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Executive summary 

The main goal of this master thesis is to examine when owners of unlisted Danish limited liability 

companies can use corporate governance to create value. The meaning of value is therefore discussed 

shortly to define which factors affect the perception of value to a company owner. Examples of 

different company structures are set out to clarify, how the owner may have other roles in the company 

and how this will affect the owner’s value. The thesis continues by reviewing the concept of corporate 

governance, which has been known for many years, and can be traced back to the early 20th century. 

Denmark has around 113.000 registered limited liability companies, whereof only 153 are publicly 

listed. This makes it interesting to examine, if recommendations for corporate governance would be of 

relevance for these unlisted companies as well.  

The legal analysis of specific provisions in the Danish Companies Act and also the Danish soft law 

initiative aimed at listed companies concludes that tasks and responsibilities depend on what role the 

owner has in the company and so will the owners appraisal of value and that soft law can be used in 

conjunction with the existing Danish company law as a guideline for best practice. The economic 

examination of the foundations of the economic theory of principal and agents, agency theory, and the 

principal-agent problems that exist in Danish perspective determines how the roles of the company 

owner will result in different agency costs and also benefits and risks and how the highly concentrated 

ownership structure is influencing the use of corporate governance in Danish unlisted companies.   

The integrated analysis of firstly the Danish business demography and capital market and secondly 

three existing soft law initiatives for unlisted companies illustrates how the importance of the company 

owner and capital marked characteristics influences the value added to the company and how, based 

on this knowledge, input from existing initiatives can be used to create value for owners of unlisted 

Danish companies is found. The thesis concludes that owners can use corporate governance to create 

value when it may affect their ability to secure continuity of the company and obtain financing for 

growth. 
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Kapitel 1:  Indledning 

Corporate governance som begreb har eksisteret i mange år, og kan spores helt tilbage til starten af det 

20. århundrede, hvor det moderne selskabs ejerform med separation af ejerskab og kontrol ifølge 

Wells (2010) for alvor blev populær. Selskabers ejerform har op gennem historien udviklet sig fra at 

være personligt ejede selskaber, hvor ejerens omdømme havde stor betydning for, om selskabet fik 

succes, til mere upersonlige investeringer.1 De første aktieselskaber med et større antal aktionærer blev 

skabt i England og Holland i 1600 henholdsvis 1602,2 men det var først ca. 200 år senere, under 

industrialiseringen i 1800 tallet, at selskabsformerne udviklede sig i retning af, hvad vi kender i dag. I 

Danmark var Ostindisk Kompagni fra 1616 det første aktieselskab.3 De historiske ændringer i 

selskabers ejerform er desuden blevet hjulpet på vej fra lovgivers side med indførslen af doktrinen om 

begrænset ansvar, som giver en selskabsejer mulighed for at begrænse sit personlige økonomiske 

ansvar til den indskudte selskabskapital. Udviklingen hvormed separation mellem selskabets ejer og 

dets ledelse er oftere forekommende, har betydet at kontrollen i selskabet, som historisk set har ligget 

hos ejeren, nu i højere grad er placeret hos selskabets ledelse.4 

I relation hertil, identificerede Smith allerede i 1776 i ’The Wealth of Nations’5 visse problematikker i 

selskabskontekst, som ifølge ham udsprang af divergerende interesser og mål mellem selskabsejer og -

ledelse, når ejer og leder ikke længere var den samme person.6 I økonomisk teori er disse 

problematikker kaldet principal-agent-problemer,7 og der er i nyere tid fremkommet forskellige 

corporate governance tiltag, som har til formål at dæmme op herfor. Der er således i de seneste 20-25 

år blevet udviklet soft law tiltag om corporate governance, som dog primært har været målrettet 

børsnoterede selskaber. Problemer, der kan opstå, som følge af separation mellem ejer og ledelse, er 

dog ikke forbeholdt børsnoterede selskaber, men kan også forekomme i unoterede kapitalselskaber, 

hvor det også i henhold til lovgivningen er muligt at foretage den nævnte opdeling mellem selskabsejer 

og -ledelse. Interessen for corporate governance er steget betydeligt indenfor de seneste årtier, og da 

de børsnoterede selskaber i Danmark allerede er blevet pålagt soft law herfor, tager nærværende 

afhandling herefter udgangspunkt i de unoterede danske kapitalselskaber, som omfatter både anparts- 

og aktieselskaber. 

                                                           
1 Harris, 2013, s. 638 
2 English East India Company og Dutch East India Company 
3 Werlauff: ”Aktieselskab” i Den Store Danske.  
4 Kostyuk et. al., 2007, s. 2f. 
5 Smith, 1776, s. 699 
6 Wells, 2010, s. 1251 
7 Thomsen og Conyon, 2012, s. 16 
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1.1  Problemfelt 

Efter finanskrisen, som jo tog sin begyndelse i 2008, har det erhvervsmæssige verdensbillede ændret 

sig, og selskabers vækst er, af regeringen i deres Vækstpakke 2014, blevet fremhævet som vejen ud af 

krisen for Danmark.8 Ved udgangen af 2013 var det samlede antal af registrerede kapitalselskaber i 

Danmark ca. 113.000, hvoraf anpartsselskaber og aktieselskaber udgjorde henholdsvis ca. 83.000 og 

30.000 heraf.9 Til sammenligning har 153 aktieselskaber på nuværende tidspunkt aktier optaget til 

handel på den københavnske fondsbørs.10 Unoterede kapitalselskaber tegner sig altså for langt 

størstedelen af de registrerede kapitalselskaber, og er i lige så høj grad betydningsfulde for den danske 

samfundsøkonomi som børsnoterede selskaber. Det vil derfor være interessant at undersøge, om et 

soft law tiltag om corporate governance vil være relevant for danske unoterede kapitalselskaber.  

1.1.1  Problemformulering 

Afhandlingens formål er, henset til det betydelige antal unoterede kapitalselskaber, den ændrede 

økonomiske virkelighed samt den generelle samfundsudvikling, at undersøge følgende spørgsmål: 

Hvornår kan ejere af unoterede danske kapitalselskaber anvende corporate 

governance til at skabe værdi? 

Værdi kan for en kapitalejer opstå som følge af, at gevinsten ved at eje en kapitalandel, af ejeren 

vurderes at være højere end omkostningen derved. Ifølge Koch i Den Store Danske, er værdi en 

”angivelse af, hvordan noget vurderes kvalitativt eller kvantitativt, og samtidig en betegnelse for det, 

der bør fastholdes eller virkeliggøres”.11 Økonomisk værdi refererer som oftest til en værdi, som kan 

opgøres til et beløb i kroner og ører, og er således en målbar størrelse, hvilket ikke nødvendigvis er 

tilfældet med værdi som overordnet begreb. Med gevinst menes de økonomiske såvel som ikke-

økonomiske fordele, som selskabsejer opnår ved sit ejerskab, medens omkostningerne på samme sæt 

henfører til ulemper af både økonomisk og ikke-økonomisk art. Værdien for en selskabsejer påvirkes 

desuden af andre faktorer, som gør sig gældende på forskellig vis afhængig af ejerens position i 

selskabet. Denne position er tæt forbundet med, hvilken struktur det unoterede kapitalselskabs 

organisation er opbygget efter, samt på hvilket stadie i sin udvikling selskabet er. På baggrund heraf, 

vil problemformuleringen blive besvaret ud fra følgende delemner: 

 

                                                           
8 Regeringen, 2014, s. 5 
9 Danmarks Statistik: GF5: Generel firmastatistik efter branche (DB07, 10-grp) 
10 Nasdaq Copenhagen, jf. liste over noterede selskaber på Nasdaq Copenhagen.  
11 Koch: ”Værdi” i Den Store Danske 
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 Hvilken indflydelse kan selskabsretlige bestemmelser for unoterede danske kapitalselskaber 

have på en selskabsejers position, og hvorledes vil soft law kunne indgå i juridisk kontekst 

hermed? 

 Hvilken betydning kan en selskabsejers position have i relation til principal-agent-teorien, og 

hvilke principal-agent-problemer vil kunne findes i de danske unoterede kapitalselskaber?  

 Hvilken værdi kan tilføres ejere af unoterede danske kapitalselskaber, og hvilke emner fra 

allerede eksisterende soft law tiltag indenfor corporate governance området vil kunne bidrage 

hertil? 

1.1.2  Formål og synsvinkel  

Hensigten med nærværende afhandling er at gennemføre en analyse af gældende ret for corporate 

governance i unoterede danske kapitalselskaber, samt den bagvedliggende økonomiske teori, for 

derigennem at kunne illustrere, hvorledes soft law kan vil kunne anvendes af selskabsejer til at skab 

værdi. Der vil i afhandlingen blive inddraget eksempler på fiktive selskabsorganiseringer, som 

afspejler forskellige ejerskabsformer i danske unoterede kapitalselskaber. Disse eksemplificeringer vil 

blive gennemgået herunder, og vil efterfølgende fungere som referencepunkter i de enkelte analyser. 

1.1.3  Synsvinkel 

Thomsen og Conyon har i deres bog ’Corporate 

Governance, Mechanisms and Systems’ fra 2012 

beskrevet, hvordan corporate governance kan defineres 

forskelligt efter fokusområde.12 Figur 1 er lavet på 

baggrund af denne opdeling efter fokusområder, 

hvorved også afhandlingens emne kan afgrænses 

nærmere. Afhandlingen vil således fremkomme med en 

besvarelse på den stillede problemformulering på 

selskabsniveau ved at analysere corporate governance 

primært gennem kapitalejernes samt ledelsens rolle i 

selskabet, og den selskabsretlige indflydelse.  

 

Betydningen af kapitalejer og selskabsejer er i 

afhandlingen den samme og begreberne bruges i flæng.  

                                                           
12 Thomsen og Conyon, 2012, s. 4 

Figur 1: Forskellige fokusområder for 

corporate governance 
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Delvist personsammenfald Identisk  ejer og ledelse  

Ejer Ledelse 

Ejer 

Bestyrelse 

Direktion 

Ejer/leder 

Fuldstændig separation 

1.1.4  Eksemplificeringer 

Herunder er vist tre eksempler, som på sin vis både kan visualisere nogle meget overordnede typer af 

ejerskab i forskellige selskaber, samtidig med at de kan repræsentere forskellige udviklingsfaser for det 

samme selskab. 

 

 

 

 

Med udgangspunkt i, at ovennævnte eksempler viser tre forskellige selskaber med hver sin individuelle 

ejerform eller forskellige stadier i det samme selskab, er det åbenbart, at ejerskabet i disse selskaber 

eller stadier kan vurderes forskelligt. Værdien, som jo angiver, hvordan ejerskabet i selskaberne eller 

stadierne vurderes, kan derfor beskrives på flere måder, afhængig af selskabets ejerskabstype og 

udviklingsstadie. Adskillige selskaber, der etableres af en iværksætter som små enmandsejede 

kapitalselskaber, forbliver på dette stadie, hvilket er helt i overensstemmelse med 

selskabsetableringens hensigt. Selskabsejer vil her også varetage ledelsesrollen som direktør i disse 

selskaber, som derfor er repræsenteret af selskabstypen med identisk ejer og ledelse. Nogle af disse 

selskaber vækster og udvikler sig videre til næste fase, hvor der ofte vil ske en eller flere at følgende 

ting; i) en iværksætteren ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse, ii) iværksætteren 

indsætter en bestyrelse til at varetage det overordnede ansvar, eller iii) der indskydes yderligere kapital 

fra nye ejere til selskabet. Andre selskaber igen er startet ud i denne udviklingsfase,13 som er 

kendetegnet ved, at selskabsorganisationen bliver større og indbefatter flere personer. De typer af 

selskaber, hvor selskabsejer fortsat er en del ledelsen kan illustreres af type eksemplet med delvist 

personsammenfald. Efterhånden som selskabet fortsætter sin udvikling, pålægges det flere krav, og 

den simple organisation bliver mere kompleks. Det kan derfor være nyttigt for selskabsejer at hyre en 

bestyrelse til at varetage opgaven med at kontrollere selskabets ledelse, og lade begge ledelsesorganer 

bestå af professionelle eksterne personer, hvilket kan føre til en selskabstype, som i eksemplet med 

fuldstændig separation. 

                                                           
13 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2004, s. 8 
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1.2  Afgrænsning 

Da afhandlingen specifikt omhandler corporate governance i unoterede danske kapitalselskaber, vil 

der i juridisk sammenhæng ikke blive inddraget selskabsretlig lovgivning, som vedrører andre 

selskabsformer. Den danske selskabsret påvirkes i stigende grad af EU-retten med direktiver om 

eksempelvis krav til aktieselskabskapital, fusion og spaltning samt harmonisering af regnskabsregler.14 

Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning, og EU-retten vil derfor ikke blive behandlet 

særskilt.  

I økonomisk henseende er afhandlingens primære fokus på de generelle elementer i principal-agent-

teorien og dennes betydninger for corporate governance, hvorfor der i afhandlingen ikke skelnes 

mellem forskellige retninger indenfor teorien. Afhandlingen beskæftiger sig med corporate governance 

på et generelt og overordnet plan, og det kontraktuelle element i principal-agent-teorien omkring 

udarbejdelse af optimale kontrakter behandles derfor ikke nærmere. Det inddrages heller ikke 

aspekter som etik og Corporate Social Responsibility (benævnt ’CSR’), hvilke i andre sammenhænge 

kan være relevante i forhold til corporate governance.  

1.3  Metode- og teorivalg 

I dette afsnit redegøres for de valgte økonomiske og juridiske teorier, samt den anvendte metode.  

1.3.1  Juridisk analyse 

Til besvarelse af spørgsmålet om, hvilken indflydelse de selskabsretlige bestemmelser for unoterede 

danske kapitalselskaber kan have på en selskabsejers position, benyttes den retsdogmatiske metode. 

Metoden anvendes til at identificere og fortolke de relevante retskilder samt beskrive og analysere 

gældende ret.15 Afhandlingen omhandler corporate governance i unoterede danske kapitalselskaber, 

som indtil videre kun er reguleret gennem lovgivningen. Afhandlingen tager derfor sit udgangspunkt i 

reguleringen af unoterede kapitalselskaber, som omfatter bestemmelser fortrinsvis i Selskabsloven,16 

men også enkelte fra Konkursloven17, Straffeloven18 og Årsregnskabsloven.19 Retspraksis er i forhold til 

projektets problemstilling sparsom, og der inddrages derfor kun i begrænset omfang domme. For en 

samlet oversigt heraf, henvises til domsoversigten nederst på litteratur- og kildefortegnelsen.   

                                                           
14 Hansen og Krenchel(a), 2014, s. 274ff. 
15 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 31 
16 Jf. Lovbekendtgørelse om bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lov nr. 470 af 12. juni 
2009. 
17 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 om bekendtgørelse af konkursloven, jf. lov nr. 298 af 8. juni 1997, med senere 
ændringer lov nr. 84 af 28. januar 2014, lov nr. 737 af 25. juni 2014 og lov nr. 573 af 4. maj 2015. 
18 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015 om bekendtgørelse af straffeloven, jf. lov nr. 126 af 15. april 1930, med senere 
ændringer ved lov nr. 1880 af 29. december 2015. 
19 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2012 om bekendtgørelse af årsregnskabsloven, jf. lov 448 af 7. juni 2001 
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I forhold til spørgsmålet om, hvorledes soft law vil kunne indgå i juridisk kontekst, er det væsentligt at 

fastslå, at soft law defineres som ikke-bindende regulering,20 og således ikke er gældende ret. Til brug 

for analysen inddrages det eksisterende danske soft law tiltag ’Anbefalinger for god selskabsledelse’, 

som er målrettet danske børsnoterede selskaber samt selskaber, som sigter mod snarlig børsnotering. 

Anbefalingerne er udarbejdet af Komitéen for god selskabsledelse, som er et uafhængigt organ, der i 

henhold til deres vedtægter blandt andet har til opgave at indgå i corporate governance netværk i EU 

og i international sammenhæng.21  

1.3.2  Økonomisk analyse 

Den økonomiske analyse søger at svare på, hvilken betydning en selskabsejers position kan have i 

relation til principal-agent-teorien, ved at anvende en deduktiv metode, hvorefter der tages 

udgangspunkt i den økonomiske teori, som corporate governance er bygget op over. Corporate 

governance handler om ledelse og styring af selskaber og er et centralt begreb, når der er separation 

mellem et selskab ejer og dets ledelse. Relationen mellem selskabsejer og -ledelse passer ind i 

principal-agent-teorien, som netop beskriver de forhold, hvor en part, kaldet agent, er engageret af en 

anden part, kaldet principal, til at træffe beslutninger på vegne af sidstnævnte.22 Teorien bygger på 

antagelser om separation mellem principal og agent, interessekonflikt, rationalitet og 

informationsasymmetri,23 som alle kan gøre sig gældende i større eller mindre grad i relationer mellem 

selskabsejer og -ledelse. De underliggende principper for principal-agent-teorien er kendte fra 

neoklassisk økonomiske teori, som tager sit udgangspunkt i, at alle aktører handler rationelt, og at de 

er egennyttemaksimerende.24 Til forskel fra neoklassisk teori, hvor et selskab opfattes som én samlet 

produktionsenhed, anskuer nyere økonomiske teorier, som principal-agent-teorien, et selskab som en 

samlet organisation af enkeltpersoner med individuelle interesser.25 Principal-agent-teorien er således 

knyttet til kontraktbaserede økonomiske teorier, hvorefter eventuelle uoverensstemmelser mellem 

principalens og agentens interesser søges løst gennem kontraktuelle aftaleforhold.26  

Til besvarelse af, hvilke principal-agent-problemer, som findes i de danske unoterede kapitalselskaber, 

inddrages litteratur om organiseringen af de danske kapitalselskaber.  

                                                           
20 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 60 
21 Vedtægter for Komitéen for god Selskabsledelse, 2014, s. 1-2  
22  Knudsen, 1997, s. 164 
23 Thomsen og Conyon, 2012, s. 19 
24 Arrow, 1984, s. 13 
25 Knudsen, 1997, s. 158 
26 Knudsen, 1997, s. 165 
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1.3.3  Integreret analyse 

I den integrerede analyse søges svar på, hvilken værdi som kan tilføres selskabsejere i unoterede 

danske kapitalselskaber, hvorfor ejerforholdene i danske unoterede kapitalselskaber søges belyst 

gennem en inddragelse af statistisk materiale med relevante nøgletal, som efter den juridiske og 

økonomiske analyse findes at kunne bidrage til afhandlingens endelige konklusion. Herunder vil også 

det litteratur om det danske kapitalmarked blive inddraget. Til at analysere, hvilke emner fra allerede 

eksisterende soft law tiltag indenfor corporate governance området, som vil kunne bidrage til 

værdiskabelse for ejere i danske unoterede kapitalselskaber, inddrages allerede udgivne soft law tiltag 

gældende for unoterede selskaber. Derudover inddrages elementer fra den økonomiske, som for at 

kunne besvare den overordnede problemformulering sættes i relation til den juridiske analyse.  

1.4  Struktur  

Afhandlingen er inddelt i 6 kapitler, hvoraf kapitel 1 har til formål at indføre læseren i den valgte 

problemstilling samt at introducere de anvendte teorier og metoder, som er fundet relevante for 

belysning af heraf. Kapitel 2 er en beskrivende del, hvor begrebet corporate governance forklares 

nærmere på baggrund af en gennemgang af historisk og nutidig litteratur. I kapitlet tages der 

udgangspunkt i den ofte citerede bog ’The modern corporation and private property’ af Berle og Means 

(1932) samt anden relevant litteratur. Begrebets definition og formål beskrives ligeledes i dette kapitel, 

hvor også seneste ændringer og tiltag indenfor corporate governance gengives. Efter denne beskrivelse 

af corporate governance følger kapitel 3 med en analyse af begrebet i et juridisk perspektiv, hvorved 

begrebets forankring i den danske lovgivning og soft law belyses. Det undersøges her, hvilke roller en 

selskabsejer kan have i et dansk unoteret kapitalselskab samt hvilken indflydelse de selskabsretlige 

bestemmelser for unoterede danske kapitalselskaber kan have i relation hertil. Den juridiske analyse 

afsluttes med en kort præsentation af soft law for børsnoterede selskaber, for derved at kunne udlede, 

hvilket formål et soft law tiltag bør opfylde, og hvorledes det vil kunne indgå i en sammenhæng med 

den eksisterende lovgivning. 

Kapitel 4 indeholder en analyse af corporate governance i et økonomisk perspektiv, som afhandlingen 

efter den juridiske gennemgang naturligt giver anledning til. Deri ligger en gennemgang af principal-

agent-teorien og dens sammenhæng med corporate governance. I kapitlet inddrages udvalgt litteratur, 

herunder den berømte artikel ’Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure’ af Jensen og Meckling (1976), for derved at undersøge betydningen af ejers rolle i forhold til 

den økonomiske teorie . Teorien undersøges herefter i dansk perspektiv, hvor det, gennem inddragelse 

af karakteristika for danske kapitalselskabers organisering, belyses, hvilke principal-agent-problemer 
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som kan findes heri. Derefter følger i kapitel 5 en integreret analyse, som indledes med en 

gennemgang af relevant statistisk materiale og litteratur om ejerskabsstrukturen i danske 

kapitalselskaber samt det danske kapitalmarked, for derigennem at illustrere, hvilken værdi 

selskabsejer kan tilføres. Kapitlet afsluttes med en præsentation af 3 allerede eksisterende soft law 

tiltag for unoterede selskaber. Indholdet af disse tiltag analyseres i dansk kontekst, for derved at 

udlede hvilke emner i relation til danske unoterede kapitalselskaber som vil kunne medvirke til en 

sådan værdiskabelse. Afhandlingen afsluttes med en konklusion i kapitel 6. 
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Kapitel 2:  Corporate governance 

Debatten om corporate governance kan som nævnt føres mange år tilbage, og dette afsnit indledes 

derfor med en kort beskrivelse af det historiske forløb i forhold til, hvordan og hvornår begrebet 

corporate governance menes at være opstået. Dernæst redegøres for udviklingen af corporate 

governance i Danmark samt inden for EU. Hensigten med dette afsnit er således, at klarlægge 

tankerne bag og de grundlæggende formål med corporate governance for derigennem at opnå en bedre 

forståelse af begrebet.  

2.1  Berle og Means (1932), før og efter 

Når der tales om corporate governance, er det svært at komme uden om forfatterparret Berle og 

Means, bestående af en jurist henholdsvis økonom, som med deres bog ’The Modern Corporation and 

Private Property’ fra 1932 er en ofte citeret kilde i den moderne litteratur om corporate governance. 

Bogen siges, at have lagt grundstene til nutidens opfattelse af corporate governance, og som Wells 

(2010) udtrykker det: ”whatever came before, corporate governance began with Berle og Means”.27 

Baggrunden for bogen var et amerikansk forskningsprojekt, som havde til formål at undersøge de 

seneste tendenser inden for selskabers udvikling.28 Hovedtemaet i forhold til corporate governance er 

separation af ejerskab og kontrol i selskaber, herunder en risiko for divergerende interesser mellem de 

involverede parter.29 Disse betragtninger er også relevante i dag, og de benyttes sammen med den 

øvrige teori om principal-agent-problematikker til at forklare anvendelse af corporate governance, som 

en løsning herpå. Berle og Means (1932) var ikke de første til at skrive om separation af ejerskab og 

kontrol, men formåede i deres bog at samle op på tidligere debatter om emnet. 

