliver godkendt. Herudover har selskabet kun mulighed for at aflønne efter gældende praksis 

indtil en ny aflønningspolitik bliver godkendt, hvis politikken bliver forkastet på 

generalforsamlingen. Dette lægger dermed et pres på bestyrelsen i en forhandlingssituation med 

en potentiel direktør, hvorimod dette lønpres ikke er gældende under en vejledende afstemning, 

da der kan aflønnes efter en hvilken som helst politik, der har været til genstand for en 

afstemning, hvis den fremlagte politik bliver forkastet.  
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Det kan konkluderes, at det fælles for begge afstemninger gælder, at de nye regler ikke ændrer 

ved, at det alene er bestyrelsen der kan fremlægge aflønningspolitikken, og at det derved stadig 

kun er bestyrelsen der kan sætte rammerne for aflønningspolitikken. Aktionærernes indflydelse 

dækker dermed kun over en mulighed for en tilkendegivelse af aflønningspolitikken, men under en 

bindende afstemning er ledelsen således forpligtet til at følge aktionærens tilkendegivelse.    

Samlet set kan det dermed konkluderes, at den bindende afstemning vil forrykke den gældende 

beslutningskompetence mellem bestyrelsen og generalforsamlingen mere end en vejledende 

afstemning, og en bindende afstemning vil således i højere grad afvige fra den traditionelle danske 

ledelsesmodel.    

I forlængelse heraf vil afhandlingens følgende kapitel undersøge de økonomiske implikationer de 

to former for afstemninger kan give.  
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KAPITEL 3: SPILTEORETISK ANALYSE 

3.1 Introduktion til spilteorien og spillene 

Eftersom det blev konkluderet i den juridiske analyse, at en bindende afstemning vil påvirke 

beslutningskompetencen mest, er det nødvendigt at undersøge de økonomiske aspekter af de to 

former for afstemninger, for at vurdere hvilken afstemning der er mest efficient at implementere i 

dansk ret. Et af de væsentligste formål med aktionærrettighedsdirektivet, er at øge det aktive 

ejerskab blandt selskabets aktionærer for dermed at tilsigte den langsigtede værdi i selskabet. Det 

er derfor nærliggende at undersøge, om der er forskel på hvordan de to afstemninger påvirker 

aktionærens incitament til at yde aktivt ejerskab i selskabet og hvorledes afstemningerne påvirker 

incitamentet for niveauet af direktionens indsats. Disse parametre vil undersøges gennem en 

spilteoretisk analyse. Igennem en spilteoretisk analyse kan adfærdsændringer fra ledelsen og 

aktionærerne forudses på baggrund af en række forudsætninger. Spillene vil blive opstillet med 

udgangspunkt i tre aktører i selskabet, henholdsvis bestyrelsen, direktionen og aktionæren. Det er 

nødvendigt med en opdeling af ledelsen, således at bestyrelsen og direktionen anses som to 

selvstændige aktører. Dette skyldes, at det blev udledt af det juridiske afsnit, at bestyrelsen og 

direktionen varetager forskellige opgaver i selskabet, som medfører, at deres handlinger og payoff 

vil være forskellige. Spillene inddrager ikke bestyrelsens aflønning, da det i den juridiske analyse 

blev konkluderet, at generalforsamlingen er enekompetent til at fastsætte deres løn, hvorfor der 

udelukkende tages udgangspunkt i den del af de nye regler, som medfører en ændring i 

beslutningskompetencen - nemlig afstemningen om direktionsaflønningen.  

 

Der vil blive taget udgangspunkt i dynamiske spil, som er af ekstensiv form, som skal vise 

adfærdshandlingerne fra henholdsvis bestyrelsen, direktionen og aktionæren set i lyset af om 

afstemningen bliver implementeret som bindende eller vejledende. Spillerne foretager deres 

handlinger selektivt, som er kendetegnet ved, at den ene part træffer en beslutning på baggrund 

af den anden parts handling. Her skal der sondres mellem perfekt og imperfekt information. 

Perfekt information er kendetegnet ved, at spillerne har fuldstændig information om spillet og de 

andre spilleres handlinger og valgmuligheder. I de to nedenstående spil er det antaget, at der er 

perfekt information i alle beslutningsknuder i spillet, med undtagelse af sidste beslutningsknude 
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som er belagt med en usikkerhed, da ingen af spillerne ved om aflønningspolitikken bliver 

godkendt eller forkastet, før den skal til afstemning på generalforsamlingen.  

For at kunne opstille spil, som skal gengive virkeligheden, kræves det, at der bliver fastlagt en 

række forudsætninger for spillerne. Det antages først og fremmest, at spillerne er sekventielt 

rationelle, hvilket vil sige at de handler rationelt hver gang der skal tages en beslutning. De vil 

dermed altid følge den strategi, der har den største payoff.102 Herudover antages parterne også at 

være risikoneutrale, hvilket vil sige, at de altid vælger den strategi med det største payoff, og ikke 

er påvirket af mulige risici ved beslutningen. Payoff for de forskellige aktører i spillene er fastsat ud 

fra vilkårlige tal, hvorfor det er forskellene mellem payoff for de enkelte udfald, samt forskellen i 

payoff mellem en bindende og vejledende afstemning, der er afgørende. De nærmere fastsatte 

payoffs og begrundelsen for dette, behandles nærmere under hver af spillenes afsnit.   

Analysen bygger på to spil, hvoraf det ene afspejler en bindende afstemning og det andet afspejler 

en vejledende afstemning. Fælles for begge spil, er at de består af 3 aktører, som foretager deres 

handlinger sekventielt. Bestyrelsen er den første der handler i spillene, da det er bestyrelsen der 

skal fremlægge aflønningspolitikken. Her kan bestyrelsen vælge enten en høj eller lav aflønning. 

Ud fra dette, vil direktionen yde enten en høj eller lav indsats. Lav indsats defineres som en 

indsats, der primært skaber en kortsigtet værdi for selskabet, hvorimod en høj indsats skaber en 

langsigtet værdi i selskabet. Den høje indsats afspejler dermed et af formålene med 

aktionærrettighedsdirektivet, hvor den langsigtede værdi i selskabet tilsigtes. Efter direktionens 

valg, foretager aktionæren et valg, om enten at yde aktivt ejerskab eller være passiv. Forståelsen 

af begrebet aktivt ejerskab kan findes i ’Anbefalinger for aktivt ejerskab’, som indeholder 

anbefalinger for hvilke ordninger et børsnoteret selskab kan sætte op, for at fremme aktivt 

ejerskab for aktionærerne. Aktivt ejerskab er defineret som en aktiv interesse fra investorerne for 

selskabets forhold, udvikling og ledelse. Aktivt ejerskab kan omfatte en række aktiviteter, 

eksempelvis overvågning af selskaber i porteføljen, dialog med selskaber, samarbejde med andre 

investorer, og deltagelse og stemmeafgivelse ved generalforsamlinger.103 I selve spillet vil aktivt 

ejerskab primært antages at udgøre de undersøgelser, der er i forbindelse med at klarlægge om 

den forslåede aflønningspolitik stemmer overens med direktionens indsats. Graden af aktivt 
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ejerskab i nedenstående spil, vil blive defineret som enten passiv eller aktiv. En passiv aktionær vil 

anses at være en, der ikke stemmer eller en, der ikke har sat sig ordentligt ind i 

aflønningspolitikken før de stemmer.  

Endeligt vil aflønningspolitikken, ud fra bestyrelsens, direktionens og aktionærens handlinger 

enten blive godkendt eller forkastet på generalforsamlingen, som er underlagt en statistisk 

sandsynlighed. Spillene er dermed bygget op således, som det ses i nedenstående figur. 

 

På baggrund af disse valg som henholdsvis bestyrelsen, direktionen og aktionæren foretager, kan 

deres strategier udledes. En strategi kan defineres som en regel, der fortæller spilleren hvilken 

handling som skal foretages på hvert trin i spillene.104  

Første beslutningsknude består af to strategier for bestyrelsen, hvor de kan enten vælge en høj 

eller lav aflønningspolitik, som betegnes som AH og AL.  

 

  S1= AH 

S2=AL 

                                                
104 Dutta, Prajit K. 1999, s. 124 

B 
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Ved næste beslutningsknude beslutter direktionen hvilken form for indsats de skal yde i selskabet, 

og her eksisterer fire strategier. 

S1: IH hvis AH, IH hvis AL 

S2: IL hvis AH, IH hvis AL 

S3: IH hvis AL, IL hvis AH 

S4: IL hvis AL, IL hvis AH 

 

Tredje beslutningsknude består af aktionærens valg, der enten vil yde aktivt ejerskab eller være 

passiv, hvilket medfører 16 strategier for aktionæren. 

 

S1: A hvis IH og AH, A hvis IL og AH, A hvis IH og AL, A hvis IL og AL 

S2: A hvis IH og AH, A hvis IL og AH, A hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S3: A hvis IH og AH, A hvis IL og AH, P hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S4: A hvis IH og AH, P hvis IL og AH, P hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S5: P hvis IH og AH, P hvis IL og AH, P hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S6: P hvis IH og AH, P hvis IL og AH, P hvis IH og AL, A hvis IL og AL 

S7: P hvis IH og AH, P hvis IL og AH, A hvis IH og AL, A hvis IL og AL
 

S8: P hvis IH og AH, A hvis IL og AH, A hvis IH og AL, A hvis IL og AL 

  S9: P hvis IH og AH, A hvis IL og AH, P hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S10: A hvis IH og AH, P hvis IL og AH, A hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S11: A hvis IH og AH, P hvis IL og AH, P hvis IH og AL, A hvis IL og AL 

S12: P hvis IH og AH, P hvis IL og AH, A hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S13: A hvis IH og AH, P hvis IL og AH, A hvis IH og AL, A hvis IL og AL 

S14: P hvis IH og AH, A hvis IL og AH, P hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

S15: A hvis IH og AH, A hvis IL og AH, P hvis IH og AL, A hvis IL og AL 

S16: P hvis IH og AH, P hvis IL og AH, A hvis IH og AL, P hvis IL og AL 

 

De ovenstående strategier gør sig gældende for begge spil, som vil blive behandlet i de 

nedenstående afsnit. Det kan ud fra de oplistede strategier udledes, at spillet består af 7 

D 

A 
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subgames, da bestyrelsens valg indeholder én beslutningsknude, direktionens valg indeholder 2 

beslutningsknuder og aktionærens valg indeholder 4 beslutningsknuder. Der er ikke udledt 

strategier for den sidste beslutningsknude, som foretages af generalforsamlingen (naturen), da 

der ikke er tale om en spiller med strategisk interesse.105 Naturen består af 16 mulige udfald, og 

ingen af spillerne er bekendt med, hvilken af disse udfald spillet ender ud i. Ud fra en fastsættelse 

af sandsynligheder for hvert enkelt udfald, bliver det forventede payoff for alle spillere udregnet, 

som ender ud i 8 mulige udfald. Der redegøres nærmere for det forventede payoff under hvert 

enkelt spil. 

