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Abstract

The purpose of this thesis is to analyze the legislation on liability for the Board of Directors

(”BoD”) in banks centered around the current case law that has been formed in the past few

years.

Compared to the BoD’s in an ordinary limited liability company (”LLC”), the BoD’s of Dan-

ish banks are regulated by a significant number of rules and laws that are governed in both

the Danish Companies Act (Selskabsloven), which prescribe the general duties of the Board,

but also the Danish Financials Business Act (Lov om finansiel virksomhed), which specify

these general duties in more detail. In addition to this, any person that wishes to take on a

position as a Board member of a bank has to comply with the Fit & Proper rules that are

regulated in the Danish Financial Business Act.

Given the burden of being substantially more regulated it could be argued that the standard

of liability for the BoD’s in banks is tightened compared to the BoD’s in ordinary LLC’s.

However, based on the case law this is not the case, and the BoD’s of banks are viewed under

the same standard of liability as ordinary BoD’s. Additionally, it is found that the standard of

liability is an individual matter meaning that the test of negligence is done for each individual.

The case law suggests that the test of negligence is based on matters such as previous case

law, special insight, the providing of additional information if viewed necessary, warnings, etc.

from the Danish Financial State Authority, the time of dispositions and the business judgment.

Another goal of this thesis is to examine liability and public regulation as means of con-

trolling the risk of wrongful conduct by BoD’s. This will be done in order to conclude on

how the optimal form of regulation for the BoD’s of banks shall be formed. Based on four

determinants that value the desirability of both liability and public regulation, it is argued

neither provides benefits that are better than the other. Instead, it is concluded that the

joint use of the two instruments forms the optimal form of regulation as they provide BoD’s

with the incentives of reducing the risk of wrongful conduct, thus being socially advantageous.

Finally, the idea of tightening the standard of liability for the BoD’s of banks is under review

- both from a legal and economic perspective. It is concluded that such an intervention does

not entail any positive incentives for BoD’s and a tightening of the standard of liability are

therefore deemed inappropriate.
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1 Introduktion

1.1 Indledning

Finanskrisen indledtes i 2007 som følge af uroen og bekymringerne, der ulmede omkring det

amerikanske subprime-l̊anemarked, der sendte chokbølger ud over de finansielle markeder.

Krisen begyndte for alvor at sætte sine spor i den danske økonomi i sommeren 2008, hvor lan-

det var vidne til en systemisk krise i pengeinstitutsektoren frem til efter̊aret 2010.1 Bankernes

forretningsmodel havde været kendetegnet ved en øget risikotagning, der bl.a. kom til udtryk

i en øget gearing hos landets største pengeinstitutter, samt en markant udl̊ansvækst (mere end

25 % i perioden 2005-2007), der samlet skulle bidrage til at høste frugterne af den økonomiske

vækst, der navnlig var præget af stigende ejendomspriser og lave nedskrivninger.2

Det har vist sig, at den ledelsesmæssige styring af en række af bankerne har været uhen-

sigtsmæssig og særlig kendetegnet ved svage og uerfarne bestyrelser, der ikke har været i

stand til at give direktionen det kritiske modspil, som er nødvendigt for at kunne indtage

rollen som kontrolinstans.3 Dette kombineret med mangelfuldt kredith̊andværk i form af lem-

fældig kreditgivning koncentreret p̊a f̊a sektorer, navnlig inden for erhvervsejendomme, og

eksponering over for en talmæssigt begrænset kundegruppe regnes s̊aledes blandt årsagerne

til, at nogle af bankerne m̊atte dreje nøglen om.4

I kølvandet p̊a finanskrisen er der s̊aledes opst̊aet et egentligt retsopgør mellem p̊a den ene

side den tidligere ledelse i de krakkede banker og p̊a den anden side, Finansiel Stabilitet, som

har overtaget de nødlidende banker med henblik p̊a h̊andtering og afvikling af aktiviteterne,

og herved fører erstatningssager mod den tidligere ledelse.

Her i 2020 er konturerne af bestyrelsens ansvar s̊aledes ved at være tegnet op, og der begynder

at danne sig et billede af, hvilke forhold der i retspraksis indg̊ar i fastlæggelsen af bestyrelsens

ansvar. Spørgsm̊alet om, hvorledes den fortsat øgede offentligretlige regulering og bankernes

centrale og samfundsmæssige betydning skal medføre en skærpelse af ansvaret m̊a formodes

til stadighed at blive stillet, eftersom ansvaret for bankernes krak under finanskrisen ønskes

placeret.

1Rangvid-rapporten (2013), s. 13
2Ibid., s. 182 f.
3Barner et al. (2017), s. 27
4Rangvid-rapporten (2013), s. 20
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1.2 Problemfelt

Retsopgøret efter den finansielle krise i 2008 mod de tidligere bankledelser i de krakkede

banker har i de senere år haft en ikke ubetydelig plads p̊a dagsordenen. Dette skal primært

ses i lyset af bankernes centrale placering som kredit- og betalingsformidler. Den omfattende

regulering som bankbestyrelsen er underlagt, kan s̊aledes give holdepunkter for, at der er

hjemmel til at anlægge en anderledes ansvarsbedømmelse af bankbestyrelsen sammenlignet

med bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber.

Det overordnede form̊al med afhandlingen er s̊aledes, med afsæt i de foreliggende banksager,

at redegøre for den gældende retstilstand, samt udlede hvorvidt bestyrelsen i banker er un-

derlagt en skærpet ansvarsnorm. Dette opn̊as gennem analyse af, hvilke juridiske forhold

der indg̊ar i fastlæggelse af ansvarsnormen, samt herefter vurdere om der er holdepunkter

i retspraksis for, at bestyrelsens erstatningsansvar i banker er skærpet sammenlignet med

bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber. Derudover ønskes der at foretage en vurdering af

de to reguleringsinstrumenter; erstatningsretten og den offentligretlige regulering, herunder

hvorledes den optimale regulering for bestyrelsen i banker vil være udformet.

Endvidere er form̊alet at foretage en vurdering af hensigtsmæssigheden i indførelsen af et

skærpet ansvar for bestyrelsen i banker ud fra en juridisk s̊avel som økonomisk vinkel. Dette

gøres p̊a baggrund af det politiske pres omkring skærpelse af ansvarsnormen, hvor en arbe-

jdsgruppe, i skrivende stund, er nedsat af Erhvervsministeriet med opgave om at vurdere

muligheden for indførelse af et skærpet ledelsesansvar i danske banker.

1.2.1 Problemformuleringer

Med afsæt i ovenst̊aende kan der herefter fremsættes tre problemformuleringer, som sammen

vil danne retningen for afhandlingen:

Med afsæt i de foreliggende afgørelser i banksagerne, hvilke juridiske forhold indg̊ar

i fastlæggelsen af ansvarsnormen for bestyrelsen i danske banker? Og hvorvidt er

bestyrelsen underlagt en skærpet ansvarsnorm?

Hvorledes vil den optimale regulering for bestyrelsen i banker være udformet?

Hvorvidt vil indførelse af en skærpet ansvarsnorm for bestyrelsen i banker være hen-

sigtsmæssigt?
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1.3 Afgrænsning

Der fokuseres i afhandlingen p̊a bestyrelsens ansvar og de pligter bestyrelsen har. Der af-

grænses s̊aledes fra at redegøre for de pligter, der m̊atte være gældende for tilsynsr̊adet og

direktionen. Hvorom fokus er p̊a bestyrelsens ansvar, er der ikke altid i retspraksis en tydelig

sondring mellem henholdsvis bestyrelsens og direktionens ansvar. Fokus kan s̊aledes, hvor det

giver mening, blive skiftet over til at gælde hele ledelsen, men det skal herefter understreges,

at afhandlingens fokus fortsat er p̊a bestyrelsen. De respektive ordvalg vil blive benyttet i

denne forbindelse. Fokus er primært p̊a bestyrelsen som følge af, at de er selskabets øverste

ledelsesorgan og som følge af, at en af årsagerne til den finansielle krise i 2008 var bestyrelsens

forsømmelse af deres rolle som kontrolinstans.

I afhandlingen fokuseres der p̊a det civilretlige erstatningsansvar for bestyrelsen i banker, som

i erstatningsretlig henseende er et ansvar uden for kontrakt. Der afgrænses s̊aledes fra at

behandle det strafferetlige ansvar, eftersom dette falder uden for fremstillingen.

Afhandlingen behandler bestyrelsens ansvar i danske banker, og afgrænser sig s̊aledes fra at

analysere ansvaret i sparekasser, andelskasser m.v.

Det overordnede form̊al med afhandlingen er at fastlægge gældende ret, samt hvorvidt der for

bestyrelsen i banker gælder en skærpet ansvarsnorm sammenlignet med bestyrelsen i almin-

delige kapitalselskaber. De øvrige erstatningsbetingelser s̊asom kausalitet, tab (tabsopgørelse)

og adækvans behandles derfor ikke nærmere. Det antages ved analysen af ansvarsgrundlaget,

at de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt, og at ingen ansvarsfrihedsgrunde kan bringes i

anvendelse.

Derudover afgrænses der fra at behandle bevisbyrden, som muligt redskab til at skærpe

ansvaret i bestyrelsesansvarssager, eftersom dette, rent konceptuelt, ikke ligger p̊a linje med

ansvarsvurderingen.

Endvidere afgrænses der fra at se nærmere p̊a lempelsesreglen i SL § 363, eftersom denne

relaterer sig til erstatningsfastsættelsen og ikke vurderingen af ansvarsgrundlaget.

Afslutningsvist skal det fastsl̊as, at der i afhandlingen udelukkende behandles dansk ret. EU-

ret har naturligvis indflydelse p̊a national ret, og diverse direktiver kan blive inddraget, hvor

det findes relevant. Der afgrænses s̊aledes helt fra at bringe udenlandsk ret i spil, da dette
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falder uden for fremstillingen.

1.4 Metode

I dette afsnit følger de metoder der har været anvendt ved løsningen af de ovenfor nævnte

problemformuleringer. Afsnittet er s̊aledes delt op i tre afsnit, som præsenterer metoderne

anvendt i henholdsvist det juridiske, det økonomiske og det integrerede analyseafsnit.

1.4.1 Juridisk metode

Retsdogmatisk metode

Indledningsvist skal det anføres, at der i den juridiske analyse beskæftiges med retsvidensk-

aben, som primært omfatter retsdogmatikken.5

Retsdogmatikken er en lære om normer6 og metoden anvendes s̊aledes til at besvare prob-

lemformuleringen ved at redegøre, analysere og systematisere gældende ret (de lege lata) p̊a

omr̊adet, som berører bestyrelsesmedlemmer i almindelige kapitalselskaber, og efterfølgende

detailreguleringen, som udelukkende regulerer bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder,

herunder banker.

Regulering

Bestyrelsesansvaret i danske banker hviler i bredt omfang p̊a et lovbestemt grundlag, men i

takt med udviklingen af reguleringen, er der sket en forskydning fra det almindelige lovbestemte

grundlag til administrative forskrifter7, i dette tilfælde for det meste i form af bekendtgørelser

og i mindre omfang, vejledninger.

Den relevante lovgivning p̊a omr̊adet for bestyrelsesansvaret i banker findes i den danske

lovgivning, som hjemler bestyrelsens opgaver og pligter, der indg̊ar i ansvarsgrundlaget. Lov-

givningen best̊ar primært af Selskabsloven (”SL”) og lov om finansiel virksomhed (”FIL”).

Den gældende SL blev udarbejdet med afsæt i r̊ad og anbefalinger fra Udvalget til moderniser-

ing af selskabsretten, hvis arbejde er komprimeret i Betænkning nr. 1498/2008 (”Selskab-

slovsbetænkningen”). Selskabslovsbetænkningen udgør s̊aledes, i parløb med forarbejderne,

et fortolkningsværktøj til SL i tilfælde, hvor der m̊atte opst̊a fortolkningsproblemer, hvorfor

5Tvarnø & Nielsen (2017), s. 29
6Ibid.
7Ibid., s. 76
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der er tale om anvendelse af en subjektiv fortolkning af lovgivningen.8 SL udgør det pri-

vatretlige element af bestyrelsesansvaret9 og regulerer det overordnede ansvar for ledelsen i

kapitalselskaber, og s̊aledes ikke blot for ledelsen i banker.