Før Berle og Means (1932), skrev Smith (1776) som nævnt i indledningen om divergerende interesser 

mellem et selskabs ejer og ledelse, og efterfølgende har både jurister, journalister og økonomer, som 

en naturlig følge af udviklingen af selskaber, behandlet emnet ud fra forskellige synsvinkler. Wells 

(2010) omtaler tre eksempler herpå fra starten af det 20. århundrede, som vedrører: Brandeis, der 

udtrykte størst bekymring for samfundet fremfor kapitalejere, Lippmann, som i stedet glædede sig 

over udviklingen, og mente at professionelle ledere var de rette til at have kontrollen, og til sidst 

Veblen, der i stedet var optaget af at adskille to former for kapitalejere; aktive og passive.30 Altså tre 

vidt forskellige syn på en problemstilling, som er udsprunget af, at udviklingen i selskaber er gået fra at 

                                                           
27 Wells, 2010, s. 1248 
28 Berle og Means, 1932, s. v (preface) 
29 Berle og Means, 1932, s. 119-125 
30 Wells, 2010, s. 1252-1260 
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være personlige selskaber, afhængige af omdømme og personlige relationer, til selskaber med fælles 

ejerskab, begrænset hæftelse og hyrede ledelser. Desuden nævner Wells (2010) også Ripley, der med 

hans bog om ’Main Street and Wall Street’ allerede i 1927 bragte corporate governance problematikker 

ud til en bred skare af amerikanske læsere.31 I Berle og Means (1932) beskrives samme Ripley som en 

pioner inden for emnet corporate governance.32 

Efter Berle og Means (1932) er udviklingen i selskaberne fortsat, og ifølge flere kilder inden for 

corporate governance litteraturen var Eells (1960) den første til at anvende begrebet i sin bog ’The 

Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise’. Ifølge 

Eells (1960) var corporate governance et af mindst fem krævede undersøgelsesområder i en 

grudlæggende research indenfor selskabers art, ’nature of the corporation’,33 og han identificerede 

efterfølgende begrebet nærmere som ”the structure and functioning of the corporate policy”.34 Mange 

års analyser og beskrivelser er altså gået forud for den nutidige debat om corporate governance, og i 

midten af 1970’erne blev corporate governance for første gang sat på den politiske dagsorden. Det 

skete i USA på foranledning af U.S. Securities and Exchange Commission, SEC,35  der i tiden op til 

havde indledt flere sager om passive selskabsledelsers, som førte til konkurs.36 Dermed var kimen lagt, 

og debatten fortsatte mellem selskabsledere, lovgivere, akademikere og advokater op gennem 

1980’erne, hvor flere tiltag også forsøgtes indført. I 1992 blev et sæt principper for corporate 

governance, udarbejdet af The American Law Institute, ALI, endeligt godkendt, og disse blev 

offentliggjort i 1994.37 Internationalt blev debatten om corporate governance fulgt op af OECD,38 som i 

1999 udgav ’Principles of Corporate Governance’. For at sikre fortsat relevans, brugbarhed og høj 

kvalitet af principperne, henset til udviklingen i erhvervslivet og kapitalmarkederne, er disse blevet 

revideret i 2004 og senest igen i 2015.39    

                                                           
31 Wells, 2010, s. 1267-1284 
32 Berle og Means, 1932, s. ix (preface) 
33 Eells (1960), s. 97 
34 Eells (1960), s. 108 
35 ”SEC er et uafhængigt administrativt organ i USA, oprettet i 1934 som led i de finansielle reformer, der blev iværksat, 
efter at sammenbruddet på aktiemarkedet fra 1929 havde afsløret væsentlige svagheder i overvågningen af 
værdipapirudstedelse og børshandel. Kommissionen skal sikre, at udstederne af værdipapirer lever op til omfattende 
informationskrav over for potentielle investorer. SEC har bl.a. spillet en afgørende rolle i begrænsningen af insiderhandel 
på USAs børser.” Kilde: Englev: ” Securities and Exchange Commission” i Den Store Danske.  
36 Cheffins, 2013, s. 2 
37 Cheffins, 2013, s. 4 
38 The Organisation for Economic Co-operation and Development 
39 OECD: http://www.oecd.org/daf/ca/2014-review-oecd-corporate-governance-principles.htm  

http://www.oecd.org/daf/ca/2014-review-oecd-corporate-governance-principles.htm
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2.2  I Europa og Danmark 

I Europa var forgangslandet England, der i 1991 etablerede Cadbury komiteen,40 som havde til formål 

at undersøge nogle nærmere definerede problematikker relaterende til selskabers finansielle 

rapportering og ansvar samt at fremsætte anbefalinger for god praksis i forbindelse hermed.41 

Corporate governance debatten opstod som nævnt på baggrund af finansskandaler i slut 80’erne og 

den fortsatte udbredelse af institutionelt ejerskab. Fra dansk side kan nævnes selskabstømmersagerne 

op gennem 90’erne og Nordisk Fjer skandalen i 1991, som medførte at man fra politisk hold ændrede i 

den relevante lovgivning for at dæmme op for lignende sager. Globaliseringen af de danske selskaber 

og kapitalmarkeder bevirkede at de internationale tendenser i forhold til corporate governance også 

måtte få indflydelse i Danmark.   

I Danmark blev ’Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark’, som udkom i 2001, 

det første politiske skridt i corporate governance debatten. Rapporten udsprang af den daværende 

regerings fremsatte erhvervsstrategi, og havde til formål at vurdere behovet for anbefalinger til god 

selskabsledelse i Danmark samt at komme med anbefalinger hertil.42 Slutresultatet blev et sæt 

anbefalinger opdelt i syv overordnede kerneområder, som henvendte sig primært til børsnoterede 

selskaber eller selskaber med sigte mod snarlig børsnotering. På samme måde som OECDs principper, 

er også de danske anbefalinger blevet revideret, hvilket er sket i alt seks gange for at sikre tilpasning til 

den aktuelle danske og EU-retlige selskabslovgivning samt principperne fra OECD. En del af de 

oprindelige fremsatte anbefalinger for corporate governance er sidenhen delvist blevet implementeret 

i lovgivningen, og revisionerne har således været en naturlig følge af de med tiden opnåede erfaringer 

samt lovmæssige ændringer.43 

EU’s ramme for corporate governance udgøres på nuværende tidspunkt af en samling af principper og 

regler for corporate governance bestående af en række henstillinger og direktiver.44 I april 2011 udkom 

Europa-Kommissionens Grønbog ”En ramme for corporate governance i EU” (herefter benævnt 

’Grønbogen’), som havde til formål at vurdere effektiviteten af den nuværende corporate governance-

ramme. Som et led i arbejdet med at styrke det indre marked stillede Europa-kommissionen i 

Grønbogen en række spørgsmål, som relaterede sig til god corporate governance – både generelt og i 

forhold til konkrete centrale emner.45 Interessant i forhold til afhandlingens problemfelt er, at Europa-

                                                           
40 The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, chaired by Sir Adrian Cadbury 
41 The Cadbury report, 1992, Appendix 1, s. 61 
42 Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark, 2001, s. 9 
43 Komitéen for god selskabsledelse, 2014, s. 3 
44 Europa-Kommissionen, IP/11/404 
45 Europa-Kommissionen, KOM(2011) 164, s. 2 
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kommissionen i Grønbogen stillede et spørgsmål om, hvorvidt der på EU-plan burde træffes corporate 

governance-foranstaltninger for ikke-børsnoterede selskaber. Herunder om EU burde fokusere på at 

fremme udviklingen og anvendelsen af frivillige kodekser i forbindelse hermed. En begrundelse for 

dette gennerelle spørgsmål var følgende: ’God og effektiv governance er også af stor værdi for ikke-

børsnoterede selskaber, især med tanke på den økonomiske betydning, som nogle meget store ikke-

børsnoterede selskaber har.’ 46 I fodnoterne til afsnittet med denne udtalelse henvises til forskellige 

europæiske initiativer til corporate governance for ikke-børsnoterede selskaber. Disse vil blive 

inddraget i den integrerede analyse.  

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(EØSU) har i deres udtalelse til Grønbogen som svar til 

spørgsmålet om corporate governance-foranstaltninger for ikke-børsnoterede selskaber konkluderet, 

at sådanne foranstaltninger ikke var nødvendige på nuværende tidspunkt, dog burde Europa-

Kommissionen søge at fremme udviklingen af frivillige kodekser på nationalt plan.47 Dermed er det fra 

EU's side taget hensyn til de nationale corporate governance -former og mangfoldigheden heraf. 

Landes forskelligartede kultur, moral og religion influerer på deres individuelle politiske systemer og 

retssystemer, som så skaber rammerne for selskabers form, organisation, opbygning og drift mm. For 

at være relevant og brugbart må et EU-regelsæt derfor tage hensyn til sådanne subjektive og 

landebestemte forhold i samtlige europæiske lande, hvorfor det nødvendigvis vil indeholde generel 

rammesætning og overordnede beskrivelser.  Dette vil naturligvis også, og måske i endnu højere grad, 

gælde i international sammenhæng. Af OECDs principper for corporate governance fremgår det da 

også, at der netop ikke findes én model for corporate governance, men at en række grundlæggende 

træk ligger til grund for god corporate governance.48  

2.3  Definition og formål 

Der findes forskellige definitioner i litteraturen af begrebet ’Corporate Governance’, som frit oversat til 

dansk betyder selskabsstyring eller -ledelse. Europa-Kommissionen har anvendt følgende beskrivelse 

af corporate governance i deres Grønbog ’En ramme for corporate governance i EU’: 

”Corporate governance defineres traditionelt som det system, virksomhederne ledes og styres 

efter, og som en række forbindelser mellem en virksomheds ledelse, dens bestyrelse, 

aktionærer og andre interessenter” 49 

                                                           
46 Europa-Kommissionen, KOM(2011) 164, s. 4-5 
47 EØSU, 2012, s. 94 
48 The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015, s. 10 
49 Europa-Kommissionen, KOM(2011) 164, s. 2 



 Cand.merc.jur. – Kandidatafhandling, 17. maj 2016 – Tanja Skøtt Koefoed   

Side 16 af 80 
 

Europa-Kommissionens beskrivelse består af 2 dele, hvoraf den første stammer fra den nok mest 

anvendte definition af corporate governance i litteraturen. Definitionen, som stammer fra ’The 

Cadbury report’ (1992), er en overordnet og meget generel definition, og den lyder således: 

”Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled.” 50  

Som det fremgår, handler corporate governance om styring og ledelse af selskaber. Altså ikke om 

selskabsledelsen som sådan, men alene kontrollen og styringen heraf.51 Anden del af beskrivelsen er 

fra OECDs ’Principles of Corporate Governance’, som over hele verden anvendes som international 

benchmarking for politiske beslutningstagere, investorer, selskaber og andre interessenter,52 og denne 

lyder oprindeligt:  

“Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its 

board, its shareholders and other stakeholders”53 

Ovennævnte normative definition giver et forslag til, hvordan udtrykket corporate governance skal 

bruges, men siger intet om, hvad der er god eller dårlig corporate governance. I daglig tale bliver 

corporate governance ofte gjort synonym med anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede 

selskaber. Dette skyldes formodentlig den stigende internationale opmærksomhed på løsningen af de 

problematikker, som antageligt opstår imellem aktionærer og ledelse i børsnoterede selskaber. 

Baggrunden herfor er, at de børsnoterede selskaber netop oftest har en ejerstruktur med et spredt 

ejerskab, som samtidig er separeret fra ledelsen og kontrollen i selskabet. Dermed opstår det klassiske 

principal-agent-problem, der i teorien beskrives som det grundlæggende problem indenfor corporate 

governance.54  

Teorien bag principal-agent-problemet vil blive gennemgået nærmere i den økonomiske analyse, så 

her skal blot nævnes at grundtanken bag de nævnte tiltag inden for corporate governance er, at disse 

anses for at kunne løse en del af de problemstillinger, som principal-agent-teorien indeholder. 

Derudover er corporate governance, ifølge OECD, vigtig for selskabernes muligheder for at opnå deres 

                                                           
50 The Cadbury Report, 1992, s. 14  
51 Thomsen og Conyon, 2012, s. 5 
52 OECD, 2015, s. 3 
53 OECD, 2015, s. 9 
54 Thomsen og Conyon, 2012, s. 6 
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økonomiske målsætninger om tillid fra investorer, og derigennem at anskaffe kapital.55 Ifølge de 

danske ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ er formålet med corporate governance: 

”..at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til selskabernes 

langsigtede succes”56 

Europa Kommissionen har desuden, i en pressemeddelelse om modernisering af EU’s selskabsret og 

lovgivning om corporate governance fra december 2012, anført at: 

”Selskabsret og corporate governance i EU skal sikre, at selskaberne er konkurrencedygtige 

og bæredygtige”57 

Sådanne hensigter er interessante for alle selskaber, store som små – noterede som unoterede.  Det må 

være en generel antagelse, at så godt som alle selskaber har et generelt ønske om langsigtet succes 

samt at være konkurrence- og bæredygtige. Corporate governance er ikke et mål i sig selv, men kan 

være et middel til at nå disse målsætninger, og væsentlige faktorer i forbindelse hermed er vækst og 

udvikling i selskaberne, hvilket som oftest vil kræve enten en form for finansiering, ændringer i 

selskabets personsammensætning, eller begge dele. Anskaffelse af kapital vil for børsnoterede 

selskaber ske ved, at selskabet udbyder aktier til salg på børsen, hvorved selskabet får adgang til 

kapital fra villige investorer, der når som helst kan sælge aktierne igen og dermed træde ud af 

investeringen. Denne mulighed har unoterede selskaber ikke, da deres kapitalandele ikke så let kan 

handles. De unoterede selskaber må, ved nye investeringer, i stedet forlade sig på lånefinansiering 

gennem bankerne som primær finansieringskilde. Kapitaltilførsel vil naturligt medføre ændringer i et 

selskabsejerkreds, men vækst og udvikling kan lige så vel betyde forandringer i selskabets ledelse, som 

beskrevet tidligere i afhandlingens eksemplificeringer, eller et komplet skifte af ejerskab som følge af 

et salg eller en overdragelse af alle selskabets kapitalandele.   

                                                           
55 OECD, 2015, s. 10 
56 Komitéen for god selskabsledelse, 2014, s. 3 
57 Europa Kommissionen, IP/12/1340 
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Kapitel 3:  Selskabsloven og soft law 

Indledningsvist og til belysning af det første delemne i problemformuringen gennemgås herunder først 

udvalgte bestemmelser i Selskabsloven, som ud fra afhandlingens synsvinkel er fundet relevante at 

inddrage i denne juridiske analyse. Det undersøges herefter, hvilken indflydelse disse bestemmelser 

kan have i relation til ejeren af et unoteret kapitalseleskabs rolle i selskabet, samt hvilken betydning de 

kan have for organiseringen af selskabets struktur. Dernæst behandles kort den seneste version af det 

danske soft law tiltag ’Anbefalinger for god selskabsledelse’, hvis målgruppe er de børsnoterede 

selskaber eller selskaber, som sigter mod snarlig børsnotering, for derigennem at belyse hvorledes soft 

law anvendes i samspil med den danske selskabsretlige regulering.  

3.1  Selskabsloven 

Afhandlingens fokus er på corporate governance i unoterede danske kapitalselskaber, hvilket omfatter 

aktie- og anpartsselskaber med hjemsted i Danmark, jf. Selskabslovens § 5, nr. 18. De to selskabstyper 

har tidligere været reguleret i hver sin lov, men i 2009 gennemførtes en større selskabsretlig reform, 

som afstedkom én samlet lov, der således skulle erstatte Aktieselskabsloven og Anpartsselskabsloven. 

Reformen var ifølge Hansen og Krenchel (2014) et udtryk for et paradigmeskifte i lovgivers tilgang til 

selskabsretten og skulle medvirke til at styrke den danske selskabsret i konkurrencen med de øvrige 

EU-lande.58 En kapitalselskabsejer kan i henhold til dansk selskabsret besidde flere forskellige roller i 

et unoteret kapitalselskab, dog begrænset af Selskabslovens regler herom. Den følgende gennemgang 

er en generel behandling af udvalgte bestemmelser i Selskabsloven, som er væsentlige i relation til 

disse roller. Bestemmelserne er for overskuelighedens skyld opdelt ud fra de i kapitel 1 nævne 

discipliner, således at kernen i den første del er ledelsen og dennes rolle i selskabet, hvor den 

efterfølgende del er koncentreret om kapitalejerne og deres rolle i forhold til selskabet.  

3.1.1  Ledelse 

I medfør af Selskabslovens § 5, nr. 4 og 5, jf. nr. 20 kan et selskabs ledelse betegne medlemmer af et 

selskabs direktion, bestyrelse eller tilsynsråd, som afhængig af selskabets ledelsesstruktur udgør enten 

det centrale ledelsesorgan, det øverste do., eller begge dele. Efter selskabsreformen i 2009 blev det 

muligt for kapitalselskaber at vælge frit mellem forskellige ledelsesstrukturer. Disse fremgår af 

Selskabslovens § 111, stk. 1, hvorefter en kapitalejer kan vælge enten at lade en bestyrelse varetage 

selskabets overordnede og strategiske ledelse, hvor den daglige ledelse forestås af en direktion, som er 

ansat af bestyrelsen, eller de kan nøjes med en direktion til at lede selskabet. Dog gælder det for 

                                                           
58 Hansen og Krenchel, 2014, s. 27-30 
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aktieselskaber, som har valgt at organisere sig uden bestyrelse, at direktionen skal være ansat af et 

tilsynsråd, der så fører tilsyn med direktionen. Se figur 2 herunder. 

§ 111, stk. 1, nr. 1 for ApS

 

§ 111, stk. 1, nr. 1 for A/S 

 

§ 111, stk. 1, nr. 2 for ApS 

 

§ 111, stk. 1, nr. 2 for A/S 

 

Figur 2: Forskellige ledelsesstrukturer efter Selskabslovens § 111, stk. 1 

Kapitel 7 i Selskabsloven vedrører ’Kapitalselskabets ledelse m.v.’ og indeholder følgelig en række 

bestemmelser, som har til formål at regulere ledelsens adfærd i forbindelse med udførelsen af deres 

hverv. Dertil kommer en erstatningsbestemmelse i § 361 i Selskabslovens kapitel 22, hvorefter ledelsen 

efter dansk rets almindelige culpa-norm kan blive gjort erstatningsansvarlig overfor kapitalejer eller 

tredjemand. Disse bestemmelser danner det overordnede grundlag for regulering af selskabsledelse. 

Herunder fremhæves og diskuteres de af Selskabslovens bestemmelser, der vurderes at være af særlig 

betydning for corporate governance i danske unoterede kapitalselskaber.  

3.1.1.1  Opgaver 

Corporate governance vedrører som nævnt ledelse og styring af selskaber, hvorfor ledelsens opgave- og 

kompetencefordeling er væsentlig at få afklaret. De forskellige ledelsesorganers opgaver er at finde i 

Selskabslovens §§ 115-118, hvoraf bestyrelsens fremgår af § 115, tilsynsrådets af § 116 og direktionens 

af §§ 117 og 118. Tilsynsrådet har ingen egentlige ledelsesmæssige funktioner, men er udelukkende 

pligtig til at føre tilsyn og kontrol med de i Selskabslovens § 116 anførte punkter. Tilsynsrådet har ikke 

Bestyrelse 

Direktion 

Bestyrelse 

Direktion 

Direktion 

Tilsynsråd 

Direktion 



 Cand.merc.jur. – Kandidatafhandling, 17. maj 2016 – Tanja Skøtt Koefoed   

Side 20 af 80 
 

noget ansvar for selskabets overordnede ledelse og kan således heller ikke repræsentere selskabet 

udadtil.59 Afhandlingens juridiske analyse vil derfor primært være centreret omkring bestyrelsen og 

direktionen.  

Fælles for de forskellige ledelsesstrukturer som illustreret ovenfor er, at ansvaret for den daglige 

ledelse er hos direktionen. Direktionens opgaver er som nævnt beskrevet i Selskabslovens §§ 117 og 

118, hvoraf det i § 117, stk. 2 fremgår, at direktion under en ledelsesstruktur uden bestyrelse, tillige har 

det overordnede og strategiske ledelsesansvar. Dette er også tilfældet ifald selskabet har ansat et 

tilsynsråd, jf. Selskabslovens § 5, nr. 5, litra b). Såfremt et selskab i stedet har organiseret sig med en 

bestyrelse, vil denne i medfør af Selskabslovens § 115 have det overordnede og strategiske ansvar for 

selskabets drift. Udover at skulle fastsætte rammer for selskabets ledelse og styring, har bestyrelsen 

endvidere pligt til at føre tilsyn med direktionen. Når et selskabs ejerskab og ledelse er adskilt, gives 

der altså med disse bestemmelser mulighed for at skabe et system, som selskabet kan ledes og styres 

efter, hvilket er i overensstemmelser med definitionen af corporate governance nævnt i afhandlingens 

kapitel 2.  

Bestemmelserne om kompetencefordelingen er væsentlige i relation til corporate governance, da de 

fastlægger den indbyrdes arbejdsfordeling ledelsesorganerne i mellem og samtidig angiver rammerne 

for kompetencen hos det individuelle ledelsesmedlem. Netop disse bestemmelser fremhæves også af 

Christiansen (2014) som ”løsninger på en række corporate governance spørgsmål” indeholdt i den 

selskabsretlige lovregulering. I sammenhæng hermed er også nævnt kapitalejernes stemmeret, som er 

reguleret i Selskabslovens § 46, hvilket af hensyn til afhandlingens struktur behandles under punktet 

om selskabsejer.60 En decideret løsning er bestemmelserne nok ikke, men de beskriver og fordeler de 

opgaver, som skal varetages af et selskabs ledelsesorganer.  

Henset til kapitalselskabernes karakteristika, er der et naturligt fokus på forvaltningen af selskabets 

kapital, og det fremgår da også af de ovennævnte bestemmelser, at en af ledelsesorganernes opgaver 

er, at sikre at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, jf. §§ 115, stk. 1, nr. 5, 116, stk. 1, 

nr. 5 og 118, stk. 2.  En løbende vurdering af selskabets økonomi skal efter Hansen og Krenchel (2014) 

sikre en balance mellem kapital og aktiviteter i selskabet, hvorved kapitalselskabets negative udsving i 

de økonomiske resultater lettere kan modstås.61 Vigtigheden af disse bestemmelser understreges af, at 

de suppleres af kapitaltabsreglen i Selskabslovens § 119, hvorefter selskabets ledelse har pligt til at 

                                                           
59 Bunch og Rosenberg, 2014, s. 435 
60 Christiansen, 2014, s. 245.  
61 Hansen og Krenchel, 2014, s. 526-527 
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handle såfremt, der konstateres en halvering af et selskabs egenkapital. Det fremgår af forarbejderne 

til Selskabsloven,62 at kapitaltabsreglen gælder både ”..når tabet konstateres ved udarbejdelsen af 

årsregnskabet, og når kapitalselskabet udsættes for en pludselig og voldsom økonomisk tilbagegang 

i løbet af regnskabsåret”. Som udgangspunkt er selskabetsi ejer ikke i besiddelse af den fornødne 

information om selskabets drift, hvorfor det er naturligt at ledelsen pålægges denne pligt til at handle.   

I tilknytning til afhandlingens problemformulering er det i Selskabslovens kapitel 7 tillige interessant 

at inddrage reglerne om ledelsens utilbørlige dispositioner og aftaler indgået med en enekapitalejer i 

Selskabslovens § 127. Bestemmelsens stk. 1 har til formål at regulere ledelsens handlinger derhen 

imod, at disse ikke forfordeler nogle kapitalejere til fordel for andre, og ej heller er i strid med hverken 

gældende lov eller selskabets vedtægter. Udover at beskytte selskabets mindre kapitalejere mod 

majoritetsmisbrug, hvilket også kan være til gavn for selskabets ledelse, idet denne under henvisning 

til bestemmelsen ikke presses til at tage beslutninger i strid hermed, så skal bestemmelsen efter dens 

ordlyd ligeledes beskytte kapitalselskabet. Netop formuleringen om ’utilbørlig fordel på 

kapitalselskabets bekostning’, har givet Christiansen (2014) anledning til at pointere, at et 

kapitalselskab jo er en juridisk konstruktion, som ”ikke er ’født’ med en egen interesse", hvilket følger i 

tråd med debatten om, i hvis interesse et selskab skal drives.63 Denne diskussion er spændende og 

relevant, men falder uden for afhandlings problemformulering, der tager sit udgangspunkt i et 

selskabs kapitalejer og dermed også dennes interesse. I stk. 2 bestemmes det, at ledelsen ikke må 

indgå aftaler med enekapitalejer, medmindre en sådan er affattet på vilkår, som ville gælde for 

uafhængige parter. Bestemmelsen giver dermed selskabets ledelse en mulighed for at undlade at 

efterkomme en beslutning foretaget af selskabsejer, hvilket jo ellers er udgangspunktet i henhold til 

dansk selskabsret.64 

En sidste udvalgt bestemmelse fra Selskabslovens kapitel 7 er § 138, som omhandler aflønning af et 

selskabs ledelse. Vederlaget, der gives til ledelsesmedlemmerne, skal i betragtning af bestemmelsen 

være sædvanlig efter hvervets art og omfang, ligesom det skal være forsvarligt i forhold til selskabets 

økonomi. Beslutninger om aflønning træffes af selskabets ejere for så vidt angår selskabets øverste 

ledelsesorgan, som kan være enten bestyrelse, tilsynsråd eller direktion. I de to førstnævnte tilfælde vil 

ledelsesstrukturen tillige indbefatte en direktion, som vil være ansat af det øverste ledelsesorgan. Det 

er derfor også det øverste ledelsesorgan, der fastsætter vederlaget for direktionen ved denne struktur, 

og ligeledes denne der overfor selskabets ejere står til ansvar for, at aflønningen er i overensstemmelse 

                                                           
62 Forarbejder til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) nr. 170 af 25. marts 2009, til § 119 
63 Christiansen, 2014, s. 252 
64 Hansen og Krenchel, 2014, s. 541-542 



 Cand.merc.jur. – Kandidatafhandling, 17. maj 2016 – Tanja Skøtt Koefoed   

Side 22 af 80 
 

med reglerne om sædvanlig og forsvarlig vederlagsniveau.65 Bestemmelsen er væsentlig i corporate 

governance sammenhæng, da aflønning af ledelsesmedlemmer i vid omfang kan være en økonomisk 

motivationsfaktor for honorarmodtager til at handle i honorargivers interesse. Der vil i kapitlet med 

den økonomiske analyse blive redegjort nærmere for denne form for incitament, der anses for at være 

et af de mest grundlæggende elementer i den økonomiske teori om principal-agent-problemer, som 

corporate governance bygger på. 

