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Executive	summary		
In the last fifteen to twenty years Denmark has seen a big development in the corporate governance

area. There is now an organization, Komiteen for God Selskabsledelse, who is responsible for

maintaining an updating the guidelines which all companies listed on the Copenhagen Stock

exchange must consider if they wish to follow or not. Many see the so-called follow or explain

principle as a strong and flexible tool, which allows companies to change and adapt the corporate

governance guidelines to their company.

The corporate governance tradition in Denmark is largely based on that of the Nordics. Many of the

Nordic countries have a long tradition of concentrated ownership of companies. This is typically for

a company that has remained within the founder’s family.  This means that the large owner would

like to ensure a close control with the company. This is done through a board, selected on a general

assembly. Contrary to other countries/regions the Nordic corporate governance model focusses on a

strong and independent board. The personal on board is also different from the C-level management

of the company, something that is common in UK and USA where the CEO also sits at the board of

the company.

As well as a strong corporate governance tradition, the Nordics and thereby Denmark is also

characterized by a lot of rules and regulations which companies have to address. As an opponent to

this, is the American economic professor Jonathan Macey. He suggests a market based approach

where the market should act as corporate governance stabilization and punish those who do not act

in the best interest of the owners. Macey has the opinion that the traditional corporate governance

tools have fallen short of securing that the owner’s best interest is being met.

The owner and general corporate governance climate also affects the incentive systems in the C-20

companies. The systems design might be the same as can be seen elsewhere in the world. The main

difference is the split between fixed salary and the proportion that can be paid out as a bonus.  In

other countries it is normal for CEO’s to get a bonus many times their annual salary, whereas in

Denmark a 20-40 % of the base salary is more common. This creates less risk appetite as the

majority of a person’s income is already secured regardless of the company’s financial results. This

ties in with previously mentioned Nordic owner structure.  A concentrated owner typically has less

risk appetite, therefore he wishes for the company to take on risk corresponding with his own risk

willingness. The incentive system is therefore an attempt to solve the agent-principal problem.
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The agent-principal which describes the contrasting interests of two persons is also a big part of the

corporate governance discussion where the dilemma is not between the board and a CEO, but

between the owner and the company as a whole.
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Indledning	
Stock options har de seneste år oplevet en rutsjetur af de store. Et par år før finanskrisen var det det

mest brugte instrument i langsigtede incitamentssystemer særligt i USA. Succesen skyldes flere

ting: Særligt at de var ”gratis” at give, samt at de forekom som løsningen på det klassiske

agent/principal spørgsmål. (Murphy, 2012)

Dette vendte imidlertid efter finanskrisen. Optioner fik direkte og indirekte skylden, for nogle af de

beslutninger som direktørerne i USA’s største banker og investeringsselskaber havde foretaget.

Direktørerne havde taget kæmpe risici, hvilket betød at bankerne senere krakkede, og dermed er

kraftigt medvirkende til at udløse finanskrisen i 2008.

Siden er udvikling dog vendt. USA har taget flere tiltag for at begrænse brugen af stock options.

Både ved at ændre regnskabs tekniske regler samt at lave tiltag på corporate governance området

(Bachelder, 2014).  Det betyder, at stock options nu kun er det tredje mest populære

incitamentssystem.

Danmark var forskånet for kriser af samme omfang som i USA, dog var der flere banker, der

umiddelbart efter krisen gik konkurs. Mest bemærkelsesværdigt Roskilde Bank hvor der i lighed

med sagerne i USA, var udbetalt store bonusser til topledelsen, ikke lang tid før de gik konkurs.

(Kronenberg, 2008)

På den korte bane førte finanskrisen i Danmark til udstedelse af bankpakker. Pakkerne skulle hjælpe

de nødlidende banker økonomisk, og samtidig strammede de reglerne for variabelt vederlag til den

øverste ledelse (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2009)

I samme ånd nedsatte Erhvervs- og Vækstministeriet ”Rangvid udvalget”, der skulle udarbejde en

rapport over konsekvenserne fra finanskrisen, samt hvilke forbedringer der skulle til fremadrettet.

Rangvid rapporten fastslår ikke direkte, at options aflønninger var skyld i den danske finanskrise,

men konkluderer at der er en sammenhæng mellem de banker, der var mest risiko eksponerede, og

dem der havde aggressive incitamentsstruktur (Rangvid, 2013).

Allerede en del år før finanskrisen begyndte arbejdet med regler og anbefalinger, der søger at

begrænse denne type erhvervsskandaler og den risikobetonede adfærd associeret med dem.

Komiteen for god selskabsledelse, der hører under Erhvervsministeriet, udarbejder de danske

corporate governance regler. Her er der også givet en anbefaling til danske virksomheder til, ” Den

variable del af vederlaget (incitamentsaflønning) bør baseres på realiserede resultater over en



7

periode med sigte på langsigtet værdiskabelse, således at den ikke fremmer kortsigtet og

risikobetonet adfærd.” (Komitéen for god Selskabsledelse, 2014)

Som en afledt konsekvens af de forskellige erhvervsskandaler og finanskrisen, er der fra officiel

side kommet større fokus på corporate governance. Dette startede internationalt med den britiske

Cadbury rapport udgivet i 1992. I 2001 nedsatte den daværende regering ”Nørby udvalget”, der

havde til opgave, at udarbejde en rapport omkring corporate governance, og dertilhørende

anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark (Nørby Udvalget, 2001).  Med tiden udviklede dette

sig til ” Komiteen for god selskabsledelse ”. Komiteen er ansvarligt for at udarbejde og opdatere

rådene til god selskabsledelse.

Dette har haft den direkte effekt på danske virksomheder, at de hvert år har skullet udgive en

corporate governance rapport, hvor virksomhedens holdning til hver enkel anbefaling skal

gennemgås og forklares.
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Problemfelt	
Corporate governance har i de seneste år oplevet en stramning med flere og flere regler,

internationalt såvel som i Danmark. Den øgede stramning fra regeringer, lovgivere og andre

regellavere, er derfor blevet det mest normale. Denne bølge stammer fra USA, hvor der i kølvandet

på Enron skandalen blev lavet Sarbanes-Oxley reglerne. Herhjemme har komiteen for god

selskabsledelse lavet soft-law på området, der gælder for alle børsnoterede selskaber. Herudover har

Rangvid udvalgets rapport haft stor betydning for udviklingen i corporate governance efter

finanskrisen.

Der tegner sig således et tydeligt billede af, at mængden af krav og regler stillet til virksomhederne

bliver større og større. Dette medfører et stort arbejde for virksomhederne, da de skal overholde alle

de forskellige regler. Som det bliver fremhævet i Rangvid rapporten, er der i mange tilfælde en ens

ordlyd i formulering af overholdelse af corporate governance spørgsmål i virksomhedernes

årsrapporter (Rangvid, 2013). Dette tyder ikke på kritisk stillingstagen til anbefalingerne, men

derimod følg for at følge. Virksomhederne skal forklare sig, hver gang de ikke følger en anbefaling,

og ønsker måske derfor ikke at skille sig negativt ud overfor en investor eller andre stakeholders.

Den amerikanske Yale professor Jonathan R. Macey foreslår i stedet at gå den modsatte vej end

hvad, der er fremherskende i øjeblikket. Han foreslår at gøre corporate governance

markedsreguleret. Ifølge hans analyse har mange af de traditionelle corporate governance værktøjer

som: Bestyrelser, whistle-blower systemer og kredit rating bureauer fejlet i forsøget på at undgå

erhvervsskandaler.

Ifølge en nordisk corporate governance rapport fra 2014, har nordiske lande allerede rykket sig på

denne front, da de blandt andet har bedre mulighed for at stille forslag på generalforsamling, hvilket

er en af de tanker Jonathan R. Macey fremfører. Rapporten anfører også, at den nordiske model er

den mest sikre i verden grundet den to strengede ledelsesmodel med en stærk bestyrelse, og den

generelt høje andel af virksomheder med koncentreret ejerskab. Dette har skabt en corporate

governance kultur, hvor ejerne er mere involveret i virksomhedernes drift, og har et langsigtet

investeringsperspektiv.

Tendensen internationalt har i de seneste år været, at bevæge sig væk fra stock options som

incitaments aflønningsmiddel. Her ligger Danmark dog fortsat højt, målt på udbredelsen i C20

indekset. Jeg vil i opgaven forsøge at afdække hvorfor dette er tilfældet, ved at koble det til det

generelle corporate governance miljø i danske C20 virksomheder.
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Problemformulering	
Ovenstående strømninger og tendenser indenfor emnet corporate governance både i Danmark og i

udlandet har ført mig til følgende problemformulering:

Hvilken indflydelse har ejer strukturen på corporate governance i Danmark, samt virksomhedernes

valg af incitamentssystemer?

For at besvare problemformuleringen, har jeg lavet tre underspørgsmål:

· Hvordan skaber corporate governance værdi for share- og stakeholders?

· I hvilket omfang kan markedet agere som corporate governance værktøj

· Hvorfor gik Roskilde bank konkurs, og hvilke corporate governance faktorer skal være på

plads, for at undgå en lignende situation?

Svarerne, og opgaven generelt, vil tage sit udgangspunkt i incitamentssystemer, da det vurderes, at

incitamentssystemer er en god indikator for virksomhedernes stillingtagen til risiko og arbejde med

corporate governance generelt.
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Afgrænsning	
Opgaven beskæftiger sig med corporate governance som helhed. Dog er der som tidligere nævnt

særligt fokus på incitamentssystemer. Dette skyldes flere ting: For det første vil det blive for

omfangsrigt at beskæftige sig med overholdelsen af alle anbefalingerne. Derudover vurderes det, at

ledelsens aflønning og incitamentssystemer er en god indikator for virksomhedens generelle

holdning til risiko. Dette er blevet tydeliggjort de seneste år, med diverse erhvervsskandaler, der for

manges vedkomne skyldtes store sats foretaget af ledelsen på vegne af virksomheden – noget der

kunne tyde på en svag eller manglende holdning til corporate governance.

Opgaven vil alene holde fokus på danske C20 virksomheder. Dette skyldes delvist, at de danske

corporate governance anbefalinger er henvendt til virksomheder optaget til handel på Københavns

fondsbørs. Corporate governance information fra de største virksomheder er desuden lettere at få

grundet udgivelse af deciderede corporate governance rapporter.
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Perspektivering

Konklusion

Analyse
Underspørgsmål Overordnet analyse

Empiri
Data fra C20 Case Interview med Lars Frederiksen

Teori
Shareholder value Agent-principal Corporate governance Incitamentssystemer

Metode og undersøgelsesdesign
Data Case Interview

Inledning
Indledning Problemfelt og Problemformuleirg

Opgavens	opbygning	
Figuren nedenfor illustrer opgavens opbygning, og hvordan de enkelte elementer bidrager til

hinanden.

Opgavens indledende afsnit skal danne overblik over hvilke problemstillinger corporate governance

står overfor i Danmark. I dette afsnit vil problemfelt og problemformulering også blive beskrevet.

Herefter følger teori afsnittet, der er opbygget som en tragt. Det starter bredt med shareholder value

og agent-principal problemet, for derefter at gå mere i detaljer med, hvordan dette problem kan

blive forsøgt løst gennem corporate governance og incitamentssystemer.

Empiri afsnittet indeholder tre forskellige dataformer og kilder: Interview, case og data fra C20

indekset.

Herefter følger en analyse. Først af opgavens tre underspøgsmål, der skal sammenholde det

teoretiske afsnit med de empiriske fund. Dette skal bidrage til den overordnede analyse og

konklusion, der skal svare på opgavens overordnede problemformulering.

Slutteligt vil der komme en perspektivering, hvor nye tendenser indenfor emnet corporate

governance vil blive beskrevet.
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Metode	
Metode afsnittet vil starte med en introduktion til opgavens undersøgelsesdesign samt hvilke

tilgange og paradigmer der er blevet arbejdet med i løbet af opgaven.

Derefter følger en nærmere gennemgang af arbejdet med de tre typer af empiri: Case, interview og

kvantitativ data. Gennemgangen skal illustrere hvordan de forskellige metodiske tilgangsvikler

bidrager til besvarelsen af opgavens underspørgsmål, og derigennem den overordnede

problemformulering.

Undersøgelsesdesign

I mit undersøgelsesdesign har jeg valgt at tage udgangspunkt i den definition, som Ib Andersen

arbejder med: ”Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå vi udforsker det

fænomen, der er genstand for undersøgelsen. Mere nøjagtigt udgør undersøgelsesdesignet den

kombination af fremgangsmåder, vi benytter indsamling, analyse og tolkning af data.” (Andersen,

2005)

Som det ses af citatet, er undersøgelsesdesignet en guide eller et værktøj, der skal bruges til at

danne overvejelser om opgavens metodiske fremgangsmåde. Fremgangsmåden vil også have

indflydelse på de data og indsamlingsteknikker, man senere bruger for at samle empiri.

Deduktion vs. induktion

I den deduktive fremgangsmåde bruger man den generelle teoretiske viden til at beskrive enkelte

hændelser eller fænomener. Omvendt forholder det sig med induktion. Her tager man udgangspunkt

i en enkelt hændelse, for derefter at slutte sig til generel viden om teorier (Andersen, 2005)

I min opgave benytter jeg mig af begge fremgangsmåder, da de hver især har styrker og svagheder.

I mit case arbejde omkring Roskilde Bank arbejder jeg induktivt, da jeg ved at beskrive hvilke

problemer de havde, slutter mig til hvilke faldgrupper, andre virksomheder skal undgå. I de to

øvrige underspørgsmål arbejder jeg mere deduktivt, da jeg tager udgangspunkt i veletablerede

økonomiske teorier, for derefter at beskrive den virkelighed jeg har observeret.

Eksplorativ vs. Elaborativ

Eksplorativ betyder undersøgende eller udforskende, og bruges i situationer hvor forskeren ikke har

det store forudgående kendskab til emnet, der arbejdes med. Som forsker har man en teoretisk og

erfaringsmæssig ide om, hvilke ting man vil støde på i sin undersøgelse, men ikke et decideret

ekspert kendskab til området (Harboe, 2001)
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Dette står overfor den elaborative undersøgelse, hvor undersøgelsen udvikler og ændrer teorien

undervejs, som der analyseres på det indsamlede data.  Den elaborative tilgang er ofte illustreret ved

en spiral, hvor teorierne danner udgangspunkt for indsamlingen af data, men bliver påvirket af

denne data, således at der opstår en ny teori, der igen danner udgangspunkt for indsamling af ny

data osv. (Harboe, 2001)

Denne opgaves overvejende kvalitative metoder betyder, at der opstår en vekselvirkning mellem de

to tilgange. Opgaveprocessen startede eksplorativt, da jeg antog, hvilke teorier og lignende jeg

arbejdede med, uden dog at kende emnet i dybden. Efterhånden som jeg har arbejdet med emnet,

begyndte jeg, at gå tilbage til de oprindelige teorier og finde alternativer, hvilket er en mere

elaborativ tilgang.

Metodisk triangulering

Til besvarelsen af de tre underspøgsmål samt opgavens overordnede problemstilling arbejder jeg

med tre forskellige empiriske data typer: Case, data og interview. Det er målet, at de tre datatyper

skal supplere hinanden, således at datagrundlaget bliver stærkere. Inddragelsen af både kvalitativ og

mere kvantitativt data gør det muligt at få flere og forskellige vinkler på analysen.

”Metodetriangulering betyder, at man som undersøger anvender mere end én metode eller mere

end én type af data i studiet af et socialt fænomen.” (Andersen, 2005)

De tre forskellige datatyper samt hvordan jeg har arbejdet med dem, vil blive beskrevet mere i

dybden i de efterfølgende afsnit.

Opgavens paradigme

I valg af paradigme for opgaven har de ovenstående ting spillet ind. Jeg har taget udgangspunkt i

Grethe Heldbjergs fire forskellige paradigmer (Heldbjerg, 1997)

· Positivisme som søger én objektiv sandhed og tager ikke højde for værdier og følelser

· Neo positivisme erkender at det er muligt at identificere en virkelighed, som dog aldrig kan

forstås til fulde, da den er opbygget af naturgivne faktorer. Dette skyldes at man som

undersøger ikke kan udelade sit eget værdisæt i analysen, hvilket vil påvirke forståelsen af

virkeligheden.

· Kritisk teori minder på mange måder om neo positivisme i sin tilgang til identifikation af en

virkelighed. Dog er der metodisk i kritisk teori større fokus på de kvalitative metoder.
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· Konstruktivisme har heller ikke én virkelighed, men hvert individ har sit eget syn på

virkeligheden.

Baseret på ovenstående er det primære paradigme i min opgave kritisk teori dog med inddragelse af

neo positivisme. Det er derfor ikke muligt at adskille de to paradigmer 100 %. Som det senere vil

blive belyst, er min empiriske metoder overvejende kvalitative hvorfor det kritisk teoretiske

paradigme er mest relevant, hvilket særligt skinner igennem i interviewet.  Opgaven arbejder

desuden med to teorier der står overfor hinanden. Hvis en virkelighed skal findes, skal det således

ske gennem dialogisk samtale, hvilket, ifølge Heldbjerg, er et af kendetegnene ved netop kritisk

teori.
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Data	
Til besvarelse af både min overordnede problemformulering og underspørgsmål har jeg brugt

kvantitativdata fra C20 selskabernes års- og corporate governance rapporter. Da der kun er 19

selskaber, er det ikke et meget stort datagrundlag. Dette vurderer jeg dog som værende okay, da jeg

søger nogle simple sammenhænge i forholdet mellem ejer struktur og valg af bonus model.

”Kvantitative data beskriver mængder af elementer gennem et talmæssigt udtryk. Det betyder, at

kvantitative data giver nogle talmæssige oplysninger om nogle elementer. I den simpleste form

angiver disse data, hvor mange elementer, der er, eller hvor mange der er af forskellige typer af

elementer.” (Bo Jacobsen, 1999)

Som nævnt ovenfor samt i citatet, arbejder jeg med simple data, da jeg ønsker at vise, hvor mange

der er, af en bestemt type. Dette er gjort, da jeg ønsker at indsnævre den gruppe jeg fokuserer på,

for derefter at anvende diverse teorier på netop disse firmaer.

Pålidelighed

Datas pålidelighed eller reliabilitet beskriver, i hvor høj grad de data man har indsamlet, er påvirket

af tilfældigheder eller andre fejlkilder. (Bo Jacobsen, 1999) I mit tilfælde er observationerne hentet

fra enten årsrapporten eller corporate governance rapporter. Da urigtige oplysninger i årsrapporter

kan straffes, vurderer jeg disse oplysninger som meget pålidelige. Det samme gælder corporate

governance rapporter, som dog ikke er underlagt straffeansvar, men som kan blive kontrolleret af

komiteen for god selskabsledelse. En urigtig oplysning i en corporate governance rapport vil derfor

se meget dårlig ud for en virksomhed.

Gyldighed

”Gyldigheden angiver, hvor sikkert ens data beskriver der forhold som man tilsigter at beskrive

eller behandle” (Bo Jacobsen, 1999)

Ud fra ovenstående citat, vurderer jeg mine data som værende meget gyldige. Som nævnt i starten

af afsnittet er det nogle meget simple sammenhænge, jeg søger at beskrive. Dette, kombineret med

ovenstående afsnit om pålidelighed, udmunder sig i en høj gyldighed af de data, jeg arbejder med.

Generalisering

Ofte vil man ved en kvantitativ analyse af en population forsøge at brede sine observationer ud til

andre populationer. Dette kræver, at de indsamlede data er repræsentative, typiske eller at man

arbejder med parallelle data (Bo Jacobsen, 1999).
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Umiddelbart er det ikke muligt at generalisere mine data. Dette har dog heller ikke været ønsket, da

jeg arbejder med en lukket population. Jeg vil mene, at man kan udlede nogle tendenser, hvilket

også er målet med analysen. Dog kan man ikke metodemæssigt og statistisk generalise mine

observationer.
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Case	
Som en del af min empiriske data, har jeg valgt at lave et case studie af Roskilde Bank. Jeg har

blandt andet valgt at bruge en case på grund af nedenstående beskrivelse:

”In general, case studies are the preferred strategy when ”how” and ”why” questions are being

posed, when the investigator has little control over events, and when the focus is on a contemporary

phenomenon within some real-life context” (Yin, 1994)

Da jeg forsøger at besvare et hvorfor spørgsmål samt at jeg som analyserende ikke har indflydelse

på handlingen (Da denne er indtruffet). Derudover er Roskilde Bank et moderne fænomen med en

kontekst, der også har indflydelse på analysen.

Case design

I udformning af case designet, skal det empiriske undersøgelsesfelt først afgrænses. Dette gøres for

at sikre, at det område og fænomen man forsøger at beskrive, er klart defineret (Harboe, 2001). I

mit tilfælde har jeg valgt at fokusere på perioden lige op til bankens konkurs med inddragelse af den

historiske kontekst.

Aktør udvælgelse og data

Med aktørudvælgelse forstås i mit tilfælde valg af kilder. Jeg har baseret meget af min analyse på en

advokatrapport om bankens konkurs samt en finanstilsynsrapport, det strækker sig fra en del år før

bankens konkurs til 1 år efter. Derudover har jeg hentet data fra Roskilde Banks egne årsrapporter i

perioden 2005-2009.

De to rapporter fra hhv. advokat og finanstilsyn er at betragte som sekundær data, mens bankens

egen årsrapporter er primær data.

Generalisering

Efter at have arbejdet med en case er der værd at overveje, om casen er enestående eller

eksemplarisk. (Harboe, 2001) Roskilde Bank er i denne sammenhæng enestående case, hvilket er en

af grundene til, at jeg valgte at fokusere på netop denne konkurs. Casen er på mange måder worst

case, hvorfor den også er god til at illustrere nogle klare pointer.