Den nærmere detailregulering af bestyrelsesansvaret i den finansielle sektor, herunder i banker,

findes i FIL og f̊ar herved et offentligretligt aspekt.10 Det offentligretlige aspekt følger af det

form̊al og de interesser, reglerne har som sigte at fremme, f.eks. i form af regler om solven-

skrav, regnskab og tilsyn med finansielle virksomheder.11

P̊a samme vis som ved SL, anvendes en subjektiv fortolkning af lovgivningen12 ved at ind-

drage forarbejderne, samt bemærkninger til lovforslag til fortolkning af FIL. Som følge af det

offentligretlige element er reglerne i FIL suppleret af Ledelsesbekendtgørelsen, som er udstedt

med hjemmel i FIL §§ 70 og 71. Ledelsesbekendtgørelsen anvendes som fortolkningsbidrag til

bestyrelsens særlige pligter, som gælder i banker, og tilbyder præciseringer af det lovbestemte

grundlag i FIL §§ 70 og 71.

Retspraksis

Retspraksis anvendes ligeledes, som den nævnte regulering ovenfor, til besvarelse af problem-

formuleringen.

Som følge af, at emnet i nærværende afhandling begrænser sig til ansvarsnormen hos bestyrelsen

i banker, er omfanget af domspraksis p̊a omr̊adet nævnt i problemformuleringen, ganske beske-

dent, og det kan tillige anføres, at bestyrelsesansvaret i væsentlig grad fastlægges p̊a grundlag

af en skønsmæssig afvejning af de faktorer, domstolene vælger at lægge vægt p̊a.

Der tages s̊aledes udgangspunkt i samtlige afsagte bankdomme, jf. afsnit 3.1.3. Hertil skal

dog nævnes, at Capinordic-dommen afsagt af Højesteret vil være særdeles styrende, som følge

af princippet om et domstolshierarki, hvorefter ”Jo mere overordnet domstolen er, des større

styrke vil dens domme have som præjudikater.”13 Derudover er dommen afsagt uden dissens,

hvilket ligeledes styrker dommens præjudikatværdi.14 Eftersom det p̊a nuværende tidspunkt

blot er Capinordic-dommen, der er afsagt i Højesteret vedrørende ledelsesansvaret, vil Land-

sretsdommene dog ogs̊a blive tillagt stor betydning, som følge af den beskedne domspraksis

8Ibid., s. 244
9Winther Høy (2020), s. 29

10Ibid.
11Lynge & Legind (2005), s. 2
12Tvarnø & Nielsen (2017), s. 244
13Ibid., s. 147
14Ibid.
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p̊a omr̊adet.15 Hertil skal dog nævnes, at landsretsdommene afsagt efter Capinordic-dommen

(H) i vidt omfang baserer deres resultat og konklusion p̊a Capinordic-dommen.16

Det er endvidere nævneværdigt, at de foreliggende bankdomme er afgjort p̊a et, nu forældet,

retsgrundlag, som efterfølgende er blevet ændret og i nogle tilfælde skærpet, eftersom dom-

stolene skal afsige dom p̊a grundlag af, den p̊a dispositionstidspunktet, gældende lovgivning.

Dette m̊a s̊aledes ogs̊a p̊avirke præjudikatsværdien af de foreliggende banksager, idet domsto-

lene i nye sager vil f̊a behov for at tillægge andre forhold betydning, som følge af en ændret

retstilstand, jf. ovenfor, der ikke udgjorde en del af retsgrundlaget for de dispositioner der

blev foretaget i finanskriseperioden fra 2008-2012.

Juridisk litteratur

Der er endvidere gjort brug af juridisk litteratur, som søger at fungere som fortolkningsbidrag

og hjælpemiddel til de to ovenfor nævnte retskilder; regulering og retspraksis. Dette med

afsæt i, at betydningen af den juridiske litteraturs selvstændige status som retskilde fortsat

m̊a konstateres som værende ringe.17

1.4.2 Økonomisk metode og teori

I den retsøkonomiske analyse foretages en analyse af de gældende reguleringsinstrumenter,

der finder anvendelse p̊a omr̊adet for bestyrelsesansvaret; offentligretlig regulering i form af

FIL samt erstatningsretten.

Analysen tager udgangspunkt i den teori, der vedrører retsreglernes virkning i relation til det,

der kan betegnes som accident law og kan siges at være den grundlæggende retsøkonomiske

teori for erstatningsretten.18

Analysen anlægges ud fra det normative spørgsm̊al vedrørende hensigtsmæssigheden af an-

vendelsen af de to reguleringsinstrumenter nævnt ovenfor. Den normative analyse er karak-

teriseret ved, at vurderingen af hensigtsmæssigheden af retsreglerne er betinget af et opti-

malitetskriterium for social velfærd.19

15Ibid.
16Se evt. Amagerbank-dommen (L) eller EBH-bank-dommen (L)
17Tvarnø & Nielsen (2017), s. 166
18Shavell (2002)
19Ibid.
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I analysen antages det, at bestyrelsen er rationel og dermed handler i egen interesse. Målet er

at give bestyrelsen incitament til at undg̊a ansvarsp̊adragende adfærd, der herved minimerer

de samlede samfundsmæssige omkostninger, dvs. omkostninger forbundet med udøvelse af

aktivitet, agtsomhedsomkostninger, det forventede tab samt administrative omkostninger.

Målet for den optimale regulering er s̊aledes et Kaldor Hicks-kriterium.

1.4.3 Integreret metode og teori

Afslutningsvist foretages en retspolitisk analyse af, hvorvidt skærpelse af ansvarsnormen for

bestyrelsen i banker vil være hensigtsmæssigt fra et samfundsmæssigt synspunkt.

Til brug for besvarelse af den integrerede problemformulering bevæger vi os fra den rets-

dogmatiske metode, som har analyseret gældende ret (de lege lata), over i den retspolitiske

metode, hvor der analyseres p̊a hensigtsmæssigheden ved indførelse af en skærpet ansvarsnorm

for bestyrelsen i banker - alts̊a en diskussion ud fra de lege ferenda-betragtninger.20

Analysen foretages p̊a baggrund af den politiske utilfredshed med den gældende retstilstand21,

hvor bestyrelsesansvaret i banker er underlagt den almindelige culpanorm. Der foretages

s̊aledes en juridisk vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at skærpe ansvarsnor-

men, ligesom de økonomiske implikationer vurderes. Det konkluderes afslutningsvist p̊a bag-

grund af de juridiske og økonomiske betragtninger, hvorvidt skærpelse af ansvarsnormen for

bestyrelsen i banker er hensigtsmæssig.

1.5 Struktur

Dette afsnit indeholder en nærmere oversigt over afhandlingens indhold.

Kapitel 2 indeholder en redegørelse for reguleringen, der gør sig gældende for bestyrelsen i

almindelige kapitalselskaber s̊avel som banker. Der indledes herved med en redegørelse af de

forskellige ledelsesstrukturer, der kan vælges mellem i almindelige kapitalselskaber. Herefter

følger en beskrivelse af, hvordan ledelsesstrukturen er udformet i banker, s̊aledes der kan fore-

tages en sammenligning mellem strukturerne.

Derefter følger en opregning af bestyrelsens pligter i almindelige kapitalselskaber s̊avel som

banker og straks efter de særlige krav og pligter, der er detailreguleret for bestyrelsen i banker.

20Tvarnø & Nielsen (2017), s. 445 f.
21EM: Ansvarsudvalg-Kommissorium
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Endvidere redegøres der for de krav, der stilles bestyrelsens faglighed og kompetencer i danske

banker. Indholdet af disse redegørelser skal bidrage til argumentation for, at der er hjemmel til

at anlægge en anden culpabedømmelse for bestyrelsen i banker sammenlignet med bestyrelsen

i almindelige kapitalselskaber.

Kapital 3 indeholder en kort introduktion til banksagerne, som vil være omdrejningspunktet

for analysen af ansvarsgrundlaget for bestyrelsen i banker. Analysen af ansvarsgrundlaget skal

herefter bidrage til besvarelsen af den juridiske problemformulering, navnlig hvilke juridiske

forhold der indg̊ar i fastlæggelsen af ansvarsnormen, samt hvorvidt bestyrelsen i banker er un-

derlagt en skærpet ansvarsnorm sammenlignet med bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber.

Kapitel 4 indeholder en retsøkonomisk analyse af samspillet mellem de to reguleringsinstru-

menter, der regulerer bestyrelsesansvaret i banker. Det vil her, med udgangspunkt i op-

stilling af en model, blive udledt, hvad der udgør den optimale regulering for bestyrelsen i

banker, og modellens indhold vil herefter blive uddybet og yderligere specificeret som bidrag

til besvarelse af den retsøkonomiske problemformulering, som ang̊ar hvad den optimale regu-

lering for bestyrelsen i banker er.

Kapitel 5 er afhandlingens integrerede afsnit og indeholder en analyse af, hvilke juridiske og

økonomiske implikationer et indgreb om skærpelse af ansvarsnormen for bestyrelsen i banker

vil have, samt hvorvidt en s̊adan skærpelse findes hensigtsmæssig for bestyrelsen i banker.

Kapitel 6 indeholder afhandlingens samlede konklusion.
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2 Regulering af bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber og

pengeinstitutter

Til analysering og fastlæggelse af ansvarsgrundlaget for bestyrelsen i banker, er det nødvendigt

først at fastlægge, hvilken regulering de er underlagt, da det er med udgangspunkt i disse

forhold, at ansvarsnormen udfyldes. Dette kapitel søger s̊aledes, indledningsvist, at redegøre

for den gældende regulering, der gør sig gældende for bestyrelsen i almindelige kapitalsel-

skaber, samt efterfølgende inddrage den særlige regulering, der gør sig gældende blot for

bestyrelsen i finansielle virksomheder, herunder banker.

Indledningsvist følger en nærmere redegørelse af de forskellige ledelsesstrukturer, der kan

antages af kapitalselskaber (afsnit 2.1.1) samt banker (afsnit 2.1.2) for at give et nærmere

indblik i bestyrelsens placering i organisationen. Herefter følger en nærmere redegørelse af

bestyrelsens overordnede opgaver og pligter, som gør sig gældende i almindelige kapitalsel-

skaber s̊avel som banker (afsnit 2.2.1 - 2.2.4), hvorefter de særlige pligter, som navnligt gør

sig gældende for bestyrelsen i banker skitseres (afsnit 2.2.5). Endeligt følger en redegørelse

af de særkrav, der stilles til bestyrelsens faglighed og kompetencer, førend de kan bestride et

bestyrelseshverv i en bank (afsnit 2.3). Afslutningsvist rundes kapitlet af med en sammenfat-

ning (afsnit 2.4).

2.1 Ledelsesstruktur

Et kapitalselskab er en juridisk person, og det er s̊aledes nødvendigt at udpege en række fysiske

personer, som varetager og overser ledelsen af selskabet. De nærmere regler omkring sammen-

sætning, valg af ledelsesmedlemmer, ledelsesorganernes kompetence til at træffe beslutninger

p̊a selskabets vegne, s̊avel som legitimation til at indg̊a aftaler p̊a selskabets vegne er indeholdt

i Selskabsloven (SL).22

I det følgende afsnit redegøres der for den regulering, der yder indflydelse p̊a den strukturelle

indretning af almindelige kapitalselskaber, herunder pengeinstitutter. Der søges herved at

skabe et overblik over, hvordan den ledelsesmæssige rollefordeling mellem bestyrelse og direk-

tion kan struktureres (afsnit 2.1.1), samt herunder hvordan denne indretning er anderledes i

et pengeinstitut sammenlignet med et almindeligt kapitalselskab (afsnit 2.1.2). Dette bidrager

s̊aledes til en nærmere forst̊aelse af bestyrelsens placering i den overordnede ledelse af selska-

22Friis & Krenchel (2019), s. 547
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bet, hvilket danner grundlag for det erstatningsansvar, de kan blive p̊alagt.