3.1.1.2  Ansvar 

En anden motivationsfaktor for selskabets ledelse til at opfylde sine forpligtelser og handlepligt kan 

være, at en overtrædelse af de ovennævnte bestemmelser vil kunne medføre bødestraf, jf. 

Selskabslovens § 367, stk. 1 og erstatningsansvar, jf. Selskabslovens § 361, stk. 1. Efter disse 

bestemmelser, vil de enkelte bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlemmer således kunne 

straffes med bøde ifald de opgaver og pligter, der påhviler ledelsesmedlemmet efter §§ 115-118 i 

Selskabsloven ikke iagttages, samt hvis der er foretaget handlinger i strid hermed. Derudover vil 

ledelsesmedlemmerne også kunne blive gjort erstatningsansvarlig overfor selskabet, kapitalejer og 

tredjemand, dersom medlemmet har handlet forsætligt eller uagtsomt under udførelsen af dets hverv, 

jf. Selskabslovens § 361, stk. 1. Tilsvarende vil kunne gøres gældende ved et ledelsesmedlems 

manglende efterlevelse af Selskabslovens § 119 om pligt til handling ved konstateret kapitaltab, hvis 

medlemmet har handlet utilbørligt eller truffet en ugyldig beslutning som beskrevet i Selskabslovens § 

127, eller hvis det efter Selskabslovens § 138 skønnes at aflønningen af ledelsesmedlemmet er 

usædvanlig. 

I det tilfælde at et selskab erklæres konkurs, vil nuværende og tidligere ledelsesmedlemmer ydermere 

kunne pålægges konkurskarantæne efter Konkurslovens § 157, stk. 1, hvis pågældende i sit hverv som 

ledelsesmedlem har handlet groft uforsvarligt i perioden frem til konkursen, og på den baggrund vil 

skønnes uegnet til fremadrettet at deltage i ledelsen af selskaber.  I grove tilfælde af et konstateret 

kapitaltab vil medlemmer af selskabets ledelse tillige kunne straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år 

og 6 måneder, jf. Straffelovens § 296, stk. 1, nr. 4, c. Der er ikke fundet offentliggjort retspraksis, 

hvorefter et ledelsesmedlem er blevet idømt fængselsstraf efter denne bestemmelse, men det gøres i 

indledningen til U.2015.750Ø, hvor en direktør blev pålagt konkurskarantæne i 3 år, gældende at 

straffelovsbestemmelsen kan indgå i bedømmelsen af sager om kapitaltab efter Selskabslovens § 119. 

Ved bedømmelsen, er det ikke det konstaterede tab i sig selv, der medfører strafsanktioner, men en 

                                                           
65 Bunch og Rosenberg, 2014, s. 470 
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samlet vurdering af om ledelsens handlinger ved selskabets fortsatte drift har været culpøse.66 For så 

vidt angår Selskabslovens § 127 er retspraksis ligeledes sparsom i forhold til afgørelser, hvorefter et 

selskabs ledelse er blevet idømt ovennævnte strafsanktioner. Hvis det findes, at en af selskabets ledelse 

foretaget disposition eller beslutning vil være i strid med lovgivningen eller selskabets vedtægter, eller 

hvis der sker forfordeling af en eller flere selskabsejere, vil indgåede aftaler kunne erklæres ugyldige, 

jf. SH2015.P-52-14, hvor en pantsætningsaftale indgået mellem et nu konkursramt selskab og en bank 

til fordel for et søsterselskab blev tilsidesat som ugyldig efter selskabslovens § 127. 

Af den mere omfattende retspraksis indenfor erstatningsretligt ansvar i selskabsretten gør det sig 

gældende, at sager om ledelsesmedlemmers erstatningsansvar typisk indeholder elementer fra flere 

forskellige bestemmelser, som menes overtrådt. Disse sager afgøres ud fra en samlet vurdering efter 

den almindelige danske culpa-regel, hvorefter beslutninger truffet på et forsvarligt grundlag ikke vil 

medføre erstatningsansvar, dersom de efterfølgende skulle vise sig at være tabsgivende.67 Det fremgår 

desuden, ved en nærmere gennemgang af retspraksis, at Selskabslovens § 361, stk. 1 ofte anvendes i 

sammenhæng med Konkurslovens § 157, stk. 1 om konkurskarantæne. Bestemmelsen er navnlig blevet 

brugt i forbindelse med retssager ført mod direktionsmedlemmer, men der findes også enkelte 

eksempler, som har involveret bestyrelsesmedlemmer, jf. SH2016.B-117-14 og SH2015.B-0070-14, 

hvor en direktør henholdsvis en bestyrelsesformand blev pålagt konkurskarantæne i tre år. Anvendelse 

af bestemmelsen i Konkurslovens § 157, stk. 1 er dog betinget af, at det ledelsesmedlem, der begæres 

pålagt konkurskarantæne, har deltaget i ledelsen af det konkursramte selskab i op til 1 år forud for den 

fastsatte fristdag for konkursens indtræden.  

Selskabslovens § 138 om aflønning af ledelsesmedlemmer er som skrevet også underlagt de nævnte 

sanktioneringsmuligheder, og her gælder at det ledelsesorgan, som ansætter et ledelsesmedlem, bærer 

ansvaret for, at aflønningen af medlemmet er i overensstemmelse med reglerne i Selskabsloven. Den 

overordnede hensigt med denne mulighed for aflønning af selskabets ledelse samt de føromtalte 

strafbestemmelser er en tilskyndelse til selskabets ledelse om at handle på en måde, som er dikteret af 

selskabets ejere. Loven giver dermed mulighed for, at en selskabsejer kan belønne selskabsledelsen, 

dersom dennes adfærd afspejler ejerens ønsker. Ligeledes giver loven selskabets ejer mulighed for at 

straffe ledelsens uønskede adfærd. Disse lovfæstede muligheder for incitamentsstyring er væsentlige i 

forhold til regulering af ledelsens rolle i selskabet, og de er samtidig også vigtige elementer i den 

                                                           
66 Hansen og Krenchel, 2014, s. 427 
67 Hansen og Krenchel, 2014, s. 657 



 Cand.merc.jur. – Kandidatafhandling, 17. maj 2016 – Tanja Skøtt Koefoed   

Side 24 af 80 
 

økonomiske teori bag corporate governance, hvilket som nævnt vil blive behandlet nærmere i den 

økonomiske analyse.  

Som det fremgår af de udvalgte bestemmelser ovenfor, påtager et medlem af et selskabs ledelse sig 

nogle særlige forpligtelser, både overfor den enkelte kapitalejer, men også overfor selskabet og dermed 

dets øvrige interessenter. Bestemmelserne giver, med en rammesætning af opgavefordelingen og klare 

retningslinjer for selskabets ledelse, tryghed og sikkerhed, og de er dermed centrale for forbindelsen 

mellem selskabets ledelse og selskabets ejer. I relation hertil, beskriver Neville i artiklen ’Corporate 

governance i mindre og mellemstore virksomheder’, som indgår i den samlede udgivelse af et resultat 

af et forskningsprojekts fra Krenchel og Thomsen (2004),68 at det er essentielt for alle selskaber at 

sikre et ledelsessystem, som er effektivt og i overensstemmelse med udviklingen i selskabet. Ifølge 

Neville (2004) opstiller lovgivningen rammerne for, hvorledes kapitalselskaberne kan organisere deres 

ledelse, hvorefter ”udfyldningen skal ske i de enkelte selskaber og tilpasses de individuelle behov.”69 

Det er ikke kun ledelsesbeføjelser som har betydning i corporate governance sammenhæng, men også 

ejerbeføjelser. Udvalgte bestemmelser fra Selskabsloven desangående vil derfor, på samme vis som i 

det forudgående afsnit, blive belyst herunder. 

3.1.2  Ejer 

Efter Selskabslovens § 5, nr. 16 er en kapitalejer, en ejer af en eller flere kapitalandele, og betegnelsen 

dækker både aktie- og anpartshavere, jf. Selskabslovens § 5, nr. 15. En kapitalejer hæfter i medfør af 

Selskabslovens § 1, stk. 2 kun for sit indskud, og har ret til en forholdsmæssig andel af overskuddet i 

kapitalselskabet. Dermed er ejers risiko ved at være kapitalejer begrænset, hvorimod muligheden for 

at opnå økonomisk gevinst ved samme i grunden er ubegrænset. Christiansen (2014) beskriver denne 

mulighed som særegen for kapitalejere, idet selskabets andre interessenter ikke på samme måde kan 

opnå direkte økonomisk gevinst, men i stedet begunstiges indirekte når værdien i selskabet stiger.70 En 

væsentlig pointe i forbindelse hermed er, som det fremhæves af Lau Hansen (2014), at en kapitalejers 

mulighed for at opnå økonomisk gevinst udspringer af selskabets overskud, hvor selskabets øvrige 

interessenter må formodes at have modtaget, hvad de har været berettiget til forud herfor.71 

Der findes ikke i Selskabsloven et samlet kapitel om et selskabs ejere på samme måde, som der gør 

med et selskabs ledelse. Selskabsejeres indbyrdes forhold samt forhold til selskabet reguleres primært 

                                                           
68 Krenchel og Thomsen, 2004, s. 232 
69 Krenchel og Thomsen, 2004, s. 233 
70 Christiansen, 2014, s. 254 
71 Lau Hansen, 2014, s. 40 
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gennem bestemmelser om kapitalandelenes rettigheder og forpligtelser, som findes forskellige steder i 

Selskabsloven. Af betydning for afhandlingens problemfelt kan nævnes, at der mellem kapitalandelene 

og dermed selskabets ejere gælder et grundlæggende princip om, at alle har lige ret i selskabet, hvilket 

er materialiseret i Selskabslovens § 45. Dette betyder, at den enkelte kapitalejer skal nyde beskyttelse 

mod forskelsbehandling i forhold til øvrige kapitalejere i deres indbyrdes relation. Hvis en forringelse 

af kapitalejers rettigheder er gældende på samme måde for samtlige kapitalejere, finder bestemmelsen 

dog ikke anvendelse.72 Med ejerskabet af en kapitalandel følger desuden som udgangspunkt retten til 

at stemme og dermed bestemme i forhold, der vedrører selskabet, jf. Selskabslovens § 46, stk. 1, 1. pkt. 

Dog er det med den nye selskabslov fra 2009 også blevet muligt for aktieselskaber, som det allerede er 

tilfældet i anpartsselskaber, at udstede stemmeløse kapitalandele, jf. Selskabslovens § 46, stk. 1, 2. 

pkt.73 Det er efter samme bestemmelse ligeledes muligt for et kapitalselskab at udstede kapitalandele, 

hvoraf nogle har flere stemmer tilknyttet end andre. Dermed understøtter Selskabsloven kapitalejers 

adgang til at bevare et koncentreret ejerskab, hvilket Lau Hansen (2014) betegner som en 

understregelse af, at der i Norden, herunder Danmark er en ”positiv opfattelse af dominerende 

aktionærer”. Lau Hansen (2014) begrunder dette med, at der i Selskabsloven ydes god beskyttelse af 

en minoritetsejer, og at retstillingen for den enkelte aktionær derved er ”særdeles god”.74   

Selskabslovens regler for minoritetsbeskyttelse er i store træk enslydende for anpartshavere og 

aktionærer, hvorfor den positive tilgang til dominerende aktionærer må kunne føre til en analog 

anvendelse i forhold til dominerende anpartshavere.  

Der er dog en væsentlig forskel i minoritetsbeskyttelsen, derved at kapitalejer i et børsnoteret selskab 

frit kan sælge sin aktie på det dertil indrettede kapitalmarked. I unoterede selskaber er kapitalandele 

som udgangspunkt også frit omsættelige, jf. Selskabslovens § 48, stk. 1, men da der ikke eksisterer et 

marked, hvor kapitalandelene kan omsættes, er de, ifølge Neville (2000), ”de facto uoverdragelige”. 

Neville (2000) påpeger ligeledes kapitalselskabets ejerstruktur, som en betydelig faktor i relation til 

den manglende exit mulighed, idet kapitalejers alternativer, såfremt denne måtte være utilfreds med 

udnyttelsen af selskabets ressourcer, ofte er begrænset udnyttelse af stemmeretten.75 Et kapitalselskab 

kan vælge at fastsætte begrænsninger i omsætteligheden, som for at have retskraft overfor tredjemand 

skal være angivet i selskabets vedtægter. Der er ikke i Selskabsloven fastsat regler for, hvilke former for 

indskrænkninger et kapitalselskab kan foreskrive i vedtægterne, dog skal selskabsretlige principper 

                                                           
72 Bunch og Rosenberg, 2014, s. 235-236 
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74 Lau Hansen, 2014, s. 37-38 
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som lighedsgrundsætningen og generalklausulen i Selskabslovens § 108 iagttages under vedtagelsen af 

en beslutning herom.76 Dertil kommer, at Selskabslovens §§ 67 og 68 indeholder præceptive regler om 

forkøbsret henholdsvis samtykke til salg, som anses for at være nogle af de oftere forekomne typer af 

begrænsninger.77 Baggrunden herfor er, at indskrænkninger som forkøbsret og samtykke til salg, ifølge 

Hansen og Krenchel (2014), har til formål ”..at sikre, at magtforholdene i selskabet ikke forrykkes ved 

senere ændringer i kapitalejernes kapitalbesiddelser”. 78  

Netop magtforholdet selskabsejerne imellem kan have betydning for, hvordan et kapitalselskab styres 

og ledes, hvilket skyldes, at det som nævnt er selskabets ejere, som kan hyre og fyre selskabets ledelse. 

Lau Hansen (2014) har beskrevet det således at ”har man magten til at afsætte folk, har man normalt 

også deres fulde opmærksomhed”,79 hvorved der hentydes til, at den egentlige kontrol i selskabet reelt 

besiddes af kapitalejer, i særdeleshed en majoritetshavende kapitalejer. Denne magt for selskabsejer er 

af Christiansen (2014) desuden forklaret som en mulighed for aktive ejere til at afsætte, eller på anden 

måde sanktionere, selskabets ledelse, ifald denne ikke præsterer som ønsket af ejer.80 Udover 

selskabets ledelse, vil ændringer i ejerkredsens interne magtfordeling også kunne betyde ændringer i 

den enkelte selskabsejers forhold til selskabet. Hvis magtforholdene i selskabet, ved en selskabsejers 

overdragelse af en kapitalandel, forrykkes på en sådan måde, at en af selskabets ejere ender ud med en 

større andel, vil denne således have større indflydelse i selskabet end de af selskabets ejere, der ved 

overdragelsen har fået reduceret deres kapitalandel. Såfremt en af selskabets ejere bliver 

majoritetskapitalejer qua et ejerskab på mere end 90 % har denne indløsningsret efter Selskabslovens 

§ 70, hvormed de resterende kapitalejere skal lade sig tvangsindløse. Majoritetskapitalejeren har 

desforuden også indløsningspligt efter Selskabslovens § 73, hvorefter minoritetskapitalejere kan kræve 

sig indløst, når en af selskabets ejere besidder mere end 90 % af kapitalandelene i selskabet og tillige 

har en tilsvarende del af stemmerne. Disse regler om indløsning yder en hvis form for exit mulighed, 

om end det kun er for kapitalejere med en minoritetspost på under 10 % af selskabskapitalen. 

Kapitalejernes beslutningsret er væsentlig i corporate governance sammenhæng, da disse har 

betydning for relationen mellem selskabets ejere og selskabet. Generalforsamlingen er jo selskabets 

øverste myndighed, og det er her selskabets ejere kan udøve deres til kapitalandelene hørende ret til at 

træffe beslutninger, jf. Selskabslovens § 76. Generalforsamlingsbeslutninger kan kun gyldigt træffes 

                                                           
76 Økonomi- og erhvervsministeriet, 2008, s. 183  
77 Hansen og Krenchel, 2014, s. 215 
78 Hansen og Krenchel, 2014, s. 216 
79 Lau Hansen, 2014, s. 38 
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under iagttagelse af afstemningsreglerne i Selskabslovens §§ 105-107, hvor udgangspunktet er simpelt 

flertal, jf. Selskabslovens § 105. Undtagelserne omfatter vedtægtsændringer, som skal vedtages ved 

kvalificeret majoritet, jf. Selskabslovens § 106 samt en række undtagelser i Selskabslovens § 107, som 

gælder ved særligt indgribende beslutninger. I medfør af Selskabslovens § 107, stk. 1, har den enkelte 

selskabsejer vetoret i forhold til vedtægtsændringer, som vil indebære en forøgelse af selskabsejerens 

forpligtelser overfor selskabet og i stk. 2 kræves mindst 9/10 flertal for at træffe beslutninger om de i 

bestemmelsen oplistede situationer. Hansen og Krenchel (2014) benævner disse situationer som 

”særligt vidtgående indgreb i de enkelte kapitalejers individuelle rettigheder”, og kravet om skærpet 

kvalificeret majoritet er stillet for at imødegå situationer, hvor en selskabsejer med ret over mere end 

halvdelen af stemmerne i et selskab enerådigt kan træffe beslutninger, som vil forpligte eller forfordele 

de øvrige af selskabets ejere.81   

Udover de ovennævnte regler om stemmeflertal til beskyttelse af minoritetskapitalejere findes i loven 

desuden en materiel beskyttelsesregel i Selskabslovens § 108, hvorefter beslutninger, der krænker en 

selskabsejers rettigheder, vil være ugyldige. Bestemmelsen omhandler udelukkende beslutninger, som 

er truffet på selskabets generalforsamling og bliver, ifølge Hansen og Krenchel (2014), ofte betegnet 

Selskabslovens generalklausul.82 Enhver af selskabets kapitalejere kan påberåbe sig generalklausulen 

uanset størrelsen på den ejede kapitalandel, og om denne er stemmeløs. Efter bestemmelsens ordlyd 

skal en generalforsamlingsbeslutning for at kunne blive erklæret ugyldig være ’åbenbart egnet til at 

skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets 

bekostning’, hvilket ifølge retspraksis, er ensbetydende med en betingelse om, at der skal foreligge et 

misbrug af stemmeretten, jf. U.1921.250, hvor en beslutningen om likvidation ej kunne tilsidesættes, 

da aktionærerne i et overdraget og herefter likvideret aktieselskab ved den tilbudte indløsningskurs fik 

fuld dækning for aktiernes værdi. 

Generalklausulen bliver, ifølge Bunch og Rosenberg (2014), hovedsagelig gjort gældende ved konkrete 

registreringssager hos Erhvervsstyrelsen, om end relevant administrativ praksis viser, at styrelsen er 

tilbageholdende med at nægte registrering på baggrund af bestemmelsen. Eksempler på afgørelser er 

derfor sparsomme, og i deres kommentarer til Selskabslovens § 108 henviser Bunch og Rosenberg 

(2014) i stedet til en række domme, som indeholder argumentation i relation til bestemmelsen. Disse 

domme tegner et billede af, at det i praksis kan være vanskeligt at få tilsidesat en beslutning truffet af 

en generalforsamling som ugyldig, hvilket nok skyldes bestemmelsens skønselement. I Højesteret blev 
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en afgørelse om at tilsidesætte en generalforsamlingsbeslutning i medfør af generalklausulen truffet 

for første gang i 2006,83 jf. U.2006.1448H, hvor en beslutning om salg af anparter, for en pris der var 

væsentlig under handelsværdien, var ugyldig, da denne var i strid med generalklausulen. Overtrædelse 

af klausulen i Selskabslovens § 108 kan desuden straffes med bøde, jf. Selskabslovens § 367, stk. 1.   

Som for selskabets ledelse gælder der også for selskabets ejere en regel om erstatningsansvar overfor 

selskabet, andre kapitalejere eller tredjemand, jf. Selskabslovens § 362. Ansvarsgrundlaget for 

selskabsejer er dog lempet i forhold til de almindelige erstatningsretlige regler, som er gældende for 

selskabsledelsen, idet selskabets ejere udelukkende kan gøres erstatningsansvarlige ved skader, som er 

forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed. Et ledelsesmedlem kan derudover ifalde erstatningsansvar 

ved skader forvoldt ved simpel uagtsomhed, jf. den almindelige culparegel. De lempede 

erstatningsansvarsregler er en konsekvens af, at en selskabsejer kan forholde sig passivt, og ikke er 

forpligtet til at tage aktiv del i selskabet, herunder at benytte de til kapitalandelen tilknyttede 

forvaltningsmæssige rettigheder. Det er således op til den enkelte selskabsejer at afgøre, i hvor høj 

grad pågældende ønsker at engagere sig og på hvilken måde. Dog gælder det, at hvis en selskabsejer, i 

kraft af bestemmende indflydelse og kontrol over selskabet, medvirker til ansvarspådragende 

handlinger, da vil ejeren ifalde et erstatningsansvar efter culpareglen, jf. U.2006.3050H, hvor en 

selskabsejer, som tillige var moderselskab, blev kendt erstatningsansvarlig over for datterselskabets 

konkursbo, da ejeren under en verserende retssag havde udloddet udbytte i tilslutning til en 

kapitalnedsættelse og U.1997.364H, hvor en selskabsejer ved salget af et overskudsselskab på 

uforsvarlig måde havde tilsidesat skattevæsenets interesser og derfor var erstatningsansvarlig for 

dettes tab. 

3.1.3  Indflydelse på selskabsejers position 

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, så findes der i Selskabsloven en række bestemmelser, der 

kan regulere de forskellige roller, som kan indgå i et kapitalselskabs organisation. Disse bestemmelser 

vil dermed have forskellig indflydelse på selskabsejers position, afhængig af hvilke roller selskabsejer i 

øvrigt har i selskabet. Til anskueliggørelse heraf inddrages de tre fiktive eksempler på ejerskabsformer, 

som er nævnt i afhandlingens kapitel 1. 

>Identisk ejer og ledelse  

En kontrollerende ejer kan i et anpartsselskab tilmed bestride rollerne som både bestyrelsesformand 

og direktør, hvilket ikke er tilfældet i et aktieselskab, hvor en direktør ikke kan være hverken formand 
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Eneejer 
(A) 

Direktør 
(A) 

eller næstformand i bestyrelse eller tilsynsråd, jf. Selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1, 5. pkt. Dermed har 

den valgte selskabsform betydning for, hvorledes selskabets organisation kan struktureres og dermed 

også for selskabsejers position i kapitalselskabet. En iværksætter, som ønsker at stifte et selskab, har 

som udgangspunkt frit valg mellem de forskellige selskabstyper, dog med enkelte begrænsninger ved 

udøvelse af bestemte aktiviteter som eksempelvis bankvirksomhed eller forsikringsselskab, som skal 

foregå i et aktieselskab.84  Ønsker iværksætteren både at eje og lede kapitalselskabet egenhændigt og 

uden andres indblanding, er et anpartsselskab den rette selskabsform. Som beskrevet af Hansen og 

Krenchel (2014) benyttes anpartsselskaber netop som ramme for mindre og mellemstore selskaber, 

som ”er familieejede, eller som ejes af en enkelt person”.85  

 Selskabsformen i det følgende er på baggrund heraf et anpartsselskab 

med én kapitalejer og en ledelsesstruktur efter Selskabslovens § 111, stk. 

1, nr. 2. I selskaber, hvor ejer er identisk med ledelsen, er den 

kontrollerende ejer også styrende i den daglige ledelse.86 Selskabets ejer 

har i dette eksempel derfor beføjelser, som relaterer sig til både 

ledelsesrolle og kapitalandel.  

Kapitalejer vil i sin rolle som direktør være pålagt opgaverne som anført i Selskabslovens §§ 117-119 

samt § 127 om utilbørlige dispositioner og § 138 om aflønning, hvoraf de to sidstnævnte bestemmelser 

vil have en reduceret betydning, grundet selskabsstrukturen uden nogen umiddelbar kontrolfunktion. 