Dog vil jeg også mene at casen i nogen grad er eksemplarisk. Da de føromtalte pointer kan udbredes

til at gælde på andre virksomheder. Det betyder dog ikke, at det er muligt at generalisere casen 100
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%, blot at nogle af de fundende pointer og observationer kan bruges som læring for andre

virksomheder.
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Interview	
I mit interview har jeg interviewet Lars Frederiksen i hans virke som formand i Komiteen for god

selskabsledelse. Derudover har Lars Frederiksen tidligere været direktør i Chr. Hansen og

bestyrelsesformand i blandt andet Matas. Derigennem har han selv arbejdet med corporate

governance, og kender således den praktiske side af arbejdet. Igennem interviewet søger jeg at

berøre både det praktiske arbejde med corporate governance i en virksomhed, samt det ”teoretiske”

arbejde han udfører i komiteen, hvor der fokuseres på internationale tendenser og lignende.

Formål og opbygning

Hovedformålet med interviewet er at Få Lars Frederiksens syn på de forskellige problemstillinger

samt at undersøge, om der er nogle modsætninger i forhold til, hvad forskellige teorier siger om de

samme emner.

I interviewet arbejder jeg med relativt åbne spørgsmål, således at Lars Frederiksen kan svare mere

frit. Dette er også gjort, da jeg ikke har så stort indblik i komiteens praktiske arbejde med corporate

governance.

Enkelte gange stillede jeg opfølgende spørgsmål for at få uddybet en pointe eller lignende. De få

opfølgende spørgsmål skyldes, at jeg vil minimere min egen holdning og ikke forsøge at presse en

bestemt teoretisk tankegang ind i interviewet.

Interview type

Interviewet er fokuseret interview (Kvale og Brinkmann, 2009). Det betyder, at der fokuseres

særligt indenfor nogle afgrænsede temaer. Derefter håber jeg, at den interviewede selv vil

fremhæve, hvad der er vigtigst indenfor disse kategorier. Det ses særligt i nogle af de første

spørgsmål, da jeg fx spørger til de vigtigste begivenheder i en 15 års periode.

Interviewet kan ses som et kvalitativt forskningsinterview, da jeg som forsker spørger til en persons

opfattelse af dennes hverdag (Kvale og Brinkmann, 2009). Det betyder, at jeg vil nå frem til

personens holdning, til de spørgsmål jeg har. Da den interviewede er ekspert indenfor et felt, er det

interessant, fordi det er ham, der er med til at implementere for eksempel ny tiltag mm. Det vil sige,

at jeg får en førstehåndskilde til problemstillingerne.

Med en anden terminologi kan man sige, at jeg benytter mig af et informantinterview (Andersen,

2008). Denne interviewform bruges, når man ønsker at gøre brug af en erstatningsobservatør. En

person der har oplevet fænomenerne på egen hånd og gengiver dette.
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Interviewets paradigme

Som udgangspunkt er interviewets paradigme at betegne som kritisk teori, da jeg forsøger at få Lars

Frederiksen’ værdier og egne holdninger til spørgsmålet. Dog er det faktum, at jeg som interviewer

har stor medindflydelse på hele interviewet med både spørgsmål og udførelse med til at flytte det i

en konstruktivistisk retning. Da jeg som følge af den dialog der opstår, kan være med til at præge og

eventuelt flytte Lars Frederiksen’ holdninger til nogle af spørgsmålene. Dette skete særligt i et af

mine sidste spørgsmål, da jeg spurgte ind til, om målopfyldelsen kunne være for høj. Tidligere i

interviewet havde Lars Frederiksen fremhævet denne som værende meget tilfredsstillende. Da jeg

spurgte ind til det igen, blev han mere bevidst om, at målopfyldelsen også kunne være et udtryk for,

at kravene ikke var fremadrettede nok, og at den høje overholdelse dermed kunne ses som en

negativ ting.

Kritik

Der er den fare ved interviewet, at Lars Frederiksen refererer komiteens officielle holdning på

området i stedet for at forholde sig kritisk til de problemstillinger, jeg forsøger at undersøge. Det

betyder, at jeg aldrig vil få de ægte holdninger at vide, men blot det Lars Frederiksen i sin position

som formand forventes at sige.
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Shareholder value

Agent-principal problemet

Corporate governance

Incitamentssystemer

Teori	

Teoriafsnittets	opbygning	
Teoriafsnittet er opbygget som vist på figuren nedenunder.

Opgavens hovedspørgsmål drejer sig om corporate governance og dernæst om incitamentssystemer.

Dette skal dog sættes i en kontekst for at forstå deres indbyrdes afhængighed. Både

incitamentssystemer og corporate governance forsøger at løse agent-principal problemstillingen, der

forsøger at maksimere shareholder value, som er et udtryk for værdiskabelsen for virksomhedens

ejere.

Særligt i den amerikanske tankegang er corporate governance en direkte forlængelse af og et forsøg

på at løse agent-principal problemet. I en nordisk sammenhæng har corporate governance også en

lang række andre roller og funktioner.

Hvor corporate governance af mange opfattes som et bredt værktøj, og i nogen sammenhæng et

mindset, er incitamentssystemer et mere specifikt værktøj, der skal få ledelsen til at arbejde på en

bestemt måde. I Danmark er incitamentssystemer for ledelser i virksomheder på Børsen reguleret

gennem corporate governance anbefalingerne.
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Shareholder	value		
Afsnittet vil starte med en definition af shareholder value og derefter sætte udtrykket i en kontekst

med agent-principal teori og corporate governance.

Definition

”For a publicly quoted company, the best way to see shareholder value is to think of yourself and

other individuals who buy shares on the stock market. Most individuals invest in the stock market to

achieve some sort of capital gain and it is therefore the growth in market price after purchase

which is the focus on their attention” (Warner, 1998)

Definitionen knytter sig til virksomheder, der er handlet på et reguleret marked, hvilket også er

fokusset i denne opgave. Derudover beskriver den også målet med investeringer: At få en

kursgevinst så man som investor har tjent penge. Dette sker gennem en stigning i kursen

sammenholdt med anskaffelsesværdien. Det er derfor målet med investeringen, at aktien skal stige.

Med i regnestykket skal desuden være det udbytte, som aktionæren får i løbet af den periode,

investoren ejer aktien.

Det komplette regnestykke er derfor: Aktiens pris ved salg- aktiens anskaffelsespris + udbytte =

Shareholder value (Warner, 1998)

Shareholder value i et agent-principal perspektiv

En af forudsætningerne for at sikre at agent og principalen har sammenfaldne interesser er, at det er

klart, hvilket fælles mål der skal arbejdes imod. Ved at kommunikere at det er øget shareholder

value, der arbejdes imod, sikres det, at agenten er klar over, hvad principalen forventer, at han skal

arbejde imod. (Warner, 1998)

I praksis vil dette betyde, at de to parter kan lave mere detaljerede bonus programmer, der

yderligere skal sikre, at agenten arbejder i principalens interesse.

Shareholder value i corporate governance perspektiv

Mange af de tiltag der er at regne som corporate governance værktøjer, bedst eksemplificeret ved

bestyrelser og andre tilsynsorganer, er ligeledes for at sikre shareholder value.

”Board structures and processes are thus designed to ensure that senior executives act on behalf of

the interests of their principals, not in their own interests” (Warner, 1998)



23

Der er således en dobbeltrolle i bestyrelsens arbejde: Både at sikre at ledelsen og de øvrige

medarbejdere i virksomheden arbejder som ejerne ønsker samtidig med, at de har en overvågende

rolle og sikrer at corporate governance bliver overholdt.

Jf. figuren i teoriafsnittets indledning hvor en række forskellige ting ligger under shareholder value,

og det overordnede ønske om økonomisk gevinst, er corporate governance på flere måder et værktøj

til at sikre shareholder value. Som nævnt er der til tider sammenfald mellem corporate governance

og nogle løsninger til agent-principal problemet. Derudover kan et stærkt corporate governance

miljø være med til at sikre, at der ikke opstår virksomhedsskandaler og andet, der kan smadre

shareholder value for investorerne.
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Agent-principal	teori	
Intro

Agent-principal teorien beskriver et ansættelsesforhold, samt de mønstre både arbejdsgiver- og

tager følger. Teorien beskriver den situation, hvor en person(principalen) har en opgave, der skal

udføres. Omkostninger ved selv at udføre denne opgave er højere end omkostningerne ved at

ansætte en person(agenten) til at udføre opgaven, derfor ansætter principalen en agent til at varetage

opgaven på sine vegne (Douglas, 1989). Dette beskriver langt de fleste arbejdsforhold, hvor en ejer

af en virksomhed ansætter en eller flere medarbejdere til at varetage det daglige arbejde i

virksomheden.

Antagelser

Teorien bygger på en række antagelser. Den altoverskyggende antagelse bygger på den klassiske

mikro økonomiske tanke om, at alle individer søger at opnå deres egne højeste nytte.

1. Jf. forklaringen ovenfor, er både agenten og principalen rationelle og nyttemaksimerende

2. Principalen er risikoneutral

3. Agenten er risikoavers. Dette betyder i praksis, at han hellere vil have en fast end en variabel

løn. Dette vil senere blive diskuteret i forbindelse med inddragelsen af variable lønpakker

som motivationsfaktor.

4. Principalen kan ikke 100 % kontrollere agentens arbejdsindsats. Derudover er der besvær/

udgifter forbundet med at overvåge agenten. Dette kaldes agentomkostninger.

5.  Der er en række eksterne faktorer, der påvirker det endelige output som agenten leverer.

6. Principalen kan ikke skelne mellem, hvad der er agentens egne handlinger, og hvad der er

eksterne faktorer.

7. Der er to faktorer der påvirker agentens samlede nytte. Lønnen som har en positiv effekt, jo

højere jo bedre. Derudover har ressourcer brugt på at arbejde omvendt en negativ effekt. Jo

mere arbejde der skal udføres jo lavere nytte.

8. Principalens nytte afhænger kun af outputtet som agenten leverer.

Det er værd at bemærke, at teorien kun dækker en enkelt periode (Douglas, 1989). Hvis der kigges

på flere perioder, vil det ændre i de klassiske antagelser (Lambert, 1983).

Usikkerheden om agentens arbejde vil aftage over tid, da det bliver lettere for principalen at vurdere

det leverede output. Således kan en arbejdsgiver bedre vurdere sine medarbejdere over en længere

periode, og derigennem identificere hvem der performer bedst.
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Adskillelse af ejerskab og kontrol

Hvis agent-principal teorien skal sættes i en kontekst af firmaer, er det relevant at tale om

adskillelsen af ejerskab og kontrol. Dette princip blev første gang introduceret af Adam Smith i

hans kendte bog ”The Wealth of Nations” fra 1776. Princippet slog dog for alvor først igennem i

starten af 1930’erne da Adolf Berle og Gradiner C. Means udgav bogen ”The Modern Corporation

and Private Property” (Schreduder, 2008).

De beskriver, hvordan den moderne virksomhed har en meget spredt ejerkreds, hvor ingen aktionær

ejer nok aktier til direkte at kontrollere den daglige ledelses adfærd. Dette medfører tre ting:

1. Udbytte går til udeforstående ejere

2. Alle store beslutninger bliver truffet af den daglige ledelse

3. De udeforstående ejere kan ikke kontrollere den daglige ledelse.

Udeforstående ejere skal forstås således, at de ikke er en aktiv del af virksomhedens drift. Det

problem de beskriver, er nærmere beskrevet nedenfor ved udtrykket moral hazard.

Moral Hazard og asymmetrisk information

Moral hazard er defineret som: “Moral hazard is a situation in which one party gets involved in a

risky event knowing that it is protected against the risk and the other party will incur the cost.”

(Douglas, 1989)

Som det kan ses af citatet, hænger dette godt sammen med situationen ovenfor, hvor ledelsen i

virksomheden kan påtage sig risiko uden at mærke konsekvenserne, som vil tilfalde ejerne.

Da agenten har flere informationer om eventet eller transaktionen end principalen, indgås handlen

uden principalens fulde accept. Dette beskrives ved hjælp af udtrykket asymmetrisk information.

Agenten vil typisk indgå denne slags handler, hvis der er personlig vinding ved dette. For eksempel

ved et bonusprogram.

Andre typer af agent-principal problemer

I det danske selskabssystem hvor den øverste ledelse udgøres af en bestyrelse, der øver tilsyn med

direktionen, opstår der en dobbeltrolle hos bestyrelsen. De egentlige principaler er aktionærerne, der

ansætter bestyrelsen til at varetage deres interesser med at holde opsyn med virksomheden.

Bestyrelsen ansætter dernæst endnu en række agenter (direktionen) til, på daglig basis, at styre

virksomhedens drift. Der opstår således en dobbeltrolle for bestyrelsen.
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Et andet problem er det såkaldte type 2 agentproblem. Dette problem beskriver forskellen i

risikoappetit mellem store og små aktionærer. De aktionærer der har flest penge bundet i

virksomheden vil typisk være mest risiko averse, da de har mest at miste i forhold til de mindre

aktionærer. Dette vil som hovedregel føre til, at hele virksomheden er mere risiko avers. På grund af

de føromtalte agentomkostninger, kan det kun betale sig for en storaktionær at udøve kontrol med

agenterne (både bestyrelse og direktion) selvom han procentuelt kan eje mindre end de øvrige

aktionærer tilsammen.
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Corporate	governance	
Intro

I corporate governance afsnittet, vil jeg starte med at definere corporate governance – både i

Danmark samt nogle udvalgte internationalt toneangivende definitioner.

Derefter vil jeg gennemgå den danske og internationale udvikling indenfor corporate governance.

Dette skal vise hvilke faktorer, der har haft indvirkning på, hvordan corporate governance området

har udviklet sig.

Til sidst i afsnittet vil jeg præsentere den nordiske corporate governance model, og sammenligne

den med den amerikansk/engelske og den centraleuropæiske. I alle de Nordiske lande er der en lang

række anbefalinger omkring corporate governance, som bliver reguleret af en komite eller lignende.

Overfor dette er der en modstrøm mod stigende regulering. Jeg har i denne opgave valgt at dette

blive repræsenteret ved Jonathan R Macey

Definitioner af corporate governance

Der er mange forskellige interessenter i både offentlige og private organisationer, der beskæftiger

sig med corporate governance, hvilket smitter af i antallet af definitioner. Spørgsmålet vil ofte være,

hvor bred og omfattende definitionen skal være, hvilket har ændret sig i løbet af årene. Tidligere var

definitionerne meget smalle, og fokuserede typisk på at afdække misforholdet i agent-principal

problemstilling, mens de i dag er bredere og for eksempel også omfatter stakeholders.

Danske definitioner

I dansk kontekst er det mest relevant at tage udgangspunkt i Komiteen for god selskabsledelse, som

arbejder ud fra følgende definition af corporate governance: ”Det system, som anvendes til at lede

og kontrollere en virksomhed, dvs. som "kontrol og styring" af virksomheder gennem ejerskab,

bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning m.v.” (Komitéen for god

Selskabsledelse, 2015)

Det er værd at notere sig, at den danske definition er meget smal sammenlignet med fx OECD’s.

Der er blandt andet ikke medtaget noget om øvrige stakeholders, der kan have indflydelse på,

hvordan en virksomhed bliver ledet. Der er derimod meget fokus på selve virksomheden, samt

hvordan den bliver reguleret.
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En dansk ekspert på området er CBS professor Steen Thomsen. Han arbejder ud fra sin egen

definitionen: “Corporate governance is concerned with its guiding principles, not company

management as such but with the conditions under which managers operate. We cannot tell

managers what to do, since we have too little information. But we can try to set up a system which

makes them create value for their shareholders and for society at large.” (Thomsen,

steenthomsen.com, 2015)

Som det kan ses af dette citat, er det væsentlige bredere. Det omfatter ikke kun den pågældende

virksomhed, men også at skabe værdi for hele samfundet. Derudover er det værd at bemærke, at

Thomsen ikke ligger op til, direkte regler og love, men derimod guidelines som lederne i

virksomhederne skal arbejde ud fra. Citatet:”We cannot tell managers what to do, since we have too

little information” Er en klar henvisning til agent-principal teorien.

Internationale definitioner

OECD

I international kontekst er det den økonomiske organisation OECD, der er anses som at være

førende indenfor corporate governance anbefalinger. De arbejder ud fra følgende definition:

“Procedures and processes according to which an organization is directed and controlled. The

corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among the

different participants in the organization – such as the board, managers, shareholders and other

stakeholders – and lays down the rules and procedures for decision-making” (OECD, 2015)

Her er der særlig stor fokus på magt- og ansvarsstrukturen internt i virksomheden. Dog bliver

stakeholders, som også inkluderer eksterne aktører, omfattet at definitionen. Den er derfor mere ens

med Steen Thomsens definition end definition fra Komitéen for god selskabsledelse.

Storbritannien

I England, der i mange henseender var et forgangsland når det komme til udbredelsen af corporate

governance, er corporate governance reguleret af ”The Financial Reporting Council”(FRC)

(Dempsey, 2013), hvilket er den britiske pendant til Komitéen for god selskabsledelse. Det var

briterne, der med Cadbury rapporten fra 1992 satte stort fokus på corporate governance og indførte

følg eller forklar princippet, der stadig er gældende i både England, Danmark og en række andre

lande (Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1992).
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FRC arbejder ud fra følgende definition: “Corporate governance is the system by which companies

are directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance of their

companies. The shareholders’ role in governance is to appoint the directors and the auditors and to

satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place. The responsibilities of the

board include setting the company’s strategic aims, providing the leadership to put them into effect,

supervising the management of the business and reporting to shareholders on their stewardship.

The board’s actions are subject to laws, regulations and the shareholders in general meeting.”

Definition er meget fokuseret på bestyrelsens ansvar i forbindelse med corporate governance, og

holder dem ansvarlig for flere dele af virksomhedens ledelse. De skal både sætte strategi for

virksomheden samt varetage ejernes interesser som en overvågningsfunktion af ledelsen.

Denne definition er den originale fra Cadbury rapporten, hvilket i nogen grad giver sig til udtryk i

det, i moderne kontekst, snævre fokus på de interne kontroller og ledelsen i virksomheden.

USA

I USA er der ikke en samlet definition af corporate governance. I stedet er corporate governance

autoriteten lagt ud til flere forskellige aktører: Lovgivning (Der kan være forskellig fra stat til stat),

børsregler, eksterne revisorer og rating bureauer. Disse aktører skaber tilsammen en forståelse af,

hvad der forstås ved god corporate governance. (Dempsey, 2013)

Vigtigst er dog Sarbanes-Oxley lovgivningen, der blev indført i 2002 som direkte konsekvens af

blandt andet WorldCom og Enron/Arthur Andersen erhvervsskandalerne. Denne lov indeholder en

lang række stramninger, der forsøger at gøre det sværere at lave lignende regnskabsmanipulation og

andet svindel i fremtiden. Sarbanes Oxley ses af mange som den egentlige corporate governance

regulator i USA. Disse lovændringer er blandt andet:

· Ledelsen er personligt ansvarlige for de finansielle oplysninger der gives i offentlige

regnskaber

· Straffen for regnskabssvindel er blevet gjort hårdere

· Bestyrelsens rolle er blevet udvidet, således at den skal føre et tættere opsyn med den

daglige ledelse

· De eksterne revisors rolle er blevet styrket, da de er blevet tildelt et større ansvar for at sikre

den finansielle rapportering. Samtidig er der dog øgede krav til uafhængighed, således at
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mulighederne for at revisionsfirma for også at sælge konsulent ydelser er blevet begrænset

for at undgå selv revision.

Sarbanes-Oxley lovgivningen har mange kritikere i USA, blandt andet af økonomen Bernhard

Kuschnik, der med denne ironiske kommentar giver sin holdning til Sarbanes-Oxley loven:

“Whoever is able to punish misconduct most effectively should be given the oversight of corporate

governance, and SOX believes that the federal government is the best institution able to cope with

the task” (Kuschnik, 2008). Kritikken bygger på en holdning til, at markedet kan agere corporate

governance ”dommer”, da det ville straffe personer og virksomheder der ikke lever op til kravene.

Dette er noget, der vil bliver diskuteret mere i dybden senere.
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Corporate	governance	i	Danmark		
Corporate governance i Danmark er som tidligere nævnt reguleret gennem ”Komiteen for god

selskabsledelse”. Det er en såkaldt soft law, der har et følg-eller-forklar princip. Det betyder, at

såfremt virksomheder ikke efterlever de forskellige anbefalinger, skal de redegøre herfor. Dette skal

ske enten i årsrapporten, eller i en særskilt corporate governance redegørelse.

Historisk udvikling i Danmark

Nordisk Fjer

Mange anser Nordisk Fjer skandalen som det, der udløste et struktureret arbejde med hvad, der

senere skulle blive til corporate governance anbefalinger i Danmark. Nordisk Fjer gik konkurs i

1991 efter i flere år at have manipuleret med regnskaberneInvalid source specified.. I spidsen for

Nordisk Fjer stod den karismatiske Johannes Petersen, der orkestrerede manipulationen, som skulle

dække over dårlige økonomiske resultater.

Datidens største erhvervsskandale fik en ændring i selskabsloven som direkte konsekvens. Ændring

blev, at det ikke længere var lovligt for administrerende direktører også at bestride hvervet som

bestyrelsesformand for en virksomhed. Dette er en overgang fra det enkelt strengede

ledelsessystem, som stadig er fremherskende i England og USA, til et to strenget ledelsessystem

som man kender fra særligt Tyskland og de øvrige nordiske lande. Det to strengede ledelsessystem

adskiller sig fra det enstrengede ved at have en klarere opdeling mellem direktion og bestyrelse.

Næsten samtidig med Nordisk Fjer skandalen udkom den tidligere omtalte engelske Cadbury

rapport på baggrund af lignende skandaler i England. Cadbury rapporten satte internationalt gang i

arbejdet med corporate governance, der er reguleret gennem komiteer og soft-law.