2.1.1 Ledelsesstruktur i kapitalselskaber

Den traditionelle organisation i et kapitalselskab kan, billedligt fortalt, karakteriseres som en

omvendt pyramide, hvor ejere eller aktionærer (figurerer øverst), har mulighed for at udøve

deres indflydelse p̊a generalforsamlingen.23 I laget herunder figurerer ledelsen, som best̊ar af

en bestyrelse og/eller en direktion. P̊a EU-plan sondres der, traditionelt set, mellem to forskel-

lige modeller for opbygningen af selskabets ledelse, hhv. den enstrengede engelsk-amerikanske

model, hvor der kun er ét ledelsesorgan (board of directors), og den to-strengede model, som

er inspireret af tysk selskabslovgivning, hvor bestyrelsen eller tilsynsr̊adet og direktionen er

adskilt.24

Den en-strengede model bygger p̊a tanken om, at ledelses- og tilsynsopgaverne er samlet i ét

ledelsesorgan, og er kendetegnet ved, at ledelsesorganet (”board of directors”) omfatter per-

soner, som beskæftiger sig med den daglige ledelse af selskabet. Herudover bist̊as disse af et

antal udefrakommende (”non-executive directors”), som forest̊ar tilsynet med de førstnævnte,

mens det samlede organ forest̊ar den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.25 Som

følge heraf er det s̊aledes nødvendigt, at der sikres en tilstrækkelig funktionsadskillelse mellem

ledelses- og tilsynsopgaverne henset til behovet om uafhængighed.26

Heroverfor st̊ar den to-strengede model, hvor ledelses- og tilsynsfunktionen er fordelt p̊a to af

hinanden uafhængige organer. Modellen er kendetegnet ved at indeholde to ledelsesorganer

- en direktion og et tilsynsr̊ad. Direktionen forest̊ar ledelsen af selskabet, mens tilsynsr̊adet

fører tilsyn med direktionen og kan ansætte og afskedige medlemmer heraf, men er i sagens

natur forhindret i at tiltage sig ledelsesbeføjelser.27 Denne ledelsessammensætning har sin

inspiration fra tysk ret, og her gælder endvidere et forbud mod personsammenfald i ledelses-

og tilsynsfunktionerne.28

I Danmark opereres der imidlertid med en selvstændig model, der kan karakteriseres som en

modificering af det to-strengede ledelsessystem29, og kaldes undertiden ogs̊a for den halvan-

23Krüger (2019), s. 311
24Ibid.
25Schans (2017), s. 456
26Ibid.
27Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 284
28Schans (2017), s. 456
29Krüger (2019), s. 312
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den-strengede model, som følge af dens placering mellem de to øvrige modeller30 Den danske

model er s̊aledes mere fleksibel end dens to alternativer, eftersom den kan forene fordelene ved

de to systemer uden at være belastet af systemernes ulemper.31 Det danske system best̊ar af to

strenge - en bestyrelse og en direktion, hvor bestyrelsen fører tilsyn med den daglige ledelse (di-

rektionen). Trods denne opdeling er adskillelsen mellem de to ledelsesorganer mindre skarp i

praksis, hvor det ikke er uset, at bestyrelsen ligeledes varetager overordnede ledelsesopgaver.32

Selskabslovens (”SL”) § 111 giver kapitalselskaber og deres ejere valgfrihed til selv at vælge

den ledelsesmodel, de foretrækker til deres virksomhedsudøvelse. De kan s̊aledes vælge mellem

(1) den halvanden-strengende model, (2) den en-strengede model og (3) den to-strengede

model.33 De bagvedliggende overvejelser for fleksibiliteten mellem valg af ledelsesmodel i

selskabsloven bygger p̊a et ønske om at styrke Danmarks mulighed for at tiltrække uden-

landske virksomheder og give danske selskaber bedre muligheder for at tiltrække udenlandske

investorer.34

2.1.2 Ledelsesstruktur i danske banker

I tillæg til de ovenfor berørte regler for s̊a vidt ang̊ar almindelige kapitalselskaber, gælder der

endvidere en række særregler for indretningen af ledelsesstruktur i danske banker.

Reglerne i lov om finansiel virksomhed (”FIL”) finder anvendelse p̊a pengeinstitutvirksomhed,

jf. FIL § 1, stk. 1 og § 5, stk. 1, nr. 1, litra a. Pengeinstitutter har stor betydning for den

danske økonomi, eftersom de st̊ar for hovedparten af den kreditformidling, der sker i sam-

fundet. De bidrager til samfundsøkonomien ved, navnlig, at konvertere korte indl̊an til lange

udl̊an, sprede risici og sørge for, at betalinger mellem modparter i økonomien kan finde sted.

Overordnet, er der tale om fire omr̊ader, hvor pengeinstitutterne har en afgørende rolle:35

(1) De modtager indl̊an fra b̊ade personer og virksomheder, (2) de yder l̊an til personer og

virksomheder, (3) de er nøglespillere i betalingssystemet og (4) de er handelsparter for aktier,

obligationer, valuta og finansielle instrumenter i øvrigt.36

Begrebet ”pengeinstitutter” kan ses som en overordnet definition, der dækker virksomhed-

30Schans (2017), s. 460, fodnote 8
31Krüger (2019, s. 312
32Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 285
33Schans (2017), s. 460
34Ibid., s. 459
35Barner et al. (2017), s. 21
36Ibid.
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styperne banker, sparekasser og andelskasser.37 I nærværende sammenhæng vil, der som

anført i afgræsningen (afsnit 1.3), udelukkende blive fokuseret p̊a banker, da reglerne i FIL

foreskriver, at det er en umulighed at stifte henholdsvis andelskasser og sparekasser,38 hvilket

kan sluttes modsætningsvist af FIL § 7, stk. 7. Dette begrundet med, at virksomheder

der kan søge om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed skal have aktiekapital af en

minimumsstørrelse. Det er s̊aledes ikke muligt for nye andelskasser og sparekasser at opn̊a

tilladelse, da kapitalen her best̊ar af hhv. andelskapital og garantikapital.

Bestyrelsen er bankens øverste ledelsesorgan og har bl.a. til opgave at føre tilsyn med di-

rektionen, som fungerer som bankens udøvende ledelsesorgan.39 I banker kan der foruden

bestyrelsen være et r̊adgivende/orienterende repræsentantskab, der vil være generalforsam-

lingsvalgte. I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne, som vælges af generalforsamlingen, har

bankernes medarbejdere adgang til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer.40 Direktionen

varetager den daglige ledelse af banken under ansvar over for bestyrelsen og efter de ret-

ningslinjer og politikker, som bestyrelsen har forelagt direktionen. Det er dog væsentligt, at

direktionen i forening med bestyrelsen udgør den samlede ledelse af banken, og har samlet

ansvaret for driften herved.41

Jf. afsnit 2.1.1, har almindelige kapitalselskaber valgfrihed til at vælge mellem tre forskellige

ledelsesmodeller, jf. SL § 111. For s̊a vidt ang̊ar danske banker gælder denne valgfrihed imi-

dlertid ikke, eftersom det af FIL § 12, stk. 2 fremg̊ar, at banker skal have en bestyrelse og

direktion. Det er endvidere særligt gældende for banker, at et bestyrelsesmedlem ikke samtidig

kan være direktør i banken, jf. FIL § 73, hvilket indskrænker indholdet i SL § 111, stk. 1, nr. 1.

2.2 Bestyrelsens opgaver og pligter

I dette afsnit vil der følge en gennemgang af bestyrelsens opgaver og pligter, som indg̊ar i

grundlaget for domstolenes ansvarsvurdering.

Indledningsvist følger en redegørelse for de overordnede opgaver og pligter, der følger af sel-

skabslovgivningen, der er gældende for bestyrelsen i alle kapitalselskaber (afsnit 2.2.1., 2.2.2,

2.2.3 og 2.2.4), hvorefter detailreguleringen, der blot er gældende for bestyrelsen i finansielle

37Brenøe (2016), s. 43.
38Anvendelse af ”bank” og ”pengeinstitut” vil være sammenfaldende i afhandlingen
39Barner et al. (2017), s. 151
40Ibid.
41Ibid., s. 152
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virksomheder, herunder banker, følger (afsnit 2.2.5).

SL § 115 er det lovhjemlede udgangspunkt for bestyrelsens pligter i kapitalselskaber, hvilket

s̊aledes ogs̊a er gældende for bestyrelsen i banker, jf. ovenfor. Bestemmelsen er gennem ord-

lydsfortolkning kogt ind til fire overordnede kategorier af pligter, som beskrives i det følgende:

Bestyrelsens varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse

Bestyrelsens pligt til at sikre en forsvarlig organisation

Bestyrelsens tilsynspligt med selskabets økonomi

Bestyrelsens tilsynspligt med selskabets direktion

I den juridiske teori er der enighed om, at ansvarsvurderingen af bestyrelsen skal tage afsæt i

de lovbestemte pligter, der følger af lovgivningen. Herom nævner Krüger (2019) følgende:

”Udfyldningen af culpavurderingen m̊a ske p̊a grundlag af de opgaver og pligter,

som selskabslovene p̊alægger de respektive personer suppleret med normative op-

fattelser af, hvad der er forsvarlig handlem̊ade.”42

2.2.1 Bestyrelsens varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse

Ved arbejdet med Betænkningen om modernisering af selskabsretten (”Selskabslovsbetænknin-

gen (2008)”) foretog udvalget en generel vurdering af ansvarsreglerne. Udvalget foreslog, at

der skulle ske en opstramning og præcisering af de pligter, som ligger til grund for ansvars-

bedømmelsen af ledelsesansvaret. Dette forslag blev taget til følge og herefter gennemført

ved affattelsen af den gældende selskabslov. Udfyldningen af bedømmelsen m̊a s̊aledes ske

med afsæt i de opgaver og pligter, som selskabsloven p̊alægger bestyrelsen, navnlig SL § 115,

samt normer der m̊atte have udviklet sig i forbindelse med bestemte erhverv eller funktioner.43

Af SL § 115, første led fremg̊ar, at bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske

ledelse med selskabet. Bestyrelsens ansvar for den overordnede og strategiske ledelse kan

s̊aledes regnes som den ”primære” pligt, som udmøntes i de andre pligter, der er beskrevet

mere detaljeret.

42Krüger (2019), s. 498
43Schans (2017), s. 717-718. Se endvidere Krüger (2017), s. 500, samt Gomard & Schaumburg-Müller

(2015), s. 616, som deler samme synspunkt
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I Selskabslovsbetænkningen (2008) fremg̊ar det, at bestyrelsen i børsnoterede selskaber anbe-

fales mindst en gang årligt at drøfte og tilrettelægge deres væsentligste opgaver i relation til

varetagelsen af den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol

af selskabet, samt den løbende vurdering af direktionens arbejde.44 Dette vurderes endvidere

som værende selvfølgeligheder og minimumskrav for de selskaber, som har en bestyrelse, hvor-

for det bør tages til følge for kapitalselskaber i almindelighed.

I forbindelse med varetagelsen af den overordnede ledelse med selskabet tilfalder det endvidere

bestyrelsen at træffe afgørelse i alle sager, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig

art eller stor betydning, jf. SL § 117, stk. 1, eftersom dette falder uden for direktionens

arbejde med den daglige ledelse af selskabet.

2.2.2 Bestyrelsens pligt til at sikre en forsvarlig organisation

SL § 115, andet led indeholder en forpligtelse for bestyrelsen til at sikre en forsvarlig organ-

isation i selskabet. Heri ligger, at bestyrelsen er ansvarlig for at udforme de overordnede

retningslinjer for virksomhedens tilrettelæggelse, hvilket omfatter arbejdet med punkter som

f.eks. finansiering, investeringer, ansættelsespolitik m.v.45

En af de centrale opgaver for bestyrelsen best̊ar i s̊avel ansættelse som afskedigelse af direk-

tionen. Direktionen skal s̊aledes ogs̊a indg̊a i arbejdet med at sikre den forsvarlige organi-

sation i selskabsstrukturen.46 Herunder skal bestyrelsen fastlægge arbejdsfordelingen mellem

bestyrelse og direktion. Fordelingen skal sædvanligvis ske under iagttagelse af selskabslovens

præceptive bestemmelser i SL §§ 115, 117 og 118 om henholdsvis bestyrelsens og direktionens

opgaver.47

Foruden den direkte pligt til at sikre en forsvarlig organisation, som fremg̊ar af SL § 115,

andet led er denne pligt ogs̊a mere detailreguleret i § 115, hvor den overlapper med pkt.

1-5. Det følger af SL § 115, nr. 1, at bestyrelsen har pligt til at p̊ase, at bogføringen

og regnskabsaflæggelsen foreg̊ar p̊a en m̊ade, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende.

Denne pligt kan s̊aledes kobles sammen med pligten til at sikre en forsvarlig organisation,

hvor det i forarbejderne til SL § 115 anføres:

”Bestyrelsen har efter nr. 1, det umiddelbare ansvar for en forsvarlig organisa-

44Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 295
45Ibid.
46Winther Høy (2020), s. 198
47Ibid.
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tion af kapitalselskabets virksomhed og for at p̊ase, at bogføringen og formuefor-

valtningen kontrolleres p̊a en efter kapitalselskabets forhold tilfredsstillende m̊ade.