I de situationer hvor selskabsejer er eneejer, vil bestemmelser om ligeret, stemmeret, omsættelighed 

og indløsning være uden betydning. Beslutninger vil stadig skulle træffes på en generalforsamling i 

medfør af Selskabslovens § 76, om end der kun vil være en deltager. I forhold til reglen om ugyldige 

generalforsamlingsbeslutninger, som måske kunne have betydning ifald en sådan skaffede kapitalejer 

eller andre en utilbørlig fordel på bekostning af kapitalselskabet, så er det efter Selskabslovens § 109 

kapitalejer elle et medlem af ledelsen, som skal anlægge en sag herom, hvorfor reglen ikke vil have en 

reel indflydelse. Som medlem af selskabets ledelse, vil selskabsejer kunne idømmes erstatningsansvar 

efter § 361 i Selskabsloven. 

> Delvist personsammenfald 

I det øjeblik selskabets organisation udvides, vil der også blive flere hensyn at tage. Om organisering af 

de mindre kapitalselskaber har Neville (2004) skrevet, at denne bygger på en forudsætning om, at ejer 
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Eneejer (A) 

Bestyrelse (B) 

Direktør (A) 

også deltager i selskabets ledelse.87 Et kapitalselskab med delvist personsammenfald, hvor den samme 

person ikke længere har den fulde kontrol men stadig indflydelse, kan være organiseret på flere måder.   

For at give et bedre overblik præsenteres tre forskellige eksempler herunder: 

 Iværksætter hyrer en direktør til at varetage den daglige ledelse, men 

har stadig selv stor indflydelse som eneejer, og måske tilmed i rollen 

som bestyrelsesmedlem. Selskabsformen i det følgende kan således 

være enten et anpartsselskab eller et aktieselskab med én kapitalejer 

og en ledelsesstruktur efter Selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1 eller 2 

Selskabets ejer vil under denne organisationsstruktur ikke længere være forpligtet til at varetage de 

daglige ledelsesopgaver, som fremgår af Selskabslovens bestemmelser herom, men dog stadig de 

overordnede ledelsesopgaver i Selskabslovens § 115 ifald kapitalejer også er medlem af bestyrelsen. 

Selskabslovens § 127 om utilbørlige dispositioner og § 138 om aflønning får nu en form for betydning, 

hvorefter ledelsen under henvisning til førstnævnte bestemmelse kan afvise en beslutning truffet af 

selskabsejer efter de givne betingelser, og ledelsens aflønning fra selskabsejer skal ske under 

iagttagelse af sidstnævnte do. Med tanke på det nævnte citat fra Lau Hansen (2014) om magtforholdet 

selskabsejer og -ledelse imellem, kan det nok diskuteres, hvor stor indflydelse disse to sidstnævnte 

bestemmelser faktisk har, da kapitalejer som tilmed er eneejer har den ultimative kontrol og magt i 

selskabet. 88 Da selskabets ejer, på samme vis som i eksemplet med identisk ejer og ledelse, tilmed er 

eneejer gælder rettigheder og forpligtelser som nævnt under dette eksempel. Tilsvarende er gældende i 

forhold til erstatningsansvar, hvis ejer også er bestyrelsesmedlem, hvorimod den lempeligere regel i 

Selskabslovens § 362 er gældende for ejer, som ikke også deltager i selskabets ledelse, jf. Selskabsloven  

 Iværksætteren hyrer en bestyrelse til at varetage det overordnede 

ansvar, men fortsætter selv som direktør. Denne struktur kan være 

organiseret inden for rammerne af enten et anpartsselskab eller et 

aktieselskab, dog skal bestyrelsen i et aktieselskab bestå af mindst 

tre personer, jf. Selskabslovens § 111, stk. 2. Selskabsformen 

herunder er således et kapitalselskab med én kapitalejer og en 

ledelsesstruktur efter Selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1. 

                                                           
87 Krenchel og Thomsen, 2004, s. 235 
88 Lau Hansen, 2014, s. 38 

Eneejer (A) 

Bestyrelse (A) 

Direktør (D) 



 Cand.merc.jur. – Kandidatafhandling, 17. maj 2016 – Tanja Skøtt Koefoed   

Side 31 af 80 
 

Ejer (A) 

Direktør 
(A) 

Ejer(e) 

Selskabets ejer vil i dette eksempel igen have beføjelser, som relaterer sig til både ledelsesrolle og 

kapitalandel. Som i eksemplet med identisk ejer og ledelse vil kapitalejer under denne struktur også 

være pålagt de ledelsesmæssige opgaver som anført i Selskabslovens §§ 117-119, dog ikke § 117, stk. 2, 

som kun vedkommer kapitalselskaber uden bestyrelse eller tilsynsråd. Bestemmelsen om utilbørlige 

dispositioner kan have indflydelse, idet bestyrelsen hjemles ret til at afvise uretmæssige beslutninger 

truffet af selskabsejer på generalforsamlingen, jf. Selskabslovens § 127. Med henvisning til samme 

bestemmelse kan og skal selskabsejer i sin rolle som direktør afvise beslutninger truffet af selskabets 

bestyrelse. Selskabslovens § 138 om aflønning får også her en betydning, idet kapitalejers aflønning af 

bestyrelsen skal ske i henhold til bestemmelsen, ligesom det er tilfældet for bestyrelsens aflønning af 

direktøren. Under henvisning til afsnittet ovenfor om magtforhold kan det igen diskuteres, hvilken 

indflydelse disse to sidstnævnte bestemmelser i realiteten har, idet en direktør som også er eneejer i 

sidste ende har den ultimative kontrol og magt i selskabet. I forhold til de rettigheder og forpligtelser, 

som er forbundet med ejerskab af kapitalandel, kan igen refereres til eksemplet med identisk ejer og 

ledelse, hvilket også omfatter erstatningsansvar. 

 Iværksætteren opnår kapitalindskud fra en eller flere 

investorer, der herefter indgår som en del af selskabets 

ejerkreds. Selskabet kan være organiseret som enten et 

anpartsselskab eller et aktieselskab, dog gælder det for 

et aktieselskab, at denne skal have en bestyrelse eller et 

tilsynsråd, jf. Selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 2. Der 

tages i det følgende udgangspunkt i et anpartsselskab 

med flere kapitalejer, hvoraf én også er direktør, som 

efter Selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 2.  

Den selskabsejer, som også besidder rollen som direktør, vil være pålagt de ledelsesopgaver som anført 

i Selskabslovens §§ 117-119, der er beskrevet i eksemplet med identisk ejer og ledelse. Da selskabet her 

har flere ejere, vil Selskabslovens § 127 om utilbørlige dispositioner kunne have en reel betydning for 

de selskabsejere, som ikke også indgår i ledelsen, hvis der sker majoritetsmisbrug. Dette gælder også 

for Selskabslovens § 138 om aflønning, derved at det jo er generalforsamlingen, som skal fastsætte 

direktørens vederlag. I denne organisation vil Selskabslovens bestemmelser om ligeret, stemmeret, 

omsættelighed og indløsning kunne få indflydelse ved at imødegå nogle af de corporate governance 

problematikker, som kan opstå mellem kapitalejere i deres indbyrdes magtforhold. Om dette forhold 

har Hansen og Krenchel (2014) skrevet, at selvom det i dansk selskabsret traditionelt er antaget, at der 
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Ejer(e) 

Bestyrelse  

Direktør  

ikke består en loyalitetspligt for kapitalejer overfor selskabet, så gælder der en indbyrdes loyalitetspligt 

mellem ejere i selskaber, hvor ejerkoncentrationen er høj.89 Betydningen af, at kapitalejerne i medfør 

af Selskabslovens § 76 har ret til at træffe beslutninger på generalforsamlingen, bliver desuden også 

mere tydelig, når ejerkredsen består af flere kapitalejere. Det samme gør sig gældende for reglerne om 

både afstemning i Selskabslovens §§ 105-107, som kan have stor indflydelse på kapitalejers position i 

selskabet, og om ugyldige generalforsamlingsbeslutninger i Selskabslovens § 108. Bestemmelserne om 

erstatningsansvar kan for en selskabsejer med ledelsesrolle igen bedømmes efter Selskabslovens § 361. 

>Fuldstændig separation 

En selskabsejer, hvis rolle i selskabet udelukkende er at være kapitalejer, vil naturligvis primært have 

interesse for de bestemmelser, som angår en kapitalejers rettigheder og forpligtelser. Betydningen af 

disse bestemmelser vil i mange tilfælde afhænge af ejerandelens størrelse samt selskabets ejerstruktur 

i øvrigt grundet de enkelte bestemmelser differentiering heraf.  

 Selskabsformen i det følgende udgøres af et kapitalselskab med en 

ledelsesstruktur efter Selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1., hvor der 

ikkeeksisterer nogen former for personsammenfald i de forskellige 

selskabsorganer. Selskabet kan have en eller flere kapitalejere og 

bestyrelsen kan bestå af en eller flere medlemmer, dog mindst tre 

hvis selskabsformen er aktieselskab, jf. Selskabslovens § 111, stk. 2. 

I et selskab med fuldstændig separation og kun én kapitalejer vil Selskabslovens § 127 om utilbørlige 

dispositioner og § 138 om aflønning igen have mindre indflydelse af de samme grunde, som er givet i 

eksemplet med delvist personsammenfald, hvor selskabsejer har hyret en direktør til at varetage den 

daglige ledelse.  I forhold til eneejers rettigheder og forpligtelser, har Selskabslovens bestemmelser om 

ligeret, stemmeret, omsættelighed og indløsning ingen nærmere indflydelse på selskabsejers position. 

Dette gør sig også gældende for generalforsamlingsbeslutninger efter Selskabslovens §§ 76 og 108, på 

samme vis som i eksemplet med identisk ejer.  

Hvis selskabet i stedet har flere kapitalejere, vil Selskabslovens §§ 127 og 138 godt kunne have en reel 

indflydelse. Det samme vil gøre sig gældende for de øvrige bestemmelser, som det nævnes i eksemplet 

med delvist personsammenfald, hvor der var flere ejere. I forhold til erstatningsansvar, gælder i begge 

tilfælde, at selskabsejer kan blive gjort erstatningsansvarlig efter den lempeligere regel i 
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Selskabslovens § 362, medmindre selskabsejer samtidig fungerer som daglig leder i selskabet, hvilket 

er beskrevet nærmere af Hansen og Krenchel (2014).90 

3.2  Soft law  

Udover distinktioner mellem aktieselskaber og anpartsselskaber er der i Selskabsloven bestemmelser, 

som udelukkende gælder for børsnoterede selskaber. Bestemmelserne stiller som udgangspunkt flere 

krav til de børsnoterede selskaber, end hvad der måtte gælde for de unoterede selskaber. Her kan som 

eksempel nævnes, at reglerne om aflønning af ledelsesmedlemmer, som beskrevet ovenfor, gældende 

for alle kapitalselskaber, i børsnoterede selskaber ved incitamentsaflønning af ledelsen tillægges et 

ekstra krav om fastsatte overordnede retningslinjer, der tillige skal godkendes af generalforsamlingen 

og derefter hurtigst muligt offentliggøres, jf. Selskabslovens § 139, stk. 1 og 2. Udover særlige og mere 

restriktive bestemmelser i Selskabsloven, er de børsnoterede selskaber desuden omfattet af § 107 b i 

Årsregnskabsloven, hvorefter et børsnoteret selskab ved udarbejdelsen af årsrapporten i selskabets 

ledelsesberetning skal medtage en redegørelse med oplysninger om selskabets opfyldelse af kodeks for 

virksomhedsledelse med henvisning til kodeks samt angivelse af eventuelle fravigelser fra hele eller 

dele af den omhandlede kodeks.  

Kodeksen, som børsnoterede selskaber efter Årsregnskabslovens § 107 b skal redegøre for opfyldelse 

af, er ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ fra maj 2013 som ændret i november 2014, der er den 

nugældende kodeks for børsnotede selskaber i Danmark. Både Nørby-udvalget og Komitéen for god 

selskabsledelse har i deres afgivne anbefalinger anført, at disse eller dele deraf kan tjene som 

inspiration for unoterede selskaber.91 Det vil på den baggrund være oplagt at lade de allerede 

eksisterende anbefalinger konstituere et grundlag for, hvilke emner der kan være relevante i corporate 

governance sammenhæng. Anbefalingerne vil derfor blive opsummeret herunder med det formål at 

undersøge, hvilke elementer der er lagt vægt på i forhold til børsnoterede selskaber samt, hvorledes 

den allerede etablerede kodeks indgår i det selskabsretlige hierarki.  

3.2.1  For danske børsnoterede selskaber 

God selskabsledelse handler ifølge Komitéen for god selskabsledelse grundlæggende om ”at gøre det 

attraktivt at investere i selskaberne.”.92 ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ udgør et sæt af nogle 

ulovbestemte retningslinjer, der for det enkelte selskab kan anvendes som en vejledning i forhold til, 
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hvorledes selskabet bør kontrolleres og ledes.  Gennemsigtighed og rettidig informationsformidling er 

af Komitéen beskrevet som midler til at sikre tillid til selskaberne og opnå målet om at understøtte 

værdiskabende og ansvarlig ledelse, jf. tidligere nævnte formålsbeskrivelse. Som beskrevet, henvender 

anbefalingerne sig til børsnoterede selskaber – selskaber optaget til handel på et reguleret marked, og 

de behandler forholdet mellem selskabets aktionærer, bestyrelse, direktion og øvrige interessenter.  

De nugældende ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ består af 47 anbefalinger, som er opdelt i 

følgende 5 hovedafsnit: 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabet investorer og øvrige interessenter. 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar. 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisation. 

4. Ledelsens vederlag 

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

De enkelte anbefalinger vil ikke blive gengivet i detaljer, da dette ligger ud over afhandlingens emne, 

blot kan det konstateres, at en kort opsummering af anbefalingerne tegner et billede af et overordnet 

ønske om åbenhed gennem dokumentation og dialog. Anbefalinger for bestyrelsen og dennes rolle i 

selskabet udgør over halvdelen af det samlede sæt anbefalinger, herunder særligt retningslinjer for 

bestyrelsens sammensætning. Der er altså stor fokus på selskabets overordnede strategiske ledelse, og 

det kan konstateres, at elementer vedrørende bestyrelsen er af særlig relevans i corporate governance 

sammenhæng. I hvert fald, når der er tale om børsnoterede selskaber.  

3.2.2  I juridisk kontekst 

Som nævnt skal børsnoterede selskaber i medfør af Årsregnskabslovens § 107 b redegøre for, hvordan 

og hvorledes de opfylder den danske soft law tiltag om corporate governance ’Anbefalinger for god 

selskabsledelse’. Dette kaldes også ’følg eller forklar’ princippet, og betyder at ledelsen ved at forholde 

sig til de individuelle punkter i kodeksen, derefter selv skal tage stilling til omfanget af kodeksens 

implementering i selskabet.93 Princippet om ’følg eller forklar’, indebærer, at et selskabs bestyrelse, 

ifald selskabet ikke efterlever en af de udstukne anbefalinger, skal udarbejde en redegørelse i medfør af 

Årsregnskabslovens § 107 b, hvori følgende forklares: 1) Hvorfor selskabet har valgt ikke at iagttage 

den pågældende anbefaling, og 2) Hvordan selskabet har valgt at indrette sig i stedet. Det er det 

enkelte selskabs subjektive forhold, som er afgørende for, hvorvidt selskabet følger ’Anbefalingerne for 

god selskabsledelse’ og i hvilken grad. Det er ikke et brud på reglerne, hvis et selskab vælger ikke at 

                                                           
93 Komitéen for god selskabsledelse, 2014, s. 6-7 
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iagttage samtlige anbefalinger, hvis blot selskabets bestyrelse afgiver de nævnte forklaringer. Det er 

herefter op til markedet at vurdere værdien af en afgivet forklaring, og om denne er tilfredsstillende. 

’Anbefalinger for god selskabsledelse’ er ikke juridisk bindende, men hvis et selskab ikke udarbejder en 

redegørelse efter Årsregnskabslovens § 107 b, hvori de har taget stilling til samtlige anbefalinger, kan 

selskabet blive idømt en bødestraf, jf. Årsregnskabslovens § 164, stk. 1. 

Børsnoterede selskaber er altså forpligtede til at forholde sig til ’Anbefalinger for god selskabsledelse’, 

og det kan derfor få betydning for et selskabs omdømme, såfremt dette ikke sker i tilstrækkelig grad. 

Dette vil i sidste ende kunne få endnu større konsekvenser end en bødestraf, da børsnoterede 

selskaber som regel naturligt er i mediernes søgelys og markedets tillid til selskabet hurtigt vil kunne 

blive svækket. ’Årsberetning Komitéens virke 2014-2015’ fra Komitéen for god selskabsledelse viser da 

også en samlet efterlevelse af anbefalingerne på 93 procent,94 hvilket vidner om en ikke helt uvæsentlig 

betydning af soft law. Unoterede selskaber har ikke de samme udfordringer, da deres kapital ikke 

bliver handlet på et marked, men i stedet primært er baseret på lånefinansiering. Denne forskel er 

væsentlig i forbindelse med vurderingen af relevansen af corporate governance i unoterede danske 

kapitalselskaber, og det danske kapitalmarkeds rolle i relation hertil vil derfor blive belyst nærmere i 

afhandlingens kapitel 5.  

De lovfæstede regler er et udtryk for, hvad man fra lovgivers side som minimum vil forlange overholdt 

af selskaberne, og som det fremgår af Komitéen for god selskabsledelse (2014), kan soft law anvendes i 

samspil med den danske selskabsretlige regulering derved, at de danske anbefalinger er ”retningslinjer 

for ’best practice’ for ledelse”, og at ”anbefalingerne skal ses i sammenhæng med de krav, som stilles i 

lovgivningen”.95 ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ er dynamiske og fleksible, idet de kan ændres 

og tilpasses så de afspejler den til enhver tid gældende bedste praksis indenfor selskabsledelse. Når 

henses til Selskabsloven bestemmelser, supplerer soft law gældende ret således, at de lovbestemte 

regler siger noget om, hvad selskabets ejere og ledelse skal og må, henholdsvis ikke skal og ikke må, 

hvorimod de ulovbestemte soft law regler er konkrete retningslinjer for, hvordan selskabets ejere og 

ledelse i tillæg til de juridisk bindende regler bedst kan leve op til de lovbestemte regler. Soft law 

sætter dermed typisk en højere standard, end hvad der er reguleret ved lov, og da lovbestemmelser 

ofte indeholder et vist skønsmæssigt element, vil soft law derfor, sammen med øvrige retskilder, kunne 

indgå som et fortolkningsbidrag til domstolene. 

                                                           
94 Komitéen for god selskabsledelse, 2015, s. 14 
95 Komitéen for god selskabsledelse, 2014, s. 3 
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3.3  Delkonklusion 

Efter Selskabslovens bestemmelser kan en kapitalejer besidde flere roller i et kapitalselskab, og kan 

således, udover at være ejer, tilmed indtage en rolle som bestyrelsesmedlem eller direktør. De 

forskellige rollers rettigheder og forpligtelser er beskrevet i Selskabslovens bestemmelser, og de, ud fra 

afhandlingens synsvinkel, relevante af disse blev inddraget i denne juridiske analyse. Det blev gennem 

fiktive eksempler, som skulle repræsentere forskellige selskabsformer, påvist at de selskabsretlige 

bestemmelser for unoterede danske kapitalselskaber kan have indflydelse på en selskabsejers position, 

men at graden af indflydelse ville afhænge af selskabsejers øvrige roller i selskabet. Det fremgik 

således, at selskabsejers position i særlig grad vil blive influeret af, hvorledes selskabet har valgt at 

organisere sig, idet eksempelvis bestemmelserne om kapitalejers forvaltningsmæssige rettigheder har 

stor indflydelse i et selskab med flere ejere og mindre i et selskab med kun én ejer. Dertil kan også 

nævnes, at erstatningsansvarsgrundlaget er lempeligere for en kapitalejer, som kun er ejer og ikke også 

ledelsesmedlem.  

Dernæst blev det, på baggrund af en kort behandling af den seneste version af det danske soft law 

tiltag ’Anbefalinger for god selskabsledelse’, anskueliggjort, soft law kan anvendes i juridisk kontekst 

med de selskabsretlige bestemmelser derved, at soft law kan give inspiration til, hvordan et selskabs 

ejere og ledelse kan udøve ’best practice’ i forhold til gældende ret. Soft law vil derfor også kunne 

anvendes af domstolene som fortolkningsbidrag, hvis en bestemmelse efterlader et spillerum for skøn.  
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Kapitel 4:  Principal-agent-teori – også i dansk perspektiv 

Til besvarelse af det andet delemne i afhandlingens problemformulering redegøres i det følgende først 

for den økonomiske teori, principal-agent-teorien, som corporate governance litteraturen er bygget op 

omkring. Den teoretiske gennemgang afrundes med en analyse af, hvilken betydning den unoterede 

kapitalseleskabsejers rolle i selskabet kan have i relation til principal-agent-teorien samt i forhold til 

risiko og selskabets organisering. Afslutningsvist undersøges det, hvorledes de danske kapitalselskaber 

er organiseret sammenlignet med andre lande, for derved at kunne anskueliggøre, hvilke principal-

agent-problemer som eksisterer i dansk perspektiv.  

4.1  Principal-agent-teorien 

Der foretages herunder en teoretisk gennemgang af principal-agent-teorien, som ifølge Ross (1973) 

fremstiller en af de ældste og oftest kodificerede former for social interaktion, hvorefter en relation 

mellem principal og agent opstår, når den ene handler på vegne af eller som repræsentant for den 

anden inden for et bestemt beslutningsfelt.96 I forhold til corporate governance opstår de klassiske 

principal-agent-relationer mellem et selskabs ejer og dets ledelse, som af Thomsen og Conyon (2012) 

benævnes type 1 principal-agent-problemer. Denne type-opdeling af principal-agent-problemer er et 

udtryk for et stadig mere omfattende ansvar, og indbefatter derfor også de principal-agent-problemer, 

som opstår mellem selskabets majoritets- og minoritetskapitalejere, benævnt type 2, samt problemer 

mellem et selskabs kapitalejere og andre af selskabets interessenter, benævnt type 3.97  

Uden at anvende specifikke betegnelser herfor, berører Berle og Means (1932) i større eller mindre 

grad samtlige af de benævnte tre typer af principal-agentproblemer i deres analyse af ’det moderne 

selskab’, hvor separation af ejeskab og kontrol er det gennemgående tema. I deres undersøgelse af 

kontrollen i 200 af datidens største amerikanske selskaber, hvor Berle og Means (1932) inddelte 

selskaberne efter om de var ejer-kontrollerede eller leder-kontrollerede, konkluderede de, at der 

mellem selskabets ejer og kontrollerende enhed ville herske modsatrettede interesser, hvis den 

kontrollerende enheds interesser primært bygger på et ønske om personlig økonomisk gevinst.98 Det 

blev i undersøgelsen fastslået, at leder-kontrollerede selskaber forfulgte andre målsætninger end 

profitmaksimering, som jo var karakteristisk for det traditionelle kapitalistiske system med mange 

små selskaber, hvorfor det konkluderedes at selskabers ejerforhold ville have betydning for selskabets 

                                                           
96 Ross, 1973, s. 1 
97 Thomsen og Conyon, 2012, s. 20 
98 Berle og Means 1932, s. 123 
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økonomiske forhold.99 Berle og Means (1932) gjorde herefter op med nogle fundamentale og velkendte 

koncepter inden for en traditionel økonomisk tankegang, som oprindelig fremsat af Smith (1776), idet 

de fandt, at koncepterne ikke ville kunne finde anvendelse i forhold til de moderne og mere komplekse 

selskaber, som dannedes op gennem det 19. århundrede.100 

Ifølge Berle og Means (1932) er det ikke et selskabs kapitalejere, som i sidste ende ejer selskabet, men 

snarere det omkringværende samfund, fordi ”Neither the claims of ownership nor those of control can 

stand against the paramount interests of the community”. De konstaterede herefter og på baggrund 

heraf, at selskaber kan opfattes som store samfundsmæssige institutioner, som kan konkurrere på lige 

fod med stater.101 Dette synspunkt er ifølge Jensen og Meckling (1983) en fejlslutning, idet et selskab, 

uanset størrelse, ikke vil have de samme retlige beføjelser, som de statslige organer har, til at pålægge 

overholdelsen af bestemmelser.102 En væsentlig pointe, som kan drages fra Berle og Means (1932), må 

være den, at et selskabs ejerforhold kan påvirke selskabets beslutninger og målsætninger, og at 

separations-tesen herefter også vil have betydning i corporate governance sammenhæng. Berle og 

Means (1932) medvirkede, ifølge Knudsen (1997), til udviklingen af økonomisk teori i retning mod 

managerialismen, hvorefter det enkelte individ må analyseres for at kunne studere et selskabs 

adfærd.103 Med afsæt i netop managerialismen har principal-agent-teorien efterfølgende udviklet den 

moderne virksomhedsteori til at anskue selskaber som fiktive juridiske personer, der udgør et 

knudepunkt for kontrakter.104 

Et berømt og ofte citeret litterært bidrag i corporate governance debatten i relation til principal-agent-

teorien er artiklen ’Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure’ 

skrevet af Jensen og Meckling (1976), hvori elementer fra teorier om principal-agent-problemer, 

ejendomsrettigheder og finansiering integreres til at udvikle en teori om ejerstrukturen i selskaber.105 

Artiklen er bygget op omkring de omkostninger, som opstår i principal-agentrelationer, ’agency costs’, 

samt hvorfor og hvordan disse fører til en teori om ejerstrukturen i selskaber.106 Jensen og Meckling 

(1976) tager udgangspunkt i, at principalen og dermed selskabets ejer, vil kunne begrænse agentens 

afvigelser fra egne interesser ved at påtage sig de nævnte omkostninger, som vil opstå ved etablering af 

passende incitamentsløsninger for agenten, selskabsledelsen, samt ved omkostninger til overvågning 

                                                           
99 Knudsen, 1997, s. 151 
100 Berle og Means 1932, s. 345-351 
101 Berle og Means, 1932, s. 356-357 
102 Jensen og Meckling, 1983, s. 3-4 
103 Knudsen, 1997, s. 151 
104 Knudsen, 1997, s. 158 
105 Jensen og Meckling, 1976, s. 305 
106 Jensen og Meckling, 1976, s. 309 
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af denne.107 Omkostninger, som kan opstå i principal-agentrelationer er således ’prisen for separation 

af ejerskab og kontrol’, og de beskrives med et matematisk udtryk af Jensen og Meckling (1976) som 

forskellen mellem V*, den efficiente løsning med ingen omkostninger, og V”, værdien af selskabet ved 

positive overvågningsomkostninger.108 

”The agency relationship is a pervasive fact of economic life”109 

Sådan indleder Arrow (1984) sin rapport ’The Economics of Agency’, hvori han fremstiller relationen 

mellem principal og agent som et fænomen af betydelig rækkevidde og økonomisk omfang. Om end 

der er begrænsninger til teorien set i forhold til den virkelige verden, så vil mange ellers uforklarlige 

økonomiske forhold nu kunne forstås gennem applikation af teorien.110 Principal-agent-teorien bygger 

på nogle grundlæggende antagelser om informationsasymmetri mellem parterne og usikkerhed i form 

af udefrakommende påvirkninger. Indenfor principal-agent-teorien, forekommer særligt to forskellige 

former for principal-agent-problematikker, som hver især beskriver situationer, hvor principalen ikke 

har fuld information på lige fod med agenten og dermed ikke kan kontrollere at agentens intentioner 

er i overensstemmelse med principalens. Thomsen og Conyon (2012) beskriver, hvorledes situationer 

med informationsasymmetrien kan opstå ved, at principalen enten ikke har mulighed for at observere 

agentens handlinger, eller at principalen ikke kan verificere agentens informationer.111 Disse aspekter 

er bedre kendt under betegnelserne ’Moral hazard’ henholdsvis ’Adverse selection’, hvilke i realiteten 

er begreber, som er lånt fra forsikringsteori, men som er blevet anvendt flittigt i principal-agent-teori-

litteraturen, 112 og som derfor også vil blive anvendt i det følgende, hvor der vil blive redegjort kort for 

de to problematikker med asymmetrisk information. 