Nørby udvalget 2001

Igennem halvfemserne var der kun en sporadisk debat om corporate governance emnet. Dette

ændrede sig i 2001, da  daværende erhvervsminister Ole Stavad nedsatte Nørby udvalget. Udvalget

fik til opgave at undersøge og svare på spørgsmålet: ”Er der behov for et sæt anbefalinger – eller en

”code of conduct” – vedrørende Corporate Governance i Danmark?” (Nørby Udvalget, 2001)

I indledning af rapporten bliver der lagt vægt på den stigende globalisering, der fører til at de

danske virksomheder i stadig mindre grad, kan reguleres af nationale regler og love. Det betyder, at

pligten til at lede virksomhederne ansvarligt, i stigende grad bliver overladt til virksomhederne selv.
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Udvalget kom frem til følgende definition af corporate governance: ”De mål, et selskab styres efter,

og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i

selskabet, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed (her

kollektivt benævnt selskabets ”interessenter”). Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere,

kreditorer, leverandører, kunder og lokalsamfund.” (Nørby Udvalget, 2001)

Den første del af definitionen knytter sig særligt til relationen mellem de øverste ledelsesorganer,

mens den sidste del inddrager en bredere gruppe interessenter. Det er interessant at se, at denne

gruppe er meget bred, og dækker alle, der har en relation til virksomheden. Hvis man sammenligner

med den definitionen fra sidste afsnit, er det tydeligt, at det brede samfundsansvar overfor

interessenterne er forsvundet fra den seneste definition.

2003-2005

I 2003 udkom en ny rapport, der dog fik en kort levetid grundet nye henstillinger fra EU

kommissionen vedrørende ledelsens rolle og vederlag.

Det betød, at en egentlig rapport først kom i 2005Invalid source specified.. Rapporten var i høj

grad en fortsættelse af arbejdet 4 år tidligere. To centrale personer gik igen fra det oprindelige

”Nørby udvalg”: Lars Frederiksen Nørby Johansen og Mads Øvlisen.

2005 rapporten indeholder ikke en egentlig definition af corporate governance, men derimod en

anbefaling til virksomhederne om fortsat at arbejde med corporate governance i virksomhederne:

”Med sit arbejde og overvejelserne, som komitéen fremlægger i denne rapport, herunder forslaget

til reviderede anbefalinger, er det komitéens håb, at den kan bidrage til, at Corporate Governance i

Danmark fortsat udvikler sig via selvregulering og bibeholder sin rummelige og fleksible karakter.

Via frivillighed og selvregulering vil det således fortsat være muligt at kunne tilpasse sig den

internationale udvikling og samfundets krav.”Invalid source specified.

Det er interessant at se, at der er stor vægt på selvregulering – noget der senere bliver et centralt

punkt i både denne opgave og i lovgivningen på området.

2005-2008

Fra 2005 til og med 2008/2009 skete der ikke de store opdateringer til anbefalingerne. Blandt de

mest betydningsfulde ændringer er anbefalingerne omkring mangfoldighed i ledelsen.
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2009-2011

En egentlig opdatering kom først i 2010 og skal ses i lyset af finanskrisen i særligt 2008 og 2009

samt en ændring til selskabsloven i 2009. De opdaterede anbefalinger bygger således på disse

lovændringer, hvilket blandt andet indbefatter skærpede krav til bestyrelsens arbejde samt

direktionens mulige erstatningsansvar ved groft uagtsomme handlinger.

Igen er der ingen direkte definition af, hvad der fra komiteens side defineres som corporate

governance. I stedet er der lagt vægt på, at anbefalingerne skal være klare og lette at følge.

”Komitéen har ved revisionen lagt vægt på at skabe et nyttigt og praktisk værktøj for selskaberne

ved at formulere klare anbefalinger. Det skal lette selskabernes arbejde med anbefalingerne og

gøre det lettere for andre at bedømme, om et selskab følger en given anbefaling.” (Komitéen for

god Selsskabsledelse, 2010)

Hvis citatet sammenlignes med citatet fra før finanskrisen, skinner det tydligt igennem, at der er

større fokus på direkte overholdelse af de pågældende anbefalinger. Som tidligere nævnt er der

omkring selvreguleringen sket et interessant skifte. Der er således ikke længere lagt op til

selvregulering, men derimod øget overvågning da det skal være mere gennemsigtigt for andre, at

vurdere en virksomheds arbejde med området. Dette kan spores tilbage til det centrale ”følg eller

forklar” princip, der har været benyttet siden 2001. Således skal virksomhederne selv forklare

hvorfor de eventuelt ikke følge alle anbefalingerne.

Fra 2010 og fremadrettet begyndte komiteen desuden hvert år at udgive en rapport, der angav hvor

mange procent af virksomhederne, der overholdte anbefalingerne.

2012- i dag

 I 2013 kom igen en egentlig opdatering af anbefalingerne. Det er disse anbefalinger der, med

mindre rettelser, stadig er gældende. De opdaterede anbefalinger bevæger sig væk fra regulering i

efter-finanskrise-tiden. Her er der igen lagt vægt på selvregulering samt virksomhedernes egen vilje

til at arbejde med området.

”Det er komitéens holdning, at selvregulering er den bedste reguleringsform, når det drejer sig om

god selskabsledelse. Dette er ligeledes den fremherskende holdning internationalt. Det kræver

imidlertid, at samfundet, selskaberne og investorerne har en positiv holdning til god selskabsledelse

og følger udviklingen på området, og at interessenterne involverer sig i dialogen”. (Komittéen for

god selskabsledelse, 2013)
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Det er værd at bemærke, at interessenter igen er nævnt som en central del af arbejdet med corporate

governance.

Der er dog modsatrettet signaler fra komiteen med fokus på den øgede selvregulering hos

virksomhederne samtidig med, at der hvert år laves en stor undersøgelse af overholdelsen af

anbefalingerne.
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Corporate	governance	i	norden		
 I 2014 lavede Per Lekvall, som er medlem af den svenske udgave af komitéen for god

selskabsledelse, i samarbejde med andre skandinaviske corporate governance eksperter, en stor

oversigt over, hvad der i international sammenhæng gør den skandinaviske corporate governance

model unik.

Two-Tier modellen

Two-Tier modellen kaldes også den tysk/germanske model. Denne model bliver typisk brugt i lande

med en tysk selskabstradition, og er meget sammenlignelig med den ledelsesmodel, der bliver brugt

i mange andre europæiske lande (Lekvall, 2014). Modellen er tostrenget, således at der er en

bestyrelse, valgt på general forsamlingen, der overvåger den daglige ledelse.

Den engelske betegnelse ”Supervisory boards” er en meget rammende beskrivelse, da ”bestyrelsen”

har en mere overvågende rolle i forhold til de øvrige modeller. Bestyrelsen kan hyre og fyre

direktører samt have veto ret mod store beslutninger truffet af ledelsen. I sådanne tilfælde skal

beslutningen løftes til generalforsamlingen, så de kan stemme om den. Konklusionen er således, at

ledelsen på executive level har meget magt i denne type struktur. Dette gælder også, hvad angår

corporate governance spørgsmål. Dette betyder også, at ejernes direkte indflydelse bliver gjort

mindre, da deres mulighed for at præge ledelsen og virksomhedens dag til dag arbejde, sker meget

indirekte gennem valg af bestyrelse, og dennes efterfølgende mulighed for at skifte ledelsen.

Figur 1 - (Lekvall, 2014)
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One-Tier modellen

One-Tier modellen er en engelsk/amerikansk model. Det første der springer i øjnene er, at

bestyrelsen og ledelsen er slået sammen til én kasse. Det betyder i praksis, at der er stort

sammenfald mellem de personer, der sidder det ene og det andet sted. Det er desuden normalt for

CEO’en i amerikanske selskaber også at være bestyrelsesformand. Noget der dog frarådes i England

(Dempsey, 2013).

Den udførende og den kontrollerende rolle er således lagt sammen til kun én funktion. Noget af det

kontrollerende arbejde, skal foregå på generalforsamlingsmøder. Dette besværliggøres dog af den

ofte meget spredte ejerkreds. Den svage kontrol er i figuren symboliseret af en stiplet linje. Særligt i

USA ses det ofte, at de største ejere er institutionelle investorer, der ser deres aktiepost som en mere

kortsigtet investering end egentlig ejerskab af virksomheden. Det betyder, at der ikke er nogen

ejere, der har et egentlig incitament til at overvåge bestyrelsens langsigtede arbejde. De udfører

således intet active ownership over virksomheden (Lekvall, 2014).

Den nordiske model

Det første der adskiller sig fra de øvrige corporate governance modeller, er bestyrelsens rolle i

virksomheden. Som det kan ses af figuren, er bestyrelsen i den nordiske model placeret tættere på

virksomhedens ledelse. Derudover er der tre væsentlige forskelle i forhold til de andre modeller.

1. Generalforsamlingen har ultimativ magt over de nederste lag. Dette er i figuren

symboliseret med en solid streg. Det er på generalforsamlingen, at bestyrelsen bliver valgt,

som derefter udvælger og overvåger ledelsen.

2. Bestyrelsen er tildelt meget magt i denne model. I en sammenligning af de tre modeller er

bestyrelsen i de skandinaviske virksomheder de stærkeste. Bestyrelsen agerer bindeled

mellem ejere og ledelse, således at bestyrelsen altid varetager ejernes interesser, og

kommunikerer disse videre til ledelsen.

3. Der er en klar opdeling mellem bestyrelse og ledelse. Dette gælder både hvad angår

personer, men også hvilke opgaver der skal varetages. Ledelsen er således den udførende

part, mens bestyrelsen er den overvågende.

Det der har haft den største indflydelse på udviklingen af corporate governance i de nordiske lande,

er den særlige ejer struktur som mange virksomheder har. Som det tidligere blev nævnt, er

ejerkredsen i fx USA ofte spredt, og de ejere med koncentreret ejerskab(Defineret som over 20 %),
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er for de flestes vedkomne institutionelle investorer, der har investeret i virksomhederne så de kan

give afkast. (Lekvall, 2014)

Som det kan ses af nedenstående tabel, har næsten 2/3 af virksomhederne i Danmark en

kontrollerende ejer. I eksemplet med USA, hvor ingen af ejerne har incitament til at udleve active

ownership, er sagen omvendt for de største danske virksomheder. Her er der generelt få

kontrollerende ejere, der er kontrollerende ejere som af investeringsgrunde. De fleste er det fordi,

det er en fond eller lignende, der fortsat ejer en kontrollerende del af virksomheden.

Dette har en tydelig afsmitning på risikoappetitten samt for den corporate governance struktur der

vælges.

”The key distinctive feature of Nordic corporate governance is the strong powers vested with a

shareholder majority to effectively control the company. This forms the basis for dominant owners

to engage in, and take long-term responsibility for their company” (Lekvall, 2014).

“It is a sometimes alleged tendency of controlling shareholders, who typically have asset portfolios

with a relatively low degree of risk diversification, to be more risk-averse than the boards and

managements of more widely held companies. Considering the recent financial crisis and the cases

Figur 2(Lekvall, 2014)
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of excessive risk-taking exposed through it, this might not necessarily have been an entirely bad

outcome” (Lekvall, 2014).

Ovenstående citater beskriver, hvilke roller ejerne i de nordiske lande har. Da ejerne ejer en stor del

af et selskab, vil de ofte have en lille spredning i deres investering, og de er derfor mere risiko

averse end selskaber med en mere spredt ejerkreds. Som det også nævnes i det første citat, kan den

mere konservative tankegang have været med til at afbøde virkningerne af finanskrisen.

Svagheder ved den nordiske model

Den nordiske corporate governance model betegnes generelt som at være stærk. Der er dog særligt

tre områder, hvor der er bekymring (Lekvall, 2014)

Den første er risikoen for, at en ejer med en høj ejerandel udnytter dette til opnå private fordele på

bekostning af virksomheden. Dette er et internationalt argument, der relaterer sig til type 2

agentproblemet, og som ofte bliver fremført, når der er tale om virksomheder med en dominerende

ejer. I norden virker problemet dog ikke så stort, da der er en række andre love, der dæmmer op for

dette.

Den anden bekymring er, at der med de mange firmaer der er ”låst” af en dominerende ejer, sker en

svækkelse af aktiemarkedet og markedet for corporate control i det pågældende land. Dette sker

fordi, der er få virksomheder, der reelt er ”til salg”, så der ikke sker store forskydelser i ejerkredsen.

Den tredje bekymring er, den relativt lille risiko appetit hos ejerne som følge af deres lave

spredning i deres portefølje. Frygten er at virksomhederne er mere konservative og tilfredse med

hvad de har, og ikke udforsker nye markeder mv. Ifølge Lekvall er det er dog værd at bemærke, at

de nordiske virksomheder til tider tager risiko. Denne risiko er dog oftest med et meget længere

investeringsperspektiv, end man ser i andre virksomheder.
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Den	nye	udvikling	i	amerikansk	corporate	governance	
Som tidligere nævnt har strømningerne i USA de seneste år været, at skrue op for

reguleringsniveauet, når det kommer til corporate governance. Sarbanes-Oxley loven medførte store

omvæltninger for virksomhederne i den måde, hvorpå de udøvede corporate governance. Dette var

som en direkte konsekvens af flere erhvervsskandaler, hvorefter politikere og øvrige stakeholders så

behovet for at stramme reglerne for at undgå lignende sager i fremtiden (Dempsey, 2013). Dette har

åbnet op for, at der er kommet en lang række øvrige aktører på banen som fx credit rating bureauer

og corporate governance vejledere.

Den amerikanske Yale professor Jonathan R Macey (Macey, 2008) mener dog, at udviklingen med

at regulere corporate governance har taget overhånd, og foreslår i stedet en model, der er

markedsbaseret, så ansvaret for corporate governance gives tilbage til virksomhederne og markedet,

hvilket var den samme holdning Bernhard Kuschnik gav udtryk for i sin kritik af Sarbanes-Oxley

som corporate governance værktøj.

Problemet ifølge Macey

I citatet nedenfor giver Macey sit syn på, hvordan forholdet mellem virksomhedens ledelse og ejer

er.

”In the United States, more than in any other country, the modern publicly held corporation is

characterized by the separation of share ownership and managerial control of the corporation

itself. This means that non-owner managers and directors control corporations’ assets, and are

responsible for the strategies and tactics utilized by companies to earn money. In the meantime, a

largely separate group of people, the shareholders, put up the lion’s share of the vast amounts of

risk capital that finances the purchase of the corporation’s assets” (Macey, 2008).

Som det kan ses af citatet, er det et meget anderledes ejer/ledelse forhold, end hvad det er tilfældet i

Skandinavien. Ejerne er meget fjernere fra virksomheden, og derfor overlades meget af kontrollen

og styringen af virksomheden til ledelsen. Som det også fremgår af citatet, er der stor forskel på,

hvem der skaber risikoen (ledelsen), og hvem der bærer risikoen(ejerne). Hvis man tager

udgangspunkt i figur 1, vil der således være et stort spænd mellem ownership level og executive

level. I figuren er dette illustreret med en stiplet linje, for at symbolisere en svag kontrol fra ejerne

ned igennem organisationen.
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Mange erhvervsskandaler i løbet af finanskrisen skyldes overdreven risiko, hvor ledelsen har fuld

kontrol over virksomheden og dens aktiver, men bærer en lav risiko ved en eventuel fejlinvestering.

Mulige løsninger

Macey foreslår en række tiltag, der kan ændre, og i hans øjne styrke, den amerikanske corporate

governance model. Første skridt er dog, at definere hvad en sådan model skal kunne, samt hvornår

den vil være succesfuld.

”For many, particularly those in law and economics movement, any action by managers, directors,

or others that is inconsistent with the goal of shareholder wealth maximation is considered a form

of “corporate deviance”. Economists call corporate deviance “agency cost” to capture the notion

that corporate managers and directors are agents of their shareholders. Since controlling agents is

costly, it is inefficient to control all deviant behavior by corporate managers, directors and others.

But, to the extent that investors seek to control their agents, the devices they use are the institutions

and mechanisms of corporate governance. The best corporate governance systems are those that do

the best job of controlling corporate deviance.” (Macey, 2008)

Citatet bygger i høj grad på agent-principalteorien, da enhver handling fra den daglige ledelse, der

ikke er i overensstemmelse med ejernes ønske om at maksimere shareholder value er uacceptabel.

Derfor skal et perfekt corporate governance system ifølge Macey være det system, der er bedst til,

at få ledelsen til at handle 100 % i ejernes interesse. Systemet skal samtidig være vidt rækkende, da

det er for dyrt at kontrollere hver enkelt medarbejder, derfor er det nødvendigt at have et system,

der skaber en kultur eller en fælles tankegang.

Macey mener, at de corporate governance systemer, der er mest udbredt at lovgivere, samtidig er de

mindst effektive. Omvendt mener han, at de mest effektive og markedsbaserede corporate

governance mekanismer er for regulerede til, at have fuld effekt.

Hedge funds

Det Macey nævner som det bedste til at øge corporate governance niveauet er hedge funds eller

private equity firms.

”Hedge fund managers have become important players in boardrooms, putting pressure on poorly

performing corporations. Hedge funds have come increasingly interested in corporate governance,
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and activist hedge fund managers have made their opinions known in boardrooms throughout the

United States” (Macey, 2008)

Ved en hedge fund er der en aktiv ejer, der direkte påvirker ledelsen og bestyrelsen samt overvåger

performance. Dette kan sammenlignes med den nordiske model, hvor ejerne har større kontrol, og

mere indflydelse på ledelsen.

Der er dog to ting, der adskiller sig væsentligt fra den nordiske model: Det første er det

investeringsperspektiv, som ejerene har. En hedge fund opkøber typisk en virksomhed for at øge

dens indtjening og sælge den videre indenfor en kortere tidshorisont. De nordiske ejere har typisk et

længere tidsperspektiv, hvilket kan afspejle sig i valg af corporate governance.

Det andet er den måde hvorpå, en hedge fund udøver aktivt ejerskab. Dette sker ofte ved en meget

direkte overvågning af ledelsen og ofte direkte involvering i den daglige drift. Det betyder, at

ejerne, sidder i bestyrelsen og i nogen grad udfører ledelsens arbejde. Det er derfor ikke den

klassiske nordiske tostrengede ledelseskultur.

The market for corporate control

Et andet overset corporate governance værktøj er ifølge Macey ”The market for corporate control”

(Macey, 2008). Dette udtryk dækker over situationer, hvor firmaer performer under deres fulde

potentiale for derefter at blive opkøbt. Et opkøb og nye ejere sikrer, at virksomheden igen kommer

op i gear, og performer på 100 %.

Desuden vil ”risikoen” for at blive købt sikre, at de nuværende ledere i virksomheden yder deres

bedste for ikke at blive overtaget. Dette bygger på antagelsen om, at markedet for køb og salg af

virksomheder/aktie er efficient. Det betyder, at virksomheder ikke kan skjule deres dårlige

performance, hvilket vil tillade interesserede købere i, at identificere mulige emner der kan

optimeres.

Derudover vil den lave performance rejse et flag overfor de nuværende ejere og bestyrelse, der

betyder, at de kan gribe ind, og sikre at virksomheden bliver vendt rundt for igen at blive mere

effektiv.
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Opsummering

Fra de nævnte citater og Macey’s eksempler på corporate governance tiltag, er det tydligt, at hans

tanke med corporate governance ligger et stykke fra den dansk/nordiske model om corporate

governance.

Som det kan læses af de to første af Macey’s citater, er der særligt fokus på ejernes ønske om

shareholder value maksimering hvori corporate governance, bliver brugt som et værktøj til at få

virksomhedens ledere til at arbejde henimod ejernes mål. Derved bliver corporate governance et

værktøj til at løse agent-principal problematikken.

I begge Macey’s forslag rykker principalen tættere på agenten, for på denne måde at føre skærpet

opsyn, der til sidst skal udmønte sig i bedre performance for virksomheden. Det øgede opsyn tjener

samtidig med at sikre, at der ikke opstår snyd og andre utilsigtede ting, hvilket er en positiv

bivirkning ved det øgede opsyn.

I Danmark kan man argumentere for, at corporate governance har et andet primært formål, således

at corporate governance i første omgang skal sikre en ordentlig og etisk forsvarlig drift af

virksomheden, og dernæst sikre at ledelsen arbejder mod ejernes mål.
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Incitamentssystemer			
Intro

Afsnittet omkring incitamentssystemer vil starte med en definition af begrebet.

Derefter en beskrivelse af hvilke faktorer der skal være opfyldt for, at et incitamentssystem bliver

succesfuldt.  Afslutningsvist en gennemgang af de forskellige typer mål en typisk incitaments- og

bonus program vil have.

Definition

Incitamentssystemer er et under system til det, man kalder management control systems. Control

systems er forskellige måder, hvorpå en ledelse eller en bestyrelse kan forsøge at lede eller præge

medarbejdernes arbejde. Incitamentssystemer i denne opgaves kontekst er det, man kalder results

control, da det er baseret på opnåede resultater, og ikke hvordan disse er blevet opnået.

“Results control creates meritocracies. In meritocracies, the rewards are given to the most talented

and hardest working employees rather than those with the longest tenure or the right social

connections. The combinations of reward linked to results inform or remind employees as to what

result areas are important and motivate them to produce the results the organisation rewards”

(Merchant & Van der Stede , 2012)

Tre parametre

For at denne typer af kontrol kan blive succesfuld er der tre parametre der skal være opfyldt

(Merchant & Van der Stede , 2012).

1. Fastsættelse af ønskede resultater

2. De involverede skal have signifikant indflydelse over de resultater, de bliver bedømt på

3. Resultaterne skal kunne måles effektivt.

Fastsættelse af ønskede resultater

Af empiri afsnittet fremgår det, hvad de danske C20 selskaber har sat som succeskriterie i forhold

til udbetaling af bonus. Målene er for langt de flestes vedkommende meget håndgribelige finansielle

eller markedsbaserede mål. Dette skaber klarhed for den involverede medarbejder. Det er simpelt at

se, hvad målene er, og om de bliver opfyldt.

De involverede skal have signifikant indflydelse over de resultater de bliver bedømt på
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Dette punkt er særdeles vigtigt på to forskellige måder. For det første afslører resultaterne ikke

noget om de involverede personer, hvis disse ikke selv har påvirket resultaterne. Tilbage til agent-

principal problematikken, kan principalen således ikke ”afsløre” om agenten er god eller dårlig, og

derfor ikke belønne eller straffe denne korrekt.