  

Spillene løses ved hjælp af baglæns induktion, hvor spillet analyseres fra slutningen til 

begyndelsen af spillet. Aktionærens beslutning betragtes således først, hvor det vurderes hvordan 

spilleren vil handle, ud fra dets forventede payoff ved de 8 forskellige udfald. De 

beslutningsknuder, der domineres af en anden beslutningsknude, bliver fjernet. Herefter 

anvendes samme metode for direktionen, med aktionærens valg in mente og endeligt betragtes 

bestyrelsen. Baglæns induktion leder dermed til Subgame Perfect Nash Equilibrium (Herefter 

SPNE), som udgør én af Nashligevægtene i hvert subgame i det store spil. En Nash ligevægt er en 

ligevægt, hvor en spiller maksimerer sit payoff givet hvad den anden spiller har valgt. SPNE 

eliminerer de utroværdige Nash ligevægte, som en spiller ikke vil vælge, såfremt han blev stillet 

valget, og dermed bygger fremkomsten af SPNE på antagelsen om, at spillerne er sekventielt 

rationelle.106  

 

Afsnittene er bygget op således, at spillet først præsenteres efterfulgt af en uddybning af payoffs 

og herefter en løsning af spillene. Endeligt vil kapitlet runde af med en sammenligning af spillene, 

som leder til en delkonklusion.   

 

3.3 Spil med bindende afstemning 

Det første spil der tages udgangspunkt i, er at afstemningen implementeres som bindende. I 

denne situation, kan ledelsen kun aflønne efter en politik der er blevet godkendt på 

                                                
105 Watson, Joel, 2013, s. 185 
106 Watson, Joel, 2013, s. 186 
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generalforsamlingen. Hvis politikken bliver forkastet, kan der aflønnes efter en tidligere godkendt 

politik indtil en ny politik bliver godkendt. Figur 2 viser spillet for en bindende afstemning, hvor 

payoffs og sandsynligheder er angivet.   

 

 
 

3.3.1 Spillernes payoff 

Bestyrelsens payoff fastsættes til 1 under en bindende afstemning, og vil være lavere end under 

en vejledende afstemning. Dette skyldes, at bestyrelsens forhandlingsfrihed, og dermed nytte, er 

mindre under en bindende afstemning. Endeligt afhænger deres nytte af, om afstemningen bliver 

forkastet eller ej. Hvis den bliver forkastet, vil de have en omkostning på -0,5, da det er 

omkostningsfuldt at udarbejde et nyt forslag. Hvad angår bestyrelsens valg i at fremlægge en høj 

eller lav aflønningspolitik, antages det, at bestyrelsen får en højere nytte af at tilbyde direktionen 

en høj aflønning, hvilket er grundet i, at bestyrelsen har en større mulighed for at finde 

kompetente direktører, der i højere grad kan bidrage til selskabets værdi. Herudover vil en høj 

lønning give et større incitament for direktionen til at yde en høj indsats, som påvirker værdien i 
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selskabet. Endeligt kan det tænkes, at hvis værdien i selskabet er højere, vil muligheden for at 

bestyrelsen også kan få en højere lønning være til stede. Bestyrelsen tillægges derfor en nytte på 

0,25 for at tilbyde direktionen en høj løn. Dette gør sig både gældende under den bindende og 

vejledende afstemning.  

 

Hvad angår direktionens payoff, vil aflønningen til direktionen under en bindende afstemning blive 

fastsat til et lavere beløb, da bestyrelsen i højere grad er forpligtet til, at den bliver godkendt (og 

fordi der netop er omkostninger for bestyrelsen ved at skulle fremsætte et nyt forslag). Hvis en 

politik under en vejledende afstemning ikke bliver godkendt, kan der alligevel aflønnes herefter 

eller efter en anden politik, der ikke nødvendigvis skal være godkendt. Der er derfor ikke lige så 

meget ’på spil’ under en vejledende afstemning, og deraf forskellen i aflønning til direktionen. 

Forskellen i lønnen mellem en bindende og vejledende afstemning, gør sig både gældende, når 

bestyrelsen fremsætter en høj og lav aflønning, men det antages, at forskellen vil være større 

under en høj aflønning. Derfor er der fire niveauer af aflønning, som direktionen kan få. En høj 

aflønning ved en vejledende afstemning udgør 4, men udgør kun 3 ved en bindende. En lav 

aflønning udgør 2 ved en vejledende afstemning, men kun 1,5 ved en bindende.  

 

Hvis bestyrelsen vælger en høj aflønningspolitik, antages det, at direktionen får incitament til at 

yde en højere indsats i selskabet, og det modsatte gør sig gældende, hvis bestyrelsen tilbyder en 

lav aflønning. Spillet bygger derfor på 4 forskellige niveauer af indsats, da direktionen vil yde en 

højere indsats under en høj indsats ved høj aflønning (strategi AHIH) end under en høj indsats ved 

lav aflønning (strategi ALIH) og omvendt. En høj indsats under en høj aflønning vil dermed medføre 

en omkostning på -2 for direktionen, hvorimod en høj indsats under en lav aflønning udgør -1,5 i 

omkostning. Ved en lav indsats under høj aflønning har direktionen en omkostning på -1,5, og ved 

en lav indsats under en lav aflønning udgør omkostningen -0,75.  

Her skal det bemærkes, at der er forskel på den lave indsats ved en bindende og vejledende 

afstemning, da det antages, at direktionen vil have større incitament til at yde en ’højere’ indsats 

under en lav aflønning ved en bindende afstemning end under en lav indsats ved en vejledende 

afstemning. Dette gør sig gældende, da der er en større risiko for, at en afstemning bliver forkastet 

ved en bindende afstemning (da aktionæren sætter sig mere ind i en aflønningspolitik), hvorfor 
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direktionen vil yde en lidt højere indsats og dermed også have en lidt større omkostning ved at 

yde lav indsats under en bindende afstemning i forhold til en lav indsats under en vejledende 

afstemning. Forskellen antages kun at gøre sig gældende ved en lav indsats, da det særligt er i 

denne situation, at direktionen kan frygte, at politikken ikke bliver godkendt.  

Herudover vil der også blive pålagt en omkostning på -0,5 for direktionen ved valg af lav indsats, 

som anses for at udgøre risikoen for at blive fyret af en aktiv aktionær. Risikoen antages ikke at 

være til stede, hvis der er tale om passiv aktionær, da denne ikke har kendskab til forbindelsen 

mellem aflønning og præstation, da de ikke har sat sig ind i aflønningspolitikken. Denne risiko gør 

sig både gældende under den bindende og vejledende afstemning. Her skal det bemærkes, at det 

er bestyrelsen der har kompetencen til at afskedige direktionen, men aktionæren må antages, at 

have en større medindflydelse med de nye regler, da de kan give deres mening til kende i 

afstemningen om aflønningsrapporten i henhold til art. 9b, og det vil derfor have indvirkning på 

bestyrelsens beslutning om at afskedige direktionen, hvis aktionæren finder direktionens indsats 

for utilfredsstillende.  

Hvis en politik bliver forkastet på generalforsamlingen, har direktionen et nyttetab på -1 ved en 

høj aflønning og et tab på -0,5 hvis den bliver forkastet ved en lav aflønning. Det antages dermed, 

at den forslåede aflønningspolitik vil være højere end den løn direktionen alternativt kan få. Her er 

der fastsat en forskel på en bindende og vejledende afstemning, da nyttetabet antages at være 

mindre under en vejledende afstemning, da den alternative løn direktionen kan få i tilfælde af en 

forkastelse under en vejledende afstemning, må antages at være højere, da der ikke foreligger 

krav, til at politikken skal være godkendt i disse tilfælde.  

 

Aktionærens payoff afhænger af lønnen til direktionen, indsats fra direktion, og hvorvidt de yder 

aktivt ejerskab eller ej. Det er aktionæren der indirekte betaler direktionens løn, da denne profit 

ellers ville tildeles aktionæren i form af udlodning af selskabets overskud. Direktionens løn er 

derfor en omkostning for aktionæren, og da der var fire niveauer af aflønning, afhængigt af om 

afstemningen er bindende eller vejledende, er der derved også fire omkostningsniveauer for 

aktionæren. Ved en høj aflønning under en bindende afstemning har aktionæren en omkostning 

på -3, hvorimod en lav aflønning udgør en omkostning på -1,5.  
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Det skal i forlængelse af dette bemærkes, at der er en risiko for, at det ikke vil være lige så 

kvalificerede direktører, der bliver ansat til den lave lønning, som derved vil påvirke selskabets 

langsigtede værdi og dermed også aktionærens payoff. Denne faktor er imidlertid ikke taget i 

betragtning i forhold til aktionærens payoff.  

 

Det antages, at når direktionen yder en høj indsats, vil det påvirke selskabets langsigtede værdi, 

som vil være i overensstemmelse med aktionærernes interesser, og dermed også bidrage til 

aktionærernes payoff. Denne strategi vil derfor være det udfald, der tilsigtes med direktivet. Hvis 

direktionen yder en lav indsats, vil det ikke bidrage i lige så høj grad til den langsigtede værdi og 

dermed heller ikke sikre en lige så stor udlodning til aktionærerne. På grund af de fire forskellige 

niveauer af indsats fra direktionen, vil aktionæren også have fire forskellige niveauer af gevinst. 

Hvis direktionen yder en høj indsats ved en høj aflønning, medfører det en gevinst på 5 for 

aktionæren, hvorimod en høj indsats ved en lav aflønning kun medfører en gevinst på 3. En lav 

indsats ved en høj aflønning medfører en gevinst på 2, hvorimod en lav indsats ved en lav 

aflønning medfører en gevinst på 1 for aktionæren. Disse payoffs gør sig både gældende under en 

bindende og vejledende afstemning.  