4.1.1  Informationsasymmetri   

Der opereres i principal-agent-teorien desuden med en antagelse om, at både principalen og agenten 

handler rationelt og at de hver især ønsker at fremme egne interesser, hvilket er kendt fra neoklassisk 

økonomisk teori. Herfra anvendes også begreber som nyttemaksimering, hvorefter en parts nytte og 

unytte (på engelsk ’utility’ henholdsvis ’disutility’) matematisk indregnes i pågældendes nyttefunktion, 

for at parten skal kunne træffe rationelle økonomiske beslutninger på baggrund af den samlede nytte.  

Dette vil ikke blive behandlet nærmere i afhandlingen, idet begreberne nytte og unytte dog anvendes 

                                                           
107 Jensen og Meckling, 1976, s. 308 
108 Jensen og Meckling, 1976, s. 327 
109 Arrow, 1984, s. 1 
110 Arrow, 1984, s. 19-22 
111 Thomsen og Conyon, 2012, s. 21 
112 Arrow, 1984, s. 3 
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herunder i forklaring af situationer med informationsasymmetri samt i forbindelse med den senere 

behandling af partenes opfattelse af risiko. 

4.1.1.1  Moral hazard 

Den mest typiske skjulte handling er, ifølge Arrow (1984), agentens indsats. Et selskabs ejer har nytte 

af selskabsledelsens indsats, da denne kan føre til både kortsigtet profitmaksimering og langsigtet 

værdiskabelse.113 Selskabsejer vil i langt de fleste tilfælde ikke være i stand til at observerer i detaljer, 

hvorvidt selskabets ledelse tager beslutninger, som er hensigtsmæssige i principalens øjne. I den 

økonomiske teori regnes indsatsen for at være til unytte for agenten, hvorfor der tales om at give 

agenten incitament til at udføre indsatsen. Med udgangspunkt i den, af Arrow (1984), simplificerede 

matematiske formulering, kan nytten for både principalen og agenten udtrykkes i funktioner, som for 

hver af parterne indeholder variabler som angår den handling, som agenten udfører (benævnt ’a’), og 

det resultat, som principalen opnår på baggrund heraf (benævnt ’x’). Der er taget udgangspunkt i, at 

incitamentet er en aflønning, som er resultatafhængig (benævnt ’s(x)’), og at agentens unytte afhænger 

af handlingen (benævnt ’w(a)’). 114 Funktionerne vil herefter se ud som følger: 

Agentens nytte:  s(x)-w(a)  Principalens nytte:  x-s(x) 

4.1.1.2  Adverse selection 

Her har agenten tilegnet sig noget viden, som principalen ikke har samme kendskab til. Et selskabs 

ejer vil i dette tilfælde ikke kunne kontrollere, om selskabsledelsen bruger den tilegnede viden på en 

måde, som tjener ejerens interesser. De såkaldte ’lemons’ er et klassisk og ofte anvendt eksempel i den 

økonomiske litteratur til illustration af, hvorledes et marked påvirkes af skjult viden. ’Lemons’ er en 

fortælling om dårligt producerede biler på brugtbilsmarkedet, hvor en køber af brugte biler ikke vil 

kunne skelne mellem en god og en dårlig produceret bil. En køber af en ny bil ville, hvis den var en 

dårligt produceret bil, ønske at sælge bilen hurtigt igen, hvorfor andelen af de dårligt producerede biler 

på brugtbilsmarkedet ville udgøre langt størstedelen af bilerne. Problemet, der opstår, handler så om 

fastsættelse af værdien for de brugte biler, og hvorledes markedet påvirkes cirkulært af mekanismerne 

i adverse selection. Værdien af de dårligt producerede biler er lav, hvilket ville presse prisen på alle 

biler på brugtbilsmarkedet ned, og ejere af gode biler ønsker derfor ikke at sælge, da deres gode bil 

angiveligt har en højere værdi. Dermed ville der i teorien til sidst kun være ’lemons’ til salg.115  

                                                           
113 Arrow, 1984, s. 3 
114 Arrow, 1984, s. 11-12 
115 Thomsen og Conyon, 2012, s. 22 
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Adverse selection anvendes ofte til at anskueliggøre processen for principalens ansættelse og aflønning 

af agenten, og kan derfor i relation til corporate governance beskrive de problemer, der kan opstå, når 

et selskab ønsker at ansætte en ny direktør, idet en potentiel direktør har større viden om sig selv end 

selskabet har. Derfor kan selskabet ikke umiddelbart fastsætte direktørens sande værdi eller den løn, 

som vedkommende er berettiget til. Når et selskab skal fastsætte direktørens løn, er der derfor risiko 

for, at kun de kandidater, som vurderer sig selv som værende mindre værd end den fastsatte løn, vil 

acceptere et jobtilbud. Selskabet skal derfor gøre en indsats for at reducere eller fjerne en del af denne 

asymmetriske information.  

Det, som adskiller de to situationer, er altså, at en situation med adverse selection indtræder før en 

eventuel beslutning skal tages, hvor moral hazard indtræder efterfølgende. Der er forskellige 

muligheder til at afhjælpe disse problematikker, hvor principalen ikke har fuld information i forhold til 

agenten, men ønsker at tilsikre, at agenten handler i principalens interesse. Disse vil blive belyst i det 

følgende. 

4.1.2  Afhjælpning  

Teorien om principal-agent-problemer oprinder, ifølge Eisenhardt (1989), fra samarbejdende parters 

problemer omkring fordeling af risiko, som opstår når parterne har forskellig opfattelse af risiko. Disse 

risikodelingsproblemer udvides så gennem principal-agent-teorien til også at inkludere de problemer, 

som opstår når parterne har forskellige målsætninger og arbejdsfordeling.116 En selskabskonstruktion, 

hvor en selskabsejer tillige besidder rollen som selskabets ledelse, vil betyde et åbenbart sammenfald 

mellem principalens og agentens interesser samt en fuldstændig eliminering af problematikkerne 

omkring asymmetrisk information, hvorved der i realiteten ikke vil være tale om et principal-agent-

forhold. Selskabsledelsen har ved denne selskabsform det fulde incitament til at gøre en indsats og 

forsøge at maksimere indtjeningen i selskabet, men bærer samtidig hele ansvaret for selskabets drift 

og udvikling. Dermed har selskabsejer den fulde kontrol og den fulde risiko for sin investering, hvilket 

umiddelbart vil kunne løse principal-agent-problematikken.  

Når henses til organiseringen af moderne selskabers struktur samt udviklingen i et selskab i øvrigt, vil 

en selskabskonstruktion, hvor en selskabsejer tillige besidder rollen som selskabets ledelse, ikke være 

en mulig løsning på principal-agent-problemer, idet der i mange selskaber på et givent tidspunkt vil 

ske en separation mellem ejerskab og ledelse. Det synes således ikke muligt at eliminere principal-

agent-problemer fuldstændigt, men principalen kan på forskellig vis forsøge at motivere agenten til at 

                                                           
116 Eisenhardt, 1989, s. 58 
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handle i principalens bedste interesse gennem positive eller negative incitamentsformer, der som 

nævnt i det juridiske kapitel, eksempelvis kan udgøres af belønning henholdsvis straf. Overvågning og 

dermed kontrol af selskabsledelsen, er en af måderne hvorpå et selskabs ejer kan imødegå nogle af de 

potentielle principal-agent-problemer. Ved at principalen investerer i overvågningsmekanismer, som 

eksempelvis iværksættelse af intern kontrol og revision eller ved under et ansættelsesforløb at kontakte 

tidligere arbejdsgivere for at få et bedre kendskab til kandidatens evner, kan principalen afsløre 

agentens skjulte handlinger og viden. Det kan som nævnt være forbundet med omkostninger at skulle 

etablere sådanne foranstaltninger, og det kan derfor være mere hensigtsmæssig at undersøge en anden 

metode til afhjælpning af principal-agent-problemerne.  

En anden mulighed er, at principalen kan forsøge styre agenten ved hjælpe af en kontrakt, som har til 

formål at tilpasse agentens interesser, så disse er på linje med principalens. En selskabs ejer kan så 

eksempelvis gøre aflønning af selskabsledelsen resultatafhængig, hvilket vil kunne effektueres gennem 

et incitamentsprogram, hvori der opstilles nogle mål, som skal opfyldes, for at ledelsen kan få udbetalt 

den aftalte løn. Den resultatafhængige løn kan udformes på forskellig vis, og der kan både være tale 

om aflønning i form af bonusløn, der oftest vil udbetales som belønning for en ekstraordinær indsats 

eller øget produktivitet, der har medvirket til at givet selskabet overskud, eller aflønningen kan ske 

som aktieløn, hvormed ledelsen som en del af lønnen får tildelt medarbejderaktier, optioner, warrants 

eller fantomaktier. Formålet for selskabsejer med at benytte sig af incitamentsaflønning er, som det 

fremgår, at øge selskabsledelsens incitament til at træffe beslutninger, som i højere grad er i ejerenes 

interesse. Derudover kan en trussel om afskedigelse ved manglende resultat ligeledes fungere som en 

motivationsfaktor for selskabsledelsen til at agere i overensstemmelse med selskabsejers interesse, når 

ledelsen skal træffe vigtige og indflydelsesrige beslutninger i forbindelse med selskabets drift. 

Hvis der gennem ovennævnte foranstaltninger i det store hele opnås interessesammenfald mellem 

selskabets ejere og ledelsen, vil problemer for type 1 principal-agent-relationer mellem selskabets ejer 

og dets ledelse i teorien være reduceret til et minimum. For type 2 principal-agent-relationer mellem 

selskabets ejere vil der ligeledes kunne ske en reducering af problemer gennem kontraktuelle forhold, 

som kan konciperes i selskabets vedtægter eller som en ejeraftale.  

4.1.3  Risiko 

Som det fremgår, omhandler principal-agent-problematikken, udover selve separationsdelen, også 

elementer som interessekonflikt mellem principal og agent, rationalitet og asymmetrisk information. 

Derudover oplistes af Thomsen og Conyon (2012) også elementer som usikkerhed og risikoaversion, 
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der i teorien er nøgle elementer, ’key elements of the agency problem’.117 Disse to sidstnævnte faktorer 

beskrives af Eisenhardt (1989) som følgevirkninger af risiko, ’risk implications’, og de kan opstå som 

følge af udefrakommende faktorer samt risiko forbundet med de handlinger og beslutninger, som 

agenten foretager på vegne af principalen. Principalens og agentens individuelle opfattelser af risiko 

har derfor også betydning for det kontraktuelle forhold parterne imellem, og dermed for de løbende 

processer hvori beslutninger angående selskabet skal træffes. Når en beslutning skal træffes, vil dette 

ske ud fra en beslutningstagers egne forudsætninger, hvorfor den samme information vil kunne 

fortolkes og anvendes forskelligt afhængig af den viden og erfaring, som informationsmodtager har 

opbygget.118  

Selvom principalens og agentens forskellige opfattelser af risiko ofte vil kunne begrundes med en 

tilstedeværelse af informationsasymmetri, så er det samtidig de grundlæggende og fundamentale 

subjektive forhold, som er med til at præge parternes individuelle opfattelse af risiko. I teorien kan 

individer inddeles i tre overordnede grupper afhængig af deres opfattelse af risiko. Inddelingen 

foretages, som forklaret af Lynggaard (2011), ud fra individets valg mellem to alternativer med den 

samme gennemsnittelige gevinst, men med forskellige risikospredning. De individer, som vælger 

alternativet med den mindste spredning, betegnes som risikoavers, og disse udgør langt den største 

gruppe. Den næststørste gruppe består af de risikoneutrale, som vil vurdere de to alternativer lige, og 

den sidste og mindste gruppe består af de individer, som vil vælge alternativet med den største 

spredning og som dermed anses for at være risikosympatiske.119  

I det givne eksempel i afsnittet om moral hazard under punktet informationsasymmetri gælder det, at 

begge parter anses for at være risikoneutrale.  Det er dog generelt antaget i litteraturen om principal-

agent-teorien, at en agent er mere risikoavers end principalen, og dette begrundes, ifølge Eisenhardt 

(1989) med, at agenten ikke kan sprede sin ansættelse på samme måde som principalen kan sprede sin 

investering. Hvis denne antagelse indføres i fortsættelse af den ovenfor nævnte funktion, vil det betyde 

at agentens nytte herefter være V[s(x)]-w(a), hvor V benævner agentens nyttefunktion.120 Moral 

hazard bygger således på en afvejning af incitament og risikoallokering, og funktionen anskueliggør 

hvorledes agentens engagement er afhængigt af omfanget af incitamentet samt, i hvilken udstrækning 

agenten bærer risikoen for egne handlinger. Denne afvejning udgør derfor et ekstra element, som 

                                                           
117 Thomsen og Conyon, 2012, s. 19 
118 Lynggaard, 2011, s. 55 
119 Lynggaard, 2011, s. 60-61 
120 Arrow, 1984, s. 12 
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principalen må tage hensyn til udover de sædvanlige erhvervsmæssige risici i forbindelsen med 

selskabets drift.  

Selv i de tilfælde, hvor der mellem principalen og agenten er fuld information, vil der altså stadig være 

en risiko, som parterne skal fordele mellem sig i overensstemmelse med deres opfattelse af risiko.121 En 

selskabsejers risiko består som udgangspunkt af, at den ejede kapitalandel kan miste hele eller dele af 

sin værdi. Da ejerens hæftelse efter doktrinen om begrænset ansvar er begrænset til kapitalandelens 

værdi betyder dette, at kapitalejeren ikke kan miste mere end den foretagne investering. Risikoen for 

selskabsledelsen består af, at kunne miste jobbet i selskabets bestyrelse eller direktion, hvilket udover 

de direkte økonomiske konsekvenser også vil kunne få betydning i andre sammenhænge, dersom 

ledelsesmedlemmet forlader selskabet med et negativt påvirket omdømme. Derudover er ejerskab og 

ledelse af et selskab forbundet med en risiko for pålæggelse af de juridiske strafsanktioner, der, som 

det fremgår i den juridiske analyse, er at finde i lovgivningen.  

Det kan herefter udledes, at der er forskellige risici forbundet med både at være ejer og leder af et 

selskab, og denne risiko har indflydelse på parternes individuelle adfærd og indbyrdes forhold. 

Udgangspunktet i principal-agent-teorien er, at agenten handler på vegne af principalen, hvorfor 

principalen ønsker at sikre at agentens adfærd afspejler principalens interesse. Selskabsejers risiko for 

at miste værdien af den opkøbte selskabskapital afhænger af selskabsledelsens adfærd og handlinger i 

forbindelse med driften af selskabet, og det er derfor naturligt, at selskabets ejer har en bevågenhed 

heroverfor. Risiko for selskabsledelsens tab af job og omdømme afhænger af, om selskabets ejer er 

tilfredse og opnår den ønskede værdi, hvormed ledelsens risiko på samme måde som ejers risiko er 

bundet op på den adfærd, som selskabsledelsen udviser. Det er herefter interessant at undersøge, 

hvilken betydning et selskabs opbygning og struktur har i corporate governance sammenhæng.    

4.1.3.1  Selskabets organisering 

Risikoen for selskabets ejer og ledelse er, som beskrevet, forskellige, og et selskabs opbygning og 

struktur er derfor interessant også i corporate governance sammenhæng. Jensen og Meckling (1976) 

har i deres teori om ejerstrukturen i selskaber, undersøgt og sammenlignet ledelsens adfærd og de 

dermed forbundne ‘agency costs’ i to forskellige selskabsstrukturer. I deres analyse tager Jensen og 

Meckling (1976) afsæt i en struktur, hvor kapitalen i et selskab er 100 % ejet af den samme person, 

som samtidig også udgør selskabets ledelse, ’owner-manager’, og de sammenligner herefter denne 

struktur med en, hvor selskabets ejer har solgt hele eller dele af selskabet fra til en udenforstående. 

                                                           
121 Arrow, 1984, s. 13 



 Cand.merc.jur. – Kandidatafhandling, 17. maj 2016 – Tanja Skøtt Koefoed   

Side 45 af 80 
 

Analysen er opbygget omkring selskabsledelsens udnyttelse af ikke-økonomiske fordele, og hvilken 

indflydelse det har på selskabets værdi for en mulig køber af hele eller dele af selskabet. Det illustreres, 

hvorledes værdien af et selskab påvirkes ved ændringer i ejerstrukturen, hvilket blandt andet skyldes, 

at omkostningen til ikke-økonomiske fordele ved et frasalg distribueres fra ’owner-manager’ til den 

nye ejer, men at ’owner-manager’s mulighed for at konsumere fordelene består. En reduktion af 

ejerskab og således også risiko medfører en forrykkelse af incitament, hvormed ’owner-manager’ og 

dermed selskabsledelsens adfærd ændres fra udelukkende at handle i ejerens interesse til at handle i 

egen interesse.122  

Ifølge Jensen og Meckling (1976) kan muligheden for en udenforstående selskabsejer til at overvåge 

selskabsledelsen bevirke, at ledelsens konsumption af ikke-økonomiske fordele reduceres og værdien 

af selskabet følgelig forøges. Ligeledes kan selskabsledelsen påtage sig at garantere overfor selskabets 

ejer, at ledelsen ikke træffer bestemte beslutninger, som vil være i strid med selskabsejers interesse.   

Sådanne overvågnings- og garantiforanstaltninger vil imidlertid afstedkomme nogle omkostninger, 

’agency costs’, for selskabsejer og -ledelse og dermed selskabet, og kan næppe eliminere, men blot 

begrænse eventuelle værditab som nævnt ovenfor.123 I deres sammenligning af ledelsesadfærd under 

forskellige ejerstrukturer konkluderer Jensen og Meckling (1976), at ’agency costs’ er uundgåelige, når 

der er separation mellem et selskab ejer og ledelse.  De skriver således, at ’agency costs’ er “.. the costs 

of the ’separation of ownership and control’..”, 124 og brugen heraf må derfor bero på en afvejning af de 

fordele og ulemper som opnås. 

Betydningen af et selskabs ejerstruktur er yderligere udforsket i en analyse af Fama og Jensen (1983), 

hvori separation mellem ejerskab og kontrol henføres til at betyde en separation mellem 

beslutningsfunktion og risikobærende funktion. I analysen fokuseres særligt på beslutningsprocessen, 

som i bred forstand kan opdeles i fire faser; i) initiering (generering af beslutningsforslag), ii) 

ratificering (udvælgelse af beslutningsinitiativ til implementering), iii) implementering (eksekvering af 

den valgte beslutning) og iv) monitorering (måling af beslutningstagers præstation og aflønning), der 

herefter allokeres i to overordnede kategorier kaldet beslutningsledelse, som udgøres af fase i) og iii), 

og beslutningskontrol, som udgøres af faserne ii) og iv).125 Beslutningsledelse og beslutningskontrol er, 

af Fama og Jensen (1983), således fremstillet som komponenterne i et selskabs beslutningsproces, og 

det er altså disse to komponenter, der separeres, som følge af en separation mellem 

                                                           
122 Jensen og Meckling, 1976, s. 313-323 
123 Jensen og Meckling, 1976, s. 323-326 
124 Jensen og Meckling, 1976, s. 327 
125 Fama og Jensen, 1983, s. 5 
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beslutningsfunktionen og den risikobærende funktion i et selskab, hvorefter der opstår de beskrevne 

principal-agent-problemer.126  

Det er, ifølge Fama og Jensen (1983), vigtigt for selskabet at kontrollere og reducere principal-agent-

problemer i beslutningsprocessen, når beslutningsledere ikke selv bærer nogen større andel af de 

økonomiske virkninger af deres beslutninger. Deres analyse søger på den baggrund at afgøre, hvornår 

en separation mellem beslutningsledelse, beslutningskontrol og bæring af risiko er mere efficient end 

en kombination af alle tre funktioner i samme agent.127 Igen er det to hovedkategorier af selskaber, 

som undersøgelsen er centreret omkring, hvoraf den ene type selskab har kombineret de to funktioner 

i samme agent og den anden type har separeret funktionerne. Det kan på baggrund af analysen 

konkluderes, at det i mindre ikke-komplekse selskaber er mere efficient at samle funktionerne, 

hvorimod det i større og mere komplekse selskaber kan være relevant at separere funktionerne, så 

disse udfyldes af de bedst egnede individer, hvilket i hovedreglen vil give de bedste resultater og 

dermed være mest efficient.128 

I selskaber, hvor ejerskabet er spredt, og der dermed er mange kapitalejere, vil det for den enkelte ejer 

være omkostningskrævende at skulle overvåge og kontrollere selskabsledelsens adfærd i forbindelse 

med en beslutningsproces. Fama og Jensen (1983) beskriver i den sammenhæng en bestyrelse, som et 

slags fælles højdepunkt, ’common apex’, for et selskabs kontrolfunktion i tilknytning til beslutninger, 

som foretages af en beslutningstager, som ikke selv bærer størstedelen af beslutningens økonomiske 

påvirkninger.129 Ved at ansætte en bestyrelse, får et selskabs ejer mulighed for at uddelegere særlige 

funktioner såsom overvågning og kontrol af beslutningstagers adfærd.  Bestyrelsen får således en slags 

dobbeltrolle i henhold til principal-agent-teorien, da en bestyrelse, udover at agere agent i forhold til et 

selskabs kapitalejer, tillige har kompetence til at ansætte, afskedige og aflønne beslutningstagere og 

dermed i forhold til selskabets direktion agerer som principal.  