Den anden grund er, at det skader motivationen hos de involverede, hvis de ikke kan påvirke de

resultater de bliver målt på. Dette kan komme til udtryk på flere måder, men typisk i form af to

situationer. Den ene er, hvis medarbejder for langt nede i organisationen bliver belønnet for

eksempelvis en stigning i aktiekurs. Da de muligvis har en stor stilling, men stadig er langt fra

direkte at kunne påvirke kursen, vil de opleve bonussen som en lotteriseddel, da de ikke selv har

kontrol over udfaldet. Hvis vi igen bruger eksemplet med en person, der bliver målt ud fra vækst i

aktiekursen, vil en generel nedgang i markedet(som skyld af oliekrise, akseskyer el.lign.) få

negative konsekvenser for den person. Personen vil opleve sit arbejde som ligegyldigt, da firmaet

alligevel vil falde i værdi.

Resultaterne skal kunne måles effektivt.

I relation til problematikken ovenfor, vil det opleves som meget negativt for de involverede, hvis

der ikke var tiltro til hvordan resultaterne blev opgjort.

Jeg vil senere gennemgå de forskellige typer af mål, der hver har deres positive og negative sider.

Derudover skal det bemærkes, at det er en stor styrke, hvis resultaterne kan blive opgjort så tæt på

den periode man ønsker at belønne. Jo længere der er mellem det stykke arbejde man har ydet, og

hvornår man modtager bonussen, jo lavere vil man værdsætte den, mens arbejdet står på.

Incitamentssystemer - mere end økonomisk bonus

Incitamenter bliver ofte forbundet med en økonomisk bonus. Dette er dog ikke altid hele sandheden,

da der også findes en lang række ikke monetære incitamenter som for eksempel: Øget anatomi i

arbejdet, anerkendelse og øget medbestemmelse og egen opgaver. Derudover findes der også

negative ”belønninger”, som bliver brugt til at straffe folk, der ikke opfylder de mål, der sættes for

dem: Øget opsyn fra lederen, kedelige arbejdsopgaver samt ingen udsigt til forfremmelse. Der er

derfor både tale om pisk og gulerod.

Incitament bliver brugt til tre ting (Merchant & Van der Stede , 2012):
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· Informational & Effort directing. Er med til at rette en medarbejders fokus mod denne

særlige opgave eller fokusområde.

· Motivational er med til at motivere en medarbejder til at udføre den givne opgave.

· Attraction and retention er med til at tiltrække dygtige medarbejdere.

Informational & Effort directing er det, man kan sammenligne med action kontrol. Da det er med til

at styre medarbejderens fokus og handlinger i en bestemt retning. Da det er vigtigt for ledelsen at få

kommunikeret ud, hvad den ønsker at opnå, er dette også et vigtigt skridt mod en god

incitamentsstruktur. Det er ydermere vigtigt at ledelsen får kommunikeret, hvilke mål der forventes.

Dette kan have stor indflydelse på medarbejdernes arbejdsindsats, hvilket vil blive diskuteret

senere.

Motivational er meget vigtig, da det er meningen, at medarbejderne skal arbejdere hårdere, da de

gerne skulle blive ekstra motiverede. Det er derfor vigtigt fra ledelsens side at vide, om

medarbejderne bliver motiverede som følge af incitament planen. Dette kan gøre ved hjælp af

expectancy theory (Sigel et Al, 1989). Denne model forsøger at forudsige medarbejdernes

præstation afhængig af deres motivation.

· The effort necessary to achieve the goal. Den glæde folk oplever ved at løse opgaven. Hvis

det er for let, tager de ikke notits af det, mens hvis det er for svært, opgiver de på forhånd.

· Performance and reward. Den bonus man kan se frem til. Hvis bonussen er umulig at nå,

reduceres indsatsen. Det samme sker, hvis bonussen er uden betydning for eksempel en

minimal lønstigning.

· Rewards satisfying personal goals. Alle medarbejdere værdsætter forskellige ting, derfor

skal bonussen være tilpasset den person, der skal forsøge at udløse den.

Hvis disse kriterier er opfyldt, vil der være større sandsynlighed for, at medarbejderen er motiveret,

og derfor arbejder hårdere.

Som man kan se, er målet der arbejdes hen i mod en vigtig faktor. Dette skyldes i høj grad den

motivation det giver til medarbejderne. Studier viser, at der opnås den højeste motivationsfaktor,

når de mål der arbejdes hen imod, er hårde men stadig mulige, i forhold til lette mål, ingen mål eller

”gør dit bedste” (Riahi-Belkaoui, 2002). At sætte målene kan være svært, da der oftest er en række

ubekendte faktorer, der skal tages højde for. Tit tages medarbejderen med på råd, således at denne

selv har været med til at sætte målene, dette fører ligeledes til øget motivation.
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Attraction and retention vil være med til at skabe en bestemt kultur i afdelingen. En bestemt

incitamentsstruktur vil tiltrække en bestemt type medarbejder. Hvis strukturen er meget aggressiv,

således at medarbejderen får en lav grund løn og en høj bonus, vil dette tiltrække en risikovillig type

medarbejdere. Derudover vil de nuværende medarbejdere der bliver tilbage, også være risikovillige,

da de vil acceptere den nye type incitaments aflønning. Ledelsens valg af incitamentsstruktur og

medarbejdere, kan ses som en kombineret personal og culture kontrol.

Forskellige performance mål

Meget firkantet kan det siges, at der findes tre forskellige typer performance mål (Merchant & Van

der Stede , 2012)

· Finansielle mål.

o Disse tager deres udgangspunkt i virksomhedens eget regnskab

· Markedsbaserede mål.

o Disse mål tager udgangspunkt i markedets vurdering af firmaet. Dette er typisk: En

bestemt kurs, Shareholder value eller lignende

· Kombinations mål.

o Som navnet antyder, er det et mål, der har flere komponenter. Derudover kan der

også her medtages ikke finansielle mål.

Finansielle performance mål

Som det kan ses af bilag 1 bruger næsten 50 % af virksomhederne finansielle mål til bedømmelse af

deres incitamentsprogrammer. Disse mål kan være af forskellige karakter som ROE, EBITDA og

overskudsgrad. Fælles for dem alle er, at de henter deres tal ud af resultatopgørelsen, hvorved det

bliver internt udarbejdet. Dette betyder også, at ledelsen har stor indflydelse på budgettet som de

bliver målt op imod, samt hvordan regnskabet bliver påvirket at deres transaktioner.

Der er en række klare positive ting ved at benytte sig af finansielle targets i forhold til at evaluere

performance.

1. Finansielle mål er hurtige at måle. De kan blive opgjort relativt hurtigt. Dette er en klar

fordel i forhold til at motivere folk, da de derved hurtigt kan få at vide, om de har opfyldt

deres targets. Samt følge udviklingen, på enten måneds eller kvartals niveau.

2. Målene er relativt objektive. Dette vil dog blive kommenteret nærmere senere.
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3. De finansielle mål kan let tilpasses, så de er relevante for ansatte på forskellige niveauer.

Derved bliver de mere kontrollerbare for den enkelte person.

4. De finansielle mål er meget lette at forstå for de involverede personer. I eksemplet med C20

selskaberne er der tale om meget standardiserede udregninger.

5. Målene er billige for firmaet at opstille og kontrollere. Da alle firmaer af en hvis størrelse

laver budget, opfølgning på disse mv, er arbejdet med både target setting samt opfølgning

allerede udført, og kræver derved ikke meget ekstra arbejde, for at ”oversætte” til en

incitamentssammenhæng.

Målings kongruens mellem regnskabsoverskud og firmaets værdi stiger jo længere tidshorisont der

måles over. Forskning har påpeget at sammenhængen over en 1,2,5 og 10 års periode er henholdsvis

0,22, 0,39, 0,57 og 0,79 (Merchant & Van der Stede , 2012). Det betyder at jo længere en

tidshorisont bestyrelsen måler over, jo mere præcis den eventuelle bonus de giver til ledelsen. Som

tidligere nævnt, ønsker deltagerne i kontrol-og incitamentssystemer dog en kortere tidshorisont på

deres belønning. Set i et langsigtet incitamentsprogram perspektiv, giver dette dog god mening. De

danske anbefalinger om god selskabsledelse anbefaler virksomheder at basere deres bonus på

realiserede resultater samtidig med, at have en tidshorisont på cirka 3-5 år.

Markedsbaserede performance mål

Ca. 33 % af de danske C20 firmaer benytter sig af markedsbaserede performancemål i tildelingen af

bonus.

Det mest tungtvejende argument for at gøre brug af dette performance mål er, at det er mest i

ejernes interesse. Generelt vil virksomhedens ejere ønske en så høj aktiekurs som muligt, derfor

ønsker de, at virksomhedes ledelse arbejder mod dette mål. På denne måde forsøger ejerne at

ensrette direktionens interesse med sin egen, hvilket var det altoverskyggende problem i den

klassiske agent-principal teori. Dette skaber i højere grad følelsen af ”at være i samme båd”. Hvilket

ligeledes ”løser” et af argumenterne med stock options: At aktie kurserne kan falde (og gøre

aktionærerne fattigere) samtidig med, at der bliver udbetalt bonus til ledelsen. Da kursen og derved

de mål ledelsen bliver målt på, er eksternt givet, er derfor også objektive(set fra ledelsens side)

hvilket også er positivt for de involverede.

De markedsbaserede mål lider dog under, lavere kontrol fra de deltagendes side (Merchant & Van

der Stede , 2012). Da der er en lang række ting, der kan påvirke en aktie positiv eller negativt, som
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er uden for ledelsens kontrol. Derfor kan en ledelse have arbejdet hårdt og godt i løbet af året, men

aktien falder stadig som følge af fx lave oliepriser. Det omvendte kan også være tilfældet, hvor en

aktie bliver redet af et generelt meget stærkt marked.

En række firmaer i Danmark (Bl.a. Novo Nordisk og TDC) har valgt at måle deres performance

mod en peer-Group. Derved bliver virksomhedens performance vurderet relativt til konkurrenter

eller andre lignende selskaber. Det kan dog være svært at finde virksomheder (særligt indenfor

Danmarks grænser) der er 100 % sammenlignelige, da faktorer som ejer struktur mm. Også kan

have en stor indflydelse.

En del af et succesfuldt incitamentsprogram er deltagernes følelse af, at kunne påvirke de resultater

de bliver vurderet og belønnet ud fra. Med markedsbaserede mål er det derfor kun muligt at

inkludere en meget smal skare i disse vurderinger. Realistisk set er det meget få personer i en

virksomhed, der afgørende kan rykke ved aktiekursen. Hvis de involverede i

incitamentsprogrammet er for langt fra beslutningerne, kan det virke demotiverende, da de uanset

deres arbejdsindsats ikke kan ændre aktiekursen, og derved ikke har indflydelse på deres bonus.

Derudover er der den svaghed ved de markedsbaserede mål, at de i høj grad baserer sig på

aktiekursen (Merchant & Van der Stede , 2012). Da aktiekurser viser markedets forventning til

firmaet i stedet for realiseret performance. Som tidligere nævnt kan markedet have en (for) stor

forventning til en virksomhed, eller reagere meget negativt på årsrapporter el.lign.

Kombinationsmål

Som tidligere nævnt er det muligt for virksomheder at kombinere forskellige mål, der tilsammen

bestemmer den givne tildeling eventuelt med en forskellig vægtning. Det er dog værd at bemærke,

at incitamentssystemer bør være så simple som muligt at forstå for de involverede parter. Jo lettere

systemer er at forstå, jo større værdi tillægges det også (Merchant & Van der Stede , 2012)

Derudover er det muligt at tildele bonus på baggrund af ikke-monetære mål. Det mest typiske

eksempel på det er, når et medicinalfirma får en godkendelse i USA el.lign. Der er således stadig

tale om realiserede resultater.

 Der er eksempler på virksomheder der tildeler bonus baseret på opfyldelse af CSR

mål(Novozymes). Dette mål kan, til tider, være svært at følge med i for ledelsen. Det kan derfor

virke demotiverende for dem, hvis de er for afhængige af mål de ikke kan påvirke om bliver opfyldt

eller ej.
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Brug af finansielle mål med ukontrollerbare faktorer

Som tidligere beskrevet bruger virksomheder i langt de fleste tilfælde enten finansielle eller

markedsbaserede mål til at vurdere det arbejde ledelsen udfører. Begge disse to mål kan dog være

under kraftig påvirkning af udekommende faktorer, der helt eller delvist kan bestemme salget for en

virksomhed, eller forsage fald i aktiekursen.

Som det blev beskrevet i afsnittet om agent-principal teorien, har principalen svært ved at adskille

agents arbejde fra udekommende faktorer. Det samme kan man sige, er tilfældet i situationer der

ligger uden for ledelsens kontrol. Her er det svært for bestyrelsen at vurdere hvor godt direktionen

har performet i et generelt nedadgående marked.  Dette hænger ligeledes sammen med ledelsens

ønske om controlability. Da der i disse situationer, er en høj indvirkning af udefrakommende

faktorer, vil ledelsens have oplevelsen af, ikke at have kontrol over outcome, og derved blive

demotiverede.

Tre typer faktorer

Generelt skelnes det mellem tre typer faktorer, der på hver sin måde kan påvirke driften i en

virksomhed. (Merchant & Van der Stede , 2012)

1. Økonomiske faktorer

2. Force majeure

3. Indbyrdes afhængighed

De økonomiske faktorer dækker over forskelige ændringer i markedet, fx nye konkurrenters

indtræden på markedet, ændringer i priser på input (fx olieprisen).

Force majeure er situationer der ligger uden for ledelsens kontrol. Som for eksempel

naturkatastrofer (Fx askeskyen over Island), Teoristangreb, krig el.lign.

Den indbyrdes afhængighed opstår hvis en direktør i en virksomhed er afhængig af andre

virksomheder i den samme koncerns præstationer. Hvis denne for eksempel skal levere input til en

anden virksomhed afhænger virksomheds to præstation af, om de kan modtage inputtet til tiden mv.

Afdækning af risici og peer groups

Virksomhed har flere måder at afdække de forskellige risici på. De fleste vil være en form for

forsikringer, eller future kontrakter hvor prisen på et input til bliver låst til en fast pris i fremtiden



50

Flere og flere virksomheder er begyndt at måle virksomhedens præstation i forhold til en peer

group. Fra ledelsen der er involverede i incitaments systemet side, kan dette være en positiv ting, da

der på denne måde bliver klarhed over, hvordan virksomheden relativt set har performet. På denne

måde øges graden af controlability for ledelsen. Ikke direkte over resultaterne, men derimod over

det som de bliver målt på, da de ved sammenligning med en peer group vil have de samme

forudsætninger som denne gruppe for at performe.

Fra ledelsens side, kan der også være klare fordele ved at indføre peergroup metodikken. En ting

der gør sig gældende i den klassiske agent-principal teori er usikkerheden om agentens

arbejdsindsats. Det samme gør sig gældende i de virkelige situationer. Det er let at tænke

situationer, hvor en ledelse ikke performer optimalt, men stadig bliver ”redet” af et positivt marked

el.lign., men stadig klarer det dårligere end konkurrenterne. Bestyrelsen har på denne måde lettere

ved at vurdere agenternes /ledelsens egentlige arbejde.

Kritik af incitament systemer

Som nævnt i starten kan incitament aflønning avle kortsigtet adfærd. Dette hænger dog i grad

sammen med, hvad der fra ledelsens side er blevet sat som mål. Problemet med langsigtede mål er

dog, at medarbejdere vægter incitamenter højere, hvis de timely (Merchant & Van der Stede ,

2012). Hvilket betyder, at de bliver udbetalt umiddelbart efter, handlingen er blevet udført. Derfor

vil langsigtede mål afbødes, fordi folk glemmer dem, da udsigten til bonus er for lang.

Et ordsprog fra vedrørende incitamenter siger:”What you measure is what you get”. Forstået på den

måde at hvis medarbejderne kun bliver målt på et parameter, drejes deres fokus lynhurtigt i den

retning. Derved vil nogle af de øvrige opgaver blive negligerede, hvilket vil skade virksomheden

som helhed, da man vil blive for ensporet. Der vil komme mere om denne problematik i næste

afsnit.

Incitament aflønning kan skabe en struktur, hvor medarbejderne modarbejder hinanden i stedet for

at arbejde sammen, for at få den største bonus. Dette vil igen skade afdelingen, da alle vil gå

benhårdt efter bonussen uden tanke på virksomheden som helhed eller de langsigtede konsekvenser.

I samme kategori er gaming (Merchant & Van der Stede , 2012). Hvor medarbejderne manipulerer

med tallene, eller på en anden måde fifler, således at de opnår en bonus uden at være berettiget til

det.
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Motivation er grundstenen i incitaments aflønning, og derfor incitamenter kom til at starte med.

Derfor er det vigtigt, at der ikke er noget, der står i vejen for, at medarbejderne holder kursen. Task

uncertainty (Riahi-Belkaoui, 2002) er en ting, der kan skade motivationen. Dette forsøg viser, at

hvis opgavens usikkerhed er for stor, falder motivationen. Dette kan for eksempel skyldes, at der

ikke er klarhed over, hvordan en given opgave skal løses, eller at medarbejderen ikke har 100 %

kontrol over resultatet af den løste opgave, hvis den er afhængig af udefrakommende faktorer.
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Stock	options	
Optioner hører under den finansielle kategori derivater. Derivater er et finansielt instrument hvis

værdi afhænger af et underliggende variabel (Hull, 2008). I tilfældet med bonus og

incitamentsprogrammer, vil det være en aktie i virksomhed.

Der findes to forskellige typer af optioner: Call og Put. Call optioner giver ret (men ikke pligt) til at

købe en aktie, mens put omvendt giver ret til at sælge en aktie. Der er derfor tale om en bindende

kontrakt, som giver indehaveren af optionen ret til enten at købe eller sælge.

Som ledelsesaflønning er der næsten tale om call optioner, der giver indehaveren ret til, at købe en

aktie til en i forvejen fastsat kurs. Denne kurs kaldes exercise kursen. Denne er fastsat på forhånd,

ved indgåelse af kontrakten (Hull, 2008). Derudover er der fastsat et tidspunkt eller et tidsvindue

hvor indehaveren af optionen kan indløse denne. En option kan derfor blive værdiløs, hvis det

underliggende variabel på indløsnings tidpunktet, ikke har en højere kurs end exercise prisen.

De typiske udformninger i Danmark er, at have 3 år, hvor optionen er ”aktiv”, for derefter at have 2

år med mulighed for exercise. Nogle firmaer benytter sig, pga. regler om insiderhandel, af vinduer

hvor options ejere har mulighed for at indløse deres option. Typisk vil dette være i forbindelse med

offentliggørelser af årsrapporter, således at markedet er 100 % opdateret på virksomhedens

finansielle situation, og hvor optionsejerne derfor ikke har samme mulighed for at handle ud fra

insider viden.

Da værdien af optionen knytter sig til den underliggende aktie, er værdien i sidste ende således

bestemt af aktien. Aktiers værdi er fremadskuende, forstået på den måde, at deres værdi er bestemt

ud fra markedets forventning til fremtidig indtjening (Hull, 2008). Dette har været et stort kritik

punkt ved benyttelse af optioner som ledelsesaflønning. I dansk corporate governance er

anbefalingen vedr. ledelsesaflønningen: ”Den variable del af vederlaget (incitamentsaflønning) bør

baseres på realiserede resultater over en periode med sigte på langsigtet værdiskabelse, således at

den ikke fremmer kortsigtet og risikobetonet adfærd.” (Komittéen for god selskabsledelse, 2013)

Som det ses af citatet knytter tildelingen sig ofte til realiserede resultater, mens det endelige beløb

en direktør får udbetalt, vil være styret af forventninger i stedet for resultater, da optionerne er

knyttet til aktierne.
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Stock	options	i	historisk	perspektiv	
Gennemgangen af stokoptions er fokuseret på USA. Udviklingen i Danmark har været lig

udviklingen i USA. Dette skyldes særligt sammenhængen med den gennerelle verdensøkonomi.

Begyndelsen

Første gang at stock options blev brugt som ledelsesaflønning, som man kender i dag, var i

1950’erne. (Bachelder, 2014) Op igennem 60’erne begyndte optioner at blive mere og mere

populære, og de var i slutningen af 60’erne det mest udbredte variable ledelsesaflønnings form.

Da en option er værdiløs, med mindre at det underliggende aktiv overstiger en fastsat exercise pris.

Betød det, at optionerne popularitet dalede i løbet af 70’erne og 80’erne (Bachelder, 2014). Dette

skal i høj grad ses i sammenhæng med den generelle afmatning i verdensøkonomien i denne

periode. Med oliekrisen i 1973 og energi krisen i 1979 samt de effekter de havde på

verdensøkonomien efterfølgende. Det betød, at den potentielle gevinst ved optionerne var meget

lille, og at de derfor ikke i samme omfang som tidligere, kunne bruges som motivation, da

modtagerens chance for at opnå en gevinst var så lille, at det ikke var muligt at bruge denne til

motivationsfaktor.

1980-2000

Fra midten af 1980’erne fremmod de sene 90’ere steg optionerne igen i popularitet. Igen hænger

dette sammen med verdensøkonomien. I slutningen af 90’erne var det amerikanske aktieindeks

vokset ca. 15 gange sammenlignet med begyndelsen, af 80’erne. Det er en af forklaringerne på, at

75 % af alle langsigtede incitamentssystemer i USA i denne periode bestod af stock options

(Bachelder, 2014) Modsat hvad der var gældende i 70’erne og 80’erne var der nu gode chancer for,

at aktie kurserne oversteg exercise priserne, og derfor gav en gevinst til options ejer. Dette betød, at

der igen var en motivationsfaktor at arbejde for, at få aktiekursen til at stige, modsat tidligere, hvor

dette havde virket som en umulig opgave.

2000- i dag

Fra 2000 frem til finanskrisen steg brugen af optioner yderligere. Det skyldes et positivt marked,

hvilket betød, at optionsejerne blev rigere og rigere. En enkelt undtagelse til dette, var da dot-com

boblen sprang i 2001 (Gailbraith, 2004) Her faldt aktierne i mange teknologi firmaer voldsomt,

hvilket gjorde de udstedte optioner komplet værdiløse.
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Efter dot-com krisen forsatte optionerne med at stige i popularitet. Dette har siden hen fået meget

medieomtale særligt i USA. Mange mener, at det er brugen af optioner, der har givet direktører i fx

banker til at føre en meget spekulativ og risikobetonet adfærd, da de personligt blev belønnet for

det, ved, på kort sigt, at presse aktie priserne i vejret (Murphy, 2012).