 

Endeligt påvirker niveauet af aktivitet fra aktionæren dets eget payoff, hvilket skyldes, at 

aktionæren har en omkostning ved at yde aktivt ejerskab i selskabet. Dette er begrundet i, at det 

kræver tid og arbejde for aktionæren at sætte sig ind i aflønningspolitikken. Herudover kræver det 

også, at aktionæren har et vist kendskab til direktionen og dets resultater for at vurdere hvorvidt 

aflønningspolitikken er rimelig. Det antages yderligere, at omkostningen til at yde aktivt ejerskab 

vil være større under en bindende afstemning. Baggrunden for dette, er at når afstemningen er 

bindende, skal ledelsen rette sig ind efter den godkendte politik, hvorimod politikken kan fraviges 

ved en vejledende afstemning, selvom den bliver godkendt. Under en bindende afstemning vil 

aktionæren derfor bruge flere omkostninger på at sætte sig ind i politikken, da der er mere på spil, 

og aktionæren er mere sikker på, at det kan betale sig at yde aktivt ejerskab fordi afstemningen 

tillægges bindende virkning. Omkostningen for en aktiv aktionær er dermed fastsat til -0,5 ved en 

bindende afstemning og -0,25 ved en vejledende afstemning. En passiv aktionær har i begge 

afstemninger en omkostning på 0.   
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Herudover tillægges der også forskel på omkostningen, i tilfælde af en forkastelse af 

aflønningspolitikken, under de to afstemninger. Ved begge afstemninger, er ledelsen forpligtet til 

at udarbejde et nyt forslag til en aflønningspolitik på den følgende generalforsamling, hvorfor en 

aktiv aktionær dermed også vil have omkostninger ved at skulle sætte sig ind i en ny 

aflønningspolitik. En aktiv aktionær har dermed en omkostning på -1 hvis politikken bliver 

forkastet under en vejledende afstemning. Under en bindende afstemning vil denne omkostning 

kun være på -0,5. Nyttetabet vil ikke være lige så stort som under en vejledende afstemning, da 

selskabet i dette tilfælde kun kan aflønne efter en politik, som generalforsamlingen, og dermed 

aktionæren, tidligere har godkendt.  
 

Nedenstående skema viser de nærmere fastsatte payoffs for en bindende afstemning. 

Strategier Payoff Forklaring 
AH IHAG (1,25;2;2,5) Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 

derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn.  
 
Direktionen har en omkostning på -2 for at yde en høj indsats, men får 
også en højere løn og har derfra en nytte på 3. 
Herudover tillægges +1 i nytte for direktionen, da den godkendes til en 
høj løn. 
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har også en omkostning på -
0,5 ved at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges en nytte på 5 til, da 
direktionen yder en høj indsats, som er i overensstemmelse med 
aktionærens interesser.    
Herudover tillægges + 1 i nytte for aktionæren, da den godkendes.  

AH IHAF (0,75;0;1) Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn. Fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
 
Direktionen har en omkostning på -2 for at yde en høj indsats, men får 
også en højere løn og har derfra en nytte på 3, og da afstemningen 
forkastes, kan der ikke aflønnes i henhold til aflønningspolitikken, som 
derved fastsættes til en omkostning på -1. 
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har også en omkostning på -
0,5 ved at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges en nytte på 5 til, da 
direktionen yder en høj indsats, som er i overensstemmelse med 
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aktionærens interesser. Aktionæren har dog også en omkostning på -0,5 
(lavere end ved en vejledende), da de skal afholde nye omkostninger når 
der skal stemmes om en ny aflønningspolitik, da denne bliver forkastet.  

AH IH PG (1,25;1;2) Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn. 
 
Direktionen har en omkostning på -2 for at yde en høj indsats, men får 
også en højere løn og har derfra en nytte på 3. 
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har ingen omkostning, da han 
er passiv. Herudover lægges en nytte på 5 til, da direktionen yder en høj 
indsats, som er i overensstemmelse med aktionærens interesser.    

AH IH PF (0,75;0;2) Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn. Fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
 
Direktionen har en omkostning på -2 for at yde en høj indsats, men får 
også en højere løn og har derfra en nytte på 3, og da afstemningen 
forkastes, kan der ikke aflønnes i henhold til aflønningspolitikken, som 
derved fastsættes til en omkostning på -1. 
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har ingen omkostning, da han 
er passiv. Herudover lægges en nytte på 5 til, da direktionen yder en høj 
indsats, som er i overensstemmelse med aktionærens interesser.  

AH IL AG 1,25;1;-1,5 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn. 
 
Direktionen har en omkostning på -1,5 for at yde en lav indsats, og får 
en løn på 3. På grund af den lave indsats, er der risiko for fyring – derfor 
-0,5. 
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har også en omkostning på -
0,5 ved at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges kun en nytte på 2 til, da 
direktionen yder en lav indsats.    

AH IL AF 0,75;0;-2 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn. Fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
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Direktionen har en omkostning på -1,5 for at yde en lav indsats, og får 
en løn på 3 og da afstemningen forkastes, kan der ikke aflønnes i 
henhold til aflønningspolitikken, som derved fastsættes til en 
omkostning på -1. På grund af den lave indsats, er der risiko for fyring – 
derfor -0,5. 
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har også en omkostning på 
0,5 ved at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges kun en nytte på 2 til, da 
direktionen yder en lav indsats. Aktionæren har dog også en omkostning 
på 0,5, da de skal afholde nye omkostninger når der skal stemmes om en 
ny aflønningspolitik, da denne bliver forkastet. 

AH ILPG 1,25;1,5;-1 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn. 
 
Direktionen har en omkostning på -1,5 for at yde en lav indsats, og får 
en løn på 3. 
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har ingen omkostning, da han 
er passiv. Herudover lægges kun en nytte på 2 til, da direktionen yder en 
lav indsats.    

AH IL PF 0,75;0,5;-1 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. Herudover tillægges en værdi på 0,25 for at tilbyde 
direktionen en høj løn. Fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
 
Direktionen har en omkostning på -1,5 for at yde en lav indsats, og får 
en løn på 3 og da afstemningen forkastes, kan der ikke aflønnes i 
henhold til aflønningspolitikken, som derved fastsættes til en 
omkostning på -1.  
 
Aktionæren skal betale en høj løn på 3, og har ikke nogen omkostning, 
da han er passiv. Herudover lægges kun en nytte på 2 til, da direktionen 
yder en lav indsats.  

AL IH AG 1;0;2 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. 
 
Direktionen har en omkostning på -1,5 for at yde en høj indsats og får en 
løn på 1,5. 
 
Aktionæren skal betale en løn på 1,5 og har også en omkostning på -0,5 
ved at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges en nytte på 3 til, da 
direktionen yder en høj indsats, som er i overensstemmelse med 
aktionærens interesser.    
Herudover tillægges + 1 da afstemningen godkendes ved høj indsats. 
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AL IH AF 0,5;-0,5;0,5 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1, men fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
 
Direktionen har en omkostning på 1,5 for at yde en høj indsats og får en 
løn på 1,5 og da afstemningen forkastes, kan der ikke aflønnes i henhold 
til aflønningspolitikken, som derved fastsættes til en omkostning på -0,5. 
 
Aktionæren skal betale en løn på 1,5, og har også en omkostning på -0,5 
ved at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges en nytte på 3 til, da 
direktionen yder en høj indsats, som er i overensstemmelse med 
aktionærens interesser. Aktionæren har dog også en omkostning på -0,5, 
da de skal afholde nye omkostninger når der skal stemmes om en ny 
aflønningspolitik, da denne bliver forkastet. 

AL IH PG 1;0;1,5 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. 
 
Direktionen har en omkostning på 1,5 for at yde en høj indsats og får en 
løn på 1,5. 
 
Aktionæren skal betale en løn på 1,5, og har ingen omkostning, da han 
er passiv. Herudover lægges en nytte på 3 til, da direktionen yder en høj 
indsats, som er i overensstemmelse med aktionærens interesser.    

AL IH PF 0,5;-0,5;1,5 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1, men fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
 
Direktionen har en omkostning på 1,5 for at yde en høj indsats og får en 
løn på 1,5 og da afstemningen forkastes, kan der ikke aflønnes i henhold 
til aflønningspolitikken, som derved fastsættes til en omkostning på -0,5. 
 
Aktionæren skal betale en løn på 1,5, og har ingen omkostning, da han 
er passiv. Herudover lægges en nytte på 3 til, da direktionen yder en høj 
indsats, som er i overensstemmelse med aktionærens interesser.  

AL IL AG 1;0,25;-1 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. 
 
Direktionen har en omkostning på -0,75 for at yde en lav indsats og får 
en løn på 1,5. På grund af den lave indsats, er der risiko for fyring – 
derfor -0,5. 
 



 59 

Aktionæren skal betale en løn på 1,5 og har også en omkostning på 0,5 
ved at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges en nytte på 1, da 
direktionen yder en lav indsats. 
 

AL IL AF 0,5;-0,25;-
1,5 

Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1, men fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
 
Direktionen har en omkostning på -0,75 for at yde en lav indsats og får 
en løn på 1,5 og da afstemningen forkastes, kan der ikke aflønnes i 
henhold til aflønningspolitikken, som derved fastsættes til en 
omkostning på -0,5. På grund af den lave indsats, er der risiko for fyring 
– derfor -0,50. 
 
Aktionæren skal betale en løn på 1,5, og har en omkostning på -0,5 ved 
at yde aktivt ejerskab. Herudover lægges en nytte på 1 til, da direktionen 
yder en lav indsats. Aktionæren har dog også en omkostning på -0,5, da 
de skal afholde nye omkostninger når der skal stemmes om en ny 
aflønningspolitik, da denne bliver forkastet. 

AL IL PG 1;0,75;-0,5 Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1. 
 
Direktionen har en omkostning på -0,75 for at yde en lav indsats og får 
en løn på 1,5. 
 
Aktionæren skal betale en løn på 1,5, og har ingen omkostning, da han 
er passiv. Herudover lægges en nytte på 1 til, da direktionen yder en lav 
indsats. 

AL IL PF 0,5;0,25;-
0,5 

Bestyrelsens nytte er lavere end under en vejledende afstemning, og er 
derfor på 1, men fordi afstemningen forkastes, bruger bestyrelsen 
omkostninger (-0,5) på at udarbejde et nyt forslag og det vil også 
minimere nytten, da de i dette tilfælde skal fortsætte med et aflønne i 
henhold til den gældende godkendte politik indtil et nyt forslag bliver 
godkendt.  
 
Direktionen har en omkostning på -0,75 for at yde en lav indsats og får 
en løn på 1,5 og da afstemningen forkastes, kan der ikke aflønnes i 
henhold til aflønningspolitikken, som derved fastsættes til en 
omkostning på -0,5. 
 
Aktionæren skal betale en løn på 1,5, og har ikke nogen omkostning, da 
han er passiv. Herudover lægges en nytte på 1 til, da direktionen yder en 
lav indsats.  