En begrundelse for at et selskab har en bestyrelse er, at den skal skabe økonomisk værdi for selskabets 

ejere, hvilket kan være vanskeligt at måle. Det må dog antages at bestyrelsens arbejde og kvaliteten 

heraf kan påvirke værdiskabelsen i selskabet, hvormed selskabets økonomiske resultater kan bruges 

som pejlemærke for i hvor tilfredsstillende grad bestyrelsen varetager sine opgaver med overvågning 

og kontrol af direktionen samt den overordnede strategiske ledelse i selskabet. Bestyrelsens 

                                                           
126 Fama og Jensen, 1983, s. 4 
127 Fama og Jensen, 1983, s. 5 
128 Fama og Jensen, 1983, s. 28 
129 Fama og Jensen, 1983, s. 14  
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præstationer afhænger af dens sammensætning, og som det fremgår af Fama og Jensen (1983),130 kan 

et selskab opnå fordele i beslutningsprocessen ved at uddelegere beslutningsfunktioner til de 

individer, som besidder den relevante viden, og som dermed er bedst kvalificerede til at træffe den for 

selskabets ejere mest optimal beslutning. Det er derfor væsentligt, at selskabets bestyrelse har den 

rette størrelse og mest optimale sammensætning, samt at medlemmernes individuelle kompetencer og 

erfaringer kan supplere hinanden. Derved forbedres bestyrelsens mulighed for at varetage det pålagte 

hverv, og de har større sandsynlighed for at bidrage positivt til selskabets resultat. 

Kompleksiteten af selskaber har altså væsentlig betydning for, om der mellem principal og agent kan 

forekomme situationer med asymmetrisk information. Andre faktorer, som informations teknologiske 

fremskridt og mere langsigtede forandringer i ejerstrukturen, anses ligeledes for at kunne medvirke til 

informationsasymmetri. De nævnte faktorer er afstedkommet af udviklingen af moderne selskaber, og 

problemer omkring asymmetrisk information anses på den baggrund for at være stigende i forhold til 

tidligere.131 Det kan herefter konstateres, at ejerstrukturen i et selskab, som det er nævnt af adskillige 

forfattere indenfor corporate governance litteraturen, vil have afgørende betydning for udstrækningen 

af principal-agent-problemer.  

4.1.4  Betydning af selskabsejers position 

I selskabsverdenen, henviser principal-agent-problemer sædvanligvis til en interessekonflikt mellem 

et selskabs ejer og dets ledelse. Hensigten er, at ledelsen, der fungerer som agent for ejerne, skal træffe 

beslutninger, som kan maksimere ejernes profit. Derved kan der opstå en interessekonflikt, fordi det 

er i ledelsens bedste interesse at maksimere sin egen profit. Med reference til den tidligere diskussion 

om, i hvis interesse et selskab skal drives, og hvorvidt principalens interesse skal opfattes som værende 

sammenfaldende med selskabets interesse, følges holdningen fra Jensen og Meckling (1976), hvorefter 

et selskab ikke i sig selv er en enhed, men i stedet består i kraft af kontrakter mellem individer, hvorfor 

det ikke vil give mening at tale om et selskabs interesse.132 Det vil således kun være de til selskabet 

forbundne individers interesse i at profit- eller nyttemaksimere, som er relevant at tage hensyn til. 

Disse individer udgøres, ifølge Jensen og Meckling (1983), af selskabets ejere, ledelse og interessenter i 

øvrigt, som alle på forskellig vis kan have en interesse i selskabets drift, da det netop er individerne 

frem for selskabet, som kan pålægges de eventuelt opståede omkostninger eller udnytte do. fordele.133 

Det vil derfor også være disse individers individuelle opfattelse af risiko, som kan have indflydelse på 

                                                           
130 Fama og Jensen, 1983, s. 28 
131 Zalewska, 2014, s. 2 
132 Weinstein, 2012, s. 38 
133 Jensen og Meckling, 1983, s. 2 
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hvilken værdi de hver især vil tillægge selskabet. Til anskueliggørelse heraf inddrages igen de tre fiktive 

eksempler på ejerskabsformer, som er nævnt i afhandlingens kapitel 1 samt de nærmere beskrivelser 

heraf i det juridiske kapitel. Se skema 1 herunder for nærmere overblik. 

Skema 1: Overblik over omkostninger, fordele og risiko i de forskellige selskabsorganisationer 

Ejerskabsform  Omkostning Fordel Risiko 

>Identisk ejer og ledelse 

 

 

Økonomisk: 

 Kapitalindskud 

 

 

Ikke-økonomisk: 

 Daglig drift 

 Beslutning på GF 

 

Økonomisk: 

 Udbytte 

 Løn 

 

Ikke-økonomisk: 

 Ingen konflikt 

 

Økonomisk: 

 Tab af investering 

 Tab af job 

 

Ikke-økonomisk: 

 Tab af omdømme 

> Delvist personsammenfald Økonomisk: 

 Kapitalindskud 

 Løn til ledelse 

 

Ikke-økonomisk: 

 Beslutning på GF 

 (Overordnet 

strategisk ledelse) 

Økonomisk: 

 Udbytte 

 (Bestyrelses 

honorar) 

Ikke-økonomisk 

 Professionel 

ledelse 

Økonomisk: 

 Tab af investering 

 

 

Ikke-økonomisk: 

 Interessekonflikt 

 Asymmetrisk 

information 

> Delvist personsammenfald 

 

Økonomisk: 

 Kapitalindskud 

 Løn til ledelse 

 

Ikke-økonomisk: 

 Daglig drift 

 Beslutning på GF 

 

Økonomisk: 

 Udbytte 

 Løn 

 

Ikke-økonomisk 

 Sparringspartner 

Økonomisk: 

 Tab af investering 

 Tab af job 

 

Ikke-økonomisk: 

 Tab af omdømme 

 Interessekonflikt 

 

Eneejer 
(A) 

Direktør 
(A) 

Eneejer (A) 

Bestyrelse (B) 

Direktør (A) 

Eneejer (A) 

Bestyrelse (A) 

Direktør (D) 
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> Delvist personsammenfald 

 

Økonomisk: 

 Kapitalindskud 

 Løn til ledelse 

 

Ikke-økonomisk: 

 Daglig drift 

 Beslutning på GF 

 

Økonomisk: 

 Udbytte 

 Løn 

 Deling af risiko 

Ikke-økonomisk 

 Sparringspartner 

Økonomisk: 

 Tab af investering 

 Tab af job 

 

Ikke-økonomisk: 

 Tab af omdømme 

 Interessekonflikt 

 

>Fuldstændig separation 

 

Økonomisk: 

 Kapitalindskud 

 Løn til ledelse 

 

Ikke-økonomisk: 

 Beslutning på GF 

 

Økonomisk: 

 Udbytte 

 Deling af risiko 

 

Ikke-økonomisk 

 Professionel 

ledelse 

Økonomisk: 

 Tab af investering 

 

 

Ikke-økonomisk: 

 Interessekonflikt 

 Asymmetrisk 

information 

 

Som beskrevet i afhandlingens indledning vil en kapitalejer altså kunne opnå værdi på flere måder, 

hvoraf modtagelse af udbytte på grundlag af selskabets opnåede overskud, eller provenu ved et salg af 

hele eller dele af den ejede kapitalandel hører til de mere kontante måder. En mere uhåndgribelig og 

langsigtet måde for en selskabsejer at opnå økonomisk værdi er ved at lade selskabet anvende hele 

eller dele af overskuddet til at foretage investeringer med det formål at skabe øget vækst i selskabet. 

Dette vil naturligvis resultere i et mindre udbytte her og nu, men vil på sigt kunne øge selskabets 

værdi, hvilket på samme sæt vil forøge den økonomiske værdi for selskabets ejer tilsvarende.  

I et selskab, hvor er ejer og ledelse udgøres af den samme person, må det primære mål for ejerlederen 

være at kunne hæve en fast månedsløn, som står i rimeligt for hold til den ydede egen-indsats, og først 

derefter vil der kunne blive tale om at modtage udbytte. I modsætning hertil, vil udbytte udgøre det 

primære objekt, for en selskabsejer, som ikke også er ledelsesmedlem. Denne selskabsejer vil desuden 

ikke, som det er tilfældet for ejerleder, have en personlig gevinst på spil i form af omdømme, som godt 

nok ikke er en åbenlyst målbar fordel, men som alligevel kan have betydning for selskabets resultat, og 

Ejer (A) 

Direktør 
(A) 

Ejer(e) 

Ejer(e) 

Bestyrelse  

Direktør  
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dermed ejerleders økonomiske værdi. Omkostningerne for ejerleder vil indbefatte både daglig 

arbejdsindsats samt beslutningstagning på generalforsamling og kapitalindskud, hvoraf de to 

sidstnævnte ligeledes vil udgøre omkostningen for kapitalejer uden ledelsesmedlemsskab. Altså vil en 

selskabsejers position have betydning i relation til principal-agent-teorien, derved at en ejer, som ikke 

besidder andre roller i selskabet, vil kunne drage nytte af at anvende nogle af de ovenfor nævnte 

afhjælpningsforanstaltninger, hvorimod betydningen heraf vil være mindre for en selskabsejer, som 

har påtaget sig en eller flere af de øvrige roller, hvormed informationsasymmetri og interessekonflikter 

vil være reduceret.  

Da størstedelen af den økonomiske litteratur om corporate governance er baseret på amerikanske 

forhold, vil det efter afhandlingens problemformulering være relevant at få afklaret, hvorledes teorien 

om principal-agent-problemer gør sig gældende for danske forhold. Dette undersøges herunder. 

4.2  I dansk perspektiv 

Problemerne i principal-agent-teorien er som sådan fuldstændigt generelle, og teorien bygger på nogle 

grundlæggende elementer om asymmetrisk information, interessekonflikt, optimering af egennytte og 

usikkerhed. Corporate governance kan således i teoretisk forstand anvendes til løse de principal-agent-

problemer, som opstår i forholdet mellem selskabsejer og -ledelse. Som det fremgår af den foregående 

gennemgang af teorien, kan selskabets ejerstruktur have væsentlig betydning for ledelsens adfærd i 

givne situationer, og da der er store internationale forskelle i netop selskabers ejestrukturer, vil der i 

det følgende være fokus på ejerstrukturen i de danske kapitalselskaber samt organiseringen heraf.  

4.2.1  Danske kapitalselskabers organisering 

Karakteristisk for de kontinentaleuropæiske lande134 er, at den dominerende ejerstruktur er 

’koncentreret ejerskab’, hvilket står i kontrast til de angelsaksiske lande135, hvorfra meget af 

litteraturen om corporate governance kommer fra, og hvor den dominerende ejerstruktur er ’spredt 

ejerskab’.136 Af en sammenligning af ejerskabskoncentrationen fra Thomsen et. al (2004) fremgår det, 

at denne for de unoterede kapitalselskaber er højere i Danmark end i andre industrialiserede lande. 

Dog gælder det for de børsnoterede selskaber, at der ikke er en væsentlig forskel koncentrationen af 

ejerskab i forhold til andre kontinentaleuropæiske lande, men at denne er tydeligt højere ved 

sammenligning med de angelsaksiske lande som USA og England. I Danmark er der desuden flere 

                                                           
134 Kontinentaleuropæiske lande skal her forstås som lande i Europa, som udgøres af fastlande. 
135 Angelsaksiske lande skal her forstås som lande, der historisk er påvirket meget af England og USA 
136 Neville, 2000, s. 73 
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person- og familieejede selskaber samt mindre virksomhedsejerskaber set i forhold til andre 

europæiske lande.137 

Som det fremgår, er der internationalt betydelige forskelle i selskabers ejerstrukturer, hvilket også 

kommer til udtryk i forhold til de forskellige landes organisatoriske selskabssystemer, herunder særligt 

struktureringen af ledelsessystemer. I den danske selskabsret findes overordnet to former for 

ledelsessystemer; det en-strengede system, hvor kapitalejer vælger en bestyrelse, som herefter vælger 

en direktion, og det to-strengede, hvor kapitalejer vælger et tilsynsråd, som så vælger en direktion. 

Dette kan umiddelbart virke, som to meget lig systemer, men der er den store forskel, at tilsynsrådet, 

som det er beskrevet i den juridiske analyse, ikke besidder nogen ledelsesmæssige kompetencer.138 

Desuden er systemerne forskellige, hvad angår forhold som blandt andet medarbejderrepræsentation 

og personsammenfald mellem fremtrædende ledelsesmedlemmer.  

Efter det to-strengede system er der altså en klar adskillelse mellem selskabets to ledelsesorganer, 

hvor der i det en-strengede system kun er en formel ledelse, og det to-strengede system er af Thomsen 

og Conyon (2012) defineret som et system, hvor selskaber i henhold til lovgivningen er pålagt at have 

to niveauer af ledelse.139 I Danmark pålægger Selskabsloven i hvert fald danske aktieselskaber, at have 

sådanne to ledelsesniveauer, jf. Selskabslovens § 111, og med selskabsreformen i 2009 blev det muligt 

for alle danske kapitalselskaber at vælge imellem de to forskellige ledelsessystemer. Da det efter dansk 

lovgivning er tilladt at være medlem af både bestyrelse og direktion, er det ikke fuldstændig oplagt, at 

de to ledelsesorganer har en skarp indbyrdes adskillelse. I de selskaber, hvor et sådant dobbeltmandat 

er til stede, må ledelsessystemet derfor betragtes som værende en-strenget, omend det i litteraturen 

ofte anføres at ledelsessystemerne i Skandinavien, herunder også Danmark, menes at være to-strenget. 

Se blandt andet Thomsen og Conyon (2012) tabel 4.2, side 72. I et principal-agent-teoretisk perspektiv 

er bestyrelsens rolle i videst mulig omfang at løse principal-agent-problemer ved at agere 

kontrolfunktion overfor selskabets direktion og dermed beslutningstager.  

Efter dansk selskabsret, udgør bestyrelsen dog ikke udelukkende en selvstændig kontrolfunktion, men 

har tilmed ledelseskompetencer, hvilket er en afvigelse i forhold til andre kontinentaleuropæiske lande 

som eksempelvis Tyskland.140 I Danmark er det langt fra alle selskaber, der har en bestyrelse, dog er 

det et lovkrav for aktieselskaber at have enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. Det kan derfor tænkes, 

                                                           
137 Thomsen et. al, 2004, s. 55 
138 Thomsen og Conyon, 2012, s. 76 
139 Thomsen og Conyon, 2012, s. 75 
140 Lau Hansen, 2014, s. 36 
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at nogle aktieselskaber har bestyrelser, som følge af lovgivningens krav fremfor et reelt ønske eller 

åbenbart behov. En anden afvigelse angår medlemsantallet, der i danske bestyrelser er mindre end i 

andre europæiske lande. Dette har, ifølge Thomsen et. Al (2004) en sandsynlig sammenhæng med 

størrelsen på danske selskaber generelt. Desuden adskiller danske bestyrelser sig ved, at de er mindre 

tilbøjelige til at have personsammenfald mellem fremtrædende medlemmer af bestyrelse og direktion, 

hvilket skyldes den selskabsretlige regulering på området.141  

4.2.2  I danske unoterede kapitalselskaber  

Der er i corporate governance litteraturen stort fokus på de principal-agent-problemer, der opstår 

mellem et selskabs ejer og dets ledelse, når de to funktioner separeres, og ledelsen derfor skal varetage 

ejernes interesse uden selv at bære nogen økonomisk risiko. Dette kan særligt tilskrives, at en anseelig 

del af litteraturen bygger på erfaringer fra de angelsaksiske lande, hvor kapitalmarkedet har en 

fremtrædende rolle og ejerstrukturen er kendetegnet ved spredt ejerskab. I Danmark, hvor 

koncentreret ejerskab kendetegner ejerstrukturen, forholder det sig altså anderledes på mange 

områder og det nævnes af Lau Hansen (2014), at ledelsesstrukturen i Danmark, såvel som i resten af 

norden, er særegen i forhold til de førnævnte en- og to-strengede systemer. Dette skyldes, at de to 

ledelsesorganer i danske selskaber arbejdet tæt sammen, selvom de er opdelt, hvilket medfører en 

transparent og effektiv kompetencefordeling. 142  

At ejerstrukturen i Danmark er koncentreret, er ensbetydende med, at de danske kapitalselskaber 

oftest har en eller få kontrollerende kapitalejere. Dette bevirker, ifølge Neville (2000), at der ikke, som 

i selskaber med spredt ejerkreds, vil opstå samme problemer i forhold til kontrol af ledelsen.143 Altså er 

type 1 principal-agent-problemer mindre udtalte i danske kapitalselskaber, idet kapitalejerne ved store 

ejerposter har større incitament til at kontrollere selskabsledelsen og udnytte deres stemmerettigheder 

til at påvirke selskabets drift. Hvis der er mere end én selskabsejer kan der opstå konflikter heriblandt, 

hvilket hører under de benævnte type 2 principal-agent-problemer. Særligt kan der opstå problemer, 

hvis der er forskel på ejerposternes størrelse, og én ejer har kontrollerende og dermed bestemmende 

indflydelse i selskabet. I sådanne tilfælde er minoritetskapitalejer dog i høj grad beskyttet af loven, 

som i Danmark indeholder en omfattende regulering til beskyttelse af minoritetens interesser.144 Det 

kan herefter udledes, at der i danske kapitalselskaber også findes principal-agent-problemer, om end i 

                                                           
141 Thomsen et. al, 2004, s. 55 
142 Lau Hansen, 2014, s. 37 
143 Neville, 2000, s. 83 
144 Neville, 2000, s. 83 og Lau Hansen, 2014, s. 38 
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mindre grad, idet separationen mellem selskabsejer og -ledelse ikke er lige så udtalt i Danmark som i 

andre dele af verden.  

4.3  Delkonklusion 

Dette kapitel blev indledt med en gennemgang af den økonomiske teori om principal-agent-

problemer, som er grundliggende i corporate governance. Teorien, som omhandler de problemer, som 

kan opstå, når en agent handler på vegne af en principal, bygger blandt andet på antagelser om at der 

er separation mellem principal og agent, samt interessekonflikt og asymmetrisk information. I 

selskabsverdenen vil et principal-agent-problem betegne en interessekonflikt mellem et selskabs ejer 

og dets ledelse, hvorfor det var interessant at undersøge et selskabs organisering i corporate 

governance sammenhæng. Det kunne derefter med udgangspunkt i de fiktive eksemplificeringer 

konstateres, at en selskabsejers position vil have forskellig betydning i relation til principal-agent-

teorien afhængig af, hvilke roller selskabsejer i øvrigt har i selskabet.  

Derefter blev teorien belyst i dansk perspektiv, hvorved det, på baggrund af en redegørelse af, hvordan 

de danske kapitalselskaber er organiseret sammenlignet med andre lande, kunne konkluderes, at der 

kun i mindre udstrækning findes principal-agent-problemer i de danske unoterede kapitalselskaber. 

Dette skyldes især, at ejerstrukturen i disse selskaber er koncentreret, idet der oftest kun er én eller få 

kontrollerende kapitalejere. Der vil dermed ikke i samme omfang, som beskrevet i litteraturen om den 

økonomiske teori, kunne opstå principal-agent-problemer, da kontrollen i høj grad stadig ligger hos 

den kontrollerende ejer fremfor selskabets ledelse. 
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Kapitel 5:  Erhvervsdemografi og eksisterende soft law tiltag 

Det tredje delemne besvares ved at klarlægge ejerstrukturen i danske unoterede kapitalselskabers 

gennem inddragelse af forskelligt statistisk materiale om den danske erhvervsdemografi, samt at 

analysere det danske kapitalmarked og betydningen heraf i forhold til corporate governance. Dette vil 

kunne give et indblik i, hvilken værdi der kan tilføres en ejer i disse selskaber, og i hvilke tilfælde det 

kan være relevant for unoterede danske kapitalselskaber at implementere soft law principper for 

corporate governance. Dernæst foretages en analyse af de allerede eksisterende tiltag indenfor 

corporate governance for unoterede selskaber, som ud fra afhandlingens synsvinkel er fundet 

relevante at inddrage, og disse sammenholdes med de danske selskabsretlige regler og øvrige danske 

tiltag, som er målrettet forbedringer af corporate governance i danske unoterede kapitalselskaber. 

Formålet hermed er at undersøge, hvilke emner indenfor corporate governance området, som vil 

kunne bidrage til værdiskabelse for ejere i unoterede kapitalselskaber i Danmark.  

5.1  Dansk erhvervsdemografi 

Som beskrevet i det økonomiske kapitel er ejerstrukturen i de danske kapitalselskaber kendetegnet ved 

at ejerskabet er koncentreret. Der tages i den følgende analyse udgangspunkt i data fra Danmarks 

Statistisk145 samt en rapport udarbejdet af Center for Ejerledede Virksomheder,146 som er et projekt 

under Industriens Fond, indgået i tæt samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) og 

INSEAD.147 Centeret har til formål at ”bidrage til at professionalisere ejerledelse i Danmark”,148 og er 

fysisk placeret på CBS. På baggrund heraf vil der således herunder kunne gives et overblik over, 

hvordan de danske unoterede kapitalselskaber er organiseret, hvilket vil kunne bidrage til en nærmere 

en belysning af, hvilken værdi der vil kunne tilføres ejere af disse selskaber. 

5.1.1  Statistik 

I henhold til afhandlingens problemformulering fokuseres der i det følgende på de danske unoterede 

kapitalselskaber, som udgør godt 1/3 af det samlede antal registrerede selskaber i Danmark, jf. det i 

indledningen oplyste.149 Til illustration af kapitalselskabernes betydning for økonomien i det danske 

erhvervsliv kan tilføjes, at anpartsselskaberne i 2013 alene har tegnet sig for over halvdelen af dansk 

erhvervslivs samlede omsætning på ca. 30 mia. kr., hvor omsætningen i de danske aktieselskaber har 

                                                           
145 Danmarks Statistiks hjemmeside: http://dst.dk/da/  
146 Center for Ejerledede Virksomheders hjemmeside: http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/oekonomisk-
institut/center-ejerledede-virksomheder  
147 INSEADs hjemmeside: http://www.insead.dk/ 
148 Industriens fonds hjemmeside: http://www.industriensfond.dk/center-for-ejerledede-virksomheder 
149 Danmarks Statistik: GF5: Generel firmastatistik efter branche (DB07, 10-grp) 

http://dst.dk/da/
http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/oekonomisk-institut/center-ejerledede-virksomheder
http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/oekonomisk-institut/center-ejerledede-virksomheder
http://www.industriensfond.dk/center-for-ejerledede-virksomheder


 Cand.merc.jur. – Kandidatafhandling, 17. maj 2016 – Tanja Skøtt Koefoed   

Side 55 af 80 
 

udgjort lige knap 1/10.150 Som beskrevet af Bennedsen og Nielsen (2015) i deres ’Rapport 1: Ejerledelse 

– baggrund og udbredelse, som er første udgivelse i projektet om ’Ejerledelse i Danmark’, er ikke alle 

de registrerede selskaber aktive, hvorfor tallene justeres i overensstemmelse hermed.151 Desuden er 

nogle af de registrerede kapitalskaber holdingselskaber eller datterselskaber, hvorfor der ligeledes skal 

reguleres herfor.152 Rapporten omfatter herefter 60.827 anpartsselskaber og 13.428 aktieselskaber, 

som giver en referenceramme til denne analyse på i alt 74.255 aktive danske kapitalselskaber,153 hvoraf 

blot 153 er noteret på den københavnske fondsbørs.154 Herunder fremhæves, gennem tekst og figur-

illustration, resultater fra førnævnte rapport af Bennedsen og Nielsen (2015), som er fundet særlig 

velegnede til at tydeliggøre, hvorledes de danske kapitalselskaber har valgt at organisere sig.  

Med den nævnte referenceramme på samlet set 74.255 

aktive danske kapitalselskaber, kan fordelingen af 

selskabsformerne illustreres som i figur 3, således at 

aktieselskaberne udgør 18 % heraf og anpartsselskaberne 

de resterende 82 %. Den aktuelle fordeling er resultatet af 

en udvikling, som kan påvises af data fra Danmarks 

Statisk, hvor antallet af aktieselskaber, med forbehold for 

de nævnte justeringer for aktivitet og overlap, i de seneste 

10 år har været nogenlunde stabilt samtidig med at 

antallet af anpartsselskaber er tæt på at være fordoblet.155 

Samtidig har anpartsselskabernes andel af den samlede 

omsætning været støt stigende set over en 10 års periode, 

hvor aktieselskabernes do. i modsætning hertil har været 

faldende, hvilket hænger sammen med et drastisk fald i 

sidstnævnte selskabers omsætning i samme periode. 