Som reaktion på dette, kom i 2010 Dodd-Frank Act (Bachelder, 2014) som indførte skærpede regler

omkring åbenheden af ledelsesaflønning. Blandt andet at der ved generelforsamling skulle stemmes

om aktionærernes tilfredshed med lønningsniveauet samt udformningen af lønpakken.

Sidenhen er der løbende kommet flere krav om, at aflønning skal have en klarere sammenhæng med

de opnåede resultater, dette betyder at aflønnings former som performance shares og resctricted

shares er de mest populære i øjeblikket.
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Værdiansættelse	
De fleste C20 virksomheder følger i høj grad komiteen for god selskabsledelse anbefalinger om, at

fastsætte grænser for den variable del at aflønningen pkt. 4.1.2 (Komitéen for god Selskabsledelse,

2014).

Dette gøres i praksis ved, at bestyrelsen beslutter, at den variable del af aflønningen ikke må

overstige fx 40 % af den faste løn. Da optioner samt andre variable aflønningsformer er knyttet til

aktierne, og først bliver udnyttet 3-5 år ud i fremtiden, er det behov for at lave et estimat for, hvor

mange fx optioner eller aktier, man ønsker at tildele i det pågældende år. Derfor er der behov for at

regne baglæns, da bestyrelsen beslutter for at tildele et bestemt beløb. Dette skal således omregnes

til antal styk på optioner eller aktier.

Dette gøres i de flestes tilfælde ved hjælp af Black-Scholes modellen. Hvilket også er den

værdiansættelses model, der bliver anbefalet af komiteen for god selskabsledelse (Komitéen for god

Selsskabsledelse, 2010).

Black-Scholes modellen blev udviklet i 70’erne af Fisher Black og Myron Scholes (Hull, 2008) til

at værdiansætte optioner.

 er den kumulative distributions funktion, af normal fordelingen.

 er tiden indtil udløb/Exercise

 Er spot prisen på det underliggende aktiv.

Er strikeprisen

Ligning 1 Black- Scholes
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Er den risikofri rente

Er volatiteten af udbytte på det underliggende aktiv.

En høj volatilitet vil medføre en lavere pris, da der er større usikkerhed omkring optionens endelige

værdi. Dette medfører således, at en direktør vil blive tildelt flere styk optioner, da de hver har en

lavere værdi. Der er i USA blevet spekuleret i, at direktører selv har forsøgt at påvirke volatiteten i

deres virksomhed negativt, for på den måde at få flere aktieoptioner.
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Alternativer	til	stock	options	
Som det kan ses i empiri afsnittet, er der en lang række andre incitaments systemer i spil end stock

options. De forskellige typer instrumenter har alle forskellige fordele og ulemper i værdi,

motivationsfaktor, risiko mm. Langt de fleste typer er, ligesom stock options, knyttet til

virksomhedernes aktier, og derved er belønningen afhængig af kursen. I modsætning til stock

options har de fleste andre aktie belønningsmidler en værdi uanset, om aktien måtte være faldet. En

option er værdiløs, hvis aktieværdien falder under strikekursen. Derimod vil en aktie altid

repræsentere en værdi, selvom den måtte være faldet sammenlignet med det tidspunkt, hvor den

blev tildelt.

Nedenfor en beskrivelse og sammenligning af de forskellige typer aflønnings typer/modeller. Da

performance shares er den mest udbredte incitamentsform efter stock options, er der fokuseret mest

på denne type.

Performance shares

Som navnet antyder, er performance shares afhængige af performance i en given periode, typisk 3-5

år. Ved periodens udløb får de involverede udbetalt et antal aktier.

Ved periodens start, bliver der opsat et eller flere mål. For hvert mål er der defineret en target

performance, der udløser en given belønning. Dette bliver dog først opgjort efter programmets fulde

løbetid, dvs. de 3-5 år. Det vil sige, at programmets værdi kan stige og falde i periode. Det går

således nogle år fra programmet bliver startet op, til at belønning bliver udbetalt. Det er dog værd at

have in mente, at der typisk er en række af disse programmer der kører sideløbende, således at en

direktør får en bonus hvert år, baseret på de foregående års resultater.

Fra en motivations- og management control synsvinkel er der dog den fare, at det udførte arbejde

ligger for langt væk fra tildelingen, samt at den tidsperiode der måles på, er så lang at det er svært at

performe 100 % igennem hele perioden.

Med corporate governance briller er det dog en mere optimal løsning. I vejledningen sigter man

efter, at: ”Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter er

kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker

sig over mere end et kalenderår” (Komittéen for god selskabsledelse, 2013)

Som det kan ses af citatet, anbefales det, at den variable del, strækker sig over længere end et år.

Dette vil i langt de fleste tilfælde gøre sig gældende med performance shares.
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Restricted shares

Restricted shares minder en meget om et options program. Men i stedet for optioner, bliver

direktøren el.lign. tildelt aktier. Disse er derefter låst i en periode, inden de bliver frigivet til

direktøren. Ordningen kan i nogen grad minde om performance shares. Dog er der den vigtige

forskel, at ved restricted shares, ændres antallet af aktier sig ikke i den ”låste” periode. Antallet er

fast, og givet på baggrund af performance der ligger før tildelingstidspunktet.

Warrants

Som incitamentsmiddel, er warrants ikke meget anderledes opbygget end stock options. Den

væsentligste forskel ligger i den finansielle tankegang bag. Stock options knytter sig til aktier, der

allerede er optaget til handel. Warrants derimod giver indehaveren ret til at købe equity til en

bestemt pris fra det udstedende selskab. Det betyder, at hvis en virksomhed benytter sig af warrants

som incitament for deres direktører, skal de udstede nye aktie, såfremt direktørerne ønsker at gøre

brug af deres warrants.

Profit sharing

I profit sharing deler de personer, der er omfattede af bonusprogrammet en forudbestemt del af

virksomhedens overskud før skat. I praksis vil der typisk være en forskellig vægtning mellem de

involverede, således at CEO’en får en større procentdel af overskuddet end de øvrige

direktionsmedlemmer.

Matching shares

Matching shares er særlig kendt fra Sverige, hvor det er en meget udbredt incitamentstype. Dette er

en incitamentsform, hvor medarbejderne selv køber aktier i virksomheden, derefter matcher

virksomheden antal aktie købt(ofte op til en bestemt grænse). Det betyder, at medarbejderne selv

har penge på spil, og ikke blot kan se potentiel gevinst forsvinde som ved de andre modeller, men

derimod deres egen sparepenge.
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Empiri	

Intro	
Som tidligere nævnt i metode afsnittet, består den empiriske del af opgaven af tre metode typer:

Kvantitativ data, case og interview.

De kvantitative data er fra C20 indekset, og fokuserer på virksomheder der har én dominerende ejer.

Her sammenholdes brugen af stockoptions i virksomheder med en dominerende ejer, sammenlignet

med dem, der har en spredt ejerkreds.

Casen er Roskilde Bank. Denne er valgt på grund af de mange forskellige corporate governance

områder, hvor der blev handlet forkert. Den tjener således som et worse case scenario, i forhold til

hvad der kan gå galt, når god selskabsledelse negligeres.

Det sidste empiriske materiale er et interview med Komiteen for God selskabsledelses formand Lars

Frederiksen Fredriksen. Lars Frederiksen har stor indsigt i rådets arbejde samt de internationale

strømninger og tendenser indenfor corporate governance. Derudover har han tidligere været direktør

i Chr. Hansen og blandt andet bestyrelsesformand i Matas. Det betyder, at han har en stor del

praktisk erfaring fra arbejdet med corporate governance, samt hvilken værdi dette kan skabe for

virksomheder.
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Empiri	Data	fra	C20	selskaber	
Som man kan se af tabellen, er der 11 ud af 19 selskaber, der har koncentreret ejerskab.

Koncentreret ejerskab er defineret som en ejerandel på over 20 %. (Lekvall, 2014)

Tabel 1 Egen tilvirkning

Ap Møller er kun medtaget én gang. Som det kan ses er de fleste af virksomhederne med

koncentreret ejerskab ejet af en fond. Dog er Coloplast ejet af en privatperson: Niels Peter Louis

Hansen, som også er medlem af firmaets bestyrelse.

Firma Aflønningstype Kriterier for tildeling Omfattede medarbejdere
Koncentreret
ejerskab Ejer

A.P. Møller-
Mærsk Perfomance shares Financial targets

Executive management (6) and other critcal
employees (153) Ja AP møller fond

Carlsberg
50% Performance shares 50% Stock
options

Performance shares: TSR,
EPS, CSR target Executive management (10) Ja Carlsberg fondet

Chr. Hansen Stock options Fulllfilment of KPI's
Executive management and selected members of
manegerial employees Ja Novo A/S

Coloplast Stock options
15% higher strike than
market price Executive management (4) Ja Niels Peter Louis-Hansen

Danske Bank Conditional shares Financial targets Executive management + other material risk takers Ja Ap møller invest

DSV Stock options N/A
Broad spectre of employees. Employees with share
options pr. 2014 = 1294 Nej

FLSmidth Stock options N/A
Executive management+ key employees (110 in
total) Nej

Genmab Restricted shares N/A Executive management (8) Nej

GN Warrants
Outperform a peer group +
industry segment indicators

Executive management and selected members of
managerial employees Nej

ISS Perfomance shares Fulllfilment of KPI's
Executive management and selected members of
manegerial employees Nej

Jyske Bank No program N/A Ja BRF Holding

Nordea Cash based Shareholder value and ROE
Executive management and selected members of
managerial employees Ja Sampo

Novo Nordisk Profit sharing
Perform against a peer group
+ shareholder value Executive management (6) Ja Novo nordisk fonden

Novozymes
50% Performance shares 50% Stock
options Profit

Executive management+ key employees (180 in
total) Ja Novo nordisk fonden

Pandora Stock options EBITDA
Executive management, selected members  of
lower level management Nej

TDC Perfomance shares
TSR measerued against a
peer group 250 top managers Nej

TrygVesta Matching shares
Capital and solvent
requirements Executive management (7) Ja Tryghedsgruppen

Vestas Perfomance shares Financial targets Executive management (5) Nej

William De- mant No program N/A Ja William Demant fonden
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Firma Ja Nej
Chr. Hansen 1
Coloplast 1
DSV 1
FLSmidth 1
Pandora 1
Grand Total 2 3

Koncentreret ejerskab

I bogen Corporate governance i Danmark fra 2004 analyserer Jens Waldemar Krenchel & Steen

Thomsen ejer strukturens indflydelse på virksomhedens performance.

Det er værd at bemærke, at tallene er af ældre dato, og i nogen grad fra før arbejdet med corporate

governance for alvor slog igennem i Danmark.

 Tabel 2 Corporate Governance i Danmark, 2004

Det er værd at bemærke at særligt vækst i omsætning hos de familieejede selskaber skiller sig ud

som værende lav. Dette hænger med stor sandsynlighed sammen med tesen om, at en ejer med lav

spredning på sine aktiver er mere risikoavers.

Brugen af stockoptions

Jeg har, jf. mit problemfelt og problemformulering samt underspørgsmål, valgt at fokusere på de

firmaer, der har aktieoptioner som aflønningstype. Det drejer som om 5 selskaber, hvor jeg vil

fokusere på deres overholdelse af corporate governance anbefalinger angående aflønning til

ledelsen.

Nedenfor er de 5 selskaber, jeg har valgt at fokusere på. De har alle stockoptions som

aflønningsmiddel til ledelsen. Ja og nej kolonnen viser, om de har dominerende ejer. På trods af det

smalle data grundlag, er det værd at bemærke, at stockoptions er relativt mere udbredt blandt

virksomheder der ikke har en dominerende ejer.

Ejerskab Spredt Familie Fond

Egenkapitalafkast 9,1 % 12,4 % 14,5 %

Vækst i omsætning 7 % 2,1 % 9,3 %

Soliditet 50 % 56 % 54 %

Tabel 3 Egen tilvirkning
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Corporate governance anbefalingerne vedrørende variabelt vederlag

Hvis man ser på hvilke anbefalingerne vedrørende variabelt vederlag til ledelsen, er det særligt

punkt. 4.1.2 og 4.1.4, der er interessante.

4.1.2:

DET ANBEFALES, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter,

• fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse,

• sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici

og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt,

• er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele,

• er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale

strækker sig over mere end et kalenderår, og

• indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller

delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der

efterfølgende dokumenteres fejlagtige. (Komittéen for god selskabsledelse, 2013)

Særligt punkt 2 hvor der fokuseres på et passende forhold mellem risiko og værdiskabelsen for

aktionærer på kort og lang sigt er værd at bemærke, da det tit har været kritikpunkterne af variabel

aflønning. Dette sammenholdt med punkt 4, der søger at gøre den variable del af lønnen mere

langsigtet, ved at lade den strække sig mere end et år.

4.1.4

DET ANBEFALES, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal programmerne være

revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen.

(Komittéen for god selskabsledelse, 2013)

Dette hænger sammen med punkt 4 ovenfor, da komiteen på denne måde gør at programmerne får

en længere løbetid, hvilket skal bremse den kortsigtede adfærd.

Det hænger sammen med afsnittet om optionsaflønning, da programmerne ofte ville have en

periode på et par år, hvor optionsejerne ikke kunne udnytte den pågældende option.
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I de følgende underafsnit er der gjort brug af historiske aktiekurser. De er alle hentet fra Nordnet.dk

den 4/1 2016.

Chr. Hansen

PÅ kursen ovenfor ses Chr. Hansens aktiekurs de seneste 5 år sammenlignet med C20 CAP

indekset. Særligt de seneste år har de klaret sig bedre end de øvrige firmaer.

Det fremgår af Chr. Hansen årsrapport, at de overholder de begge anbefalingerne til aflønningen

(Chr. Hansen, 2015).

Coloplast

Ligesom Chr. Hansen har Coloplast klaret sig bedre end det øvrige C20 indeks.

Coloplast overholder også begge anbefalinger. Det er værd at bemærke i forhold til pkt. 4.1.4 i

corporate governance anbefalingerne at medlemmer af ledelsen kan få op til 40 % af deres grundløn

i optioner, hvilket er et relativt højt niveau. Derudover har optionerne en løbetid på i alt 5 år, hvor

de kan udnyttes efter 3 år, hvilket skal skabe langsigtet værdi for virksomheden og ejerne.
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DSV

DSV performer under og lige på C20 indekset i perioden. DSV er det første af de analyserede

selskaber med både optioner og en spredt ejerkreds.

DSV udgiver ikke en egentlig corporate governance rapport, men forklarer i stedet kun de områder

hvor de ikke overholder anbefalingerne, hvilket i 2014 drejede sig om diversitet i ledelsen og

uafhængighed i bestyrelsen (DSV, 2014).

I stedet offentliggør DSV deres vejledninger til aflønning og andre af de komponenter, der

traditionelt indgår i corporate governance rapporten.



65

Specielt den sidste sætning er værd at bemærke:”Individual, share-based incentive pay is also

designed to generate additional interest with the executive board and other employees of the group

in creating value for the DSV shareholders”

Det er netop dette, der er essecen i at give optioner, for at højne interessen i at skabe værdi for

ejerne i en virksomhed.

FLSmidth

FLS er en outlier i dårlig performance sammenlignet med markedet, hvor der er værd at bemærke,

at de særligt de seneste år, har performet markant dårligere end de øvrige danske selskaber.

FLSmidth følger også begge anbefalinger. De har valgt at give op til 25 % af grundlønnen som

mulig bonus i share options.

Ligesom de øvrige selskaber har optionerne her også en løbetid på tre år, før de kan udnyttes.
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Pandora

Pandora har i en periode overperformet, for herefter de seneste år, at ligge meget tæt på de øvrige

C20 selskaber.

Pandora følger begge anbefalinger, men uddyber ikke nærmere om de forskellige procenter for

tildelingen.

Dette er meget typisk, da ikke alle virksomheder ønsker at offentliggøre hvad ledelsen tjener. Der er

dog regler om dette, men med den variable aflønning er det aldrig muligt, at putte et specifikt tal på.

Observationer

Som tidligere nævnt er det ikke et stort datagrundlag. Dog er der en række ting, der er værd at

bemærke.

· En stor procent del af de danske C20 selskaber har en dominerende ejer, hvilket i de fleste

tilfælde er en fond. Dette stemmer godt overens med de observationer der er generelle

tendenser i hele norden jf. teori afsnittet.

· Stock options er relativt mere udbredt blandt selskaber med en ikke dominerende ejer. Der

er 8 selskaber der ikke har en dominerende ejer, hvoraf 3 har stockoptions som aflønning,

hvilket svarer til 37,5 %. Blandt selskaberne med en dominerende ejer er tallet 18 %.

· De analyserede selskaber med stockoptions og en spredt ejerkreds klarede sig ligeså godt

eller dårligere end C20 indekset set over en 5 års periode, mens billedet var markant

anderledes for Chr. Hansen og Coloplast der i samme periode har outperformet C20

indekset.
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Case:	Roskilde	Bank	
Roskilde bank gik konkurs i august 2008 efter en periode med voldsom vækst og indtjening op i

gennem 00’erne. Særligt Bankens direktør Niels Valentin Hansen advokerede for et fokus på

ejendomsmarkedet. (Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009) Da ejendomsmarkedet og senere meget

af det finansielle marked krakkede i 2008, gik der ikke længe før dette også var tilfældet med

Roskilde bank, der gennem deres store eksponering i ejendomme blev hårdt ramt.

Efterfølgende fik Niels Valentin stor kritik for sin måde at lede banken på. Han blev af mange

udpeget som den direkte årsag til, at banken gik konkurs.

Årsagerne til bankens konkurs

I en advokat rapport udarbejdet i 2009, ikke lang tid efter bankens konkurs i 2008, er der en række

forhold, der tilskrives konkursen (Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009)

· Den generelle nedgang i markedet

· Bankens risikoprofil

· Kreditkulturen

· Incitamentsstrukturen

· Samspillet mellem direktør, bestyrelse og ejere

Den generelle nedgang i markedet

Subprime krisen i USA udløste en verdensomspændende finansiel krise. Dette gik særligt hårdt ud

over ejendomssektoren og bankerne.

Bankerne fik svært ved selv at låne penge andre steder, da deres funding blev dyrere. Dette hænger

blandt andet sammen med den store udbredelse af kreditbureauer i denne periode, der anbefalede, at

bankernes eksponering i ejendomme skulle bringes ned.

Krisen gjorde det sværere for både virksomheder og private at låne penge, hvilket førte til at fald i

efterspørgslen på ejendomsmarkedet. Det gjorde, at Roskilde Banks kunder fik svært ved at

overholde deres betalinger. Dette, samtidig med at banken fik dårlig kredit rating grundet deres

eksponering i ejendomme, gjorde det næsten umuligt for banken at skaffe mere kapital.

I 2007 udgjorde udlån til ejedomssektoren 46 % af bankens samlede udlån (Skipper- Pedersen og

Stenbjerre, 2009)



68

Bankens risikoprofil

Roskilde Bank havde valgt en meget høj risiko profil. Dette kom sig til udtryk i udlånsvæksten samt

det store fokus på ejendomssektoren, der var i voldsom vækst op gennem 00’erne.

”Bankens bevidst høje risikoprofil i form af høj udlånsvækst, den betydelige koncentration og

satsning på ejendomsmarkedet, og på de efter bankens størrelse meget betydelige udlån til

ejendomsdevelopere, forudsætter en betydelig indtjening på basisforretnings drift, gode

lånemuligheder hos danske og udenlandske kreditinstitutter og en bankmæssig god og forsvarlig

kreditsagsbehandling med hensyn til låntagernes og projekters bonitet, tilfredsstillende

sikkerhedsengagementer og en effektiv og forsvarlig løbende opfølgning og kreditstyring” (Skipper-

Pedersen og Stenbjerre, 2009)

Som det fremgår af citatet, var bankens fokus på høj vækst i et risikofyldt område, der dog oplevede

tilsvarende høj vækst.

Samtidig kunne bankens ”infrastruktur” og bagland ikke følge med den store vækst, der var på

udlånssiden.

Kreditkulturen

Det vækstbaserede fokus betød, at banken tilsidesatte fokus på kreditkulturen. Efter Niels Valentins

fratrædelse i 2007, kom der øget fokus på kreditpolitikken. En intern rapport fastslog i januar 2008:

”Det giver et billede af en kreditpolitik og – procedure, der ikke har været respekteret, og en

kreditafdeling der har været uden gennemslagskraft og manglet respekt i organisationen. Der er

taget initiativer til at ændre dette, men der forudsætter en større kulturændring i banken.”

(Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009)

Problemet var, at den interne kreditafdeling, der formelt havde ansvar for at sikre, at udlånene skete

på normale vilkår, ofte blev tilsidesat. Dette skyldes ifølge advokatundersøgelsen, at afdelingen var

bevidst underbemandet samt at dens placering i organisationen gjorde den uden gennemslagskraft.

Derudover var den tidligere omtalte vækst- og risiko strategi med til at skabe en kultur i banken,

hvor udlånene blev givet på relations basis i stedet for på bankmæssig forsvarlig vis. Dette er et af

de punkter, hvor den tidligere direktør Niels Valentin er blevet kritiseret kraftigst.

Det skal i en ny advokatundersøgelse undersøges, om han har handlet ansvarspådragende ved

bevidst at gøre det lettere at udstede store lån uden tilstrækkelig sikkerhed.
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Incitamentsstrukturen

Vækststrategien i banken var meget aggressiv og ikke mindst salgsorienteret, hvilket også kom til

udtryk i den incitamentsstrategi, der var i banken.

”Den manglende respekt for kreditfunktionen og for overholdelse af kreditinstruksen og

retningslinjerne på kreditområdet skyldes efter vores vurdering, at banken i hele Niels Valentin

Hansens ledelsesperiode, såvel internt som eksternt, har været stærkt fokuseret på vækst. Et stadigt

forøget forretningsvolumen har været en drivende kraft for bankens øverste ledelse, og har også

gennemsyret hele bankens salgsorganisation, understøttet af betydelige bonusser, når vækstmålene

blev nået, og af et favorabelt medarbejderaktieprogram. I et sådant vækstmiljø kommer

overholdelse af formelle regler i anden række, især når der er ressource- og

kompetenceproblemer.” (Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009)

Citatet illustrer advokaternes opfattelse af sammenhængen mellem incitamentsstrukturen, den

aggressive vækststrategi og den manglende kreditkultur. Mange af medarbejderne, inklusiv

ledelsen, havde således et stort incitament til at opretholde den store vækst, og samtidig sikre at

lånene blev givet, også uden om kreditafdelingen, således, at de selv kunne få salgs- og

vækstbonusser.