Bestyrelsens pligt er alts̊a at føre kontrol med, at alt vedrørende bogføringen foreg̊ar

p̊a betryggende m̊ade.48

Det samme gør sig endvidere gældende for spørgsm̊alet vedrørende formueforvaltningen, hvorefter

bestyrelsen skal tage stilling til, om kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt

i forhold til kapitalselskabets drift.49

Trods pligten til at p̊ase, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres p̊a en tilfredsstil-

lende m̊ade, som følger af forarbejderne til selskabsloven og m̊a anses som en gren af pligten til

at sikre en forsvarlig organisation, indeholder selskabsloven imidlertid ikke en nærmere præcis-

ering af, hvad der direkte følger af pligten til at sikre en forsvarlig organisation. Forarbejderne

indeholder heller ikke en nærmere redegørelse for pligten - andet end det allerede anførte om,

at den forsvarlige organisation indebærer en udformning af virksomhedens tilrettelæggelse p̊a

omr̊ader som f.eks. finansiering og investering m.v.

Videre følger pligten til at p̊ase, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring

og interne kontroller af SL § 115 nr. 2, som ligeledes m̊a betragtes som en afledt gren af

pligten til at sikre den forsvarlige organisation.50 Pligten er i vid udstrækning ogs̊a omtalt i

de danske anbefalinger for god selskabsledelse:

”Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at bestyrelsen og

direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de opgaver, der p̊ahviler dem. Det er der-

for væsentligt, at bestyrelsen p̊aser, at der en effektiv risikostyring og effektive

interne kontroller.”51

Bestyrelsen m̊a s̊aledes fastlægge de særlige risici for selskabet og p̊a den baggrund indrette

procedurer og kontroller i tr̊ad hermed for at undg̊a at blive erstatningsansvarlig for undladelse

heraf.52 Spørgsm̊alet om, hvorvidt bestyrelsen har p̊aset, at der er etableret de fornødne

procedurer for risikostyring og interne kontroller, vil bero p̊a faktorer som selskabets forhold,

størrelse og aktivitet og der vil derfor naturligvis ligge en forskel i, hvor stort omfanget af denne

48Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 895
49Ibid.
50Winther Høy (2020), s. 202
51Anbefalinger for god selskabsledelse (2017), s. 29
52Winther Høy (2020), s. 203
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opgave vil være. Det er i sagens natur logisk, at bestyrelsen i en bank hér vil have en mere

omfattende opgave sammenlignet med en mindre produktionsvirksomhed. Bestyrelsen skal

s̊aledes angribe opgaven ud fra en konkret stilling, som er tilpasset virksomhedens konkrete

forhold, hvorfor der ikke findes en replikérbar løsning, som kan overføres fra virksomhed til

virksomhed.53

Til illustration af bestyrelsens pligt til at sikre en forsvarlig organisation kan der tages

udgangspunkt i Brd. Erleben-dommen, hvor Højesteret fandt, at sagsøgte havde drevet

uforsvarlig virksomhed:

”Højesteret finder, at de har handlet ansvarsp̊adragende ved at drive virksomheden

som sket i selskabets regi uden forsvarlig tilrettelæggelse af selskabets virksomhed,

økonomi, bogføring og budgetopfølgning [...]”54

Højesteret er her præcis i sin formulering og henviser s̊aledes direkte til, at der ikke havde været

sikret en forsvarlig tilrettelæggelse af bogføring og budgetopfølgning m.v. Den uforsvarlige

organisation har s̊aledes medvirket til, at bestyrelsen ikke har opfyldt sin tilsynspligt med

selskabets økonomi. Det kan af Højesterets præmis udledes, at bestyrelsens manglende iagt-

tagelse af den forsvarlige organisation er at anse som ansvarsp̊adragende adfærd, der kan

medføre erstatningsansvar.

2.2.3 Bestyrelsens tilsynspligt med selskabets økonomi

Det er fundamentalt for bestyrelsen at sikre selskabets fortsatte eksistens gennem etablering

af tilstrækkeligt kapitalberedskab, s̊aledes at driften ikke bliver insolvent og selskabet m̊a g̊a

konkurs. Bestyrelsen har alts̊a en forpligtelse til løbende at føre tilsyn med selskabets økonomi

og overv̊age de signaler, som markedet og interessenterne omkring dem giver.55 Tilsynspligten

med selskabets økonomi er udvidet i den forstand, at den strækker sig længere end blot at sikre,

at selskabet undg̊ar konkurs. Pligten medfører ogs̊a et ansvar for enkeltst̊aende økonomiske

dispositioner i selskabet, hvor bestyrelsen har en pligt til at sikre, at selskabet og andre ikke

lider tab ved større enkeltst̊aende beslutninger eller dispositioner.56

53Iversen (2007), s. 38
54Jf. U.2011.1290 H
55Winther Høy (2020), s. 96
56Ibid.
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Pligten til at føre tilsyn med selskabets økonomiske forhold kan overordnet inddeles i to

kategorier:57

En kategori, der relaterer sig til de fremadrettede dispositioner, f.eks. pligten til at sikre

det forsvarlige kapitalberedskab i SL § 115, nr. 5,

Og en kategori, der vedrører de allerede foretagne dispositioner, f.eks. reglen om kapi-

taltab i SL § 119

Forsvarligt kapitalberedskab (SL § 115, nr. 5)

SL § 115, nr. 5 fastlægger bestyrelsens pligt til at p̊ase, at selskabets kapitalberedskab til

enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselsk-

abets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterh̊anden som de forfalder.58

Bestemmelsen blev indført med det form̊al at sikre, at selskabets kapitalgrundlag ikke under-

mineres, uden at det centrale ledelsesorgan har været opmærksom p̊a eller vidende om den

svækkede soliditet eller de væsentlige risici forbundet hermed, som enten direktionen eller

andre ledende personer i selskabet er bekendt med.59 Bestyrelsen bør i medfør heraf s̊aledes,

løbende, vurdere selskabets finansielle stilling, og der kan endvidere indfortolkes, at der eksis-

terer en handlenorm knyttet til et likviditetskriterium.60 Bestemmelsen indeholder ikke noget

objektivt krav til at foretage yderligere kapitalindskud i tilfælde af likviditetsproblemer, men

form̊alet med bestemmelsen er dog, at der skabes og opretholdes en rimelig balance mellem

selskabets kapital og aktivitet.61 Der ligger s̊aledes et implicit ansvar hos bestyrelsen for, at

selskabet ikke p̊atager sig flere forpligtelser end det m̊atte være i stand til, realistisk, at kunne

dække.62 Der tales s̊aledes om, at bestyrelsen ikke m̊a drive virksomheden videre ud over

”h̊abløshedstidspunktet”.63

Vurderingen af selskabets forsvarlige kapitalberedskab vil, i vid udstrækning, bero p̊a de fre-

madrettede dispositioner, som selskabet driver virksomhed efter, dvs. blandt andet p̊a grund-

lag af selskabets budgetter m.v.64

57Ibid.
58Ibid.
59Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 830
60Ibid., s. 896
61Ibid.
62Winther Høy (2020), s. 97
63Ibid., s. 106
64Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 897
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Kapitaltabsreglen (SL § 119)

Med afsæt i det ovenfor anførte, bør betydningen af SL § 119 om kapitaltab ogs̊a nævnes, da

denne bestemmelse ligeledes relaterer sig til bestyrelsens tilsynspligt med selskabets økonomiske

forhold.

SL § 119 foreskriver, at:

”Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6

m̊aneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvde-

len af den tegnede kapital. P̊a generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan

redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om

foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning”

Bestyrelsens handlepligt best̊ar s̊aledes i at sikre afholdelse af generalforsamling, jf. SL §
93. Herefter har bestyrelsen til opgave at redegøre for selskabets økonomiske stilling og stille

forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om selskabets opløsning.65

Overholdelse af SL § 119 er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at bestyrelsen har over-

holdt tilsynspligten om det forsvarlige kapitalberedskab i SL § 115, nr. 5.66 Til illustration

kan nævnes tilfælde, hvor egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital,

og i s̊a fald kan det diskuteres, hvorvidt bestyrelsen har p̊aset, at selskabets kapitalberedskab

har været forsvarligt. Der kunne i denne sammenhæng argumenteres for, at bestyrelsen ikke

har ført tilstrækkeligt tilsyn med selskabets økonomiske situation, og den burde have indset

den negative udvikling og som følge heraf have iværksat forskellige redningstiltag, som f.eks.

kapitalforhøjelser fra eksisterende investorer eller, i tilfælde af deres betalingsudygtighed, ek-

sterne investorer, forhandlinger med bankforbindelser om restrukturering af finansiering eller

andre tiltag, som vil kunne forbedre selskabets likviditet positivt.67

Sigtet med bestemmelserne vedrørende bestyrelsens tilsynspligt med selskabets økonomi er

s̊aledes at sikre, at bestyrelsen er bekendt med den økonomiske udvikling i selskabet og p̊a

baggrund heraf, er i stand til at træffe de dispositioner, som m̊atte vise sig at være nødvendige

for at undg̊a store tab - eller i værste tilfælde - konkurs.

65Winther Høy (2020), s. 98
66Ibid., s. 99
67Ibid.
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Finansiel rapportering (SL § 115, nr. 3)

I tillæg til det ovenfor anførte, finder man i SL § 115, nr. 3 bestemmelsen om, at bestyrelsen

skal p̊ase, at den løbende tilvejebringer den fornødne rapportering om kapitalselskabets fi-

nansielle forhold. I vid udstrækning vil denne information stamme fra direktionen, hvorfor

det er bestyrelsens opgave dels at sikre sig, at selskabet har et rapporteringssystem p̊a plads,

som kan levere den nødvendige og tilstrækkelige information i rette tid fra direktionen, dels

overveje, i hvilket omfang bestyrelsen bør trække p̊a andre informationskilder.68

Tilsynet med selskabets økonomi kan s̊aledes siges at være tæt tilknyttet til bestyrelsens

tilsynspligt med selskabets direktion s̊avel som sikringen af den forsvarlige organisation. I det

tilfælde hvor bestyrelsen ikke fører fornødent tilsyn med disse omr̊ader, vil det ej heller være

muligt at føre det fornødne tilsyn med selskabets økonomi.69

Ved ordlydsfortolkning af vendingen ”fornødne rapportering” m̊a der henses til, at rapporter-

ingssystemernes omfang, detaljeringsgrad m.v. vil variere efter kompleksiteten af selskabets

økonomi.70 Hertil kan det fastsl̊as, at bestyrelsens pligt p̊a et mere konkret plan best̊ar i at

tilegne sig et indg̊aende kendskab i alle væsentlige økonomiske forhold for selskabet, herun-

der kreditor- og debitorforhold, selskabets forhold til finansieringsinstitutter, kendskab til

væsentlige l̊aneengagementer, likviditetsforhold, oversigt over garantiforhold, kautionsforhold

m.v.71

Erstatningsansvar for bestyrelsens manglende tilsyn med selskabets økonomi kan vedrøre

enkelte økonomiske dispositioner i selskabet, hvor bestyrelsen ikke har opfyldt sin tilsyn-

spligt i relation til denne, og selskabet derved lider et tab. P̊a den anden side ligger erstat-

ningsansvaret hos bestyrelsen i det tilfælde, hvor selskabets generelle økonomi er d̊arlig og fort-

sætter driften ud over h̊abløshedstidspunktet. Her vil argumentet for at p̊alægge bestyrelsen

erstatningsansvar være, at bestyrelsen, forinden selskabets konkurs, burde have indset, at sel-

skabet ikke var i stand til at opretholde det nuværende driftsniveau og at konkursen dermed

var uundg̊aelig.72 Forskellen p̊a ansvaret i de to ovennævnte scenarier best̊ar i, at bestyrelsen

ved ansvaret for den enkelte økonomiske disposition har truffet en uhensigtsmæssig beslutning

p̊a et ufuldstændigt grundlag, der herved p̊afører selskabet et tab.73

68Ibid., s. 101
69Ibid.
70Schaumburg-Müller & Werlauff (2010), s. 335
71Bergenser (2012), s. 156
72Winther Høy (2020), s. 106
73Ibid.
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Et eksempel p̊a et erstatningsansvar for manglende tilsyn i forhold til enkelte økonomiske dis-

positioner i selskabet kan findes i dommen i U.1979.777 V, hvor et familieaktieselskab var g̊aet i

likvidation som insolvent, og boet havde et tilgodehavende hos selskabets bestyrelsesformand,

idet han havde ydet sig selv et ulovligt aktionærl̊an.74 L̊anet var imidlertid blevet ydet inden

bestyrelsens indtræden s̊avel som efter. P̊a trods heraf blev bestyrelsen erstatningsansvarlig,

da de, s̊afremt de havde udøvet fornødent tilsyn med selskabets økonomi, burde have kon-

stateret, at der var ydet ulovlige l̊an og herved havde haft mulighed for at afvikle dette.