Målgruppen for et dansk soft law tiltag om corporate governance i unoterede danske kapitalselskaber, 

kan altså potentielt udgøre i omegnen af 74.000 selskaber, og som beskrevet tidligere, vil et selskabs 

ejerstruktur være af væsentlig betydning for, hvorledes corporate governance vil kunne tilføre ejer i et 

selskab værdi. I den forbindelse er særligt selskabsejers øvrige roller i selskabet interessante, da disse 

                                                           
150 Danmarks Statistik. 2013. DEMO5: Erhvervsdemografi efter ejerform og enhed. 
151 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. vi 
152 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 17 
153 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 18 
154 Nasdaq Copenhagen, jf. liste over noterede selskaber på Nasdaq Copenhagen. 
155 Danmarks Statistik: GF5: Generel firmastatistik efter branche (DB07, 10-grp)  
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kan have indflydelse på, hvilke principal-agent-problemer der kan opstå, samt hvorledes selskabsejer 

vurderer selskabet og den opnåede værdi. På baggrund heraf vil selskabernes ejerstruktur samt øvrige 

organisering, som undersøgt af Bennedsen og Nielsen (2015), blive belyst i sammenhæng med de tre 

fiktive eksempler på ejerskabsformer, som er nævnt i afhandlingens kapitel 1. 

Den første interessante information i forhold til 

kapitalselskabernes ejerstruktur angår antallet af 

ejere i de enkelte selskaber, hvortil det af Bennedsen 

og Nielsen (2015) er gjort gældende, at langt 

størstedelen af de danske kapitalselskaber kun har én 

ejer.  Som det kan ses af figur 4, er eneejerskab 

således aktuelt i ca. 1/3 af aktieselskaberne og ca. 3/4 

af anpartsselskaber, hvilket tilsammen udgør næsten 

50.ooo kapitalselskaber og 67,3 % af det samlede 

antal.156  

For at kunne sammenholde den faktiske ejerstruktur i de danske kapitalselskaber med de anvendte 

fiktive eksempler, er det dernæst relevant at undersøge, hvilke roller den enkelte selskabsejer i øvrigt 

har i selskabets organisation. I deres undersøgelse af selskabsejers roller i selskabet, tager Bennedsen 

og Nielsen (2015) mestendels udgangspunkt i ’den kontrollerende ejer’, som ifølge deres definition er 

en ejer, der besidder mere end 50 % af selskabskapitalen.157 De fiktive eksempler, som er illustreret 

med en ejer, tager udgangspunkt i at selskabets ejer er eneejer, hvorfor forskellen mellem disse to 

størrelser først skal findes. For anpartsselskaber er det i rapporten påvist, at 47.032 har en 

kontrollerende ejer, hvoraf jo 45.512 af disse selskaber kun har én ejer. Tilsvarende er det for 

aktieselskaber angivet, at 6.021 har en kontrollerende ejer, hvoraf 4.454 af disse har én ejer. 158  

Det kan dermed udledes, at ud af de 

samlet set 53.053 kapitalselskaber 

med en kontrollerende ejer, så har 

1520 anpartsselskaber og 1567 

aktieselskaber mere end én ejer. Den 

procentvise fordeling ses i figur 5. 

                                                           
156 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 18 
157 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 19 
158 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 20 
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> Identisk ejer og ledelse 

Bennedsen og Nielsen (2015)har i deres analyse af, i hvor mange selskaber den kontrollerende ejer 

også er direktør, ikke differentieret mellem selskabsformerne eller antallet af ejere. 159 Dog kan det, på 

baggrund af Selskabslovens krav om bestyrelse i aktieselskaber, udledes at de selskaber, som ifølge 

analysen ikke har en bestyrelse, må være anpartsselskaber, hvorefter disse kan udgøre grundlaget i 

dette fiktive eksempel, hvor selskabets ejer og ledelse er identiske, og der ikke er en bestyrelse. Der er 

således 47.032 anpartsselskaber, som har en kontrollerende ejer, hvoraf 44.612 ikke har nogen 

bestyrelse. Af disse udgøres de 38.114 af selskaber, hvor den kontrollerende ejer også besidder rollen 

som selskabets direktør.160 Med forbehold for de 1520 selskaber med en kontrollerende ejer blandt 

flere ejere, kan det således konstateres at der eksisterer mellem 36.594 og 38.114 selskaber som kan 

relatere til dette fiktive eksempel, hvilket svarer til et sted mellem 60-62 % af det samlede antal 

anpartsselskaber og 49-51 % af alle kapitalselskaber.  

> Delvist personsammenfald 

Bennedsen og Nielsen (2015) har i deres rapport, som nævnt ovenfor, særligt fokus på de selskaber, 

som har en kontrollerende ejer, og denne ejers position i selskabet. I forhold til de fiktive eksempler 

med delvist personsammenfald, som er blevet yderligere eksemplificeret gennem tre forskellige 

organisationsstrukturer, kan der således også drages paralleller til de to førstenævnte selskabsformer, 

som indbefatter én selskabsejer. Af i alt 53.053 kapitalselskaber med en kontrollerende ejer udgør de 

8.441 heraf selskaber med en bestyrelse.161 En selskabsform, hvor en iværksætter ansætter en direktør 

til at varetage den daglige ledelse, men stadig selv har stor indflydelse som eneejer, og muligvis også i 

rollen som bestyrelsesmedlem, kan for det første bestå af 6.498 anpartsselskaber uden bestyrelse, og 

hvor den kontrollerende ejer heller ikke er direktør i selskabet, og i tillæg hertil 1.113 kapitalselskaber, 

hvori den kontrollerende ejer sidder i bestyrelsen, men ikke også er direktør. Dermed kan samlet set 

7611 kapitalselskaber konstituere dette eksempel, hvilket udgør ca. 10 % af det samlede antal aktie- og 

anpartsselskaber.  

Den selskabsstruktur, hvor iværksætteren selv fortsætter som direktør, og samtidig hyrer en bestyrelse 

til at varetage det overordnede og strategiske ansvar i selskabet, kan beskrives ved rapportens 186 

kapitalselskaber, hvor den kontrollerende ejer ikke bestrider en bestyrelsespost, men er direktør.162  

                                                           
159 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 36 
160 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 36 
161 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 35 
162 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 36 
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Det skal her igen pointeres, at det ikke fremgår af Bennedsen og Nielsen (2015), om der er et generelt 

personsammenfald mellem personer i ejerkredsen og ledelsen, men udelukkende mellem selskabets 

kontrollerende ejer og dets ledelse, herunder altså bestyrelse og direktion. Følgelig kan det ikke her 

nærmere fastsættes, hvor mange selskaber, som kan udgøre den konstruktion, hvor iværksætteren 

opnår et kapitalindskud fra en eller flere investorer, som dermed indgår i selskabets ejerkreds. Det må 

dog i alle tilfælde indeholde nogle af de selskaber, som har flere ejer, hvilke som nævnt i 

udgangspunktet består af 15.315 anpartsselskaber, hvoraf de 11.637 er uden bestyrelse, og måske også 

de 8.974 aktieselskaber, ifald selskabsformen inkluderer en bestyrelse. Derunder hører selskaber, hvor 

den kontrollerende ejer også er direktør, hvilket potentielt kan udgøre op mod de førnævnte 1520 

anpartsselskaber og måske også 1567 aktieselskaber med en kontrollerende ejer. 

>Fuldstændig separation 

Igen er der ikke, af Bennedsen og Nielsen (2015), taget stilling til personsammenfald generelt, men det 

er konkluderet, at i 2.228 af de kapitalselskaber, som har en kontrollerende ejer, er denne ejer hverken 

direktør eller i bestyrelsesmedlem.163  

5.1.2  Ejerstruktur  

Som fremhævet tidligere i afhandlingen er ejerstrukturen i de danske kapitalselskaber kendetegnet ved 

en høj ejerkoncentration, hvilket også bekræftes af Bennedsen og Nielsen (2015), som netop beskriver 

den typiske ejerskabsmodel, som en model med én kontrollerende ejer.164 Følgelige kan ud fra de 

fiktive eksempler konstrueres en selskabsorganisation som kan repræsentere flertallet af de danske 

unoterede kapitalselskaber. 

Udgangspunktet er herefter de 53.053 danske kapitalselskaber, 

som har en kontrollerende ejer, hvoraf de 47.032 er 

anpartsselskaber og de 6.021 er aktieselskaber. Selskaber med 

kun én ejer udgør 45.512 henholdsvis 4.454. 

I disse selskaber besidder 43.214 af de 

kontrollerende ejere tilmed rollen som 

direktør. De 39.501 af disse selskaber er 

anpartsselskaber og de resterende 3.713 er 

aktieselskaber. 

                                                           
163 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. 36 
164 Bennedsen og Nielsen, 2015, s. vi 
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I 5.100 af de kapitalselskaber, hvor den kontrollerende ejer samtidig 

er direktør, er selskabet organiseret med en bestyrelse, hvoraf den 

kontrollerende ejer og direktør har en medlemspost i 4.914 af disse. 

Da selskabslovens tilsiger aktieselskaber at have en bestyrelse, udgør 

de 3.713 af disse selskaber følgelig aktieselskaber, hvormed de 

resterende 1.387 selskaber må være anpartsselskaber. 

Den procentvise fordeling er illustreret i figur 6 herunder: 

  

Som beskrevet i den juridiske analyse, vil Selskabslovens regler, ved selskabskonstruktioner med 

identisk ejer og ledelse, have mange overlap og vil derfor til en hvis grad være sat ud af spil. Hvilken 

værdi, der kan tilføres selskabet, er således navnlig bundet op på den kontrollerende ejer, hvorfor 

denne også må være central i forhold til et muligt tiltag om corporate governance i danske unoterede 

kapitalselskaber. Dette bekræftes af ’Foreningen af Statsautoriserede Revisorer’ (herefter benævnt 

FSR) i deres udgivelse om ’God Selskabsledelse – i mindre og mellemstore virksomheder’ fra 2004, 

hvori det er skrevet at ”God selskabsledelse begynder med ejerne”.165 Det beskrives videre, at det ofte 

er ejerne, som er selskabets vigtigste ressource, hvilket i disse selskaber skyldes ejerens øvrige roller i 

selskabet.166  

                                                           
165 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2004, s. 12 
166 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2004, s. 12 
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Figur 6: Fordeling i henhold til personsammenfald 
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Som skematiseret i den økonomiske analyse, vil værdien for selskabsejer i den typiske ejerskabsmodel 

kunne bestemmes ud fra summen af fordele fratrukket omkostninger, opvejet med risiko. 

Ejerskabsform  Omkostning Fordel Risiko 
 

Økonomisk: 

 Kapitalindskud 

 Løn til ledelse 

 

Ikke-økonomisk: 

 Daglig drift 

 Beslutning på GF 

Økonomisk: 

 Udbytte 

 Løn 

 Deling af risiko 

Ikke-økonomisk 

 Sparringspartner 

Økonomisk: 

 Tab af investering 

 Tab af job 

 

Ikke-økonomisk: 

 Tab af omdømme 

 Interessekonflikt 

Udover ejerstrukturen, har som nævnt også et lands finansielle struktur betydning i forhold til 

corporate governance, og her gælder det, at det danske kapitalmarked står langt svagere end det er 

tilfældet i de angelsaksiske lande, som corporate governance debatten i øvrigt har været koncentreret 

om. 167 Følgelige redegøres for kapitalmarkedets rolle i forhold til erhvervsdemografien i Danmark. 

5.1.3  Kapitalmarked 

Som det fremgår i indledningen, er det danske aktiemarked ikke særlig stort, og markedets rolle som 

finansieringskilde er derfor beskedent.168 Den danske erhvervsdemografi er karakteriseret ved mange 

små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV’ere, og størstedelen af de danske kapitalselskaber 

er unoterede aktie- eller anpartsselskaber, som oftest kontrolleres af en enkelt eller få kapitalejere, hvis 

primære eller eneste finansieringskilde er fremmedkapital. For de unoterede selskaber gælder det, at 

kontrollen med ledelsen udelukkende foretages af selskabets ejere, hvorimod kontrolfunktionen i de 

noterede selskaber mestendels er baseret på markedets regulering af selskaberne og deres ledelse.  De 

unoterede selskaber i Danmark har mulighed for at opnå finansiering via lån i banken, for hvilke de 

individuelle lånevilkår afhænger af selskabets størrelse og soliditet. Som følge af finanskrisen, har 

særligt mindre selskaber oplevet, hvordan bankerne har anlagt en mere forsigtig udlånspolitik, hvilket 

gør det sværere og dyrere at opnå den ønskede finansiering.169 

I en analyse af Danske Erhverv Perspektiv (2015) fremgår det, at den forsigtige lånepolitik er særligt 

problematisk i Danmark, henset til erhvervsdemografien. Ved en sammenligning af renteudgiften for 

                                                           
167 Neville, 2000, s. 75-76 
168 Neville, 2000, s. 76 
169 Copenhagen Economics for Axcelfurture, 2013, s. 7 
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lånefinansieret kapital i Danmark i forhold til Tyskland og Sverige, gør det sig gældende, at de danske 

SMV’ere  ” betaler en højere rente, end tilsvarende virksomheder betaler hos vores nærmeste naboer 

og største samhandelspartnere”. 170 Når renteniveauet i Danmark er højere end i vores nabolande, så 

forringes den danske konkurrenceevne generelt, derved at vækst- og investeringsmuligheder forringes 

for de danske selskaber set i forhold til selskaber i lande som eksempelvis Tyskland og Sverige. Det 

fremhæves i Danske Erhverv Perspektiv (2015), at det er de private selskaber, herunder SMV’erne, der 

skal ”trække Danmark ud af krisen og skabe vækst fremadrettet”, hvilket selvklart vanskeliggøres af 

de finansielle institutioners høje renteniveau og forsigtige lånepolitik.171 

De finansielle institutioners tilbageholdenhed i forhold til at yde lånefinansiering, har betydet en 

opblomstring af alternative finansieringsmuligheder, og det er således blevet almindeligt at høre om 

crowdfunding og Business Angels i forbindelse med selskabers finansiering af nye investeringer og 

forretningsudvikling. Crowdfunding er et kendt begreb, som kendes især fra USA, hvor det bruges om 

indsamlinger til velgørende formål. I dansk selskabsregi fungerer crowdfunding ved, at en selskabsejer 

henvender sig til et større eller mindre antal potentielle investorer med det formål at opnå finansiering 

fra dem. Begrebet Business Angels dækker over private investorer, som udover at tilføre selskabet den 

fornødne kapital tilmed bidrager aktivt til driften af selskabet med viden, erfaring og netværk. Et andet 

alternativ er, at opnå finansiering gennem en række lånekreditmuligheder fra Vækstfonden, der er en 

statslig finansieringsfond, hvis vision er at ”yde et markant bidrag til innovation og vækst i danske 

virksomheder”. Dette gøres ved at, Vækstfonden ”medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i 

små og mellemstore virksomheder”.172  

Regeringen har i deres vækstpakke 2014 under overskriften ’ Styrket adgang til finansiering - flere 

vækstvirksomheder’ desuden lavet en række tiltag, som har fokus på at styrke investeringerne i danske 

virksomheder for at skabe mere vækst.173 Regeringen ønsker med tiltagene at øge adgangen til kapital 

for særligt SMV’erne,174 for hvilke den finansielle krise som nævnt har betydet en forringelse af 

muligheden for at opnå bankfinansiering. På linje med Dansk Erhverv, har Regeringen vurderet at 

selskabernes vækst hæmmes og deres konkurrenceevne forringes som følge heraf.175 Af vækstpakke 

2014 fremgår det, at regeringen, udover at lempe beskatningen for investeringer i mindre selskaber, 

ønsker at øge mængden af finansieringsmuligheder for de danske SMV’er. Dette betyder en 

                                                           
170 Danske Erhverv Perspektiv, 2015, s. 2 
171 Danske Erhverv Perspektiv, 2015, s. 3-4 
172 Vækstfonden: Vision og mission: http://www.vf.dk/om-vaekstfonden/formaal-og-strategi.aspx    
173 http://www.fm.dk/temaer/vaekstpakke-2014/styrket-adgang-til-finansiering 
174 Regeringen, 2014, s. 9 
175 Regeringen, 2014, s. 21 

http://www.vf.dk/om-vaekstfonden/formaal-og-strategi.aspx
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forlængelse af Vækstlånsordningen, som administreres af Vækstfonden, samt etablering af Dansk 

Vækstkapital II, som er en privat investeringsfond etableret i 2015 af regeringen i samarbejde med en 

række danske pensionsselskaber og Vækstfonden. Formålet med disse tiltag er at sikre SMV’erne 

bedre adgang til risikovillig kapital.176 Derudover blev det allerede fra den 1. oktober 2005 muligt for 

privatpersoner at investere en del af din pensionsopsparing i unoterede aktier, hvilket efter hensigten 

skulle styrke de mindre dansker selskaber og iværksættermiljøet ved at fremme kapitaltilførslen til 

blandt andet forretningsudvikling, innovation og iværksætteri.177 

Om end der i forhold til den forsigtige udlånspolitik i de danske finansielle institutioner så småt er set 

tegn på en begyndende opblødning i takt med den generelle fremgang i dansk økonomi, så vil disse 

alternative finansieringsformer, ifølge Danske Erhverv Perspektiv (2015), utvivlsomt forblive en fast 

bestanddel af det danske kapitalmarked og forventes tilmed at stige i popularitet. De danske selskaber 

vil derfor i fremtiden have adgang til en bredere vifte af finansieringsalternativer.178 Disse ændringer i 

det danske marked for kapital kan få betydning i relation til corporate governance, eftersom det alt 

andet lige vil synes mere attraktivt for potentielle investorer at investere i selskaber, som fremstår 

veldrevne og med en god og effektiv ledelse.  

5.1.4  Værditilførsel til ejere  

Givet de ovenfornævnte karakteristika for organiseringen af danske unoterede kapitalselskaber samt 

do. for det danske kapitalmarked, vil det herefter kunne udledes, hvilken værdi, som kan tilføres ejere 

af unoterede danske kapitalselskaber. Ved at besidde roller i selskabets ledelse, vil en kontrollerende 

ejer blive en nøglefigur i selskabet, og værdi vil kunne tilføres ejer ved enten at reducere omkostninger 

eller risici eller øge fordelene. Ved at skabe faste rammer for selskabets daglige drift, så denne også vil 

kunne foregå uafhængig af ejerleder, kan de ikke-økonomiske omkostninger hertil reduceres på sigt. 

Dette vil også være med til at reducere risici for tab af investering, job og omdømme. I selskaber med 

en bestyrelse vil en rammesætning ligeledes kunne reducere risikoen for interessekonflikt. Desuden vil 

en sikring af selskabets fortsatte drift, som ikke er afhængig af en nøglefigur, i mange tilfælde være 

mere attraktiv for investorer. Dette vil kunne øge en eventuel salgsværdi for ejer samt betyde lettere 

adgang til at anskaffe kapital til finansiering af selskabets vækst. Disse scenarier medfører ikke i sig 

selv en indtjening til selskabet, men indeholder muligheder for selskabsejer til at øge værdiskabelsen i 

selskabet på sigt. Det er med tanke på denne tilførsel af værdi til ejere i unoterede danske 

kapitalselskaber, at allerede eksisterende tiltag vil blive gennemgået herunder. 

                                                           
176 Regeringen, 2014, s. 23 
177 DVCA/Vækstfonden/Skatteministeriet, 2005, s. 1-6 
178 Danske Erhverv Perspektiv, 2015, s. 6 
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5.2  Eksisterende tiltag  

Der findes som nævnt allerede tre europæiske tiltag omhandlende corporate governance i unoterede 

kapitalselskaber. Disse vil blive præsenteret i det følgende, hvorefter udvalgte emner herfra vil blive 

vurderet i forhold til de relevante bestemmelser i Selskabsloven, for derved at kunne udlede i hvilket 

omfang de allerede eksisterende tiltag vil kunne have nogen betydning for værdiskabelse for ejere i 

danske unoterede kapitalselskaber. Desuden inddrages også generelle betragtninger fra FSR (2004), 

hvor det er fundet relevant. 

5.2.1  Præsentation 

Første del af præsentation herunder omhandler det belgiske tiltag fra 2009 ’Buysse Code II Corporate 

Governance Recommendations for non-listed enterprises’ af Commitee on corporate governance for 

non-listed enterprises, som er en revideret udgave af ’Buysse Code’, der ved sin udgivelse i 2005 var 

unik indenfor sit felt.179 Anden del handler om den finske ’Improving Corporate Governance of 

unlisted Companies’, udgivet af Finland Central Chamber of Commerce i 2006,180 og tredje del om 

’Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe’, udgivet i 2010 af 

ecoDa,181 som er en paneuropæisk paraplyorganisation for europæiske bestyrelsesmedlemmer, hvis 

målsætning er ”at udøve meningsdannelse og lobbyvirksomhed over for regulerende organer som EU 

Parlamentet og EU Kommissionen, og herigennem at virke for værdiskabende og hensigtsmæssig 

selskabsledelse”.182  

5.2.1.1  Belgien  

Som nævnt var den belgiske corporate governance kode for unoterede selskaber den første af sin slags, 

og tusinder af belgiske selskaber har, i tiden mellem den første udgivelse i 2005 og revisionen i 2009, 

angiveligt anvendt koden til at afbøde en række problemer i forhold til deres selskabsledelse.183 Koden 

indeholder anbefalinger til, hvorledes unoterede belgiske selskaber kan ledes og overvåges, og det 

centrale element er samspillet mellem selskabets ejer, bestyrelse og direktion. Corporate governance 

er, i henhold til grundprincipperne i den belgiske corporate governance kode, vigtig for alle selskaber, 

hvilket især beror på følgende anskuelser om, at corporate governance kan gavne et selskab ved at, i) 

tilføre det et professionelt image, ii) være en fordel ved dets rekruttering af medarbejder, iii) spille en 

                                                           
179 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 6 
180 Finland Central Chamber of Commerce, 2006, s. 1 
181 European Confederation of Directors Associations 
182 Board Network, Pressemeddelelse #2 - 11. januar 2013 
183 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 6 
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vigtig rolle dets tilsikring af kontinuitet i selskabet, og iv) bidrage til en øget rentabilitet i selskabet. Det 

vigtigste formål med corporate governance er, ifølge den belgiske kode, en langsigtet værdiskabelse.184 

Den belgiske corporate governance kode er, som alt andet soft law, fuldstændig frivillig for et selskab 

at implementere, og der gælder ikke et ’følg eller forklar’ princip, som kendes fra corporate governance 

principperne målrettet de børsnoterede selskaber. Dog anbefales det i den belgiske kode, at selskaber, 

afhængig af deres størrelse og vækst, i en corporate governance-erklæring fastlægger, hvilke roller som 

bestyrelsen, direktion og ejer påtager sig i selskabet. Denne erklæring bør så offentliggøres sammen 

med selskabets årsrapport.185 Koden er inddelt i afsnit, som omhandler forsvarlig iværksætteri, CSR, 

rådgivende råd, aktiv bestyrelse, direktion, aktive ejere, kontrol og risikostyring samt et sæt særlige 

anbefalinger målrettet familieejede selskaber. Hvert af disse afsnit indeholder en række anbefalinger, 

som de enkelte selskaber kan skele til og implementere, ifald det findes at give mening for i det enkelte 

selskab. 

5.2.1.2  Finland 

I Finland etableredes i 2004 en arbejdsgruppe, som havde til formål at undersøge praktiseringen af 

corporate governance i finske unoterede selskaber, og det er på baggrund af denne gruppes forslag, at 

den finske agenda for forbedring af corporate governance er blevet udgivet. Målgruppen for agendaen 

er særligt ’limited companies’, altså selskaber med begrænset hæftelse, og omfanget af implementering 

er fuldstændig frivillig og uden nogen former for krav eller anbefalinger til, hvorvidt selskaberne bør 

følge en bestemt procedure eller begrunde deres corporate governance system offentligt.186 Agendaen 

er bygget op som en liste af punkter, som angår generalforsamling, bestyrelsen, den administrerende 

direktør, kompensationssystemer, intern kontrol og risikostyring, revision, vedtægter, ejeraftaler, 

indløsnings- og godkendelsesklausuler, kommunikation og information samt generationsskifte i de 

familieejede selskaber. Under de enkelte punkter er oplistet nogle spørgsmål, som det vil kunne være 

givtigt for et selskab at forholde sig til. 