Som det fremgår, er disse tiltag i høj grad blevet støttet og skabt af direktøren Niels Valentin, der

også nød godt af den høje vækst i aktiekursen på grund af de mange optioner, han blev tildelt

igennem en længere periode. Umiddelbart efter sin fratrædelse i 2007 udnyttede han de sidste af

sine optioner, hvilket gjorde at han tjente cirka 33 mio. (Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009)

Samspillet mellem direktør og bestyrelse

Både mens det gik godt for banken, men særligt efter konkursen blev det tydeligt, at Niels Valentin

i praksis havde drevet banken uden hensyntagen til bestyrelsen.

Det kom frem, at han havde misinformeret bestyrelsen om udlån, og samtidig presset den til at

godkende særligt store engagementer uden fyldestgørende information. Ifølge advokat rapporten:

”En gennemgang af det til os udleverede materiale efterlader det generelle og klare indtryk, at

bestyrelsen har forholdt sig meget passiv overfor direktionens ledelse af banken, og at direktionen

ikke på noget tidspunkt har fået et reelt modspil. Det forekommer således, at det er direktionen, der

på egen hånd har bestemt bankens vækst, strategi og risikoprofil ” (Skipper- Pedersen og

Stenbjerre, 2009)



70

Som det fremgår, har bestyrelsen således ikke levet op til deres ansvar med, at overvåge. Ifølge

Komiteen for selskabsledelse er bestyrelsens ansvar: ”Det er bestyrelsens opgave at varetage den

overordnede og strategiske ledelse af selskabet med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet.

Bestyrelsen skal fastlægge selskabets strategiske mål og sikre, at de nødvendige forudsætninger for

at nå disse mål er til stede i form af såvel finansielle som kompetencemæssige ressourcer, samt

sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.” (Komittéen for god selskabsledelse,

2013)

Det overordnede ansvar ligger derfor hos bestyrelsen, da de ikke har varetaget deres opgaver i

tilfredsstillende grad, særligt hvad angår at overvåge ledelsen og udarbejde de strategiske mål.

Ansvaret for den manglende kreditfunktion kan således også placeres hos bestyrelsen, da de ikke

har sikret en forsvarlig organisation af virksomheden. I tiden efter bankens konkurs er der blevet

stillet spørgsmålstegn ved bestyrelsens kompetence niveau.

Ejerne bestod i høj grad af Roskilde banks kunder. Kunderne var både private og erhvervskunder.

Roskilde bank er blevet kritiseret for den omfattende handel med egne aktier i perioden fra 2000-

2007 (Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009). Her fremgår det desuden, at mange kunder blev rådet

til at købe Roskilde bank aktier.
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Empiri,	interview	med	Lars	Frederiksen		
Lars Frederiksen har arbejdet i Chr. Hansen i næsten 30 år, hvoraf de sidste 8 var som

administrerende direktør. Sideløbende med rollen som direktør havde Lars Frederiksen en række

bestyrelsesposter. Mest kendt er hans formandspost i Matas, som han var med til at børsnotere. Lars

Frederiksen stoppede i Chr. Hansen i 2013 for at blive professionelt bestyrelsesmedlem blandt andet

for komiteen for god selskabsledelse, hvor han i 2015 blev formand.

En transskribering af interviewet er vedlagt som bilag

Udvikling i corporate governance

Adspurgt hvad de vigtigste udviklingspunkter fra Nørby udvalgets rapport i 2001 og frem til nu er,

Lars Frederiksen fremhæver, at corporate governance i dag bliver taget for givet af virksomhederne

i forhold til tidligere. Virksomhederne arbejder aktivt med, at tage stilling til de forskellige

anbefalinger. Han referer til den seneste årsrapport fra komiteen for god selskabsledelse, hvor der er

96 % mål opfyldelse.

I praksis tjekker komiteen alle C20 og largecap selskabernes corporate governance rapporter

igennem samt en stikprøve fra mid- og smallcap selskaberne. De 96 % referer således til, hvor

mange af komiteens anbefalinger der bliver overholdt af disse virksomheder. Lars Frederiksen

mener, at dette er et meget tilfredsstillende tal, der taler sit tydelige sprog i forhold til, hvor seriøst

virksomhederne tager anbefalingerne. Det er særligt enkelte små selskaber, der trækker

overholdelsesprocenten ned, da de har mange afvigelser fra anbefalingerne.

Ifølge Lars Frederiksen er det særligt Nordisk Fjer i starten af 90’erne, der historisk har haft den

største indflydelse på arbejdet med corporate governance i Danmark. Dette skyldes særligt de

ændringer til ledelsesstrukturen det medførte. Som følge af Nordisk Fjers konkurs blev det ulovligt

at have den samme person til at varetage posterne som bestyrelsesformand og administrerende

direktør. Dette medførte en overgang til den tostrengede ledelsesstruktur.

Værdien af corporate governance for virksomhederne

Lars Frederiksen trækker på egne erfaringer som direktør i Chr. Hansen og bestyrelsesformand i

Matas, for at forklare hvordan det kan være værdiskabende at arbejde med corporate governance.

”Jeg har personligt haft glæde af de gældende regler og brugt dem aktivt i ledelsen af

virksomheden. Det kan bruges som køreplan for at få en ordentlig og hæderlig virksomhed op at

stå. Dette har meget at gøre med, at ledelsen minimerer de negative overraskelser, der måtte opstå.
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Fx OW Bunker var et eksempel på en svag corporate governance struktur, der medførte negative

overraskelser for ledelsen og ejerne”. (Frederiksen, 2015)

Lars Frederiksen mener således, at der er direkte værdiskabende for virksomheder at have en

accepteret model eller platform at arbejde ud fra.

Ejer strukturens indflydelse på corporate governance

I forhold til betydningen og behovet for corporate governance skelner Lars Frederiksen mellem

virksomheder med én eller få ejere som fx en kapitalfondsejet virksomhed, og en virksomhed der er

optaget til handel på børsen.

I en virksomhed med kun én ejer mener Lars Frederiksen ikke, at der er behov for samme fokus på

corporate governance. I det tilfælde er ejeren ofte så tæt på virksomhedes ledelse, at der er overblik

over, hvordan virksomheden bliver drevet, samt hvilke risikofaktorer der er til stede.

I eksemplet med en spredt ejerkreds, er der et større behov hos virksomheden for at kommunikere

til ejerne og øvrige stakeholders, at corporate governance anbefalinger overholdes.

Lars Frederiksen ser problemerne opstå, hvor der er en blandet ejerkreds med en stor og mange små

aktionærer. Da der her er stor forskel på den viden og det informationsbehov, de forskellige ejere,

afhængige af størrelse, har.

Samtidig har en stor ejer en anden rolle og et andet ansvar overfor den virksomhed, de ejer en del

af. Nedenstående citat illustrer, ifølge Lars Frederiksen, hvordan, en stor ejers reaktionsmuligheder i

en situation med svigtende resultater.

”Mange aktionærer opfatter sig selv som ejere, indtil at kursen går ned, så bliver de investorer, og

sælger deres aktier. Dette er umuligt for store investorer. De har kun mulighed for, at rykke tættere

på bestyrelse og ledelse, og udøve aktivt ejerskab, for på den måde at få virksomheden på ret køl

igen”. (Frederiksen, 2015)

Styrker og svagheder ved den danske corporate governance model

Den danske model er ifølge Lars Frederiksen meget stærk, blandt andet fordi følg-eller-forklar

modellen tillader stor anatomi hos de danske selskaber til at tilpasse anbefalingerne til deres

specifikke ønsker. Komiteen har for et par år siden sænket antallet af anbefalinger, for at overlade et

større ansvar og initiativ til virksomhederne.
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Det mener Lars Frederiksen, gør modellen fleksibel i forhold til i USA, hvor der i nogen grad er

hard law på området. Derimod har USA en større tradition for hedgefund ejere, hvilket, som tidlige

nævnt, har en række fordele, da disse ejere traditionelt er tættere på virksomhederne, og derigennem

udøver aktivt ejerskab.

Fremtiden indenfor corporate governance

Komiteen arbejder løbende med en række ”bobler” emner, der er særligt fokus på. Blandt disse

emner et blandt andet anbefalingerne om aktivt ejerskab, og om hvordan dette område skal

reguleres i fremtiden, da det i Lars Frederiksen’ mening vil få en større betydning i fremtiden.

Derudover mener Lars Frederiksen, at det sammensmeltede europæiske aktiemarked, hvor

virksomheder indenfor for samme industri bliver bench marked imod hinanden på tværs af lande

grænser, i fremtiden vil betyde en sammensmeltning af de europæiske corporate governance regler.

Den tidligere omtalte høje målopfyldelse kan i nogen udstrækning også ses som et problem. En for

høj målopfyldelse kunne tyde på, at anbefalingerne var for lette for virksomhederne, og på den

måde ikke udfordrerede dem nok.

”Det ville være ulykkeligt, hvis der er 100 % compliance, da anbefalingerne i så fald ville være for

lette at følge. Vi ønsker at bevæge samfundet fremad, så virksomhederne har noget at stræbe efter.

Det er muligt, at niveauet i øjeblikket er for højt. Er vi i øjeblikket ambitiøse nok? Og ser vi

mulighederne fremadrettet?” (Frederiksen, 2015)
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Analyse	

Intro	
Det samlede analyse afsnit består af tre underspørgsmål, og en samlet analyse der skal besvare

opgavens overordnede problemformulering.

Det første underspørgsmål ”Hvordan skaber corporate governance værdi for share- og

stakeholders?” skal bringe fokus på hvordan virksomhederne bruger og arbejder med corporate

governance, og hvad de for ud af dette arbejde. Desuden er analysen af værdi for stakeholders

medtaget for at belyse den veksel virkningen der er mellem virksomhederne og det øvrige samfund.

Spørgsmålet ”I hvilket omfang kan markedet agere som corporate governance værktøj” er valgt for

at belyse hvordan internationale tendenser peger imod et mere simpelt corporate governance miljø,

hvor markedet og dermed virksomhederne selv tager ansvaret for at udøve corporate governance,

samt hvordan denne tankegang adskiller sig fra det man oplever i Danmark.

”Hvorfor gik Roskilde bank konkurs, og hvilke corporate governance faktorer skal være på plads,

for at undgå en lignende situation?” er valgt for at fokusere på en af nyere tids mest markante

erhvervsskandaler i Danmark, og hvordan denne sag muligvis kunne have været undgået ved et

stærkere corporate governance setup. Samtidig illustrer det, den udvikling der er sket som følge af

denne sag og finanskrisen generelt, der i høj grad har ændret den måde, der tænker corporate

governance i Danmark.

De tre ovenstående underpørgsmål og de efterfølgende analyser skal tilsammen bidrage til

besvarelsen af: ”Hvilken indflydelse har ejer strukturen på corporate governance i Danmark, samt

virksomhedernes valg af incitamentssystemer?”
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Hvordan	skaber	corporate	governance	værdi	for	share-	og	stakeholders?		
For at svare på dette spørgsmål, er det først relevant at definere hvad der forstås ved værdi. Gennem

teori og empiri afsnittene er der kommet forskellige definitioner på hvad corporate governance er,

samt hvilken værdi det har for de involverede stakeholders – hvis nogen overhovedet.

I det følgende afsnit vil jeg sammenligne tre forskelige definitioner for at vurdere hvordan de hver

især søger at skabe værdi for stakeholders

· Jonathan R. Macey’s”markeds definition”.

· Den danske definition repræsenteret ved Komiteen for god selskabsledelse herunder Lars

Frederiksen

· OECD’s definition

Værdi for shareholders vs. stakeholders

Når man taler om værdi i forbindelse med corporate governance, vil det ofte være shareholder

value, der bliver refereret til. Dette kan også ses i de kriterier for tildeling af bonus de forskellige

virksomheder anvender. Her bruger blandt andet Nordea og Novo en stigning i shareholder value

som kriterie for tildeling af hhv. kontanter eller aktier til deres direktion.

Shareholder value er alle handlinger der skaber øget indtjening eller rigdom for aktionærerne.

Udtrykket er således meget rettet mod det finansielle aspekt af virksomheden.

For eksempel skriver Novo på deres hjemmeside:

Novo Nordisk is of the opinion that the current share and ownership structure of Novo Nordisk

serves the interests of the shareholders and the company well as it provides strategic flexibility to

pursue Novo Nordisk’s vision and a good balance between long-term shareholder value creation

and competitive shareholder return in the short-term. (Novo Nordisk, 2015)

Citatet beskriver forholdet mellem langsigtet shareholder value samt udbytte mm. På den korte

bane. For at skabe mest muligt shareholder value på den lange bane, kan det være relevant for

virksomherderne at foretage en række valg, der har negativ effekt på den korte bane fx investering i

research and development, ikke udlodde hele overskuddet mm.

For stakeholders er der mere end blot overskud og finansiel performance. Da stakeholders for store

virksomheder en bred skare, er der flere ting at tænke på, når man diskuterer værdiskabelse for

denne gruppe.
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Stakeholders som begreb er udviklet af R. Edward Freeman, og bliver defineret som: “Those groups

without whose support the organization would cease to exist” (Freeman, 1984)

Dette dækker blandt andet over: kunder, kreditorer, regeringer, leverandører, fagforeninger,

investorer med flere. Det er således svært at se, at disse skulle have mange sammenfaldende

interesser. En del af Steen Thomsens definition af corporate governance dækker også over

dette:”But we can try to set up a system which makes them create value for their shareholders and

for society at large” (Thomsen, steenthomsen.com, 2015)

I citattet er ”systemet ment som corporate governance systemer. Dette bevæger sig derfor i en

retning af Corporate social responsibility (CSR) som er en betegnelse der, ifølge Europa

kommissionen, dækker over: “A concept whereby companies integrate social and environmental

concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary

basis. “ (EUROPEAN COMMISSION, 2011)

Som det kan ses, er der således flere aspekter end det økonomiske at tage hensyn til. Faktisk kan det

økonomiske glide i baggrunden til fordel for andre, mere langsigtede, hensyn.

Værdi ifølge Jonathan Macey

Jeg har valgt at starte med denne definition, da den adskiller sig en del fra de øvrige definitioner,

den er derfor et godt udgangspunkt for en analyse.

”For many, particularly the in the law and economics movement, any action by managers,

directors, or others that in inconsistent with the goal of shareholder wealth maximization is

considered a form of “corporate deviancy”. The best corporate governance systems are those that

do the best job of controlling the corporate deviance” (Macey, 2008)

Som tidligere nævnt ligger Macey sig meget op ad hvad der ligger i agent-principal

problemstillingen. Corporate deviancy er, når agenterne ikke agerer som principalerne ønsker det.

Corporate skaber ifølge Macey derfor værdi, når det minimerer de mulige ”udsving” der måtte være

på vejen til at profitmaksimere. Der er således mere tale om et kontrolsystem til at kontrollere

medarbejdere end de mere brede definitioner man ser fra Danmark og det øvrige Europa.

Værdi i en dansk kontekst. Komiteen for god selskabsledelse

Hele punkt 1 i de danske anbefalinger om god selskabsledelse er dedikeret til værdiskabelse med

share-og stakeholders:
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”Selskabets investorer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i at fremme

selskabets udvikling og i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og

dermed til stadighed er konkurrencedygtigt og kan skabe værdi”. (Komittéen for god

selskabsledelse, 2013)

I forhold til definitionen fra Macey, er der et bredere fokus samt fokus på de øvrige interessenter.

Det ligger underforstået i citatet, at kun et økonomisk sundt og stabilt selskab har overskuddet til

også at skabe værdi for stakeholders. Der er desuden fokus på, at det bliver et samspil, og ikke kun

en envejskommunikation fra virksomheden og ud.

Pkt. 1.1.2.: DET ANBEFALES, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets

interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser

respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom. (Komittéen for god

selskabsledelse, 2013)

Som tidligere nævnt bærer dette i nogen grad præg af CSR, da der i anbefalingen ligges op til, at der

skal udarbejdes politiker for at sikre at alle interessenters interesser bliver varetaget.

I interviewet med Lars Frederiksen, nævner han et praktisk eksempel hvor han mener at den danske

corporate governance har skabt værdi for ham: Jeg har personligt haft glæde af de gældende regler

og brugt dem aktivt i ledelsen af virksomheden. Det kan bruges som køreplan for, at få en ordentlig

og hæderlig virksomhed op at stå. Dette har meget at gøre med, at ledelsen minimerer de negative

overraskelser det måtte opstå. Fx OW Bunker var et eksempel på en svag corporate governance

struktur, der medførte negative overraskelser for ledelsen og ejerne. Det er værdiskabende for

virksomhederne at have en platform at arbejde ud fra. (Frederiksen, 2015)

Ifølge Lars Frederiksen bruges corporate governance som et risk management værktøj til at sikre, at

ens virksomheder opererer indenfor lovens rammer samt følger best practice på en lang række

områder. Det er ikke noget angående profitmaksimering eller andre økonomiske parametre der

definerer værdien i corporate governance.

Sammenlignet med Macey’s definition er det tydeligt at der i den danske model, og særligt i Lars

Frederiksen citat, langt mere værdi for de øvrige stakeholders. Hvor Macey udelukkende fokuserer

på den økonomiske værdi virksomheden selv kan skabe, tager den danske model udgangspunkt i det

interesse fællesskab der er mellem virksomhed og stakeholders i bredere forstand.

Værdi ifølge OECD
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“Credible and well-functioning capital markets is a prerequisite for the development and

sustainability of a vibrant private enterprise sector. And the prime policy objective is to make sure

that corporations get access to the capital they need for innovation, job creation and growth. For

this to happen markets need to have a robust framework of corporate governance rules and

regulations that provides investors with confidence in the system and entrepreneurs with the

incentives to develop their businesses.” (OECD, 2012)

I sin fortolkning af fælles værdiskabelse mellem virksomhed og stakeholders starter OECD med at

sætte fokus på kapitalmarkederne der skal fungere og danne grundlag for at virksomhederne kan

udvikle sig. Som det blev set i sagen om Rokilde Bank var et usikkert og ustabilt kapital marked en

medvirkende faktor til, at banken endte med at gå konkurs. Den stabile adgang til kapital skal

hjælpe virksomhederne med at udvikle sig, hvilket vil skabe værdi for samfundet i form af jobs og

nye og bedre produkter.

Corporate governance vil således skabe direkte værdi for stakeholders, da det kan være med til, at

give investorer tillid til både kapitalmarked og de enkelte virksomheder.

Konklusion

Som det ses af de tre forskellige definitioner af corporate governance, er der stor forskel på, hvilket

”arbejde” corporate governance skal udføre. I Macey’s definition er det en forlængelse af agent-

principal problemstillingen, samt et forsøg på at løse denne ved at opstille forskellige regler og

normer der sikrer, at medarbejderne i en virksomhed arbejder sammen mod målet om at maksimere

ejernes rigdom. De danske anbefalinger om god selskabsledelse opstiller anbefalinger, der skal sikre

at alle interessenter bliver adresseret. I OECD’s definition som er den mest toneangivende i Europa

er værdien med corporate governance at skabe tillid mellem kapitalmarkedet, virksomheder og

investorer hvilket skal resultere i investeringer i virksomheder som skal vokse til gavn for hele

samfundet.

Det er således alt afhængigt af hvilken corporate governance skole man tilhører hvordan man

opfatter hvilken værdi corporate governance kan bibringe. Med danske briller vil forståelsen af

corporate governance værdiskabelse ligge tæt op af Lars Frederiksen ord, om et system der sikrer at

en virksomhed opfører sig ordentligt til glæde for både ejere og øvrige stakeholders.

 OECD’s definition af værdiskabelse ligger dog implicit i den danske model, da meget af arbejdet

omkring corporate governance er at få virksomhederne til at følge en række best practice
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anbefalinger. Dette skal være med til at skabe en, med Lars Frederiksens ord, ”ordentlig”

virksomhed, hvor der er tillid mellem virksomhed og ejere/investorer. Denne tillid vil gøre

investeringer mere attraktive, og skal søge at skabe shareholder value på den lange bane.
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Analyse	Roskilde	Bank	
Hvilke corporate governance faktorer skal være på plads, for at undgå en situation som

Roskilde Bank.

Jf. empiri afsnittet om Roskilde bank, er der identificeret 5 punkter, der tilsammen første til bankens

konkurs. Det er relevant at identificere hvordan disse fodhold kunne være blevet undgået ved hjælp

af corporate governance værktøjer.

I en advokatrapport udarbejdet i 2009, ikke lang tid efter bankens konkurs i 2008, er der en række

forhold der tilskrives konkursen (Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009)

· Den generelle nedgang i markedet

· Bankens risikoprofil

· Kreditkulturen

· Incitamentsstrukturen

· Samspillet mellem direktør, bestyrelse og ejere

En nærmere beskrivelse af de enkelte forhold er allerede gennemgået i empiri afsnittet, jeg vil

derfor gennemgå hvilke corporate governance værktøjer, der brugt rigtigt kunne have afværget

konkursen.

Den generelle nedgang i markedet

Dette er det sværeste af punkterne at gardere sig i mod. Mange selskaber oplevede i samme periode,

at deres indtjening og aktiekurs faldt drastisk.

Figur 3 Finansstyrelsen, 2009
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Som det kan ses af ovenstående graf, var der i årene omkring konkursen først et stabilt højt niveau,

for derefter at ske et stort fald. Det var derfor ikke en unik situation for Roskilde Bank.