Tabel 1, Oversigt over payoff 
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3.3.2 Sandsynligheden for om afstemningen bliver godkendt eller forkastet 

Den sidste beslutningsknude i spillet angår hvorvidt afstemningen bliver godkendt eller forkastet. 

Da dette er et udfald ingen af aktørerne i spillet er bekendt med, inden de foretager deres 

handlinger, ved de ikke på forhånd hvilket payoff de kan få. Derfor er der ikke tale om et sikkert 

payoff, men derimod et forventet payoff. Spillernes forventede payoff udledes ved 

sandsynligheden for, at aflønningspolitikken bliver godkendt, ganget med payoff når politikken 

bliver godkendt lagt sammen med sandsynligheden for at afstemningen bliver forkastet, ganget 

med payoff når politikken bliver forkastet.  

Det forventede payoff udledes således: 

Forventet payoff = PG * PayoffG + ((1-p)*PayoffF) 

 

Sandsynligheden for, at aflønningspolitikken bliver godkendt, er bestemt som ’p’ og 

sandsynligheden for, at aflønningspolitikken bliver forkastet, betegnes som ’1-p’. 

Sandsynlighederne er udregnet på den antagelse, at når direktionen yder en høj indsats, er det i 

overensstemmelse med aktionærens interesser, og dermed vil det også bidrage til selskabets 

langsigtede interesser, som er formålet med direktivet. Når direktionen yder en høj indsats, vil der 

dermed være en større sandsynlighed for, at en politik bliver godkendt end hvis direktionen yder 

en lav indsats. Herudover har niveauet af aflønning også en betydning, og derfor vil 

sandsynligheden for, at strategien ALIH bliver godkendt, være større end sandsynligheden for, at 

strategien AHIH bliver godkendt. Sandsynligheden for, at en politik bliver godkendt, afhænger dog 

også af om aktionæren er passiv eller aktiv i selskabet. En aktiv aktionær må antages at være mere 

kritisk overfor en aflønningspolitik, da de ligger tid og arbejde i selskabet og forventer derfor også 

at få en større indflydelse på direktionens aflønning. Sandsynligheden for, at de godkender en 

politik, der ikke stemmer overens med direktionens indsats, vil derfor være lavere end hos en 

passiv aktionær. Det må dog også antages, at hvis aflønningspolitikken repræsenterer en 

forbindelse mellem præstation og løn, så vil en aktiv aktionær have en større sandsynlighed for at 

godkende en politik end en passiv aktionær, der ikke har sat sig ind i politikken. Det antages, at en 

passiv aktionær ikke har sat sig ind i politikken og dermed ikke kan vurdere, om der er en 

forbindelse mellem aflønning og præstation. En passiv aktionær antages imidlertid at kunne 
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vurdere om en lønning er høj eller lav, hvorfor de vil have en minimal større sandsynlighed for at 

godkende en lav aflønningspolitik.   

 

Ud fra disse antagelser er sandsynlighederne fastlagt som følger: 

Strategi Sandsynlighed 

ALIHA 0,8 
AHIHP 0,5 
AHILA 0,2 
AHILP 0,5 
ALIHA 0,9 
ALIHP 0,7 
ALILA 0,5 
ALILP 0,7 

Tabel 2, Fastsættelse af sandsynligheder 

 

3.3.3 Løsning af spillet 

Spillet løses ved at finde SPNE, som er defineret som den troværdige Nash-ligevægt. Dette gøres 

ved baglæns induktion, hvor det er en forudsætning, at spillerne har perfekt information og agerer 

rationelt.  

 

Først betragtes aktionærens beslutning om at være aktiv eller passiv. Herfra kan det ses, at 

aktionæren vil yde aktivt ejerskab når direktionen yder en høj indsats og vil være passiv når 

direktionen yder en lav indsats. Aktionæren har således ikke en dominerende strategi. Herefter 

vurderes direktionens beslutning om enten at yde høj eller lav indsats. På grund af antagelsen om 

perfekt information, ved direktionen hvilket payoff aktionæren får ved henholdsvis at være aktiv 

og passiv, og derfor hvornår aktionæren vil foretrække at være dette. Direktionen ved derfor, at 

aktionæren vil foretrække at være passiv under en lav indsats og omvendt. Ud fra denne 

betragtning, vil direktionen vælge at yde høj indsats under høj aflønning, da 1,6 overstiger en 

nytte på 1. Ved en lav aflønning vil direktionen til gengæld yde en lav indsats, da 0,6 er større end -

0,1.  

Endeligt betragtes bestyrelsen, som enten fremlægger en høj eller lav aflønningspolitik. Da 

bestyrelsen ved, at direktionen vil yde høj indsats, hvis de fremlægger en høj aflønningspolitik, vil 
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de tilbyde denne, da payoffet på 1,2 er større end hvis de tilbyder en lav aflønningspolitik, og 

direktionen yder lav indsats, hvilket vil medføre et payoff på 0,85. Ligevægten, og dermed SPNE 

ender dermed i AHIHA.  

 

3.4 Spil med vejledende afstemning 

Dette spil illustrerer hvis afstemningen implementeres som vejledende i henhold til art. 9a, stk. 3. I 

dette tilfælde, kan ledelsen også aflønne efter en forkastet politik – den skal blot have været 

genstand for en afstemning på generalforsamlingen.  

 

 

 

3.4.1 Spillernes payoff 

Under en vejledende afstemning gør en række af de samme antagelser sig gældende, som dem 

der blev redegjort for i afsnit 3.3.1. En vejledende afstemning vi imidlertid i nogle situationer, 

medføre en række forskelle i både bestyrelsens, direktionens og aktionærens payoff.  
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Bestyrelsens payoff er først og fremmest fastsat højere grundet den større forhandlingsfrihed og 

udgør i dette spil 1,5.  

Herudover er direktionens aflønning fastsat højere, da bestyrelsens forhandlingsfrihed til udspillet 

af aflønningspolitikken medfører, at lønnen ikke vil blive presset lige så meget ned som under en 

bindende afstemning. Dette gør sig både gældende, når der er tale om en høj og lav aflønning, 

selvom det må formodes, at forskellen vil være større under en høj aflønning. Ved en vejledende 

afstemning udgør en høj lønning 4 og en lav lønning udgør 2. Udover lønningen, er omkostningen 

for direktionen ved at yde lav indsats, sat lavere end under en lav indsats ved en bindende 

afstemning. Omkostningen ved lav indsats under høj aflønning udgør her 1 (ved bindende 1,5) og 

en omkostning ved lav indsats under lav aflønning udgør 0,5. (ved bindende 0,75). Direktionen har 

større incitament til at yde en høj indsats under en bindende afstemning, da det er vigtigt for 

direktionen, at afstemningen bliver godkendt, da der kun kan aflønnes i henhold til en godkendt 

politik. Direktionen vil dermed bruge flere omkostninger ved en bindende afstemning under den 

lave indsats. Hvis en afstemning bliver forkastet ved en vejledende afstemning, medfører det et 

lavere nyttetab for direktionen end under en bindende afstemning, da ledelsen kan vælge at 

aflønne efter en hvilken som helst politik, såfremt den blot har været til genstand for en 

afstemning. Omkostningen er derfor fastsat til -0,5 ved en høj aflønning der bliver forkastet, og -

0,25 ved en lav aflønning der bliver forkastet.  

 

Idet direktionen modtager en højere løn under den vejledende afstemning, vil aktionæren også 

have en større omkostning hertil. Aktionæren skal dermed betale 4 ved en høj aflønning og 2 ved 

en lav aflønning. Til gengæld har aktionæren en lavere omkostning ved at være aktiv under en 

vejledende afstemning, som her vil udgøre -0,25 i modsætning til -0,5 under en bindende 

afstemning. Aktionæren vil imidlertid have et større nyttetab, hvis politikken bliver forkastet, 

hvorfor omkostningen ved en vejledende afstemning udgør -1 for en aktiv aktionær og -0,5 for en 

passiv aktionær.   
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Tabellen for fastsættelsen af payoff for den vejledende afstemning, er opbygget på samme måde 

som tabellen for den bindende afstemning, dog med de forskelle i payoff som der er redegjort for i 

det ovenstående. Tabellen for den vejledende afstemning, er derfor at finde i bilag 1.  

 

3.4.2 Sandsynligheden for om afstemningen bliver godkendt eller forkastet 

For så vidt angår sandsynligheden for hvorvidt afstemningen bliver godkendt eller ej under en 

vejledende afstemning, gør de samme antagelser sig gældende, som under den bindende 

afstemning, dog med enkelte modifikationer.  

For en aktiv aktionær vil der være større incitament til at yde aktivt ejerskab ved en bindende 

afstemning, og dermed også en større sandsynlighed for, at en politik der ikke stemmer overens 

med præstationen, kan blive forkastet. Det vil dermed sige, at sandsynlighederne for strategierne 

AHIL og ALIL er fastsat højere end under en bindende afstemning. En aktiv aktionær vil derfor være 

mere tilbøjelig til at godkende en lavere indsats under en vejledende afstemning. Tilbøjeligheden 

til dette, kunne blandt andet begrundes i, at aktionæren ved, at den er vejledende, og det ville 

derfor være unødvendigt at signalere til ledelsen, at de ikke er tilfredse med præstationen.  

Modsætningsvis antages det, at aktionæren er mere villig til at godkende en god indsats under en 

bindende afstemning. Derfor er sandsynligheden for strategierne AHIH og AHIH, fastsat med en 

lavere sandsynlighed under en vejledende afstemning. Forskellene under de to afstemninger er 

dog af mindre betydning, hvorfor der ikke er de store udsving i forskellene i sandsynlighederne. 

Herudover ændres dette kun for en aktiv aktionær, da det vurderes at en passiv aktionær ikke 

tillægger afstemningsformen en nærmere betydning.   

Sandsynlighederne er dermed fastsat som følger: 

 

Strategi Sandsynlighed 

ALIHA 0,75 
AHIHP 0,5 
AHILA 0,25 
AHILP 0,5 
ALIHA 0,85 
ALIHP 0,7 
ALILA 0,55 
ALILP 0,7 
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Tabel 3, Fastsættelse af sandsynligheder 

 

3.4.3 Løsning af spillet 

Ligesom spillet ved en bindende afstemning, løses dette spil ved at finde SPNE der er defineret 

som den troværdige Nash-ligevægt.  