Heroverfor st̊ar den situation, hvor bestyrelsen ved manglende tilsyn med selskabets økonomi

ikke f̊ar stoppet selskabets drift tids nok, og fortsætter s̊aledes ud over h̊abløshedstidspunktet.

At bestyrelsen kan ifalde ansvar herfor, er der mange eksempler p̊a i retspraksis, men det er

imidlertid vigtigt at fastlægge en grænse for, hvorn̊ar h̊abløshedstidspunktet er n̊aet og hvorn̊ar

pligten til at indstille driften indtræder. Disse spørgsm̊al er besvaret i Havemann-dommen

fra 1977.75 Dommen handlede om et selskab, der drev stormagasin. P̊a samme dag som

selskabet blev insolvent havde en leverandør leveret varer p̊a kredit. Bestyrelsen havde haft

reelle forhandlinger om rekonstruktion af virksomheden samme dag som likvidationen, og blev

frifundet i b̊ade Sø- og Handelsretten og Højesteret. Dommen illustrerer s̊aledes, at n̊ar blot

ledelsen gør ihærdige og reelle forsøg p̊a at rekonstruere virksomheden til fortsat at kunne

opretholde driften, tildeles ledelsen en vid margin for skøn.

2.2.4 Bestyrelsens tilsynspligt med selskabets direktion

SL § 115, nr. 4 indebærer for bestyrelsen en pligt til at føre tilsyn med, at direktionen udøver

sit hverv p̊a en behørig m̊ade, og at direktionen leder selskabet ud fra de af bestyrelsen udstedte

retningslinjer. Tilsynspligten med direktion kan anses som et klassisk over-/underordnelses-

forhold, hvilket ogs̊a implicit følger af, at det er bestyrelsens opgave og ansvar at ansætte og

afskedige direktionen. Heraf følger ligeledes i det overordnede ansvar, at det er bestyrelsens

pligt at føre tilsyn med selskabets direktion, samt sikre, at direktionen ikke handler uhen-

sigtsmæssigt.76

I det daglige bestyrelsesarbejde vil tilsynet med direktionen ske løbende via bl.a. bestyrelses-

møderne, og via bestyrelsesformanden og dennes dialog med direktionen mellem bestyrelses-

74Ibid.
75U.1977.274 H
76Winther Høy (2020), s. 160
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møderne, samt via de rapporteringssystemer, som bestyrelsen har opsat.77

I den optimale relation mellem bestyrelsen og direktionen flyder informationerne frit til

bestyrelsen.78 Direktionen gør herunder sit bedste for at sikre, at disse informationer overgives

i rette tid samt at de er korrekte, s̊aledes bestyrelsen kan disponere p̊a et oplyst grundlag.79 I

s̊adanne tilfælde vil behovet for at føre tilsyn med direktionen vel sagtens være begrænset, men

i de omvendte tilfælde, hvor direktionen tilbageholder eller filtrerer information til bestyrelsen,

vil det være i bestyrelsens interesse, at den er i tæt kontakt med direktionen og sikrer, at denne

udøver sit hverv p̊a behørig m̊ade og efter bestyrelsens retningslinjer.80

Et af de problemer, som bestyrelsen kan møde ved udøvelsen af tilsynet med direktionen, kan

være kvaliteten og mængden af den information, bestyrelsen f̊ar i hænde. Der er s̊aledes tale

om tilfælde, hvor direktionen ikke oplyser bestyrelsen tilstrækkeligt, eller korrekt.81 Det er

s̊aledes en fundamental opgave for bestyrelsen at sikre sig et tilstrækkeligt rapporteringsap-

parat, førend den kan efterleve sin tilsynspligt med selskabets direktion.82

2.2.5 Særlige krav til bestyrelsen i banker

De selskabsretlige regler omtalt ovenfor omhandler de regler, der stilles til r̊adighed for er-

hvervslivet med henblik p̊a at organisere deres virksomhed mest hensigtsmæssigt. Beskyt-

telseshensynet med reglerne relaterer sig hovedsageligt til interessenterne, der er tæt knyttet

til selskabet, og ikke investorerne i bredere forstand og markedet generelt.83

Banker kan siges at varetage væsentlige samfundsmæssige opgaver, og er en integreret del af

samfundets infrastruktur ved deres aktivitet inden for betalings- og kreditformidling, alloker-

ing af risici m.v.84 Det m̊a forekomme passende, at der gælder andre beskyttelseshensyn for

bankerne, ligesom det er berettiget, at der stilles større krav til disse virksomheder omkring

kapital, ledelse, risikostyring m.v.85 Som følge af de finansielle virksomheders samfundsmæs-

sige betydning er det nødvendigt, at foretage yderligere regulering af disse selskaber i forhold

til almindelige kapitalselskaber, samt herved sikre, at reguleringen underkastes et offentligt

77Ibid., s. 164
78Ibid.
79Ballegaard (2014), s. 205
80Winther Høy (2020), s. 165
81Ibid.
82Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 897
83Winther Høy (2020), s. 359
84Ibid.
85Ibid.
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tilsyn.86

Reguleringen i lov om finansiel virksomhed (”FIL”) indeholder derfor særlige regler for finan-

sielle virksomheders etablering, virksomhed, ledelse m.v., og kan karakteriseres som værende

offentligretlig regulering.87

For s̊a vidt ang̊ar bankvirksomhed kan det siges, at selskabslovens regler fungerer som de

grundlæggende og overordnede regler, mens reglerne i FIL yder supplering til disse regler.88

Ved gennemgang af FIL kan det hurtigt udledes, at bestyrelsens pligter, som navnlig følger af

FIL §§ 70 og 71, er væsentligt mere detaljerede end de overordnede pligter, der følger af SL §
115.

FIL § 70 indeholder de overordnede krav til bestyrelsens strategiske funktion, herunder forret-

ningsmæssige aktiviteter, risikoprofil og politikker, og kan s̊aledes siges at være en udbygning

af de bestemmelser, der fremg̊ar af SL §§ 115, stk. 1 og 115, stk. 1, nr. 2.

De konkrete bestyrelsesopgaver i banker vil primært være udarbejdelse af forretningsplaner in-

deholdende beskrivelse af de hovedaktiviteter, som banken vil beskæftige sig med, jf. FIL § 70,

stk. 1, nr. 1, hvilket hovedsagligt vil være indl̊an, udl̊an og værdipapirhandel m.v.89 Det for-

est̊ar herefter bestyrelsen i medfør af FIL § 70, stk. 1, nr. 2 at fastsætte bankens overordnede

risikoprofil (kreditrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operationel risiko m.v.) p̊a de

enkelte aktivitetsomr̊ader. Risikoprofilen sætter de overordnede rammer for, hvilke og hvor

store risici banken vil p̊atage sig.90

Bestyrelsen skal endvidere fastsætte bankens overordnede politikker, jf. FIL § 70, stk. 1,

nr. 3. Dette vil især gøre sig gældende p̊a kreditomr̊adet, markedsrisikoomr̊adet, likviditet,

forsikringsforhold, omr̊adet for operationelle risici og p̊a it-omr̊adet.91

I politikkerne skal bestyrelsen fastlægge bankens risikovillighed og det ønskede risikoniveau p̊a

de enkelte forretningsomr̊ader, hvorp̊a de agerer. Dette kan eksempelvis være øvre grænser

for bankens udl̊anseksponeringer over for bestemte brancher eller geografiske omr̊ader.92 Den

86Ibid., s. 360
87Ibid.
88Ibid., s. 360 f.
89Barner et al. (2017), s. 165
90Ibid.
91Ibid.
92Ibid.
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videre kommunikation af disse politikker eller aktiviteter sker via de retningslinjer, som

bestyrelsen foreligger for direktionen og resten af organisationen, jf. FIL § 70, stk. 2.

Bestyrelsen skal samtidig sikre sig løbende rapporteringer, s̊aledes at bestyrelsen hele tiden er

bekendt med bankens aktuelle risici og kan ajourføre politikkerne herefter, s̊aledes at banken

fortsat drives p̊a en forsvarlig m̊ade.93

FIL § 71 fastlægger, at bestyrelsen skal sikre effektive former for virksomhedsstyring, hvilket

navnlig omfatter bankens organisatoriske struktur, forretningsgange og interne procedurer.

Kravet om effektive former for virksomhedsstyring er s̊aledes hovedkravet i bestemmelsen,

mens kravene i nr. 1-9 opstiller enkelte krav om, hvad der skal til for at opfylde det overordnede

krav.94 P̊a trods af de mere detaljerede krav som FIL § 71 p̊alægger bestyrelsen vedrørende

den konkrete indretning af banken, er der ikke tale om nye pligter for bestyrelsen, men bestem-

melsen detailregulerer s̊aledes den i forvejen gældende pligt om sikring af en forsvarlig organ-

isation, der følger af SL § 115.95

I det følgende undersøges de yderligere specificerede og detaljerede regler, der gælder for

bestyrelsen i banker, som følger af Ledelsesbekendtgørelsen. Dette bidrager s̊aledes yderligere

til vurderingen af, hvorvidt detailreguleringen for bestyrelsen i banker medfører et skærpet

ansvar sammenlignet med bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber.

2.2.5.1 Ledelsesbekendtgørelsen

Med hjemmel i detailreguleringen i FIL §§ 70 og 71 har Finanstilsynet udstedt Bekendtgørelse

nr. 1026 af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (Ledelsesbek-

endtgørelsen). Bekendtgørelsen indeholder detaljerede regler om ledelsens pligter og ansvar

samt den nærmere styring af banker, herunder særligt forholdet om risikostyring. Det er i

den forbindelse dog vigtigt at fastsl̊a, at bekendtgørelsen ikke fastlægger yderligere regler for

bestyrelsen end de i selskabsloven og i lov om finansiel virksomhed nævnte regler, men tjener

blot det form̊al at præcisere de i forvejen gældende regler.

I bekendtgørelsens § 3 uddybes de nærmere foranstaltninger, bestyrelsen, som led i deres

varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse med virksomheden, skal træffe. Bestem-

melsen kan siges at præcisere og videreføre bestemmelserne i SL § 115, stk. 1 omkring den

overordnede og strategiske ledelse, samt SL § 115, nr. 2, 3, 4, og 5 om hhv. risikostyring,

93Ibid., s. 165 f.
94Brenøe (2019), s. 401
95Winther Høy (2020), s. 391

26



rapportering og tilsyn med direktionen og selskabets økonomi.96

§ 4 indeholder yderligere detailregulering af risikostyringen med selskabet og definerer s̊aledes,

hvad der menes med etablering af de fornødne procedurer for risikostyring, som nævnt i SL §
115, nr. 2. Heri oplister § 4, stk. 2 s̊aledes, hvad de relevante politikker skal omfatte.

De ovenfor nævnte politikker samt retningslinjerne udstukket til direktionen, skal bestyrelsen

løbende forholde sig til og vurdere, jf. bekendtgørelsen § 5. Dette som led i at sikre, at der er en

rød tr̊ad i de udarbejdede politikker samt retningslinjer og virksomhedens forretningsmæssige

aktiviteter, organisation samt de markedsforhold, som selskabets aktiviteter drives under.97

§ 6 indeholder en bestemmelse til, at bestyrelsen, p̊a baggrund af risikovurderingen og de

fastlagte politikker, skal udstede retningslinjer til direktionen. Retningslinjerne vil navnlig

indeholde, hvilke dispositioner direktionen kan foretage som led i deres stilling, samt hvilke

dispositioner de evt. kan træffe selv med efterfølgende orientering af bestyrelsen, jf. § 6, stk.

1. Stk. 3 indeholder endvidere en oplistning af, hvilke beføjelser bestyrelsen ikke kan hen-

lægge til direktionen, eftersom disse hører til bestyrelsens overordnede ledelsesopgaver eller i

øvrigt er af usædvanlig art eller stor betydning for virksomheden. Bestemmelsen cementerer

s̊aledes, at bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelsesorgan.

§ 7 hænger sammen med § 6 og præciserer, at retningslinjerne i medfør af § 6 skal indeholde en

række nærmere definerede grænser, navnlig inden for størrelsen af de risici, som direktionen

er bemyndiget til at tage p̊a virksomhedens vegne, jf. nr. 1. §§ 6 og 7 kan ikke siges at ændre

ved de grundlæggende pligter, der i forvejen tilregnes bestyrelsen i henhold til SL § 115, nr. 3

og 4 om bestyrelsens pligt til at modtage den fornødne rapportering af selskabets finansielle

forhold og bestyrelsens tilsynspligt med direktionen.