Derimod kan banken klandres for, ikke at have udvist rettidig omhu ved at have det rette

kapitalberedskab parat, hvis en konjunktur nedgang skulle indtræffe. Dette punkt hænger i høj grad

sammen med punkterne omkring risikoprofilen og kreditkulturen i banken. Som det fremgår senere,

havde direktionen bevidst valgt, at se stort på retningslinjer vedr. kapitalberedskabet og

solvensbehov der blev givet af Finanstilsynet i årene 2006 og 2007. ”Finanstilsynet var bekendt

med Roskilde Bank A/S' store risikovillighed og vækst. Det førte til en meget intensiv tilsynsindsats

både i 2005, 2006 og 2007. Tilsynsindsatsen førte til en del påbud og risikooplysninger om bedre

styring af bankens risici, og krav om at banken enten selv måtte fastsætte et øget solvensbehov eller

ville få fastsat et højere solvenskrav af Finanstilsynet”. (Finanstilsynet, 2009)

Som det fremgår af citatet, hænger dette punkt også sammen med risikovilligheden i banken i årene

op til konkursen.

Det følger af pkt. 5.1.1 i anbefalingerne for god selskabsledelse, at det er bestyrelsens ansvar at tage

stilling til, om et selskab har den rigtige risikoprofil, og at oplyse om dette i årsrapporten. I

årsrapporten fra 2007 har banken fået en vurdering af rating bureauet Moody’s.

Figur 4. Roskilde Bank, 2007

Ifølge Moody’s definition, er C’et i finansiel styrke lig med: “Corporate families rated C are the

lowest rated and are typically in default on some but not all of their long-term debt obligations”

(Moody's , 2015)

Det er således tydeligt, at den finansielle styrke i banken er meget svag. Det var dog først senere i

2008, at det stod klart, hvor svag banken i virkeligheden var.
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Bankens risikoprofil

Som nævnt ovenfor har dette også indflydelse på en række af de andre parametre.

”Roskilde Bank A/S var endvidere i perioden kendetegnet ved en betydelig vækst, der lå langt over

væksten i andre og ellers også hurtigt voksende pengeinstitutter af samme størrelse. Den

voldsomme vækst gik hånd i hånd med en betydelig satsning på ejendomssektoren, hvilket

Finanstilsynet allerede i 2005 gav Roskilde Bank A/S en risikooplysning om. Bankens ledelse

ønskede dog at fastholde denne vækststrategi, hvilket fremgik af bankens brev af 14. november 2005

til Finanstilsynet, idet brevet sluttede med denne bemærkning:

"Derfor ønsker bankens ledelse også at fortsætte vækststrategien under iagttagelse af gode

kvalitetsnormer".” (Finanstilsynet, 2009)

Som det ses af citatet var meget af den høje og hurtige vækst bundet op på ejendomssektoren. Det

gik i perioden fra 00’erne frem til finanskrisen i 2008 også rigtig godt. Problemet var dog, at alle

bankens æg var lagt i en kurv.

I årsrapporten fra 2007 oplyses det i corporate governance afsnittet: ”Selskabsledelse drejer sig ikke

kun om at kontrollere risici, men også om at acceptere og tage risici samt optimere balancen

mellem afkast og risici. Roskilde Banks bestyrelse har i instrukser til direktionen nøje fastlagt en

række politikker og beføjelser til sikring af banken. Bestyrelsen har således stedse fuld

opmærksomhed på bankens risikostyring og følger regelmæssigt op herpå ved bestyrelsens møder,

hvor der til hvert møde gives en meget udførlig afrapportering.” (Roskilde Bank, 2007)

Hvis man skal tage citatet for gode varer, har bestyrelsen således accepteret en meget høj risiko, for

til gengæld at få en høj vækst, voldsom stigning i aktiekurs og et højt afkast.
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Figur 5 Roskilde bank, 2007

Som det kan ses af figuren udgjorde 43 % af bankens udlån af anlægs- og projektfinansiering

indenfor byggebranchen. Det er i finanstilsynets rapport påpeget, at det er en stor koncentration af

kunder indenfor en risikofyldt branche, hvilket desuden førte til, at finanstilsynet hævede

solvenskravet il Roskilde Bank.

Det er dokumenteret, at banken havde en aggressiv risikoprofil frem til sin konkurs. Spørgsmålet er

dog, om den var for risikofyldt, og at det således er virksomhedens ledelse der skal anklages og ikke

blot den internationale ejendoms- og bankkrise der havde dobbelt negativ effekt på banken.

Sandheden skal nok findes et sted midt i mellem. Der var mange selskaber og personer der under

finanskrisen gik konkurs grundet en stor eksponering i ejendomme. Derfor stod Roskilde Bank ikke

alene om at tage forkerte beslutninger vedrørende ejendomme, men set i bakspejlet var banken for

risikobetonede, da de ikke var konservative nok i deres vurdering af diverse projekter de udlånte

penge til.

”Banken havde altså valgt en lav kapitaloverdækning og høj risikoprofil. Det medførte imidlertid,

at banken ved en så kraftig nedgang på ejendomsmarkedet ville få et behov for at tilføre ny kapital

eller mindske risiciene, hvis banken skulle undgå at få tilladelsen til bankvirksomhed inddraget af

Finanstilsynet. Problemerne på ejendomsmarkedet faldt imidlertid sammen med en international

uro på de finansielle markeder, hvor mistroen til bankerne og særligt ejendomsfinansiering var

betydelig. Roskilde Banks muligheder for at komme af med sine ejendomsengagementer eller få

tilført ny kapital var altså meget svære.” (Finanstilsynet, 2009)
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Kreditkulturen

Som det blev gennemgået i empiriafsnittet, er der mange der mener, at kreditkulturen i banken var

nærmest ikke eksisterende i perioden op til den finansielle krise. Dette bakkes desuden op ad nogle

af de konkursramte ejendomsspekulanter, der fortæller om en lemfældig udlånspolitik.

”Intern Revision havde i revisionsprotokollen anført, at banken manglede systemer og

erfaringsgrundlag, der kunne understøtte en mere præcis opgørelse af risici for udvalgte

kundegrupper..” (Finanstilsynet, 2009)

Citatet viser, at der internt i banken har været klarhed over, at alt ikke var som det skulle være hvad

angår udlån til erhvervskunder. Det fremgår desuden af advokatundersøgelsen fra 2009 at

kreditafdelingen var underbemandet samt at den efter en organisatorisk omstrukturering var blevet

placeret således, at den var uden reel indflydelse i organisationen.

Det følger af anbefalingerne om god selskabsledelse pkt. 5 at: ”Effektiv risikostyring og intern

kontrol er en forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de

opgaver, der påhviler dem. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv

risikostyring og effektive interne kontroller.” (Komittéen for god selskabsledelse, 2013)

Både direktionen og bestyrelse har således arbejdet modsat af hvad der er anbefalet. Ved at

devaluere kreditafdelingen, devaluerede de samtidig de interne kontroller der skulle sikre, at

udlånene skete på forsvarlig maner.

Roskilde Bank havde udarbejdet en kreditinstruks, der skulle følges, og efterses af bestyrelsen. Det

fremgår af advokatrapporten, at direktionen i mange tilfælde lavede såkaldte ”presserende

bevillingssager” (Skipper- Pedersen og Stenbjerre, 2009) Disse sager dækker over sager, hvor der

på grund af begrænset tid, kunne uddeles betydelige lån fra direktionen, uden involvering af

bestyrelsen. Bestyrelsen skulle derefter ved det følgende bestyrelsesmøde godkende udlånene.

Ifølge advokat rapporten blev det mere reglen end undtagelsen, at direktionen gav udlånet, og

derefter informerede bestyrelsen.

Det tegner, udover et svagt internt kontrolmiljø, et billede af en svag bestyrelse, der lod sig

tilsidesætte af en stærk direktion.

”Ansvaret for corporate governance ligger et sted mellem ledelsen og bestyrelsen, dog med vægt på

bestyrelsen, da de kan fyre ledelsen men ikke omvendt.” (Frederiksen, 2015)
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Citatet fra Lars Frederiksen viser, at bestyrelsen bærer det største ansvar når det kommer til

corporate governance med alt hvad der indebærer. Det er derfor rimeligt at forvente, at bestyrelsen

burde have sat direktionen på plads i løbet af årene for på den måde at sikre, at direktionen fulgte de

vedtagne procedurer.

Incitamentsstrukturen

Et af de punkter der efter bankens konkurs har fået mest medieomtale, er direktionens

incitamentsprogram. Dette skyldes særligt de to forhold: Optionernes værdi samt det tidsmæssige

aspekt af særligt Niels Valentins udnyttelse ca. et år før bankens konkurs.

Som tidligere nævnt havde optionerne en værdi, for Niels Valentin, på cirka 30 mio. da han

udnyttede dem.

”Risikovilligheden og viljen til vækst blev sammen med de gode resultater belønnet på

aktiemarkedet. Kursen på bankens aktier steg fra kurs 83 ved udgangen af 2002 til kurs 657 ved

udgangen af 2006 – svarende til 3 gange indre værdi. I løbet af det følgende år blev kursen

halveret, og i løbet af halvandet år havde bankens aktier mistet deres værdi”. (Finanstilsynet, 2009)

Ved udgangen af 2006 havde Niels Valentins optioner en værdi på næsten 100 mio. kroner. Dette

bliver flere steder kommenteret som meget voldsomt. Niels Valentin stopper som adm. Direktør i

midten af 2007, og udnytter i den forbindelse sine optioner.

Det er dog ikke kun direktionen der har gode bonus aftaler, alle ansatte i banken er omfattet af et

bonusprogram. Der er her særligt fokus på salg og vækst.

Bestyrelsen havde i modstrid med komiteens anbefalinger tildelt to portioner optioner med udløb i

hhv. 2007 og 2008 til bankens direktion(Disse kunne indløses op til to år før, men senest ved de

angivne datoer). Det betyder, at direktionen op til disse optioners udløb havde incitament til at

presse prisen i vejret. Dette blev som nævnt gjort gennem en stor stigning i omsætning og udlån.

I komiteens anbefalinger hedder det iflg. Pkt. 4.1.2.

· Fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse,

· Sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige

risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt
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Samt af pkt. 4.1.4: At hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal programmerne være

revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen

(Komittéen for god selskabsledelse, 2013)

Man kan diskutere om der var fastsat grænser for ledelsens aflønning. På tildelingstidspunktet fik

direktionen en begrænset portion optioner, disse voksede sig dog til et så betydeligt beløb, at det

kunne have været relevant også at sætte en beløbsgrænse på.

I forhold til pkt. 4.1.2, er det blevet tydeligt, at der ikke var sket en afbalanceret sammensætning

mellem aflønning og risici samt at værdiskabelsen skete på meget kort sigt.

Hvis man sammenligner tildelinger med anbefalingerne i pkt. 4.1.4, skete tildelingen ikke

revolverende. Det betyder, at optionerne blevet givet en gang og derefter ikke givet siden. Hvis der

årligt var givet mindre portioner af optioner, havde direktionen et større incitament til at skabe

langsigtet værdistigninger, da de ville have optioner der udløb hvert år.

Samspillet mellem direktør, bestyrelse og ejere

Som det tidligere et blevet skrevet, er der klare indikationer på, at bestyrelsen ikke havde den

nødvendige pondus samt kompetencer til at holde Niels Valentin og den øvrige direktion på plads.

Det resulterede i en bestyrelse udenfor indflydelse og en direktion, der reelt dobbeltjobbede ved

også at agere bestyrelse. Da der desuden ikke var nogen der kunne overvåge bestyrelsen (Fx en

dominerende ejer) var den tidligere omtalte nordiske model sat ud af spil, da der således ikke var en

klar streg mellem ejere gennem bestyrelse til direktion.

Ejerne var typisk også kunder i banken: Roskilde Bank oplyste generelt om sin aktionærkreds, at

den var kendetegnet ved mange små aktionærer (Finanstilsynet, 2009)

Dette burde sætte øget fokus på corporate governance: Corporate governance har størst betydning

hvis der er mange forskellige ejere, samt at man bliver handlet på et reguleret marked.

(Frederiksen, 2015)

Ejerkredsen var således meget spredt, og ingen havde, jf. agent-principalteorien, incitament til at

holde opsyn med bestyrelse eller ledelse. Derudover steg aktierne kraftigt hvilket gjorde

aktionærerne rigere og rigere hvilket alt andet lige har ført til en tro på, at tingene gik fornuftigt til.

Dette burde sætte store krav til bestyrelsen, da det jf. et tidligere Lars Frederiksen citat er dem, der

er øverst ansvarlige for corporate governance. En gennemgang af bestyrelsens medlemmer tyder
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dog på, at de ikke umiddelbart havde de nødvendige kompetencer til at varetage deres rolle som

bestyrelse i en bank, da ingen havde erfaring fra banker.

Bestyrelsens medlemmer skal i følge vedtægterne have bopæl inden for bankens naturlige

forretningsområde og dettes opland og vælges af generalforsamlingen. Der afholdes

bestyrelsesmøder efter behov, men normalt 11 bestyrelsesmøder hvert år hvilket sikrer en løbende

evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde. (Roskilde Bank, 2007)

Som det kan ses af citat, var det kun muligt at blive bestyrelsesmedlem, hvis man kom fra Roskilde

området. Der tegner sig et billede af nogle vedtægter der ikke fulgte med bankens udvikling efter

årtusindeskiftet. I bankens voldsomme vækst og ekspansion havde der været behov for en mere

professionel og kompetent bestyrelse, der havde en større magt i virksomheden samt erfaring fra

den finansielle verden.

Allerede i 1998 havde det daværende bestyrelsesmedlem Ole Bjørn Nielsen fratrådt sin

bestyrelsespost, da han var uenig i forholdet mellem direktion og bestyrelse: Skæv magtfordeling

mellem direktion og bestyrelse. Direktør Niels Valentin Hansen havde ifølge Ole Bjørn Nielsen for

meget magt. (Finanstilsynet, 2009)

Det tyder på, at der igennem længere tid havde været et misforhold mellem særligt Niels Valentin

og bestyrelsen.

Konklusion

Roskilde bank var som mange andre selskaber der gik konkurs under finanskrisen kendetegnet ved

en høj vækst op til krisens start samt at de ikke havde sikret deres bagland i de gode år.

Som det er blevet gennemgået, er der en lang række forhold, der tilsammen har først til bankens

konkurs. Det alt overskyggende punkt virker dog til at være den risikoprofil banken arbejde med op

gennem 00’erne, og som smittede af på hele organisationen fra bestyrelse, direktion og til de

ansatte.

Der kan næppe være tvivl om, at bankens risikovillighed og vilje til vækst har været bevidst og

velkendt for aktionærer, bestyrelse og direktion i banken. Det er selvsagt mere spekulativt om

aktionærer, bestyrelse og direktion til fulde havde forstået omfanget af de påtagne risici.

(Finanstilsynet, 2009)
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Citat viderebygger på den ovenstående pointe. Da der ikke var tilstrækkelig corporate governance

værkstøjer på plads til at sikre: Et professionelt forhold mellem bestyrelse og direktion, at

bestyrelsen overvågede risikoen, at der internt i banken var gjort plads til at kreditafdelingen havde

magt og at incitamentsstrukturen understøttede en langsigtet værdiskabelse. Da disse ting ikke var

på plads, ramte krisen hårdere end først antaget.
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I	hvilket	omfang	kan	markedet	agere	som	corporate	governance	værktøj?	
Som det kunne ses af analysen i det foregående afsnit, er der forskel på, hvordan forskellige skoler

ser den rolle, som corporate governance skal udfylde. Det vil derfor være forskelligt, i hvilken grad

markedet kan udfylde denne rolle.

Markedet

Målgruppen for corporate governance anbefalingerne i Danmark er: ”Anbefalingerne er rettet til

danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Disse selskaber har

valgt at være offentligt handlede selskaber. Af hensyn til investorer og andre interessenters

mulighed for at bedømme forholdene i disse selskaber er transparens vigtig”. (Komittéen for god

selskabsledelse, 2013)

Markedet i denne kontekst skal derfor forstås som markedet for køb og salg af virksomheder eller

aktier. I dette tilfælde fondsbørsen, men i princippet omfatter det alle transaktioner med køb og salg

af virksomheder.

Den tidligere omtalte corporate governance ekspert Steen Thomsen giver sit bud på, hvornår

markedet vil være succesfuldt i forhold til corporate governance.

”Markedets bidrag til samfundets vækst og velfærd afhænger af, om det kan lykkedes at holde de

mørke kræfter – ukrudtet – nede, så de produktive kræfter – nytteplanterne – får mulighed for at

trives. Standardsvaret på disse udfordringer er: Regulering, regulering og mere regulering. Men

der er desværre også eksempler på, at regulering ikke er løsningen, men en del af problemet.”

(Thomsen, Lad markedet håndtere snyderne! , 2015)

Af citatet skal forstås, at hvis det ved hjælp af køb og slag af aktier kan sikres, at de virksomheder

der overholder regler, performer godt mv. bliver belønnet i form af højre aktiekurs, mens dem der

gør det modsatte vil blive straffet, da ingen ønsker at eje disse virksomheder.

Som det også kan ses af citatet, anlægger Steen Thomsen også en kritisk attitude overfor, om det

altid er gavnligt med mere regulering.

Målet med corporate governance

Fra forrige analyseafsnit blev der analyseret tre forskellige mål med corporate governance og

hvordan det skabte værdi:

· Sikre at virksomhedens ansatte arbejder mod målet om profitmaksimering
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· Agere som riskmanagement værktøj internt og eksternt for virksomheden, for at sikre at der

ikke opstår negative overraskelser for ledelse og ejere

· Skabe tillid mellem kapitalmarked, investorer og virksomheder

I dette afsnit vil jeg derfor analysere, om markedet kan overtage disse forpligtelser.

Sikre at virksomhedens ansatte arbejder mod målet om profitmaksimering

For at markedet kan læse dette problem, er det vigtigt, at der kommer en kortere afstand mellem

principalen og agenterne. Hvis denne afstand bliver for stor, vil det betyde, at agenterne får større

mulighed for at søge deres egen nytte i stedet for ejernes. Dette vil ligge op til to forskellige

løsningsmodeller:

· En model hvor ejerne sørger for, at rykke tættere på virksomheden for at sikre, at deres

interesseres bliver varetaget bedst muligt

· Opstille et incitamentssystem eller andet der skal sikre, at agenterne får 100 %

sammenfaldende interesse med ejerne.

I det første tilfælde er det, som Macey nævner, oplagt at gå mod en hedge fund model, hvor ejerne i

nogen grad overtager den daglige ledelse, så afstanden mellem ejer og ledelse minimeres. Typisk vil

en hedge fund afnotere de virksomheder de køber, for på et senere tidspunkt at børsnotere dem igen,

som man blandt andet så med ISS.

I en dansk kontekst er det mere realistisk og normalt at en dominerende ejer udøver aktivt ejerskab.

Som det fremgik af interviewet med Lars Frederiksen, anser han aktivt ejerskab som værende den

nye trend indenfor corporate governance.

”Mange aktionærer opfatter sig selv som ejere, indtil at kursen går ned, så bliver de investorer og

sælger deres aktier. Dette er umuligt for store investorer. De har kun mulighed for, at rykke tættere

på bestyrelse og ledelse, og udøve aktivt ejerskab, for på den måde at få virksomheden på ret køl

igen”. (Frederiksen, 2015)

I det tænkte tilfælde i citatet, opdager principalen, at agenten ikke arbejder som det ønskes,

hvorefter principalen rykker tættere på, for at udføre tættere opsyn med agenten(eller skifter

agenten) således, at virksomheden igen arbejder i den retning principalen ønsker. Det er desuden et

godt eksempel på markedets reaktion på en performance der ikke i tråd med ejernes ønske.
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Som tidligere omtalt, søger et incitamentssystem, uanset type, at lede de omfattede i en bestemt

retning, således at de arbejder på den måde som dem der designede incitamentssystemet ønsker det.

Der er dog en tænkt situation, hvor et system vil være 100 % problemfrit.

I en situation hvor der indføres et incitamentssystem, er det indirekte ejerne der har bestemt dette.

Et sådant program vil blive vedtaget af bestyrelsen, som er valgt af ejerne. Hvis markedet skulle

agere på dette, skulle ejerne således sælge deres aktier, hvis de var uenige i programmet.

Agere som riskmanagement værktøj

Som i forrige analyseafsnit tager jeg udgangspunkt i Lars Frederiksens eksempel om negative

overraskelser eksemplificeret ved OW Bunker.

Dette har meget at gøre med, at ledelsen minimerer de negative overraskelser det måtte opstå. Fx

OW Bunker var et eksempel på en svag corporate governance struktur, der medførte negative

overraskelser for ledelsen og ejerne”. (Frederiksen, 2015)

Det er klart, at ejere og det øvrige marked bliver påvirket negativt ved sager som OW bunker. Det

er dog sværere at se, hvad de undervejs skulle have gjort for at undgå dette. Som situation i

analysen ovenfor hvor ejerne rykkede tættere på virksomheden for at sikre, at den arbejdede i den

retning de selv syntes. En lignende situation skulle i princippet være gældende her, da det ville være

den måde hvorpå ejerne kunne opnå fyldestgørende information om virksomheden.

En anden mulighed er, at ejere og mulige ejere nærlæser corporate governance rapporter og andet

information som virksomheden måtte offentliggøre. Som citatet i starten beskrev: Af hensyn til

investorer og andre interessenters mulighed for at bedømme forholdene i disse selskaber er

transparens vigtig (Komittéen for god selskabsledelse, 2013)

Ved en meget høj transparens er der mulighed for, at investorerne kan tage nogle kvalificerede valg

angående deres investeringer. Det er dog tvivlsomt, om den information som virksomheden vil

offentligøre bliver så detaljeret, at den direkte vil kunne bruges til, at foretage valg om fornuftig

risiko styring. Der vil således altid være asymmetrisk information, så virksomheden besidder mere

information end dem der køber aktier i virksomheden.

Hvis man skal følge denne tankegang, kan man sige, at i eksemplet med Roskilde Bank gik

markedet på ”kompromis” med en fornuftig risiko styring, for til gengæld at acceptere et højere
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afkast. Der kan næppe være tvivl om, at bankens risikovillighed og vilje til vækst har været bevidst

og velkendt for aktionærer, bestyrelse og direktion i banken. (Finanstilsynet, 2009)

Der er netop dette punkt, der vil være kritik punkt ift. Om markedet vil kunne overtage denne rolle,

med at i nogen grad agere stopklods for sig selv. På bagkant af finanskrisen kunnen det være

rimeligt at stille sig tvivlende, da mange firmaer både i Danmark og i udlandet gik på kompromis

med de gode retningslinjer mv. for at jagte penge.