Først betragtes aktionærens beslutning om at være aktiv eller passiv. Herfra kan det ses, at 

aktionæren altid vil maksimere sin nytte ved at være passiv, og dette er således aktionærens 

dominerende strategi. At være passiv er aktionærens bedste respons på ethvert udfald, og er 

således en dominerende strategi. Herefter vurderes direktionens beslutning om enten at yde høj 

eller lav indsats. På baggrund af antagelsen om perfekt information, ved direktionen hvilket payoff 

aktionæren får, ved henholdsvis at være aktiv og passiv, og derfor også hvornår aktionæren vil 

foretrække at være dette. Direktionen ved derfor, at aktionæren altid maksimerer sin nytte ved at 

være passiv, hvorfor direktionen vil vælge at yde lav indsats under en høj aflønning, da 2,8 er 

større end 1,8. Tillige vil direktion også ved en lav aflønning vælge en lav indsats, da 1,4 er større 

end 0,4.  

Endeligt betragtes bestyrelsen som enten fremlægger en høj eller lav aflønningspolitik. Da 

bestyrelsen ved, at direktionens dominerende strategi er at yde lav indsats, vil de tilbyde en høj 

aflønning. Ligevægten, og dermed SPNE ender dermed i AHILP.  

Begge løsninger ender i en ligevægt hvor bestyrelsen tildeler en høj lønning, selvom direktionen 

yder forskellige niveauer af indsats. Det skal her bemærkes, at payoff godt kunne have været 

fastsat forskelligt, afhængig af om direktionen yder høj eller lav indsats. Eksempelvis kunne det 

forestilles, at bestyrelsen har et nyttetab hvis direktionen yder lav indsats, da risikoen for fyring af 

direktionen er større, hvilket resulterer i omkostninger for bestyrelsen. Da afhandlingens fokus 

imidlertid er at konkludere på aktionærens og direktionens incitamenter, er disse faktorer ikke 

taget i betragtning.  

 

3.5 Sammenligning af de to spil 

Det kan sammenfattende udledes, at de to former for afstemninger leder til to forskellige 

ligevægte. Dette skyldes først og fremmest, at aktionæren har en større interesse i at yde aktivt 

ejerskab under en bindende afstemning. Dette gør sig dog kun gældende ved AHIH og ALIH, altså når 
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direktionen yder en høj indsats. I de andre strategier vil aktionæren være passiv. Under en 

vejledende afstemning, vil aktionærens dominerende strategi være passiv. Der eksisterer dermed 

ikke tilstrækkelige incitamenter under en vejledende afstemning til at være aktiv, uanset 

direktionens indsats. Dette skyldes, at ledelsen kan vælge at aflønne efter hvilken som helst 

politik, hvis den bliver forkastet. Det kan dog diskuteres hvor stor forskellen er, da incitamentet til 

at yde aktivt ejerskab under en bindende afstemning, heller ikke er til stede når direktionen yder 

en lav indsats. Det kan derfor diskuteres om omkostningen for aktionæren i at yde aktivt ejerskab 

er sat for højt. Imidlertid medfører forskellen i aktionærens beslutning om at yde aktivt ejerskab, 

at direktionen under en vejledende afstemning altid vil yde lav indsats og tænke kortsigtet, da 

direktionen ved, at aktionæren ikke vil undersøge aflønningspolitikken til bunds. Under en 

bindende afstemning, vil direktionen have incitament til at yde en høj indsats, og dermed tænke 

langsigtet når aktionæren er aktiv, da der er mere på spil for direktionen hvis en aflønningspolitik 

bliver forkastet. Direktionens indsats har dermed en større betydning for hvorvidt afstemningen 

bliver godkendt eller forkastet under en bindende afstemning, da der skal aflønnes efter en politik, 

der er blevet godkendt. Herudover skyldes det også risikoen for at kunne blive fyret.  

 

3.6 Gentagne spil 

Hvis aflønningspolitikken bliver forkastet på generalforsamlingen, vil ovenstående spil gentage sig. 

Dette gælder både for den bindende og vejledende afstemning, da det følger af art. 9a, stk. 1 og 3, 

at hvis en fremlagt aflønningspolitik bliver forkastet, skal der fremlægges en ny aflønningspolitik 

på følgende generalforsamling.  

Herudover eksisterer der også en gentagelse af kontraktforhandlinger om direktionsaflønningen, 

da der i henhold til art. 9a, stk. 1, og den nye § 139 stk. 2, skal stemmes om politikken mindst 

hvert fjerde år og ved alle væsentlige ændringer.  

På denne måde foreligger der gentagne spil, som i princippet kan fortsætte indtil selskabets 

ophør, da der ikke foreligger en begrænsning på, hvor mange gange en afstemning kan blive 

forkastet, og fordi, at der skal stemmes om aflønningspolitikken hvert fjerde år. Spillene nærmer 

sig derfor tankegangen om infinitte spil. Hvis ovenstående spil gentager sig, vil udfaldene være 

forskellige, alt afhængigt af om direktionen tænker kort- eller langsigtet. Hvorvidt direktionen skal 

tænke kort- eller langsigtet omkring afstemningen, kan afhænge af hvor længe de ønsker at blive i 
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selskabet. Hvis direktionen blot ønsker at maksimerer sin egen nytte, vil de yde lav indsats, da de 

mulige risici ved at blive fyret ikke er store for direktionen. Dette vil dog påvirke aktionærens 

fortjeneste negativt, og aktionæren vil dermed have større sandsynlighed for at forkaste politikken 

i næste periode. Dette berører dog ikke direktionen i så høj en grad, hvis denne alligevel snarligt 

ønsker at udtræde. Hvis direktionen derimod tænker langsigtet og vil forblive i selskabet, vil det 

ikke kunne betale sig at yde en lav indsats i en periode, idet det medfører, at aktionæren vil straffe 

direktionen ved at forkaste aflønningspolitikken i næste periode. 107  

 

3.7 Kritik af spilteori og antagelserne bag 

Da den spilteoretiske analyse bygger på antagelser, er det vigtigt at forholde sig kritisk hertil, når 

der drages konklusioner ud fra de udfald, de to spil viser. Da spilteorien bygger på forsimplede 

antagelser, kan spillene kun ses som en tilnærmelse af virkeligheden. De teoretiske konklusioner 

stemmer derfor ikke nødvendigvis helt overens med virkeligheden.  

Først og fremmest er det antaget, at der foreligger perfekt information om alle spillernes 

handlinger og deres mulige payoff. Denne antagelse formodes ikke at kunne overføres helt til 

virkeligheden, da det er umuligt, at alle spillerne kan komme i besiddelse af alle oplysninger. 

Herudover antages det også, at tilgængeligheden af information er den samme for en aktiv og en 

passiv aktionær, men samtidig tillægges en aktiv aktionær en omkostning for at yde aktivt 

ejerskab. En passiv aktionær får imidlertid også del af den gevinst, som aktivt ejerskab medfører 

for værdien i selskabet, hvorfor det kan siges, at den passive aktionær ’free-rider’. Derfor kan 

antagelsen om perfekt information, mislede de reelle forskelle på omkostningerne for en aktiv og 

en passiv aktionær. Ligeledes kræves det, for at spillerne kan handle rationelt, at der foreligger 

perfekt information, hvorfor antagelsen om rationalitet muligvis også må modificeres i 

virkeligheden.  

 

Herudover forudsætter spillene, at enhver bestyrelse, direktion og aktionær i et selskab handler 

på samme måde. Der kan givetvis godt være forskelle i selskaberne, alt afhængig af hvor stort et 

børsnoteret selskab de agerer i, og de interne forhold der eksisterer i selskabet. Dette kan 

eksempelvis komme til udtryk i direktionens indsats, da der være forskelle i udfaldene, alt 

                                                
107 Watson, Joel, 2013, s. 298 
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afhængig af hvor længe direktionen ønsker at blive i selskabet. Herudover antages det, at der kun 

findes en type af aktionær, hvilket også er en forsimpling af virkeligheden, da der både findes 

majoritetsaktionær og minoritetsaktionærer, som må antages at have forskellige incitamenter.  

 

Endvidere kan fastlæggelsen af omkostningen for at yde aktivt ejerskab også diskuteres, idet 

størstedelen af spillenes udfald medfører, at der ikke er tilstrækkeligt incitament til at yde aktivt 

ejerskab. Det kan derfor diskuteres om omkostningen er fastsat for højt.  

Desuden implementerer aktionærrettighedsdirektivet også andre bestemmelser, relaterende til 

aktivt ejerskab, der må antages også at fremme incitamentet til at yde aktivt ejerskab, men som 

der ikke er taget højde for i de pågældende spil.  

 

Endeligt kan de andre fastsatte værdier i spillernes payoff også give anledning til kritik. Alle payoffs 

er fastsat ud fra en vurdering af, hvilke omkostninger og gevinster der pålægges de forskellige 

aktører, i de givne udfald. Det kan imidlertid være svært at vurdere præcis, hvor stor en gevinst 

eller ulempe som aktøren får, hvorfor de fastsatte payoffs kun kan ses som en tilnærmelse af 

virkeligheden. 

Denne kritik af spilteorien og antagelserne der er blevet belyst, vil tages med i betragtning, når 

den endelige anbefaling til implementeringen foretages i det sidste kapitel.  

 

3.8 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse, kan det konkluderes, at en bindende og vejledende afstemning giver 

forskellige incitamenter for aktionæren og direktionen. En bindende afstemning giver 

aktionærerne de største incitamenter til at yde aktivt ejerskab og de største incitamenter for 

direktionen til at yde en høj indsats, som bidrager til en langsigtet værdi i selskabet. En vejledende 

afstemning vil medføre, at aktionæren vil forholde sig passiv, da det ikke kan betale sig at være 

aktiv, dels grundet de omkostninger der er ved at være aktiv, men mest af alt, grundet de høje 

omkostninger der forekommer hvis en aflønningspolitik forkastes. I dette tilfælde kan der aflønnes 

efter en politik, der ikke nødvendigvis er godkendt af generalforsamlingen, indtil en ny 

aflønningspolitik bliver godkendt. Aktionærens trussel om at være aktiv, er dermed ikke til stede 

under en vejledende afstemning, hvilket medfører, at direktionen vil yde en lav indsats og tænke 
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kortsigtet. De økonomiske implikationer af de to former for afstemninger undersøges nærmere i 

næste kapitel, som vil fremkomme med den endelige anbefaling til aktionærrettighedsdirektivets 

implementering i dansk ret.  

KAPITEL 4: ANBEFALING TIL IMPLEMENTERING I DANSK RET 

4.1 Introduktion til Kaldor Hicks 

I ovenstående afsnit blev der udledt to ligevægte ved henholdsvis en bindende og vejledende 

afstemning. Ligevægtene i spillene, kan bruges til at finde den samfundsoptimale situation. 