Til videre analyse af, hvilke forhold der har betydning i ansvarsvurderingen af bestyrelsen i

banker og dermed fastlæggelse af ansvarsnormen, vil der i det følgende blive gennemg̊aet de

særlige kompetencekrav, der stilles til bestyrelsen i danske banker.

96Ibid., s. 393 f.
97Ibid., s. 397
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2.3 Fit & Proper-kravene

I tillæg til detailreguleringen for s̊a vidt ang̊ar bestyrelsens pligter, som redegjort for ovenfor,

gælder der ogs̊a en række særlige krav til bestyrelsens faglighed og kompetence i forbindelse

med drift af bankvirksomhed.

Selskabsloven indeholder ikke nærmere krav om faglig kompetence hos de personer, der

skal varetage ledelsen i et almindeligt kapitalselskab. Heroverfor gælder, at ledelsen i fi-

nansielle virksomheder er underlagt en egnethedsvurdering i form af den s̊akaldte Fit &

Proper-vurdering, jf. FIL § 64. Fit & Proper-kravene er gældende b̊ade for det individu-

elle ledelsesmedlem, men ogs̊a for ledelsen som kollektiv.98 Førend et bestyrelsesmedlem kan

indtage en bestyrelsespost i en bank, skal personen s̊aledes opfylde Fit & Proper-kravene.99

Kravene behandles i nærværende sammenhæng, da de m̊a formodes at have indflydelse p̊a

ansvarsvurderingen og dermed fastlæggelsen af ansvarsnormen for bestyrelsen i banker. Dette

synes endvidere at være tilfældet i EIK Bank-dommen, hvor Landsretten i dens præmisser

udtalte, at ”[...] Det er ubestridt, at medlemmerne af bankens bestyrelse og direktion levede

op til kravet om ”fit and proper””.100

Form̊alet med Fit & Proper-kravene er at sikre, at de finansielle virksomheder ledes af egnede

og kompetente personer, og reglerne skal ses i sammenhæng med reglerne om kapitalgrundlag

og risikostyring, der samlet skal bidrage til ansvarlig og effektiv drift af virksomhederne for

herved at mindske risikoen for økonomisk ustabilitet.101

Ved gennemlæsning af FIL § 64 kan det udledes, at bestemmelsen p̊a den ene side regulerer

ledelsesmedlemmernes faglige kompetence, jf. § 64, stk. 1, nr. 1, og p̊a den anden side

regulerer den ogs̊a ledelsesmedlemmernes hæderlighed, jf. § 64, stk. 1, nr. 2-6. Med dette

in mente, m̊a det dog vurderes, at kravene til ”hæderlighed” ikke vil have nogen betydning

for ansvarsvurderingen, hvorfor det, i udgangspunktet, udelukkende vil være reguleringen

ang̊aende ledelsesmedlemmernes faglige kompetence, der vil have indflydelse.102

98I afsnit 3.2 findes det, at bestyrelsesansvaret er individuelt, og fokus i det følgende vil derfor blive anlagt
p̊a kompetencekravene til det individuelle bestyrelsesmedlem. Kravene til ledelsen som kollektiv vil s̊aledes
ikke blive gennemg̊aet i nærværende sammenhæng.

99Kravene er beskrevet mere detaljeret i Fit & Proper-vejledningen (2014)
100EIK Bank-dommen (L), s. 392
101Finanstilsynet (2017). Fit & Proper-reglerne i gode tider, s. 3
102Winther Høy (2020), s. 373 f.
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Det fremg̊ar af Finanstilsynets Fit & Proper-vejledning103, at vurderingen af ledelsesmedlem-

mernes tilstrækkelige faglige kompetencer sker p̊a grundlag af relevant uddannelse, tidligere

ansættelsesforhold og ledelseserfaring inden for den finansielle sektor.104 Endvidere anføres

det, at ”[...] Kravene til det enkelte direktions- eller bestyrelsesmedlem er proportionelle

med størrelsen og kompleksiteten af virksomheden”.105 Formuleret p̊a en anden m̊ade m̊a

dette betyde, at der stilles strengere krav til ledelsesmedlemmer, som skal besidde et ledelse-

shverv i større banker, mens der ikke stilles lige s̊a strenge krav til ledelsen i en mindre bank.

Videre følger det af Fit & Proper-vejledningen, at der ikke nødvendigvis stilles krav om, at

et bestyrelsesmedlem skal have erfaring med fra tidligere bestyrelseshverv i finansielle virk-

somheder eller særlig indsigt heri. Dertil kommer det, at de øvrige bestyrelsesmedlemmers

kompetencer ikke indg̊ar i vurdering af et bestyrelsesmedlems egnethed og hæderlighed, efter-

som det vil være en individuel vurdering, hvorvidt personen lever op til disse krav.106

P̊a baggrund af ovenst̊aende antages det, at Fit & Proper-kravene er en videreudvikling af

minimumskravet for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og m̊a s̊aledes p̊alægge

bestyrelsen et ansvar, der bevæger sig i retning et professionsansvar.107 Dette skal forst̊as

s̊aledes, at Fit & Proper-kravene medfører en strengere bedømmelse af bestyrelsen, der hæver

”minimumskravet” for ledelsen af en finansiel virksomhed. Den strengere bedømmelse af

bestyrelsen i navnlig banker contra almindelige kapitalselskaber skal ses i sammenhæng med

bankernes samfundsmæssige betydning set i forhold til de almindelige kapitalselskaber.108

2.4 Sammenfatning

Det m̊a overordnet sammenfattes, at der for almindelige kapitalselskaber best̊ar en valgfrihed

ved valget af ledelsesstruktur, jf. SL § 111, mens ledelsesstrukturen i banker skal organiseres

med en bestyrelse og direktion efter den to-strengede eller halvanden-strengede model. Som

følge af bankens aktivitet og rolle som et aktieselskab, er banker omfattet reglerne i b̊ade SL

og FIL.

Bestyrelsens grundlæggende pligter i almindelige kapitalselskaber s̊avel som banker er reg-

uleret i SL § 115, mens der i tillæg hertil ogs̊a findes detailregulerede pligter i FIL §§ 70 og

103Fit & Proper-vejledningen (2014)
104Fit & Proper-vejledningen (2014), pkt. 5.1
105Ibid.
106Ibid.
107Winther Høy (2020), s. 379
108Jf. afsnit 2.2.5
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71, samt Ledelsesbekendtgørelsen, der i nærværende sammenhæng blot gør sig gældende for

bestyrelsen i banker. Det vurderes, at denne detailregulering fungerer som en præcisering af

de pligter, der i forvejen følger af SL § 115.

Derudover stilles der yderligere krav til bestyrelsens faglighed og kompetencer i banker, jf. Fit

& Proper-kravene i FIL § 64. Disse krav hæver ”minimumskravet” til bestyrelsen i banker,

s̊aledes der stilles højere krav til dem sammenlignet med bestyrelsen i almindelige kapitalsel-

skaber. De strengere krav til bestyrelsen i navnlig banker contra almindelige kapitalselskaber

skal ses i sammenhæng med de finansielle institutioners samfundsmæssige betydning set i

forhold til de almindelige kapitalselskaber.109

P̊a trods af at pligterne i FIL, samt Ledelsesbekendtgørelsen antages at præcisere de overordnede

pligter i SL § 115, m̊a det vurderes, at pligterne i væsentligt omfang er s̊a detailregulerede,

og sammenholdt med de udvidede kompetencekrav i form af Fit & Proper, at der kan findes

holdepunkter for at anlægge en anden culpabedømmelse for bestyrelsesmedlemmer i banker.

Hvorvidt det i praksis er tilfældet, at bestyrelsesmedlemmerne i banker underlægges en an-

derledes culpabedømmelse, analyseres nærmere i kapitel 3.

109Jf. afsnit 2.3
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3 Bestyrelsesansvaret i danske banker

Form̊alet med nærværende kapitel er at finde frem til, hvilke juridiske forhold der indg̊ar i

fastlæggelsen af ansvarsnormen for bestyrelsesmedlemmer i banker, samt besvare spørgsm̊alet

om, hvorvidt disse bestyrelsesmedlemmer er underlagt en skærpet ansvarsnorm sammenlignet

med bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber.

Kapitlet indledes med en introduktion til banksagerne (afsnit 3.1), som vil være omdrejn-

ingspunktet i fastlæggelsen af, hvilke juridiske forhold der indg̊ar i fastlæggelsen af ansvarsnor-

men (afsnit 3.2.1 og 3.2.2), samt besvarelse af spørgsmålet om, hvorvidt bankbestyrelsen er

underlagt en skærpet ansvarsnorm (afsnit 3.2.3)

Endeligt afsluttes kapitlet med en delkonklusion, som sammenfatter kapitlets konklusioner,

samt besvarer den juridiske problemformulering (afsnit 3.3).

3.1 Introduktion til banksagerne

Dette afsnit skal bidrage til en nærmere forst̊aelse af årsagerne til, at der har været/er anlagt

sag mod en række danske banker.

Afsnittet indledes med en kort opridsning af Finanskrisen 2008 - dens årsager s̊avel som kon-

sekvenser for danske banker, som baggrund for at forst̊a, hvorfor der anlægges erstatningssager

mod bankledelserne (afsnit 3.1.1).

Herefter følger en nærmere redegørelse for Finansiel Stabilitets rolle og interesse i banksagerne,

som skal bidrage til en forst̊aelse af, hvorfor sagerne anlægges af et statsligt organ (afsnit 3.1.2).

Endeligt afsluttes afsnittet med et overblik over de foreliggende banksager med en identifika-

tion af status p̊a de enkelte sager (afsnit 3.1.3).

3.1.1 Finanskrisen 2008 - årsager og konsekvenser for danske banker

I Danmark startede finanskrisen for alvor i sommeren 2008 med sammenbruddet i Roskilde

Bank. Forinden havde det internationale finansielle system allerede set tegn p̊a udfordringer

siden midten af 2007.110

110Rangvid-rapporten (2013), s. 13
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Perioden op til finanskrisen havde budt p̊a høj økonomisk vækst samt stigende værdier p̊a fast

ejendom, som medførte penge- og kreditinstitutters villighed til at finansiere ejendomsprojek-

ter. Mange banker havde problemer med at skaffe likviditet som følge af, at en væsentlig del af

stigningen i bankernes udl̊ansvækst var baseret p̊a udenlandsk markedsfinansiering fra interna-

tionale kredit- og pengemarkeder, som de danske banker havde f̊aet adgang til.111 Traditionelt

havde bankerne finansieret deres udl̊an gennem indl̊ansfinansierede udl̊an, og denne ændring

af forretningsmodellen udmøntede i en oparbejdelse af betydelige indl̊ansunderskud.112

Den øgede afhængighed efter udenlandsk markedsfinansiering blev i efter̊aret 2008 udfordret,

da udenlandske kreditinstitutter og pengemarkedsfonde blev usikre p̊a sundhedstilstanden og

kreditværdigheden hos de danske banker, hvilket medførte, at en del af de danske bankers

forpligtelser, der forfaldt i efter̊aret 2008, ikke kunne blive refinansieret.113 Da Lehmann

Brothers krakkede i efter̊aret 2008 blev de danske banker for alvor afsk̊aret adgang til likviditet

som følge af den internationale tillidskrise, der nu herskede mellem finansielle institutioner

verden over.114

I alt er 62 pengeinstitutter i Danmark ophørt i perioden mellem 2008 og 2013. Størstedelen

af disse institutter var sm̊a og visse institutter er ikke ophørt som en direkte følge af fi-

nanskrisen.115 Kendetegnende for de nødlidende institutter var bl.a. høj udl̊ansvækst og

høj koncentration af store engagementer inden for erhvervsejendomme med boligudlejning til

form̊al.116

I Rangvid-rapporten (2013) er der blevet peget p̊a nogle af de væsentligste årsager til finan-

skrisen i Danmark. Heriblandt stod den ledelsesmæssige styring af en række pengeinstitutter

som værende utilstrækkelig. Bestyrelsens konstellation, viden og kompetencer er af betydning

for dens mulighed for at give direktionen modspil, samt forholde sig kritisk til instituttets for-

retningsmodel og aktiviteter.117 I takt med den stigende vækst og geografiske udvidelse af

bankernes forretningsmodel, blev det nødvendigt, at bestyrelsen havde den fornødne viden

og kompetence til at indtage rollen som kontrolinstans og herved give direktionen modspil.