Det er svært at vurdere, om markedet opdagede dette i tide ved at sælge ud af de aktier, der var for

risikofyldte. Historien tyder dog på, at dette ikke var tilfældet, da mange virksomheder gik konkurs,

før markedet kunne nå at rette dem op. Hvis man ser på Steen Thomsens citat fra begyndelsen af

afsnittet, kunne dette dog også være ”bevidst” da ukrudtet blev fjernet for til gengæld at gøre plads

til nytteplanterne.

Skabe tillid mellem kapitalmarked, investorer og virksomheder

”Tilliden kan siges at have i hvert fald tre funktioner i det sociale rum. Den gør sociale handlinger

forudsigelige, den skaber en fornemmelse af sammenhørighed og den gør det nemmere for personer

at arbejde sammen.” (Luhmann, 1999)

Den kendte tyske sociolog Niklas Luhmann kom med ovenstående definition af tillid imellem

forskellige aktører i et socialt rum. Det sociale rum er i dette tilfælde det tidligere omtalte marked

for køb og salg af virksomheder.

I det følgende vil jeg forsøge at analysere definitionen i en corporate governance kontekst.

Nedenfor de tre ting, som tillid mellem aktører muliggør.

· Forudsigelighed

· Sammenhørighed

· Muliggør samarbejde

For at skabe forudsigelighed, er det vigtigt at de forskellige aktører altid reagerer ud fra samme

mønster. Dette gøres ved både hard- og soft law, der skaber en fælles forståelse for de regler

virksomhederne operer indenfor.

Samhørigheden opstår når der kommer et interessefællesskab mellem de forskellige aktører.

Principielt skulle man mene, at dette fælleskab altid var til stede. Situationen som finanskrisen var
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og en situation hvor de forskellige aktører lukkede sig om selv, i stedet for ved øget samarbejde at

komme igennem perioden

Hvis de to ovenstående ting er opfyldt, muliggør det et samarbejde, der er til glæde for alle

aktørerne. Da de alle er aktører på det før omtalte marked, vil det således betyde, at markedet er

med til at skabe tillid til de andre aktører til fælles gavn.

Som det er tilfældet ovenfor, er der dog en række tvivlsspørgsmål i forhold til, hvor let dette vil

kunne fungere i praksis. Med finanskrisen i relativ frisk erindring er det usikkert om der kommer til

at være så meget tillid til de øvrige aktører som det kræves før at denne model skal blive en succes.

Desuden kræver det også, at der, ligesom i situationen ovenfor, er en høj grad af transparens og

tiltro til de informationer de øvrige aktører offentliggør.

Konklusion

Hvis markedet skal agere som corporate governance værktøj, må dets mål være at skille ukrudtet fra

dem der performer. Som det kunne ses i forrige analyseafsnit, er der dog ikke noget entydigt svar

på, hvad der skaber værdi og hvad der skal arbejdes henimod.

De tre analyserede mål kan groft sagt inddeles i to bokse:

· Det første der forsøger at skabe finansiel profitmaksimering

· De to sidste der søger at skabe tillid internt i virksomhed og eksternt til øvrige aktører.

I det første underafsnit og i gennemgangen af Macey's teori, er det tydligt, at der er mange

forskellige markedsdrevet mekanismer, der kan få en virksomhed til at performe.

De to mål omkring forskellige former for mere ”bløde” værdier der i nogen grad kan være svært at

kvantificere og svare entydigt på, er det dog mere tvivlsomt hvor effektivt markedet ville være i

disse situationer. Situationerne kræver i høj grad tillid til de øvrige aktører samt en stor grad af

åbenhed og transparens.
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Hvilken	indflydelse	har	ejer	strukturen	på	corporate	governance	i	Danmark,	
samt	virksomhedernes	valg	af	incitamentssystemer?		
For at besvare den overordnede problemformulering vil jeg gennemgå de tre delelementer i

spørgsmålet, for til sidst at komme med en endelig konklusion. Først vil jeg kort gennemgå ejer

strukturen i de største danske virksomheder. Derefter vil jeg kigge på, hvad dette har af betydning

for corporate governance i Danmark, samt for hvordan virksomhederne udøver dette. Slutteligt vil

jeg komme med en analyse af, hvordan tilgangen til corporate governance kommer til udtryk i valg

af incitamentssystemer.

Ejer strukturen overordnet

Som det kan ses i teoriafsnittet, er der i Danmark, og den øvrige del af Skandinavien, en tradition

for familie og fondejede selskaber. Dette kommer særligt til udtryk i ejer strukturen i de største

virksomheder i Danmark, der er kendetegnet ved mange virksomheder med en dominerende ejer.

Blandt de 50 største danske virksomheder har hele 62 % en kontrollerende ejer. (Lekvall, 2014)

Blandt firmaerne på C20 indekset er tallet 58 % jf. empiri afsnittet.

De danske pensionskasser har desuden en stor magt, da de råder over store investeringssummer

(Frederiksen, 2015). Investeringerne er oftest meget langsigtede, hvilket gør at de på kort sigt er

mere konservative. Disse investeringer gør dem ikke nødvendigvis til dominerende ejere i

virksomheder ud fra Lekvalls definition om 20 % eller mere i ejerandel, men de har dog stadig en

stor betydning i dansk erhvervsliv og de virksomheder de investerer i, da pensionsselskaberne i

nogen grad vil kunne påvirke bestyrelsessammensætningen mm.

De to ting tilsammen, skaber et mere konservativt selskabs- og investeringsmiljø end man ser i

mange andre lande (Lekvall, 2014), da ejerne i mange tilfælde vil have deres investeringer

koncentreret ét sted. Det kan betyde, at markedet i nogen grad kan blive ”stille stående”, da ingen

store virksomheder skifter ejere.

Valg af corporate governance

Corporate governance miljøet i Danmark er præget af flere ting, særligt: Ejer strukturen, Komiteen

for God Selskabsledelse og samfundets traditioner generelt. De peger alle i nogenlunde samme

retning: En konservativ tilgang til risiko, og deraf følgende valg af corporate governance.
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Mange virksomheder har en dominerende ejer, dette betyder to ting:

1. Da ejerne oftest er risiko averse, vil dette smitte direkte af på virksomhederne, der også vil

agere risiko averst, da den dominerende ejer vil skubbe sin egen dagsorden igennem, jf.

problematikken beskrevet som ”type to agent problemet” i agent-principal afsnittet.

2. Markedet for corporate control vil blive svækket, da mange af virksomhederne kun har en

lille del af deres aktier til salg, samt at der kan være differentierede A og B aktieklasser.

Komiteen for God Selskabsledelse spiller ligeledes en væsentlig rolle i dansk corporate governance.

Som det blev illustreret ved Roskilde Bank casen, har Danmark ikke være forskånet for

erhvervsskandaler, hvor manglede corporate governance har været en medvirkende faktor til

konkurser og lignende. Bedømt ud fra den seneste årsrapport fra Komiteen slutter de største danske

virksomheder op om de forskellige anbefalinger, hvilket kan ses i den store målopfyldelse

(Komitéen for god Selskabsledelse, 2015). Ifølge komitéens formand Lars Frederiksen skyldes

dette, at virksomhederne bruger anbefalingerne aktivt, til at ændre deres setup, for på den måde at

drive deres virksomhed bedre. (Frederiksen, 2015)

Komitéen er selv med tilfredse med den store målopfyldelse. Dog kan der være en risiko for at de

oftest meget generiske svar på de forskellige anbefalinger kan ses som en manglende stillingtagen

til anbefalingerne. En ting der også blev bragt på banen i Rangvid rapporten (Rangvid, 2013). Som

det kunne ses i empiriafsnittet om udvalgte virksomheders brug af stock options, gik bestemte

formuleringer oftest igen. Der kunne således være risiko for, at virksomhederne hellere vil følge en

anbefaling, end at tage kritisk stilling til den, men derigennem afvige fra anbefalingerne.

Som tidligere beskrevet spiller corporate governance i Danmark en stor rolle i forhold til

virksomhedernes ageren i samfundet. Denne veksel virkning mellem virksomheder og samfund er

vigtig i forhold til at forstå den måde man i Danmark tænker corporate governance på. I

sammenligning af de forskellige definitioner af corporate governance, kunne det ses at den danske

definition ligger sig op ad en CSR tankegang, hvor ansvaret for samfundet bliver taget med ind

over.

Samfundet påvirker på denne måde virksomhederne til at agere ansvarligt på en lang række områder

indenfor for eksampel CSR feltet, og da nogle af disse områder krydser med det mere klassiske

corporate governance, vil det således have en afsmittende effekt. (Thomsen, steenthomsen.com,

2015)
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Den danske ejer struktur, kunne ellers godt tilsigte et andet syn på corporate governance.  Ifølge

Macey er målet med corporate governance at minimere ”corporate deviance”, hvilket skal forstås

som alt, hvor virksomhedens ansatte ikke arbejder i samme retning som ejerne ønsker det. Hans

løsning på dette er, at ejerne rykker tættere på virksomhedens daglige drift. Noget der kun er

logisk/muligt hvis man som ejer, ejer enten hele eller en væsentlig del af virksomheden.

Da ejer strukturen i Danmark netop har store ejere vil det give mening, hvis der blev opereret mere

på denne måde. Ifølge Lars Frederiksen er dette dog også fremtiden indenfor corporate governance.

Hvilket han beskriver ved hjælp af udtrykket ”Active Ownership”, hvor ejerne går mere aktivt ind i

virksomhedens drift. Denne model er et væsentligt skridt i retning af at lade markedet overtage

ansvaret for corporate governance, hvilket blev analyseret i et underspøgsmål.

En mulig grund til at ejerne endnu ikke er gået denne vej, kan skyldes, at der i den skandinaviske

corporate governance model er en stærk linje fra ejerne gennem bestyrelsen ned til virksomhedens

topledelse. Mange ejere vil således føle, at de allerede har indirekte kontrol over virksomheden

gennem bestyrelsen.

Incitamentssystemer

Som det kan ses i empiri afsnittet om C20 selskaberne, er der flere forskellige aflønningstyper i spil,

hvor stock options er den mest udbredte med 5 selskaber(6 hvis man tæller Carlsberg med, der

bruger 50/50 stock options og performance shares). Dominansen af stock options strider i nogen

grad mod den internationale tendens fra USA og England, hvor der siden finanskrisen er sket et fald

i stockoptions som aflønningsform (Dempsey, 2013). Her er det i stedet performance shares, der er

den førende aflønningsform. Denne trend er desuden ved at sprede sig videre til Danmark.

Komiteen for god Selskabsledelse anbefaler ikke en aflønningsform frem for en anden. Det bliver

dog fremhævet at ”Tildelingen skal ske på realiserede resultater” (Komittéen for god

selskabsledelse, 2013).

Af C20 virksomhederne er der ingen, der afviger fra komiteens anbefalinger, når det kommer til

udformningen af den variable løn. Det eneste der adskiller sig er direktionens mulighed for at opnå

en højere procentdel af deres grundløn som bonus. I forhold til dette punkt, er der i anbefalingerne

blot nævnt, at der fra bestyrelsens side skal sættes et loft for, hvor stor bonussen kan blive, hvilket

også er tilfældet i de gennemgåede selskaber.
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Man kan se ovenstående som tegn på, at ejer struktur, corporate governance miljø og Komiteens

anbefalinger har et stærkt tag i den måde man tænker bonus og incitamentssystemer på i Danmark.

Dette sammenholdt med diskussionen omkring ikke at ville afvige fra anbefalingerne, kan ses som

en forklaring på, hvorfor virksomhederne vælger som de gør.

Sammen med de ovenstående grunde er der derudover en række yderligere ting, der har indflydelse

på incitamentssystemerne i danske virksomheder.

For det første er der ikke tradition for, at lønningerne i Danmark og resten af Skandinavien er høje

sammenlignet med for eksempel USA og England (Lekvall, 2014). Dette har samtidig en stor

betydning for de bonusser, der bliver givet, da de er procentuelt lavere end de bonusser, der bliver

givet andre steder.

Virksomheden Towers Watson, der blandt andet specialiserer sig i at designe lønpakker til

virksomheder, har lavet nedenstående oversigt (Towers Watson, 2015).

Figure 1 Towers Watson, 2015
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Som det fremgår tydeligt af oversigten, ligger USA lavt i fast løn(Salary) men højt på de variable

bonus komponenter. Stock options og performance shares vil ligge i den lysegrønne kategori(Long-

term incentives). Tyskland, som var det tredje område der blev sammenlignet med i Lekvalls

corporate governance model, ligger med en mere balanceret sammensætning mellem de forskellige

lønkomponenter.

Selvom det ikke fremgår af figuren, formodes det, at den skandinaviske sammensætning ville ligge

omkring Spanien, da der i Skandinavien er større tradition, for en høj grundløn med lavere bonus.

(Lekvall, 2014)

Det er desuden en antagelse i agent-principal teorien, at agenten ville være mere tilfreds med en fast

løn end en variabel. Hvilket ligger godt i tråd med den skandinaviske tankegang. Derimod er den

amerikanske løsning med høj bonus mere i tråd med principalens ønsker, da det gennem et

incitamentssystem ville være lettere at få agenten til at arbejde i en bestemt retning.

Konklusion

Som det blev beskrevet, er der i Danmark en speciel ejer struktur, der gør mange store

virksomheder risiko averse hvilket smitter af på valg af corporate governance, hvilket igen har stor

betydning for de bonusprogrammer der bliver brugt.

Corporate governance miljøet bliver således ikke blot et spørgsmål om at ”løse” agent-pricipal

problematikken og derigennem maksimere profitten i sin egen virksomhed, men et spørgsmål om at

agere etisk i det samfund man som virksomhed agerer i.

Indflydelsen fra ejer strukturen på incitamentssystemer skal således ikke nødvendigvis ses på de

typer af bonusser der bliver givet, men derimod den procentuelle fordeling mellem de faste og

variable løn dele. En højere andel af fast løn vil samtidig beskytte ejerne mod moral hazard, hvor

ansatte tager risiko på vegne af virksomheden for personlig vinding. En fast løn er således mindre

risiko betonet set fra virksomhedens side. Omvendt ville en bonus forsøge at skabe incitament til at

arbejdere hårdere og fokusere på specifikke områder defineret af virksomheden.

Hvor meget det danske samfund har indflydelse på den lave del af bonus i forhold til variabel

aflønning, hvor meget der kan tilskrives ejer strukturen og hvor meget der skyldes fokusset på dette

emne efter finanskrisen er svært at sige. De store bonusser udbetalt til virksomhedsledere i årene

umiddelbart inden finanskrisen, har også haft indvirkning på, hvordan virksomhederne fremstiller
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og kommunikerer de bonusser de udbetaler til deres øverste ledelse, da dette er blevet en del af den

offentlige og politiske debat.



100

Perspektivering			
Som det kan ses af analysen og konklusionen, er der ingen virksomheder, der overtræder

anbefalingerne omkring variabel aflønning til ledere.

I den seneste tid er der dog kommet et relateret problem: Gyldene håndtryk. I sagerne med Lars

Riebens kommende fratrædelse i Novo Nordisk (Berlingske Business, 2015) og Christian Clausens

pension fra Nordea (Politiken, 2015) skønnes det, at de hver kan tage over 100 mio. kr. med på

pension.

Det strider imod anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse, der anbefaler, at der

maksimalt udbetales to års grundløn som aftrædelse.

Da alle topchefer før eller siden må give afkald på deres job, er det derfor relevant i diskussionen

om overholdelse af anbefalingerne omkring løn til direktører, at der tænkes i livstidsindkomst,

således at også den godtgørelse der kommer til udbetaling ved fratrædelse, bliver en del af

diskussionen.

	



101

Bilag,	Interview	Lars	Frederiksen	

Lars Frederiksen blev interviewet den 21/12 2015

Hvad har været de vigtigste udviklingspunkter fra 2001(Nørby rapporten) til nu?

Vi har sejret. Tidligere var der stor kritik, i dag tager de fleste virksomheder corporate governance

som koncept positivt, hvilket afspejler sig i den seneste overholdelses rapport (Årsrapport fra god

selskabsledelse) Der er 95-96% målopfyldelse hvilket er meget tilfredsstillende.

Dem der ikke lever op til det, er overvejende få og meget små selskaber.

I dag bliver Corporate governance taget for givet, og virksomhederne ønsker at leve op til det.

Hvordan har diverse finansielle kriser påvirket arbejdet med corporate governance? Samt

virksomhedernes syn på corporate governance?

En krise er en god lejlighed til at ruske op i virksomhederne og få tingene til at ske på en anden

måde. Den finansielle sektor har været under pres siden krisen i 2008.

I Danmark udspringer meget af Nordisk Fjer casen, hvilket også har været med til at definere

ledelsesstrukturen i Danmark.

Krisen har gjort, at den finansielle sektor og nogle andre selskaber er underlagt mange regler. Dette

er i min verden for meget. Regeringen, finanstilsyn mv. laver alle forskellige regler i en tro på, at

man kan regulere sig ud af kommende kriser, hvilket jeg ikke tror man kan.

Hvilken værdi skaber corporate governance for virksomhederne? Og øvrige stakeholders?

Når man er kapital fonds ejet, har man en fagligt kvalificeret ejer, hvilket betyder at der er mindre

behov for corporate governance.

En meget spredt ejerkreds af Hr. og fru Hansen stiller meget høje krav til, hvordan man agerer.

Jeg har personligt haft glæde af de gældende regler(Lars Frederiksen har været Adm. Direktør i

Chr. Hansen og bestyrelsesformand for Matas) og bruge dem aktivt i ledelsen af virksomheden. Det

kan bruges som køreplan for, at få en ordentlig og hæderlig virksomhed op at stå. Dette har meget at

gøre med, at ledelsen minimerer de negative overraskelser det måtte opstå. Fx OW Bunker var et

eksempel på en svag corporate governance struktur, der medførte negative overraskelser for

ledelsen og ejerne.
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Det er værdiskabende for virksomhederne at have en platform at arbejde ud fra.

Det er desuden en klar fordel, at man bliver nødt til at forklare sine til- og fravalg.

Hvilken indflydelse har ejer strukturen på corporate governance?

Corporate governance har størst betydning hvis der er mange forskellige ejere, samt at man bliver

handlet på et reguleret marked. Hvis man kun har en ejer, må den ejer gøre som den lyster.

Det bliver tricky, når der er en dominerende ejer, men samtidig har øvrige spredte ejere. En stor ejer

gør det lettere, at udføre aktivt ejerskab, for eksempel forhandle vedr. et eventuelt salg.

Mange aktionærer opfatter sig selv som ejere, indtil at kursen går ned, så bliver de investorer og

sælger deres aktier. Dette er umuligt for store investorer. De har kun mulighed for, at rykke tættere

på bestyrelse og ledelse, og udøve aktivt ejerskab, for på den måde at få virksomheden på ret køl

igen.

Hvilke styrker eller svagheder ser du i dansk corporate governance sammenlignet med andre

lande?

Modellerne er i mine øjne meget tæt på hinanden. Der er forskellige måder at drive virksomheder

på, hvilket er den store forskel, for eksempel i USA og Frankrig hvor bestyrelsesformand og CEO

ofte er den samme person.

USA er umiddelbart svagere, da de som nævnt, ikke har adskillelse mellem CEO og

bestyrelsesformand. Til gengæld har de en større tradition for aktive hedgefunde, der er tættere på

ledelsen og tager action, hvis de ikke er tilfredse med ledelsens performance.

Ansvaret for corporate governance ligger et sted mellem ledelsen og bestyrelsen, dog med vægt på

bestyrelsen, da de kan fyre ledelsen men ikke omvendt.

Hvad ville der i dine øjne ske, hvis virksomhederne selv fik ansvar for corporate governance?

Vi reducerede antallet af anbefalinger i 2013 fra 78 til 47. Det er ikke reglernes antal der er

problemet, men derimod om reglerne har relevans for virksomhederne. Også i og med, at det er soft

law i stedet for hard law.

Virksomhederne har derfor stor bemyndigelse til, at tolke på reglerne som de ønsker. Dette skaber

blot grundlag for beslutninger for mulige investorer, der har mulighed for at læse corporate

governance rapporten.
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Hvilke styrker og svagheder ser du ved følg-eller-forklar princippet?

Jeg syntes det er et fantastisk stærkt system, da det er et fleksibelt system, der tillader

virksomhederne at tilpasse reglerne til netop deres behov.

Hvordan tolker du på efterlevelsen i den seneste årsrapport?

Vi har som tidligere nævnt sejret med den høje efterlevelse. Særligt at C20 og largecap følger.

Derimod halter mid- og smallcap. Hvilket er ærgerligt, da der her måske er større risiko for, at der

opstår skandaler som fx Roskilde Bank.

Oplever du, at nogen følger for at følge uden kritisk stillingtagen?

Ja måske, men jeg opfatter det ikke som et problem, at virksomhederne følger principperne. Vi går

stikprøvevis afrapporteringerne igennem, for at sikre at de lever op til det de skriver i rapporten.

Det ville være ulykkeligt, hvis der er 100% compliance, da anbefalingerne i så fald ville være for

lette at følge. Vi ønsker at bevæge samfundet fremad, så virksomhederne har noget at stræbe efter.

Det er muligt at niveauet i øjeblikket er for højt. Er vi i øjeblikket ambitiøse nok? Og ser vi

mulighederne fremadrettet?

Hvad er fremtiden indenfor corporate i governance?

Systemer fungerer godt!

Vi arbejder med nogle boblere for emner, vi mener kunne være relevante fremadrettet. Vi følger

meget med i den europæiske og internationale udvikling.

Særligt aktivt ejerskab kan blive relevant. Hvordan skal dette udøves og reguleres, så det bliver

ensrettet for alle.

Et fælles europæisk aktiemarked hvor europæiske konkurrenter bliver sammenlignet med hinanden,

betyder at der er behov for at de forskellige grene indenfor corporate governance skal nærme sig

hinanden.
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