Efficienskriteriet, Kaldor Hicks, kan anvendes til dette, da dette efficienskriterie bygger på at sigte 

efter den mulighed, der skaber den størst samlede velfærd. Et tiltag skal, efter dette kriterie, 

gennemføres hvis det skaber en større værdi for den ene part, og den anden part bliver 

kompenseret for dets mulige tab, men kan dog også finde anvendelse selvom den anden part ikke 

bliver kompenseret – så længe, at den samlede velfærd maksimeres.108 Kaldor Hicks kriteriet tager 

således ikke stilling til, hvordan nytten allokeres blandt parterne. 

Kriteriet kritiseres på nogle punkter, da det ikke tager hensyn til lighed og fairness blandt parterne. 

Denne kritik har dog ingen relevans i de tilfælde, hvor det er underordnet hvordan ressourcerne 

fordeles, blot at den samlede velfærd maksimeres.109 Dette kan antageligvis også gøre sig 

gældende for afhandlingens synsvinkel, hvis ændringerne ses fra et samfundsperspektiv, hvor 

ønsket er, at børsnoterede selskaber skaber den største langsigtede værdi, som vil tilføre 

samfundet en større værdi i form af øget konkurrenceevne. I nedenstående afsnit, vil det samlede 

payoff for henholdsvis bestyrelsen, direktionen og aktionæren anvendes til at finde den Kaldor 

Hicks optimale situation for hvert spil, og herefter sammenlignes de to ligevægtsstrategier fra de 

to spil. Kapitlet fortsætter herefter med en retspolitisk analyse, som munder ud i en anbefaling af 

hvordan aktionærrettighedsdirektivets art. 9a bedst implementeres i dansk ret.  

 

4.1.1 Kaldor Hicks ved en bindende afstemning 

Det blev fundet, at ligevægtsstrategien i spillet ved den bindende afstemning var AHIHA. Af 

nedenstående tabel 5 ses det, at det også er den strategi der giver det største samlede payoff. Der 

                                                
108 Eide, Erling og Stavang, Endre, 2014, s. 111 
109 Eide, Erling og Stavang, Endre, 2014, s. 111 
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er derfor ingen strategier der giver et maksimalt højere payoff, og der kan derfor ikke foretages 

nogen Kaldor Hicks forbedring, hvilket medfører at ligevægtsstrategien, AHIHA, er Kaldor Hicks 

efficient.  

 

Strategi Payoff 

AH IHA 5 (1,2;1,6;2,2) 
AH IHP 3,5 (1;0,5;2) 
AH ILA -0,6 (0,9;0,2;-1,9) 
AH ILP 1 (1;1;-1) 
AL IHA 2,8 (1;0,1;1,9) 
AL IHP 2,2 (0,9;-0,2;1,5) 
AL ILA -0,5 (0,8;0;-1,3) 
AL ILP 1 (0,9;0,6;-0,5) 

Tabel 4, Samlet payoff 

 

4.1.2 Kaldor Hicks ved en vejledende afstemning 

Det samlede payoff for strategierne under den vejledende afstemning fremgår af tabel 6. Under 

den vejledende afstemning blev det fundet, at ligevægtsstrategien er AHILP, hvilket resulterer i et 

samlet payoff på 2. Denne strategi er imidlertid ikke Kaldor Hicks efficient, da det bemærkes, at 

der er en række strategier som giver et højere payoff. Først og fremmest er strategierne A IHA og 

ALIHP en Kaldor Hicks forbedring, da de giver et payoff på henholdsvis 2,5 og 2,6. De Kaldor Hicks 

efficiente tilstande findes imidlertid ved en høj aflønning og en høj indsats som gør sig gældende i 

strategierne AHIHA og AHIHP, hvilket begge giver det samlede højeste payoff på 4.   

 

Strategi Payoff 

AH IHA 4 (1,6;1,9;0,5) 
AH IHP 4 (1,4;1,8;0,8) 
AH ILA 0,5 (1,4;2,1;-3) 
AH ILP 2 (1,5;2,8;-2,3) 
AL IHA 2,5 (1,4;0,5;0,6) 
AL IHP 2,6 (1,4;0,4;0,9) 
AL ILA 0,5 (1,3;0,9;-1,7) 
AL ILP 1,6 (1,4;1,4;-1,2) 
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Tabel 5, Samlet payoff 

 

4.1.3 Sammenligning 

Ligevægten fra en bindende og vejledende afstemning, kan herefter sammenlignes for at se, 

hvilken afstemning der er Kaldor Hicks efficient. Af tabel 7 fremgår det, at den bindende 

afstemning medfører det højeste payoff på 5, hvorimod en vejledende afstemning kun medfører 

et payoff på 2. Herudover kan det imidlertid ses, at både bestyrelsens og direktionens payoff er 

højere ved en vejledende afstemning. Bestyrelsens payoff stiger fra 1,2 til 1,5 og direktionens 

stigning er betydeligt højere som går fra 1,6 til 2,75. Denne højere stigning i payoff hænger 

sammen med konklusionerne fra det juridiske afsnit, hvor det fandtes at bestyrelsens 

forhandlingsfrihed bliver indskrænket ved en bindende afstemning, som særligt vil påvirke 

direktionen. Aktionærens payoff går fra 2,2 ved en bindende afstemning til -2,25 ved en 

vejledende afstemning og forringer dermed den samlede nytte i så høj en grad, at den bindende 

afstemning bliver den mest samfundsoptimale situation. Ledelsens forbedring i nytte vil dermed 

ikke kunne kompensere for aktionærens tab. Denne store forskel i aktionærens payoff ved de to 

afstemninger, er et udtryk for at aktionæren har et stort nyttetab ved, at der under en vejledende 

afstemning, kan aflønnes efter hvilken som helst politik, hvis den foreslåede politik forkastes. 

Herudover har aktionæren også en større lønomkostning til direktionen, da en fremlagt 

aflønningspolitik under en vejledende afstemning antageligvis vil være højere. Ydermere er det 

også et udtryk for, at direktionen ikke har tilstrækkelige incitamenter til at yde en høj indsats, og 

dermed bidrage til den langsigtede værdi i selskabet.  

 

 Payoff 

Bindende afstemning 5 (1,2;1,6;2,2) 
 

Vejledende afstemning 2 (1,5;2,75;-2,25) 
 

Tabel 6, Oversigt over ligevægte 
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Det kan dermed konkluderes, at den Kaldor Hicks efficiente tilstand opnås ved en bindende 

afstemning og ud fra denne økonomiske vinkel vil en bindende afstemning efter art. 9a, stk. 2 

derfor være mest optimal at implementere i dansk ret.  

Denne analyse leder derfor til en samlet diskussion af afhandlingens samlede resultater for at 

fastlægge, hvilken afstemning der er mest efficient at implementere i dansk ret.  

 

4.2 Diskussion af afhandlingens juridiske og økonomiske resultater 

4.2.1 Indledende bemærkninger 

Den juridiske analyse konkluderede, at den vejledende afstemning gav en række fordele, da den 

forrykker beslutningskompetencen mellem aktionæren og bestyrelsen mindst muligt, som derved 

bevirker, at bestyrelsen bevarer sin forhandlingsfrihed. Herudover er denne afstemning mere 

fleksibel, og kan derved i højere grad sikre, at den danske ledelsesmodel bevares. Dette udfald 

hænger sammen med bestyrelsens og direktionens højere payoff ved en vejledende afstemning i 

den spilteoretiske analyse. Den juridiske analyse behandlede imidlertid ikke aktionærens 

omkostninger ved en vejledende afstemning, som den spilteoretiske analyse konkluderede var 

udslagsgivende for, at en bindende afstemning er mest optimal. 

Som det blev udledt af den juridiske analyse, er lovforslaget, der implementerer 

aktionærrettighedsdirektivet, vedtaget den 4. april 2019, hvor det fastlægges, at afstemningen 

skal være bindende. De forskellige resultater i afhandlingen vil derfor danne grobund for en 

retspolitisk analyse, der gennem en anvendelse af direktivets formål og afhandlingens resultater 

undersøger, om lovforslaget er implementeret korrekt.  

 

4.2.2 Reglernes opfyldelse af direktivets formål 

Et af direktivets væsentligste formål, er at øge aktionærengagementet, og det kan på baggrund af 

den spilteoretiske analyse vurderes, at dette bedst nås ved en bindende afstemning. Dette 

skyldes, at aktionæren har et større incitament til at engagere sig, da de ved, at selskabet skal 

følge generalforsamlingens afgørelse, og omkostningerne ved at yde aktivt ejerskab kan derfor 

svare sig. Aktionærengagementet skyldes, at aktionæren får mulighed for at få indflydelse på 

aflønningspolitikken. Begge afstemninger vil give en indflydelse, men det vurderes, at den 

bindende afstemning giver en større indflydelse til aktionæren fordi, at selskabet er forpligtet til at 
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følge generalforsamlingens tilkendegivelse, og kan i tilfælde af en forkastet aflønningspolitik, kun 

aflønne efter en anden politik, der tidligere er godkendt.  

Som det blev statueret i afsnit 2.6.2, har aktionærrettighedsdirektivets nye regler også til formål at 

søge at løse de problemer, der opstår under et principal agentforhold - altså forholdet mellem 

direktionen og aktionæren. Direktionen og aktionæren kan have modsatrettede interesser, da 

direktionen eksempelvis kun tænker kortsigtet for at fremme egne interesser, hvorimod 

aktionæren ønsker den langsigtede værdi i selskabet for at sikre udlodning. Herudover er et 

væsentligt problem i forhold til principalagentteorien, at principalen (aktionæren) ikke kan 

overvåge, om agenten (direktionen) yder den rette indsats fordi der foreligger asymmetrisk 

information. Disse elementer af principalagentteorien er søgt løst ved, at aktionæren kan sikre, at 

der er en forbindelse mellem præstation og aflønning samt at aktionæren tilegner sig muligheden 

for at overvåge og føre kontrol med, at direktionen yder en indsats, der stemmer overens med 

den godkendte aflønningspolitik. Den øgede gennemsigtighed i fremlæggelsen af 

aflønningspolitikken sikrer således, at den asymmetriske information bliver formindsket. Disse 

midler fremgår af art. 9a. Herudover udgør kravet til aflønningsrapporten i art. 9b, et brugbart 

middel til at føre kontrol med ledelsen, da aktionæren på denne måde kan sikre, at den 

aflønningspolitik, der er blevet stemt om, rent faktisk er blevet efterlevet. Kontrolelementet vil 

formegentlig være det samme under en bindende og vejledende afstemning, da art. 9b gælder 

uanset, hvilken afstemning der er tale om.  