Hos en række pengeinstitutter fik bestyrelsen dog ikke varetaget denne rolle, og havde s̊aledes

111Ibid., s. 13 f.
112Ibid., s. 16 f
113Ibid., s. 14
114Ibid.
115Ibid, s. 20
116Ibid.
117Barner et al. (2017), s. 27

32



forsømt den overordnede styring i institutterne, hvilket i sidste ende bl.a. medførte likviditets-

og solvensproblemer hos en række banker.118

3.1.2 Finansiel Stabilitets form̊al og interesse

Som konsekvens af de store likviditetsmæssige udfordringer i de danske pengeinstitutter i

perioden fra sommeren 2008 til efter̊aret 2010, blev der af hensyn til den finansielle sta-

bilitet i Danmark behov for statslig involvering i sektoren gennem overtagelse og afvikling af

nødlidende pengeinstitutter.119

I oktober 2008 blev der med lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 indført en garantiordning,

hvor staten indgik aftale med pengeinstitutsektoren, navnlig Det Private Beredskab, om at

sikre finansiel stabilitet, hvor garanterede indskydere og andre simple kreditorer fik garan-

teret deres krav mod de pengeinstitutter, der var med i ordningen.120 Aftalen var s̊aledes

første bankpakke (Bankpakke I) af i alt seks bankpakker121, som folketinget vedtog i perio-

den 2008-2013 for at holde h̊anden under pengeinstitutsektoren, samt herved sikre afvikling

af nødlidende pengeinstitutter. Herved blev det statslige selskab, Finansiel Stabilitet A/S,

etableret, som skulle tjene som ”oprydningsselskab” med form̊alet om at afvikle de nødlidende

pengeinstitutter, s̊a indskyderne og de øvrige kreditorer ikke led tab.122

Henset til banksagerne, som er hovedfokus i nærværende fremstilling, er Finansiel Stabilitets

interesse som sagsøger, der rejser erstatningssagerne mod bankledelserne, s̊aledes at varetage

indskydernes og kreditorernes interesser, men ogs̊a tjene offentlighedens og samfundets inter-

esser.123

Advokatundersøgelser

Ved overtagelse af en nødlidende bank foretager Finansiel Stabilitet altid en ekstern ad-

vokatundersøgelse af forholdene i banken.124 De væsentligste opgaver i arbejdet med un-

dersøgelsen var at identificere årsagerne til sammenbruddet i banken, samt vurdere om der

var begrundet mistanke om, at pengeinstituttets tidligere ledelse, revision eller nærtst̊aende

118Ibid.
119Rangvid-rapporten (2013), s. 13
120Barner et al. (2017), s. 28
121En kort opridsning af de seks bankpakker kan forefindes p̊a følgende link: FinansDanmark: Bankpakkerne

Se endvidere Finansiel Stabilitets hjemmeside, som yderligere indeholder detaljeret info: FS: Hjemmeside
122Barner et al. (2017), s. 28
123FS: Koncernstrategi
124FS: Advokatundersøgelser
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havde beg̊aet ansvarsp̊adragende og/eller strafbare handlinger og undladelser.125

Genstand for vurdering i advokatundersøgelserne er bl.a. en undersøgelse af, hvorvidt ret-

ningslinjerne i FIL, §§ 70 og 71, har været p̊aset, samt været iagttaget ved bevilling af større

udl̊an og engagementer omfattet af FIL § 78.

S̊afremt der er begrundet mistanke om, at der har været udvist ansvarsp̊adragende adfærd,

vurderes det s̊aledes, om disse handlinger har medvirket til pengeinstituttets sammenbrud,

hvorefter der kan rejses en erstatningssag.126

Efter finanskrisen er der blevet gennemført advokatundersøgelser i tolv pengeinstitutter, hvo-

raf der er anlagt erstatningssag i syv af tilfældene, og heraf er der blot afsagt endelig dom i

to sager: Capinordic Bank og Amagerbanken.127

3.1.3 Overblik over banksagerne

Egen tilvirkning.

Som nævnt i forrige afsnit, vælger Finansiel Stabilitet at anlægge erstatningssag mod ledelsen

i en nødlidende bank p̊a grundlag af advokatundersøgelsen, som er udarbejdet af eksterne

125Ibid.
126Ibid.
127Ibid.
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advokater. Af ovenst̊aende tabel kan det udledes, at Finansiel Stabilitet har anlagt erstat-

ningssag mod ledelsen i syv ud af tolv nødlidende banker, og der er p̊a nuværende tidspunkt

faldet dom i alle syv sager.

I skrivende stund er det blot Capinordic Bank-dommen (H)128, hvor Højesteret har haft mu-

lighed for at træffe afgørelse omkring ledelsesansvaret i pengeinstitutter. Som følge af et

domstolshierarki, som gælder i Danmark129, vægter denne afgørelse tungest i vurderingen af

ansvarsnormen i danske pengeinstitutter, hvilket ogs̊a kommer til udtryk i analysen herunder

i afsnit 3.2.

Herunder er der fundet afgørelse vedrørende den tidligere ledelse i fem sager i Landsretten:

Roskilde Bank (L)130, Amagerbank-dommen (L)131, EIK Bank-dommen (L)132, EBH Bank-

dommen (L)133 og senest Løkken Sparekasse-dommen (L)134. I skrivende stund er dommene

vedrørende Roskilde Bank, EIK Bank Danmark, EBH Bank og Løkken Sparekasse alle blevet

anket, og skal for Højesteretten inden for de næste par år.

Det er s̊aledes med afsæt i ovennævnte retspraksis, at der i det efterfølgende analyseafsnit vil

blive foretaget en analyse af, hvilke juridiske forhold der indg̊ar i fastlæggelsen af ansvarsnor-

men for bestyrelsen i danske banker, samt hvorvidt bankbestyrelsen er underlagt en skærpet

ansvarsnorm. Som følge af, at dommen i Eik Bank Føroya (B) er afsagt af Retten p̊a Færøerne,

der kan sidestilles med Byretsniveau, vil denne sag ikke blive inddraget nærmere i analysen,

da dens retskildemæssige præjudikatsværdi vurderes at være lavere end de øvrige afgørelser

p̊a Landsretsniveau.135

3.2 Ansvarsgrundlaget for bestyrelsen i danske banker

Til trods for den omfattende detailregulering i lov om finansiel virksomhed samt hertil hørende

bekendtgørelser, som gennemg̊aet ovenfor, foreskriver loven ikke et særligt ansvarsgrundlag

for bestyrelsen i finansielle virksomheder, herunder banker. Eftersom banker opføres i form af

et aktieselskab, finder reglerne i SL anvendelse. SL foreskriver, at et eventuelt ansvarsgrund-

128Capinordic Bank-dommen (H)
129Tvarnø & Nielsen (2017), s. 147
130Roskilde Bank (L)
131Amagerbank-dommen (L)
132EIK Bank-dommen (L)
133EBH Bank-dommen (L)
134Løkken Sparekasse-dommen (L)
135Tvarnø & Nielsen (2017), s. 147
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lag skal anlægges efter SL § 361, stk. 1, hvilket er udtryk for, at det almindelige culpaansvar

er gældende.136

SL § 361, stk. 1 har følgende ordlyd:

”Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt

eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne.

Det samme gælder, n̊ar skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.”

En række betingelser skal være opfyldt, før domstolene kan p̊alægge bestyrelsen et erstat-

ningsansvar. (1) Den udviste adfærd af det p̊agældende ledelsesmedlem skal kunne anses som

forsætlig eller uagtsom. (2) Adfærden skal have for̊arsaget et for skadevolder p̊aregneligt tab

hos skadelidte. (3) Skadelidte skal selv have iagttaget sin tabsbegrænsningspligt og m̊a ikke

have udvist egen skyld.137

Af ovenst̊aende afsnit kan det udledes, at et bestyrelsesmedlem først kan idømmes et erstat-

ningsansvar, n̊ar de almindelige erstatningsbetingelser i dansk ret er opfyldt:

Ansvarsgrundlag

Kausalitet

Adækvans

Dokumenteret tab

I nærværende sammenhæng vil fokus dog blot være p̊a ansvarsgrundlaget, eftersom form̊alet

med analysen er at finde frem til, hvilke juridiske forhold der indg̊ar i fastlæggelsen af

ansvarsnormen, samt hvorvidt bestyrelsen i banker er underlagt en skærpet ansvarsnorm. De

øvrige erstatningsbetingelser falder derfor uden for fremstillingen og uddybes ikke nærmere.

3.2.1 Fastlæggelse af ansvarsnormen

Som anført i forrige afsnit, skal bedømmelsen af erstatningsansvaret hos bestyrelsen i banker

ske med udgangspunkt i SL § 361, stk. 1. Det fremg̊ar af lovbemærkningerne til SL § 361,

stk. 1, at bestemmelsen ikke sigter til at etablere en særlig ansvarsregel p̊a det selskabsretlige

136Baldvinsson (2011), s. 222
137Fode (2020), s. 84
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omr̊ade, men snarere drager parallel til de almindelige erstatningsregler. Bestemmelsen kodifi-

cerer den almindelige culparegel og bidrager som s̊adan ikke til en fastlæggelse af bestyrelsens

pligter og ansvar.138

Den gældende regulering i SL blev vendt og diskuteret af Moderniseringsudvalget i Selskab-

slovsbetænkningen (2008).139 Her blev flere emner drøftet, heriblandt den ansvarsnorm, som

bestyrelsens ansvar vurderes p̊a baggrund af.

Videre blev det overvejet, hvorvidt der for ledelsen i kapitalselskaber i stedet skulle gælde et

objektivt ansvar, dvs. ansvar uden skyld, eller et professionsansvar, hvor normen placeres

efter særlige forudsætninger og kvalifikationer.140

Udvalget afviste dog at ændre den almindelige culparegel, eftersom den hidtidige retspraksis

ikke gav holdepunkter for en ændring af bedømmelsen af ledelsesansvaret. Udvalget kon-

kluderede herefter, at den gældende culpanorm udgør den mest hensigtsmæssige standard for

ansvarsbedømmelsen.141

Det faktum, at bestyrelsen i banker er underlagt det almindelige culpaansvar, blev endegyldigt

fastsl̊aet af Højesteret i Capinordic-dommen (H):

”Bestemmelsen, der med mindre sproglige justeringer er videreført i selskabslovens

§ 361, stk. 1, 1. pkt., fastsætter et almindeligt culpaansvar. Der er ikke i lov-

givningen i øvrigt eller efter retspraksis grundlag for at fastsl̊a, at der gælder en

skærpet ansvarsnorm for ledelsesmedlemmer i en bank.”142

Dette havde tidligere været anført af Landsretten i hhv. Roskilde Bank-dommen og EIK

Bank-dommen, men det blev s̊aledes endeligt afgjort med Højesterets udtrykkelige præmis.

Videre kan det af de efterfølgende afsagte banksager udledes, at domstolene heller ikke her

anlægger en anderledes fortolkning, og tiltræder s̊aledes Højesterets præmis.143

Førend bestyrelsen kan blive p̊alagt et ansvar efter culpanormen, m̊a der foretages en vurder-

ing af forsvarligheden af den konkrete handling eller undladelse. Udfyldningen af vurderingen

138Krüger (2019), s. 498
139Selskabslovsbetænkningen (2008)
140Ibid., s. 40
141Ibid., s. 41
142Capinordic Bank-dommen (H), s. 105
143Se navnlig Amagerbank-dommen (L), s. 276 f.
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skal s̊aledes, helt konkret, ske med afsæt i reglerne i SL, navnlig SL § 115, der fastlæg-

ger bestyrelsens overordnede pligter, samt detailreguleringen i FIL, navnlig §§ 70 og 71 samt

Ledelsesbekendtgørelsen, der præciserer bestyrelsens opgaver i finansielle virksomheder. Dette

skal suppleres med normative opfattelser af, hvad der m̊a anses for et forsvarligt handlemønster

for bestyrelsen i banker.144

Fode (2020) spekulerer s̊aledes i, hvorvidt ansvarsvurderingen i nyere retspraksis vil blive

p̊avirket af Corporate Governance-reglerne145, der som udgangspunkt ellers blot er soft law

og herved ikke-bindende regulering. At dette kan f̊a indflydelse, argumenterer han for med

afsæt i, at indholdet af culpareglen er flydende og skal tilpasse sig tiden - hvad der tidligere

var ansvarsfrit kan i dag være ansvarsp̊adragende og omvendt.146

Krüger (2019) synes at være af samme opfattelse og nævner s̊aledes, at indholdet af nationale

og internationale codes, som de danske Anbefalinger for god selskabsledelse og OECDs Prin-

ciples of Corporate Governance, kan indg̊a i udfyldningen af forsvarlighedsvurderingen.147

Henset til de foreliggende banksager synes corporate governance-reglerne ikke at have vundet

indpas i bedømmelsen af ansvarsgrundlaget for bankbestyrelsen. Det skal nævnes, at der ej

heller er ført procedure herom i nogle af sagerne, og det kan s̊aledes ikke afvises, at corpo-

rate governance-reglerne fremadrettet vil f̊a betydning for ansvarsvurderingen for bestyrelsen

i banker.