5.2.1.3  EcoDa 

Første version af ecoDa’s principper udkom i marts 2010, og er produceret af en arbejdsgruppe nedsat 

af ecoDa.187 I udgivelsens forord står blandt andet, at unoterede selskaber, i lyset af finanskrisen, må 

finde nye faktorer til forandring, og EcoDa (2010) mener at ”Corporate Governance can act as an 

                                                           
184 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 7 
185 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 30 
186 Finland Central Chamber of Commerce, 2006, s. 2 
187 EcoDa. 2010, s. 3 
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efficient tool in promoting the growth and sustainability of European companies”.188 EcoDa finder 

desuden, at god corporate governance er særligt vigtig for ejere af unoterede selskaber, da muligheden 

for exit ved salg af den ejede kapitalandel her er begrænset, og en ejers engagement i selskabet derfor 

kan være bundet i en længere periode end ejeren ønsker.189 Der refereres ligeledes til, at den 

koncentrerede ejerstruktur, som kendetegner de unoterede selskaber, har betydning for, i hvilken 

kontekst corporate governance kan anvendes. Den klassiske anvendelse af corporate governance er, 

som middel til at dæmme op for nogle af de problemstillinger, der kan opstå i forholdet mellem et 

selskabs ejer og dets ledelse grundet separation af de to selskabsfunktioner. I modsætning hertil, 

handler god corporate governance for de unoterede selskaber, der oftest ejes og kontrolleres af 

enkeltstående kapitalejer eller familier, snarere om etablering af ”a framework of company processes 

and attitudes that add value to the business, help build its reputation and ensure its long-term 

continuity and success.”190 

EcoDA’s bidrag består af 14 principper for god selskabsledelse, som, uanset at de alene er gældende på 

frivillige basis, angiver ecoDa’s anbefalinger for ’best practise’ selskabsledelse i europæiske unoterede 

selskaber.191 Principperne er opdelt i 2 faser, hvor fase 1 består af de første 9 principper, som angår alle 

unoterede selskaber, og fase 2 består af principperne 10-14, som gælder store og komplekse unoterede 

selskaber. Det primære fokus for ecoDa’s principper er bestyrelsen, og dennes sammensætning, ansvar 

og funktion samt forhold til selskabsejer. Derudover indeholder udgivelsen et princip, som omhandler 

vederlag, og et som henvender sig til de familieejede selskaber.192 

5.2.2  I dansk kontekst 

Som belyst i det juridiske kapitel, findes der allerede bestemmelser i Selskabsloven, som behandler 

corporate governance problematikker. Det indholdsmæssige i de førnævnte tiltag analyseres derfor i 

en nærmere sammenhæng med disse bestemmelser, for derigennem at undersøge om der allerede i 

dansk selskabsret findes lovbestemt regulering. Det kan på baggrund heraf vurderes, om pågældende 

soft law tiltag vil kunne inddrages i et dansk soft law tiltag målrettet ejere i danske unoterede 

kapitalselskaber. For overskuelighedens skyld, er der i det følgende taget udgangspunkt i nogle 

overordnede emner udledt fra de tre eksisterende tiltag, som ud fra afhandlingens synsvinkel er fundet 

relevante. Emnerne angår herefter:  

                                                           
188 EcoDa. 2010, s. 6 
189 EcoDa. 2010, s. 7 
190 EcoDa. 2010, s. 7 
191 EcoDa. 2010, s. 6 
192 EcoDa. 2010, s. 8 
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1) Forsvarligt iværksætteri 

2) Bestyrelse 

3) Direktion 

4) Ejere 

Ad. 1. Den belgiske kode anbefaler som det første, at selskaber udformer en strategi, der tilgodeser alle 

selskabets interessenter, både interne og eksterne. Der oplistes i koden anbefalinger til, hvordan 

selskaber kan skabe og bibeholde i) gode relationer til medarbejdere, ii) varige forhold til banker og 

finansieringsrelationer, iii) varige forhold til leverandører, iv) optimale forhold til kunder, v) gode 

relationer til eksterne rådgivere og vi) gode relationer til de forskellige statslige organer, samt at huske 

på selskabets konkurrenter.193 Det følger af Selskabslovens §§ 115, stk. 1 og 117, stk. 2 at bestyrelsen 

henholdsvis direktionen skal ”sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed”. 

Desuden tilsiger Selskabslovens §§ 361 og 362 om erstatningsansvar, implicit at selskabets ledelse og 

ejer har pligt til at handle forsvarligt, da de ellers vil blive gjort ansvarlige for tredjemands tab. Som 

det fremgår af den juridiske analyse, anvender domstolene ikke ofte disse erstatningsbestemmelser, 

hvilket nok kan tilskrives den ret åbne formulering. Der må siges at være et bredt spænd fra forsvarlig 

organisationsførelse til forsætlig og uagtsom handling, og der findes ikke i dansk selskabsret noget 

tilsvarende tiltag. FSR (2004) har heller ikke emnet med i deres udgivelse for unoteredes selskaber.194  

De belgiske anbefalinger for forsvarlig iværksætteri, sound entrepreneurship, giver nogle gode og 

konkrete forslag til, hvorledes et selskab kan skabe eller forbedre de førnævnte interessentrelationer. 

Dette tiltag er således aktuelt allerede ved opstart af et selskab og vil kunne indgå i en detaljeret og 

gennembearbejdet forretningsplan med det formål at vise potentielle investorer seriøsitet og skabe en 

base for bedre rådgivning fra eksterne samarbejdspartnere. Et lignende emne vil derfor med fordel 

kunne indgå i et dansk tiltag eller implementeres som en del af Erhvervsstyrelsens allerede 

eksisterende vejledninger til opstart og etablering af kapitalselskaber.195 

Ad. 2. Da ecoDa er en sammenslutning af bestyrelsesmedlemmer i Europa, er det meget naturligt, at 

hovedparten af organisationens principper omhandler bestyrelsen og dennes rolle i selskabet. Den 

belgiske kode og den finske agenda indeholder ligeledes anbefalinger for bestyrelsen, som optager 

forholdsmæssigt mere plads end de andre anbefalinger henholdsvis punkter i tiltagene. Det er 

mestendels emner som sammensætningen af bestyrelsen samt dens opgaver, funktioner, pligter og 

                                                           
193 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 9 
194 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2004, s. 1 
195 Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger-1  

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger-1
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rettigheder, som er indeholdt i de tre tiltag. 196 Hvor der i de to førstnævnte tiltag beskrives principper 

og anbefalinger hertil, stilles der i sidstnævnte tiltag spørgsmål af mere praktisk karakter, som angår 

eksempelvis bestyrelsens kendskab til selskabet, informationsniveauet, bestyrelsesformandens 

lederevner og lignende.197 Af Selskabslovens § 115 fremgår det, hvilke opgave bestyrelsen i danske 

selskaber bland andet skal varetage, og øvrige bestemmelser i relation hertil indgår i resten af 

Selskabsloven kapital 7 om kapitalselskabets ledelse. Bestyrelsens rolle i selskabet er også behandlet af 

FSR (2004), hvorefter det især er sammensætning og funktion, som har betydning i de mindre danske 

kapitalselskaber.198 Et dansk tiltag vil således, som et supplement til Selskabslovens bestemmelser, 

også kunne bidrage til en bedre udnyttelse af en bestyrelsesfunktion i de danske unoterede 

kapitalselskaber, ved at indeholde lignende retningslinjer om de forhold. 

Ad. 3. Direktionen er ikke behandlet særskilt i tiltaget fra ecoDa, men indgår som en del af nogle af 

principperne, herunder som en afgrænsende funktion i forhold til bestyrelsens opgaver samt under et 

princip om vederlag, der er gældende for hele ledelsen.199 Både det belgiske og finske tiltag indeholder 

et separat punkt omkring selskabets direktion, dennes opgaver og organisering.200 I lighed med et 

selskabs bestyrelse, er også direktionens opgaver beskrevet i Selskabslovens bestemmelser som nævnt 

ovenfor. FSR (2004) har ligesom ecoDa (2010) medtaget et selskabs direktion under et punkt om 

aflønning af selskabets ledelse.201 En detaljeret gennemgang af ledelsesvederlag ligger udenfor denne 

afhandlings problemfelt, hvorfor det her blot skal fremhæves, at de forskellige tiltag overordnet set 

anbefaler en vederlagsstørrelse, som er passende til at tiltrække, fasthold og motivere ledelsen.202 Soft 

law angående direktionen vil i et dansk tiltage kunne anvendes til at yderligere klarlægge direktionens 

position i selskabet i forhold til ejer og eventuelt bestyrelsen og øvrige ansatte. 

Ad. 4. I relation til ejere, har ecoDa som det allerførste princip, at et selskabs ejere bør skabe passende 

forvaltnings- og ledelsesmæssige rammer for selskabet. Centrale punkter oplistet i forbindelse hermed 

er, at selskabet bør have en formel oversigt over, hvilke opgaver som specifikt forbeholdt selskabsejer 

henholdsvis -bestyrelse, samt at rammerne etableres gennem selskabets vedtægter, som dog ikke bør 

                                                           
196 EcoDa. 2010, s. 8 og Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 14-20 
197 Finland Central Chamber of Commerce, 2006, s. 4-6 
198 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2004, s. 22-31 
199 EcoDa. 2010, s. 30 og 35-36 
200 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 21-22 og Finland Central Chamber of Commerce, 
2006, s. 6-7 
201 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2004, s. 32-33 
202 EcoDa. 2010, s. 8, Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 17 og 22, Finland Central 
Chamber of Commerce, 2006, s. 7 samt Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2004, s. 32-33 
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begrænse bestyrelsens mulighed for at forme en detaljeret rammesætning for ledelsen af selskabet.203 I 

den belgiske kode er anbefalingerne vedrørende et selskabs ejer samlet under overskriften ’involved 

shareholders’, som på dansk nok vil svare til begrebet aktive ejere eller aktivt ejerskab. Anbefalingerne 

omhandler kapitalejers rolle i selskabet, hvorledes kapitalejers involvering i selskabet kan fremmes og 

ejeraftaler.204 Den finske agenda indeholder punkter som generalforsamling, vedtægter, ejeraftaler 

samt indløsning og samtykke klausuler, ’redemption and approval clauses’.205  

Et selskabs vedtægter repræsenterer en kontrakt mellem selskabet og dets ejere.206 Vedtægterne har i 

modsætning til ejeraftaler gyldighed overfor tredjemand, og det er derfor essentielt for selskabet at alle 

aftaler af relevans for selskabet fremgår af dets vedtægter. Af Selskabslovens §§ 28 og 29 fremgår det, 

hvilke oplysninger som et kapitalselskabs vedtæger som minimum skal indeholde for at leve op til de 

formelle lovkrav. FSR (2004) berører ikke vedtægterne som et særskilt emne, men som en del af et 

punkt om generalforsamlinger, der beskrives som det formelle forum for ejernes indflydelse. Under 

punktet om vedtægter i den finske agenda stilles der spørgsmål til, hvorvidt vedtægterne i tilstrækkelig 

grad afspejler selskabets erhvervsmæssige aktiviteter, samt om vedtægterne er fleksible nok i forhold 

til selskabets størrelse, og om vedtægterne indeholder bestemmelser, som regulerer de væsentligste 

spørgsmål i relation til kapitalejerens rettigheder.207 Vedtægter er sammen med et stiftelsesdokument 

de første dokumenter, som konciperes i et selskab, og de angår både selskabets ejer, ledelse, øvrige 

selskabsrepræsentanter og revisor.208 Det vil derfor være tilrådeligt at der også i et dansk tiltag eller i 

førnævnte vejledninger fra Erhvervsstyrelsens, i lighed med det finske tiltag, stilles spørgsmål til eller 

på anden måde henledes opmærksomhed på selskabernes udformning af vedtægterne. Det vil 

derudover være relevant for selskaber kontinuerligt at forholde sig til indholdet af deres 

vedtægtsbestemmelser for derigennem at styrke selskabets forvaltningsmæssige grundlag.  

Hvor vedtægterne udgør et selskabs forvaltningsmæssige grundlag, så repræsenterer en kapitalandel i 

medfør af Selskabslovens § 76 en forvaltningsmæssig rettighed til at træffe beslutninger i selskabet. 

Denne ret kan, som det er gennemgået i den juridiske analyse, udøves på generalforsamlingen, der er 

øverste myndighed. Spørgsmålene, i den finske agenda, til et selskabs generalforsamling vedrører, om 

selskabsejer får tilstrækkelig information forud for generalforsamlingens afholdelse til at kunne træffe 

kvalificerede beslutninger, samt om generalforsamlingen er organiseret på en måde, som gør det nemt 

                                                           
203 EcoDa. 2010, s. 26 
204 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 23-24 
205 Finland Central Chamber of Commerce, 2006, s. 3 
206 EcoDa. 2010, s. 26 
207 Finland Central Chamber of Commerce, 2006, s. 8 
208 Finland Central Chamber of Commerce, 2006, s. 8 
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for kapitalejer at deltage. Der spørges derudover ind til, om eksisterende og kandiderende medlemmer 

af bestyrelsen, den administrerende direktør samt revisor skal deltage ved generalforsamlingen. Ifølge 

ecoDa (2010) giver en årlig generalforsamling selskabet en veletableret mekanisme til at gennemgå det 

forgangne års aktiviteter og resultater samt at diskutere selskabets fremtidsudsigter. 209 Selskabslovens 

kapitel 6 indeholder bestemmelser om blandt andet deltagelse i, samt indkaldelse til og afholdelse af 

en generalforsamling i et kapitalselskab, og det vurderes ud fra indholdet af disse bestemmelser, at de 

danske regler er dækkende for emnet.  

Udover de forvaltningsmæssige rettigheder som følger af Selskabsloven, har et selskabs ejere mulighed 

for at aftale yderligere fordeling af rettigheder i mellem sig i en ejeraftale. En sådan aftale gælder efter 

Selskabslovens § 82 udelukkende for aftalens parter, da den ikke er bindende for kapitalselskabet og 

de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Det anbefales i den belgiske kode, at ejere laver 

en ejeraftale, der fastsætter de væsentligste rettigheder og forpligtelser, som selskabsejerne indgår i 

med hinanden.210 I den finske agenda stilles der spørgsmål til, hvorvidt en ejeraftale vil kunne forbedre 

forudsigeligheden i selskabets beslutningsproces, og om der i vedtægterne er indeholdt bestemmelser 

som ville gøre sig bedre i en ejeraftale. Der gives desuden eksempler på situationer, hvor en ejeraftale 

kan være nyttig, såsom beskyttelse af minoritetskapitalejer, selskaber med mange kapitalejere med lige 

fordeling af kapitalandele, investor finansierede selskaber og generationsskifte.211 Da en ejeraftale efter 

dansk lov kun har retskraft overfor aftaleparterne, bør disser derfor nøje overveje aftalens indhold, og 

om en eventuel misligholdelse skal have civilretlige konsekvenser. Ifald en bestemmelse skal have 

retskraft i selskabsretlig henseende, må kapitalejerne sikre, at den indføres i selskabets vedtægter og 

dermed offentliggøres i selskabsregistret.  

Som det fremgår i den økonomiske analyse, er det, i relation til corporate governance generelt antaget 

at aftaler kan medvirke til løse nogle af de nævnte principal-agent-problemer, derved at vilkårene for 

parternes samarbejde indføres i en sådan aftale eller kontrakt. Dette gælder for så vidt også for aftaler 

mellem et kapitalselskabs ejere, om end den kun har gyldighed inter partes. Det vil med udgangspunkt 

i aftalefriheden og den begrænsede gyldighed overfor selskabet og tredjemand, derfor give god mening 

at behandle ejeraftaler nærmere i et dansk corporate governance tiltag. Dette til trods for, at en ikke 

offentlig tilgængelig ejeraftale ikke umiddelbart bidrager til corporate governance konceptet omkring 

at skabe transparens. Det er et emne, som ikke er reguleret særligt i Selskabsloven, men af den danske 

kontrakt- og aftaleret, hvilket kan medføre tvivl og uklarheder om det indbyrdes ejerforhold. Et dansk 

                                                           
209 EcoDa. 2010, s. 39 
210 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 24 
211 Finland Central Chamber of Commerce, 2006, s. 9 
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tiltag kan således sætte fokus på ejeraftalens plads i det selskabsretlige hierarki, samt i lighed med den 

belgiske kode fremsætte forslag til aftalens indhold, og i lighed med den finske agenda specificere hvor 

en ejeraftale kan være særlig relevant. En ejeraftale vil typisk tage stilling til emner som økonomi- og 

magtforhold, herunder forkøbsret, udbyttepolitik og konkurrence- og kundeklausuler. Ejeraftalen bør 

også, og måske især, afdække forhold ved exit eller ophør, samt regulere retstilling ved misligholdelse. 

Dette er vigtigt at få afklaret disse situationerne inden de opstår, da uenigheder i ejerkredsen, kan få 

langt større konsekvenser for selskaber, hvor ejerstrukturen er koncentreret ejerskab end for selskaber 

med spredt ejerskab. Alle tre tiltag behandler familieejede selskaber som et punkt for sig, hvorunder 

generationsskifte også er nævnt.212 Dette vil også være relevant at berøre i et dansk tiltag.  

5.2.3  Emner fra eksisterende tiltag 

I den juridiske analyse blev det, ud fra de gældende ’anbefalinger for god selskabsledelse’ målrettet de 

børsnoterede selskaber, fastslået, at emner vedrørende et selskabs bestyrelse er af særlig relevans i 

corporate governance sammenhæng. Dette virker mindre sandsynligt i forhold til de unoterede 

kapitalselskaber, grundet selskabsstrukturen. Derimod vil en generel rammesætning for selskabets 

drift, ifølge ecoDa,213 kunne bidrage til værdiskabelse, hvilket understøttes af det belgiske tiltags 

grundprincipper som nævnt ovenfor.214 Emner fra de eksisterende tiltag, som ud fra analysen ovenfor 

er vurderet at kunne tilføre ejere i unoterede danske kapitalselskaber værdi, kan opsummeres således: 

Emne Målgruppe Dansk tiltag med det formål at 

Forsvarligt 

iværksætteri 

Alle kapitalselskaber  skabe rammer for selskabets organisation 

 sikre kontinuitet og sikkerhed for selskabets 

øvrige interessenter 

Bestyrelse  Kapitalselskaber med bestyrelse  optimere udnyttelse af bestyrelsesfunktionen 

Direktion Kapitalselskaber med direktion 

som ikke også er ejer 

 tydeliggøre og optimere direktionens rolle  

Ejer Alle kapitalselskaber   understrege vigtigheden af selskabets vedtægter 

 henlede opmærksomhed på ejerskifte, således 

der af ejer tages stilling hertil 

Ejer Kapitalselskaber med flere ejere  klarlægge betydning af en ejeraftale 

 

                                                           
212 EcoDa. 2010, s. 41-42, Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 27 -29 og Finland Central 
Chamber of Commerce, 2006, s. 11 
213 EcoDa. 2010, s. 7 
214 Commitee on corporate governance for non-listed enterprises, 2009, s. 7 
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5.3  Delkonklusion 

Ejerstrukturen i de danske unoterede kapitalselskaber er forskellig fra strukturen i børsnoterede 

selskaber, hvorfor værdien, som kan tilføres ejerne, også er forskellig. Det blev gennem inddragelse af 

statistisk materiale klarlagt at langt størstedelen af de danske unoterede kapitalselskaber har en 

kontrollerende ejer, som i de fleste tilfælde tilmed er eneejer. I forlængelse heraf blev også det danske 

kapitalmarked analyseret, hvilket gav et indblik i, at værdien, som kan tilføres en kapitalejer, der 

grundet roller i selskabets ledelse, er blevet en nøglefigur i selskabet, vil kunne bestå i en reducering af 

omkostninger og risici. Dette kan ske ved en tilsikring af selskabets fortsatte drift, uafhængig af en 

nøglefigur, hvilket vil kunne skabe værdi for ejer gennem øget salgsværdi eller bedre muligheder for at 

skaffe kapital til finansiering af selskabets vækst. Dermed er det særligt langsigtet værdiskabelse, som 

vil kunne tilføres ejere af unoterede danske kapitalselskaber gennem implementering af soft law for 

corporate governance. 

Efterfølgende blev tre eksisterende europæiske tiltag indenfor corporate governance for unoterede 

selskaber analyseret, og relevante emner fra disse blev sammenholdt med bestemmelser fra 

Selskabsloven, hvormed det kunne undersøges, hvilke af disse emner som vil kunne bidrage til 

værdiskabelse for ejere i unoterede kapitalselskaber i Danmark. Med udgangspunkt i analysen af, 

hvilken værdi som vil kunne tilføres ejere, blev det udledt, at emner om generel rammesætning, 

optimering af bestyrelses- og direktionsfunktion, vedtægter, ejerskifte og ejeraftaler vil kunne bidrage 

hertil. 
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Kapitel 6:  Konklusion 

For at undersøge, hvornår ejere af unoterede danske kapitalselskaber kan anvende corporate 

governance til at skabe værdi, blev det i afhandlingen undersøgt, hvilken indflydelse selskabsretlige 

bestemmelser for unoterede danske kapitalselskaber kan have på en selskabsejers position. Udvalgte 

bestemmelser, som angår organiseringen af selskaber samt rettigheder og forpligtelser knyttet til de 

forskellige roller, som en kapitalejer kan indtræde i, blev derfor gennemgået, og det blev ud fra fiktive 

eksempler fastslået, at den indflydelse, de selskabsretlige bestemmelser kan have på en selskabsejers 

position, er afhængig af, hvilke roller selskabsejer ellers har i selskabet. En selskabsejers position 

influeres således i højere grad af de gennemgåede bestemmelser om kapitalejers forvaltningsmæssige 

rettigheder i et selskab med flere ejere, end det vil være tilfældet i et selskab med kun én ejer. Det blev i 

behandlingen af det danske soft law tiltag ’Anbefalinger for god selskabsledelse’, belyst, at soft law kan 

indgå i juridisk kontekst med de selskabsretlige bestemmelser, i form et supplement til gældende ret, 

der således kan være en tilskyndelse for et selskabs ejer og ledelse til at udøve ’best practice’, eller et 

fortolkningsbidrag til brug for domstolene. 

Det blev derefter undersøgt, hvilken betydning en selskabsejers position kan have i relation til 

principal-agent-teorien, som kapitlet blev indledt med en gennemgang af. Med udgangspunkt i de 

fiktive eksempler viste analysen, at betydningen af en selskabsejers position i relation til principal-

agent-teorien er afhængig af, hvilke roller selskabsejer ellers har i selskabet. Betydningen af en 

selskabsejers position vil i lyset af den økonomiske teori således være mest markant, når ejer ikke 

besidder andre roller i et selskab. Ved en undersøgelse af, hvordan de danske kapitalselskaber er 

organiseret, blev det anskueliggjort, at der kun i mindre udstrækning findes principal-agent-

problemer i de danske unoterede kapitalselskaber. Dette kan forklares med den højt koncentrerede 

ejerstruktur, hvormed der ikke vil kunne opstå de principal-agent-problemer, som ellers er beskrevet i 

den økonomiske teori.  

Afslutningsvist blev det undersøgt, hvilken værdi som kan tilføres ejere af unoterede danske 

kapitalselskaber, hvorfor organiseringen af de unoterede danske kapitalselskaber samt kapitalmarked 

blev analyseret. Det kunne herefter udledes, at værdien, som kan tilføres ejere af unoterede danske 

kapitalselskaber, er afhængig af, hvilke roller selskabsejer ellers har i selskabet. Hvis ejer også er leder, 

og således er en nøglefigur i selskabet, vil værdi kunne bestå af en forbedring af selskabets salgsværdi 

samt vilkår for anskaffelse af kapital til finansiering af vækst. På baggrund heraf, blev det, gennem en 

analyse af tre eksisterende europæiske tiltag indenfor corporate governance for unoterede selskaber 

sammenholdt med selskabsretlig regulering, vurderet, at emner med fokus på generel rammesætning, 
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optimering af bestyrelses- og direktionsfunktion, vedtægter, ejerskifte og ejeraftaler vil kunne tilføre 

værdi til ejere af unoterede danske kapitalselskaber. 

På baggrund af den samlede analyse kan det konkluderes, at ejere af unoterede danske 

kapitalselskaber kan anvende corporate governance til at skabe værdi, når de ønsker at gøre selskabet 

attraktivt for købere eller investorer. Værdien for selskabsejere vil, som påvist, afhænge af selskabets 

udviklingsstadie og organisering i øvrigt, og der kan derfor ikke gives et enslydende svar på 

afhandlingens problemformulering gældende for alle disse ejere. Ud fra den danske erhvervsdemografi 

samt udviklingen i kapitalmarkedet, vurderes det, at det i forhold til værdiskabelse for ejere i de 

unoterede danske kapitalselskaber i fremtiden vil kunne blive aktuelt også at udøve ’best practice’, i 

fald dette kan influere på deres mulighed for at sikre kontinuitet i selskabet og skaffe kapital til vækst. 

Implementering af soft law for corporate governance kan således for ejere i unoterede kapitalselskaber 

være et middel til at nå deres mål og dermed skabe værdi.  
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