 

De modsatrettede interesser, som aktionæren og direktion antages at have, er dog særlig relevant 

i denne vurdering, da der kan forekomme en forskel på den bindende og vejledende afstemning. 

Ud fra den spilteoretiske analyse blev det udledt, at direktionen ikke har incitamentet til at yde en 

høj indsats, og dermed tænke langsigtet under en vejledende afstemning, da truslen fra 

aktionæren om at yde aktivt ejerskab ikke er tilstrækkelig. Herudover eksisterer der også en 

betydelig forskel i konsekvenserne ved en forkastelse af en politik under de to afstemningsformer. 

Hvis aflønningspolitikken forkastes under en vejledende afstemning, kan der aflønnes efter hvilken 

som helst politik der har været genstand for en afstemning. Grundet det faktum, at der ikke er 

nogen begrænsning for hvor mange gange en afstemning kan blive forkastet, kan selskabet ende i 

en situation, hvor der i en lang periode ville kunne aflønnes efter en politik som ikke er blevet 
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godkendt af aktionærerne. Dette ville kunne bidrage negativt til aktionærens engagement i 

selskabet og dermed også bidrage negativt til den langsigtede værdi i selskabet. Det må derfor 

vurderes, at en vejledende afstemning i mindre grad vil bidrage til løsningen på parternes 

modsatrettede interesser, da ledelsen ikke er forpligtet til at rette sig efter generalforsamlingens 

afstemning, og da de negative konsekvenser for aktionæren ved en forkastet aflønningspolitik er 

betydeligt større ved denne afstemning.  

 

Et andet grundlæggende formål med direktivet, er at aflønningspolitikken skal bidrage til 

selskabets forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed og derfor ikke kun bør 

knyttes til kortsigtede mål. Her blev det i den spilteoretiske analyse fundet, at den bindende 

afstemning bidrager til at direktionen vil yde en høj indsats, som indikerer, at direktionen vil have 

et langsigtet perspektiv. Under den vejledende afstemning, blev det udledt, at der ikke var 

tilstrækkelige incitamenter for direktionen til at yde en høj indsats, da sandsynligheden for, at en 

aktionær vil yde aktivt ejerskab og dermed forkaste en aflønningspolitik er mindre end under en 

bindende afstemning. Derfor må en bindende afstemning vurderes at tilsigte de langsigtede 

interesser bedre end en vejledende afstemning.  

 

Herudover er et af direktivets væsentlige formål at sikre, at der er en tilstrækkelig forbindelse 

mellem ledelsens præstation og løn, som skal føre til en øget gennemsigtighed. Det kan her 

diskuteres, om dette mål sikres i tilstrækkelig grad ved en vejledende afstemning, da et studie fra 

Sverige har vist, at en bindende afstemning har en stærkere effekt end en vejledende 

afstemning.110 Herudover har en række andre medlemslande givet udtryk for, at de ville 

foretrække en bindende afstemning, da en vejledende afstemning allerede er gældende i flere 

lande, hvor den ikke har vist sig tilstrækkelig til at sikre en forbindelse mellem løn og 

præstation.111  

 

Det er både offentliggørelsen af de enkelte ledelsesmedlemmers aflønning og de øgede krav til 

rapportering, der gør det muligt at udlede hvordan aflønningen hænger sammen med ledelsens 
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111 SWD(2014) 127, s. 29 



 75 

resultater, og som skaber den gennemsigtighed, der tilstræbes med direktivet. Den øgede 

gennemsigtighed skal derved gøre det nemmere for aktionærerne at sikre, at den godkendte 

aflønningspolitik bliver efterlevet, men vil også gøre det muligt for direktører at sammenligne 

aflønningsniveauet med andre lande i EU. Endvidere kan det gøre det lettere for selskaber at 

tiltrække udenlandske ledere, da der sikres gennemsigtighed i alle medlemsstater i EU med 

harmoniserede regler.112 Denne gennemsigtighed vurderes at blive indfriet, uagtet om 

afstemningen er bindende eller vejledende. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt den øgede 

gennemsigtighed vil betyde højere eller lavere aflønninger. Et hovedargument for, at øget 

transparens vil holde aflønningen nede, er, at den øgede gennemsigtighed vil disciplinere 

bestyrelser og ledelser, da for høje aflønninger vil blive opdaget og kritiseret. Hovedargumentet 

for, at øget gennemsigtighed vil bevirke højere lønninger, er det faktum, at ledelser selektivt vil 

kunne henvise til aflønninger, som de mener, vil være relevante i fastlæggelsen af deres egen 

lønning.113 Selskaber kan blive nødsaget til at være konkurrencedygtige og dermed sætte 

aflønningen lidt højere for at holde fast på de mest kompetente direktører. Denne tendens kan 

også ses i England, som allerede er lovreguleret af lignende regler, hvilket blev beskrevet i afsnit 

2.2.2.3.114 I England steg lønningerne efter indførelsen af de nye regler, og ligger stadig på et vist 

niveau over Danmark. Den øgede gennemsigtighed, vil derfor gøre det lettere for selskaber at 

kommunikere over for omverdenen, men kan altså også presse lønningerne op, hvis der opstår 

konkurrence om at få den mest kompetente ledelse.    

 

I forlængelse heraf, må denne udledning af en mulig stigning i lønniveauet, også afhænge af om 

afstemningen er bindende eller vejledende. Som det blev fremført i den spilteoretiske analyse, vil 

en bindende afstemning medføre, at lønningen forhandles til et lavere niveau end en vejledende 

afstemning, da ledelsen er mere afhængig af, at aflønningspolitikken bliver godkendt og fordi at 

bestyrelsens forhandlingsfrihed er indskrænket, hvorfor udspillet til lønnen vil være lavere. 

Herudover lagde Erhvervsministeriet i fremsættelsen af lovforslaget vægt på, at Danmark ikke skal 

svækkes i den internationale konkurrenceevne, og at kravene skal svare til andre medlemslandes 

krav, hvorfor bestræbelsen har været en minimumsimplementering. Det kan skabe negative 

                                                
112 Aktionærrettighedsdirektivet – konsekvenser for ledelsesaflønningen i danske børsnoterede selskaber, 2017 
113 Ledelsesaflønning – hvad siger bestyrelserne og direktørerne egentlig selv?, 2018 
114 Aktionærrettighedsdirektivet – konsekvenser for ledelsesaflønningen i danske børsnoterede selskaber, 2017 
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konsekvenser for Danmarks internationale konkurrenceevne hvis flere medlemsstater vælger at 

implementere direktivet som en vejledende afstemning i modsætning til Danmark, som har valgt 

en bindende afstemning. Det kan i værste fald medføre, at de danske selskaber ikke kan tiltrække 

kompetent udenlandsk ledelse, da de i stedet vil sigte efter medlemslande som kan tilbyde en 

mere favorabel løn. Dette faktum, kan ses som en negativ implikation for at vælge en bindende 

afstemning, idet det er muligt, at denne afstemning bevirker, at det er vanskeligere at fastholde og 

tiltrække de mest kompetente ledere. I relation til dette, er andre medlemslandes implementering 

blevet undersøgt, hvor det kan udledes, at Holland har indført en bindende afstemning, og at 

Sverige og England allerede har en bindende afstemning 115, hvorimod Tyskland og Finland har 

valgt at benytte optionen i art. 9a, stk. 3.116 De nærmere konsekvenser af medlemsstaternes 

forskellige implementeringsmåder for den internationale konkurrenceevne, vurderes imidlertid 

først at kunne udledes om nogle år. 

 

Den juridiske analyse konkluderede, at beslutningskompetencen forrykkes mere under en 

bindende afstemning, da aktionæren tillægges mere indflydelse, da generalforsamlingens 

afgørelse får bindende virkning. Herudover viser de forskellige konsekvenser ved en forkastet 

aflønningspolitik også de tydelige forskelle i aktionærens indflydelse, hvor en forkastelse af en 

aflønningspolitik under den bindende afstemning medfører, at der skal aflønnes efter en tidligere 

godkendt politik, hvorimod der under en vejledende afstemning, kan aflønnes efter hvilken som 

helst politik, der har været til genstand for en afstemning. Det vurderes imidlertid, at kravene til 

aflønningspolitikken er gjort fleksible, idet de nærmere kriterier i aflønningspolitikken i henhold til 

KSL § 139a, kan udformes som en ramme. Dette muliggør derfor, at bestyrelsen bevarer sin 

forhandlingsfrihed, og at den traditionelle ledelsesmodel kan bevares. Denne mulighed fremgår 

dog kun af bemærkningerne til lovforslaget, og der kan argumenteres for, at denne mulighed for 

fleksibilitet, i stedet skulle have fremtrådt tydeligt af bestemmelsen. Herudover blev det fastlagt, 

at der gives mulighed for at fravige aflønningspolitikken i henhold til KSL § 139, stk. 5 under visse 

forudsætninger. Det fremgår af bestemmelsen, at en sådan fravigelse kan ske, hvis de tilgodeser 

                                                
115 https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/netherlands/dutch-government-tabled-law-to-implement-
amended-shareholders-directive og SWD(2014) 127, s. 29 
116https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_ARUG_II.pdf;jsessionid=ED965852C
2E9028FB27D1F5564DE42B8.2_cid289?__blob=publicationFile&v=1 og 
https://www.dittmar.fi/insight/implementation-of-eus-second-shareholder-rights-directive-in-finland/  
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selskabets langsigtede interesser, eller hvis det er nødvendigt for at sikre selskabets fortsatte 

overlevelse. Det vurderes, at der er tale om et bredt skøn, hvilket dermed også giver en vis 

fleksibilitet for bestyrelsen og muligheden for at stræbe efter en kompetent direktør til en højere 

lønning, hvis selskabet er i krise.  

 

4.2.3 Er reglerne tilstrækkelige? 

Herudover er det også væsentligt at diskutere om den minimumsharmonisering om der er valgt, 

med undtagelse af afstemningsformen, er tilstrækkelig for at komme målsætningerne til livs. Som 

det blev nævnt i afsnit 2.7.2, er England gået endnu videre og stiller flere krav til børsnoterede 

selskaber.  

Regeringen udtrykker dog bekymring ved at gå videre end minimumsharmoniseringen, fordi der er 

en risiko for, at det kan svække Danmarks konkurrenceevne. I forvejen er der store administrative 

byrder ved at pålægge reglerne, hvorfor det vil være meget omkostningsfuldt at pålægge flere 

byrder til selskaberne. Herudover fremgår det af principalagentteorien, at der aldrig kan laves en 

fuldstændig kontrakt, der kan formindske asymmetrisk information mellem principalen og 

agenten, da der altid vil forekomme transaktionsomkostninger ved eksempelvis at overvåge 

ledelsen. Derfor findes det ikke proportionelt at stille flere krav til børsnoterede selskaber, ligesom 

det samtidig konstateres, at den bindende afstemning i høj grad vil søge at løse de problemer der 

er med de eksisterende regler.  

 

4.2.4 Selskabernes efterlevelse samt mulig revidering af ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ 

Af Komiteen for god selskabsledelses årsberetning, fremgår det, at 89,9 pct. af selskaberne følger 

anbefalingerne for god selskabsledelse helt eller delvist.117 Der fremgår ikke statistik for den 

specifikke efterlevelse af vederlagsreglerne i anbefalingerne, men det må sluttes, at en betydelig 

procentdel følger disse regler, hvorfor ændringen i praksis er af mindre betydning. Dette kan 

imidlertid også være en årsag til, at den bindende afstemning er valgt, fordi en udnyttelse af 

optionen i art. 9a, stk. 3, ville stille lempeligere krav, hvad angår afstemningsformen, i forhold til 

den praksis, som de fleste børsnoterede selskaber i forvejen følger. Dette sluttes, ud fra den 

forudsætning, at afstemningen i anbefalingerne er fastlagt som bindende.  

                                                
117 Komiteen for god selskabsledelse, Årsberetning, 2018-2018 
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I forlængelse heraf, vil implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet formegentlig medføre 

en revidering af de nuværende ’Anbefalinger for god selskabsledelse’. Som det blev udledt af 

afsnit 2.6.7, adresserer den nyeste opdatering af anbefalingerne i vidt omfang en række af 

reglerne fra aktionærrettighedsdirektivet.  

For så vidt angår anbefalingerne om vederlagspolitikken, bliver alle punkterne i 4.1 om 

’vederlagspolitikkens form og indhold’, dækket i de nye bestemmelser, KSL §§ 139 og 139a. 

Reglerne om vederlagsrapporten blev indført i anbefalingerne fra 2017 for at imødekomme 

implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet, men er ikke beskrevet nært så detaljeret som 

den nye § 139b.  

Anbefalingernes indhold svarer dog i betydeligt omfang til de nye bestemmelser, og det kunne 

derved forestilles, at reglerne skal udgå af anbefalingerne, da det vil være misvisende, at det 

fremgår som anbefalinger, når det er blevet et lovkrav. Endeligt er det ligeledes, ’Komiteén for god 

selskabsledelses’ praksis, at anbefalinger der fremgår af lovgivning, udelades af anbefalingerne, 

for at de bliver så forenklede som muligt. Det vil derfor være unødvendigt, at anbefalingerne 

gentager lovkrav. Det mest sandsynlige er derfor formegentlig, at pkt. 4 om ledelsens vederlag vil 

udgå af anbefalingerne.  

 

4.2.5 Sammenfattende om afhandlingens resultater 

På baggrund af ovenstående afsnit, vurderes det, at den optimale implementering i dansk ret, er 

at fastlægge afstemningen som bindende, og dermed ikke at gøre brug af optionen i art. 9a, stk. 3. 

Det vurderes, at efficiensgevinsten ved en bindende afstemning opvejer de negative implikationer 

omkring indskrænkningen i bestyrelsens kompetence samt deres ringere forhandlingsfrihed og 

mulighed for at skaffe kompetente direktører. Herudover vurderes det, at en bindende afstemning 

i højere grad tilsiger direktivets formål om at fremme aktionærengagementet og bidrage til 

selskabets langsigtede værdi. Til trods for at den bindende afstemning vil påvirke den nuværende 

ledelsesmodel mere end en vejledende afstemning, gives der alligevel mulighed for selskaberne til 

en vis fleksibilitet, som kommer til udtryk i det faktum, at aflønningspolitikken kan udformes som 

en ramme samtidig med, at der gives mulighed for en fravigelse af den pågældende politik.  

Her skal det bemærkes, at visse konklusioner er draget ud fra udledningerne i den spilteoretiske 

analyse, hvorfor de kritiske punkter omkring spilteori, som fremført i afsnit 3.7, skal med i 
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betragtningen. Det vurderes imidlertid ikke, at de kritiske aspekter ved spilteorien eller de gjorte 

antagelser, ændrer betydeligt på de samlede fordele ved at implementere afstemningen som 

bindende.  

KAPITEL 5: KONKLUSION 

Nærværende afhandling har undersøgt hvorledes aflønningsbestemmelsen i art. 9a, i 

aktionærrettighedsdirektiv, direktiv 2017/828/EU skal implementeres i dansk ret, idet direktivet 

giver en mulighed for medlemsstater til at gøre brug af optionen i art. 9a, stk. 3, som fastlægger, 

at afstemningen på generalforsamlingen kan gøres til genstand for en vejledende afstemning.  

 

Først og fremmest kan det konkluderes, at udgangspunktet i gældende ret, at det er bestyrelsen, 

der har kompetencen til at fastsætte direktionens aflønning, men at generalforsamlingen skal 

godkende direktionens incitamentsaflønning efter KSL § 139. Der følger imidlertid yderligere en 

praksis i ’Anbefalinger for god selskabsledelse’, som selskaberne enten er forpligtet til at følge, 

eller i stedet forklare hvordan de har indrettet sig. I anbefalingerne fremgår det, at selskaberne 

bør udarbejde en aflønningspolitik der skal godkendes på generalforsamlingen, hvilket således 

indebærer en afstemning om både den faste og variable aflønning. Art. 9a, i direktivet stemmer 

overens med anbefalingerne, men indeholder imidlertid en option til at indføre afstemningen som 

vejledende.  

I forlængelse af dette, blev ændringerne ved de to former for afstemninger analyseret nærmere. 

En bindende afstemning efter art. 9a, stk. 2, vil indskrænke bestyrelsens kompetence, hvad angår 

fastsættelsen af direktionens løn, da bestyrelsen er afhængig af generalforsamlingens 

godkendelse, både for den faste og variable aflønning. Dette vil medføre, et opbrud med den 

traditionelle danske ledelsesmodel. En vejledende afstemning efter art. 9a, stk. 3, vil bibeholde en 

stor del af bestyrelsens kompetence, da afstemningen ikke tillægges bindende virkning, og fordi 

der stadig kan aflønnes efter en politik der ikke er godkendt, hvis den fremlagte aflønningspolitik 

forkastes. Det kan herved konkluderes, at en bindende afstemning vil forrykke 

beslutningskompetencen, for så vidt angår direktionslønningen, i højere grad end en vejledende 

afstemning, da generalforsamlingen tillægges større indflydelse ved denne afstemning. Det gælder 

imidlertid for begge afstemninger, at det stadig kun er bestyrelsen, der er enekompetent til at 

fremlægge aflønningspolitikken, hvorfor aktionærens ret er begrænset til at kunne give sin mening 
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til kende i forhold til den fremlagte politik. Herudover ændres kompetencen ikke hvad angår 

bestyrelsens aflønning, idet generalforsamlingen, både før og efter implementeringen af de nye 

regler, er enekompetent på dette område.  

I forlængelse heraf, blev det konstateret, at art. 9a, implementeres i selskabsloven, hvor det 

fremgår af en nyaffattet KSL § 139, at afstemningen på generalforsamlingen skal være bindende. 

De nye regler i artikel 9a og 9b, stemmer i høj grad overens med indholdet i ’anbefalinger for god 

selskabsledelse’, hvorfor den betydelige ændring er, at reglerne går fra at være soft law til at være 

bindende regulering.     

 

Ud fra den spilteoretiske analyse, kan det konkluderes, at aktionæren vil have større incitament til 

at yde aktivt ejerskab under en bindende afstemning, ligesom det også vil fremme direktionens 

incitamenter til at yde en høj indsats i selskabet og derved fremme den langsigtede værdi i 

selskabet. I modsætning til dette, blev det udledt, at en vejledende afstemning ikke vil give de 

nødvendige incitamenter for begge aktører til at yde den rette indsats der kan fremme selskabets 

langsigtede værdi.  

De to afstemninger blev yderligere vurderet ud fra en Kaldor Hicks betragtning, hvor det 

konkluderes, at den samlede største værdi gjorde sig gældende ved en bindende afstemning. 

Dette blev konkluderet til trods for, at både bestyrelsens og direktionens nytte var større under en 

vejledende afstemning, men da aktionærens payoff ved denne afstemning blev minimeret i 

betydeligt omfang, blev den bindende afstemning, den afstemningsform der gav den samlede 

højeste værdi.  

 

Endeligt blev det vurderet hvilken form for afstemning, der tilsigter direktivets forskellige formål 

bedst. Her blev det fundet, at en vejledende afstemning kan bevirke, at der opstår større 

modsatrettede interesser mellem generalforsamlingen og direktionen. Herudover tilsigter en 

bindende afstemning i højere grad aktionærengagementet samt selskabets langsigtede værdi. 

Selvom bestyrelsens forhandlingsfrihed bliver indskrænket under en bindende afstemning, 

konkluderes det, at der samtidig er indsat bestemmelser, der gør det muligt at bevare den danske 

ledelsesmodel. Dels grundet det faktum, at vederlagspolitikken i henhold til KSL § 139a, giver 

selskaberne en mulighed for at udarbejde vederlagspolitikken som en ramme, således, at der kun 
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skal beskrives de vederlagskomponenter, som er relevante i forhold til det enkelte selskab. 

Herudover er optionen i art. 9a, stk. 4, implementeret i KSL § 139, stk. 5, som gør det muligt for 

selskaber at fravige aflønningspolitikken på visse forudsætninger. Disse betingelser opvejer derfor 

for indskrænkningen i bestyrelsens forhandlingsfrihed. Samlet set må det derfor konkluderes, at 

en bindende afstemning er mest efficient og tilsigter direktivets formål i højere grad end en 

vejledende afstemning.  

 

Lovforslaget blev endeligt vedtaget den 4. april 2019, og afhandlingens resultater støtter dermed, 

at der ikke er valgt at gøre brug af optionen i direktiv 2017/828/EU i art. 9a, stk. 3, men at der 

derimod er valgt en direktivnær implementering af art. 9a, stk. 2, som fastlægger, at afstemningen 

om aflønningspolitikken på generalforsamlingen skal være bindende.  
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