Derimod kan det af de nyere banksager udledes, at retspraksis i stedet udgør en væsentlig

faktor i ansvarsvurderingen. I Amagerbank-dommen fremg̊ar følgende vendinger af Landsret-

tens grundlag for ansvarsvurderingen: ”Som fastsl̊aet af Højesteret i dom af 15. januar 2019

sag 226/2015, Capinordic Bank (UfR 2019.1907) [...]148 og ”Af Capinordic Bank-dommen

følger [...].

Et andet tydeligt eksempel p̊a, at retspraksis udgør et væsentligt forhold i ansvarsvurderingen i

nyere banksager kan findes i EBH Bank-dommen (L), hvor Landsretten i dens præmis eksplicit

anfører, at sagen er vurderet og bedømt p̊a baggrund af Højesterets bemærkninger i Capinordic

Bank-dommen:

144Krüger (2019), s. 498 f.
145Hovedsageligt ”Anbefalingerne om god selskabsledelse”
146Fode (2020), s. 83, samt Stubkjær Andersen (2011)
147Krüger (2019), s. 498
148Amagerbank-dommen (L), s. 276f
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”Landsretten har bedømt nærværende sag vedrørende ebh bank p̊a baggrund af

Højesterets bemærkninger om grundlaget for erstatningsansvar i sagen vedrørende

Capinordic Bank, der som nævnt angik tre medlemmer af bankens ledelse.”149

Schans (2017) anfører endvidere, at udgangspunktet ved vurderingen af, hvorvidt der fore-

ligger ansvar er, om den udviste adfærd kan regnes at være uforsvarlig i den givne situa-

tion.150 Der skal s̊aledes anlægges en norm for, hvad der under de givne forudsætninger udgør

uforsvarlig adfærd. Hvor denne vurdering tidligere har taget sit udgangspunkt i en bonus

pater familias standard, er det i dag antaget, at det i stedet er en objektiveret bedømmelse,

der danner grundlag for forsvarlighedsvurderingen.151

Den objektiverede ansvarsbedømmelse kommer til udtryk ved, at der gælder den samme stan-

dard for alle bestyrelsesmedlemmer.152

Schans’ synspunkt eksemplificeres i Amagerbank-dommen (L) ved vurderingen af de medar-

bejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ansvar, hvor Landsretten anførte:

”Om de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, John Kim Skafte og Anne

Toxværd, bemærkes, at det følger af forarbejderne til bestemmelserne i den dagældende

aktieselskabslov og selskabsloven om medarbejderrepræsentation i en bestyrelse,

at bestyrelsesmedlemmer, der vælges af arbejdstagerne, har ”nøjagtig samme ret-

tigheder og pligter som ethvert andet bestyrelsesmedlem”.153

Dette synspunkt gjorde sig ligeledes gældende i Roskilde Bank-dommen (L), hvor Landsretten

udtrykker, at:

”Der sondres ikke mellem bestyrelsesmedlemmer, som er generalforsamlingsvalgte

eller medarbejdervalgte.”154

I tillæg hertil m̊a det fastsl̊as, at erstatningsansvaret p̊ahviler det enkelte bestyrelsesmedlem.

P̊a trods af, at det er ledelsens fælles ansvar at lede selskabet, er erstatningsansvaret indi-

149EBH Bank-dommen (L), s. 6
150Schans (2017), s. 717
151Ibid., s. 718
152Ibid., s. 721
153Amagerbank-dommen (L), s. 306 ff.
154Roskilde Bank-dommen (L), s. 444
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viduelt.155

Ansvarsbedømmelsen af det enkelte bestyrelsesmedlem m̊a endvidere ske p̊a grundlag af den

særlige indsigt, det p̊agældende bestyrelsesmedlem m̊atte have haft adgang til forud for dispo-

sitionen. Dette lagde Højesteret ligeledes vægt p̊a i dens præmis i Capinordic Bank-dommen:

”Vurderingen af, om en l̊anebevilling, som en direktion eller bestyrelse i en bank

har besluttet, har været forsvarlig, m̊a foretages p̊a baggrund af de oplysninger,

som forel̊a p̊a bevillingstidspunktet. Der m̊a lægges vægt p̊a den viden, som

det enkelte ledelsesmedlem p̊a dette tidspunkt havde eller havde adgang til. Det

m̊a endvidere tillægges betydning, om direktionen eller bestyrelsen –

hvis der har været anledning hertil – har sørget for, at nødvendige

yderligere oplysninger blev tilvejebragt, før l̊anet blev bevilget.”156 [egen

fremhævning]

Af ovenst̊aende citat følger det ligeledes, at muligheden for tilvejebringelse af yderligere

oplysninger tillægges betydning i ansvarsvurderingen.

Videre følger det af Landsrettens præmisser i b̊ade Roskilde Bank- og EIK Bank-dommene,

at et bestyrelsesmedlem kan p̊alægges ansvar for beslutninger, hvor konsekvenserne ikke er

forsøgt afværget. Dette fremg̊ar s̊aledes af Landsrettens præmisser i EIK Bank Danmark-

dommen:

”En direktør eller et bestyrelsesmedlem kan ikke ifalde ansvar for beslutninger,

som er truffet før den p̊agældendes tiltræden eller indtræden, eller efter at den

p̊agældendes virke er ophørt. Ansvar kan imidlertid p̊alægges for beslut-

ninger, hvor konsekvenserne indtræder efter den p̊agældendes fratræ-

den, og der kan p̊alægges ansvar for ikke at afværge konsekvenser af

beslutninger truffet af andre.”157 [egen fremhævning]

I ansvarsvurderingen tages der tillige hensyn til eventuelle advarsler m.v. fra Finanstilsynet,

hvilket Højesteret gjorde gældende i Capinordic Bank-dommen:

155Krüger (2019), s. 504
156Capinordic Bank-dommen (H), s. 105
157EIK Bank-dommen (L), s. 378
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”Højesteret finder, at der ved vurderingen af, om der er handlet ansvarsp̊adragende,

tillige m̊a tages hensyn til eventuelle advarsler mv. fra Finanstilsynet.”158

Videre fremgik det af Højesterets præmis, at tidspunktet for finanskrisens indtræden tillige

havde betydning for ledelsens ansvar, eftersom en række l̊anebevillinger blev givet efter krisens

indtræden.159

Endvidere indg̊ar beslutninger, hvor ledelsen skal træffe et forretningsmæssigt skøn ligeledes

i vurderingen af bestyrelsens ansvar.160 Dette forhold behandles særskilt straks herunder.

3.2.2 Det forretningsmæssige skøn - (Business Judgment Rule)

Ledelsen, og dermed bestyrelsen, i banker, samt kapitalselskaber i almindelighed, har til

form̊al at drive selskabet forretningsmæssigt optimalt, herunder tage beslutninger efter bedste

evne/skøn. Bestyrelsen bør s̊aledes udvise den fornødne omhu i deres arbejde med at sætte

sig ind i selskabets forhold og indhente relevante oplysninger, som skal udgøre grundlaget for

de beslutninger, bestyrelsen træffer.161

For beslutninger, der hviler p̊a et forretningsmæssigt skøn, kan Business Judgment-reglen

(”BJR”) bringes i anvendelse. BJR anses som en integreret del af culpanormen og er udtryk

for, at der eksisterer en mild culpanorm for beslutninger, som hviler p̊a et forretningsmæssigt

skøn.162 Reglen stammer, som det kan udledes af navnet, fra USA163 og er ligeledes anerkendt

i Danmark.164

Fejlskøn, hvad enten det er som følge af konjunkturudvikling eller erhvervsmæssige udviklinger,

udløser som udgangspunkt ikke erstatningsansvar.165 Omvendt er det vigtigt at fastsl̊a, at

beslutninger truffet p̊a grundlag af et forretningsmæssigt skøn ikke nødvendigvis udløser

ansvarsfrihed.166 Det centrale er, at domstolene blot udviser forsigtighed med tilsidesæt-

telse af det forretningsmæssige skøn.

158Capinordic Bank-dommen (H), s. 105 f.
159Ibid., s. 105-106
160Ibid., s. 105
161Krüger (2019), s. 515
162Fode (2020), s. 92
163Ibid.
164Krüger (2019), s. 515 f.
165Ibid.
166Fode (2020), s. 93
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Dette udtalte Højesteret i Capinordic Bank-dommen og formulerede s̊aledes en standard for

vurderingen af ledelsens erstatningsansvar i sager, hvor der udøves et forretningsmæssigt skøn:

”Højesteret finder, at der bør udvises forsigtighed med at tilsidesætte det forret-

ningsmæssige skøn, der er udøvet af bankens bestyrelse og direktion ved bevillin-

gen af et l̊an. Samme forsigtighed skal ikke udvises, hvis det m̊a antages, at en

bevilling af et l̊an eller en anden disposition knyttet hertil ikke alene er foretaget

ud fra forretningsmæssige hensyn til banken, men ogs̊a ud fra andre – og banken

uvedkommende – hensyn. Højesteret finder, at der i en s̊adan situation m̊a stilles

skærpede krav til, at det er blevet sikret, at bankens interesser ikke er tilsidesat.”167

Af ovenst̊aende præmis fra Højesteret kan det s̊aledes udledes, at anvendelse af principperne

bag BJR kræver de to følgende betingelser opfyldt:168

skønnet skal være truffet p̊a et forsvarligt grundlag

beslutningen m̊a ikke være truffet ud fra uvedkommende hensyn, fx. illoyal i forhold til

selskabet

3.2.2.1 Det forretningsmæssige skøn

Nærværende afsnit ang̊ar udstrækningen af BJR, navnlig hvilke beslutninger den omfatter.

Udstrækningen kan indledningsvist koges ind til at ang̊a beslutninger, hvori der indg̊ar et

forretningsmæssigt skøn, som nævnt ovenfor. I relation til banksagerne kan det af Højesterets

præmis i Capinordic Bank-dommen, citeret ovenfor i afsnit 3.2.2, udledes, at det forret-

ningsmæssige skøn dækker over beslutningen om at yde et l̊an. Heri bør indg̊a forhold som

form̊alet med l̊anet, l̊antagers økonomiske forhold, den stillede sikkerhed og kundens evne til

at drive sin virksomhed, herunder i lyset af den almindelige økonomiske konjunktur, som m̊a

vurderes i relation til bankens interne kreditpolitik og retningslinjer m.v.169

Kendetegnende for disse forhold, som bør indg̊a i kreditvurderingen, er s̊aledes, at de ikke

er reguleret i lovgivningen og det er s̊aledes op til bestyrelsen at skønne, hvorvidt l̊anet skal

ydes eller ej p̊a baggrund af de foreliggende forhold. Bestyrelsen skal ligeledes foretage skøn

over, hvorvidt den eventuelle kreditgivning vil være i tr̊ad med bankens interne politikker,

167Capinordic Bank-dommen (H), s. 105
168Fode (2020), s. 92 f.
169Capinordic Bank-dommen (H), s. 105

42



retningslinjer m.v.

Ledelsens skøn kan s̊aledes have karakter af at være foretaget p̊a et ulovbestemt grundlag

baseret p̊a kreditvurderingen, s̊avel som et lovbestemt grundlag baseret p̊a bankens interne

politikker og retningslinjer, som er reguleret i FIL. Disse to typer af beslutninger gennemg̊as

hver for sig straks herunder.

3.2.2.1.1 Beslutninger baseret p̊a et forretningsmæssigt skøn

Højesteret definerede ikke nærmere, hvad den mente med en beslutning, der er truffet med

et forretningsmæssigt skøn i Capinordic Bank-dommen. I følge litteraturen antages det at

forudsætte, at en s̊adan beslutning ang̊ar den fremtidige drift af selskabet, og hvor der kan

vælges mellem flere mulige beslutninger.170

Fastlæggelsen af selskabets strategi antages at udgøre et eksempel p̊a en beslutning, der er

dækket under BJR.171 Kendetegnende herfor er s̊aledes, at SL § 115 samt FIL § 70 opstiller

krav om, at bestyrelsen skal varetage den strategiske ledelse med selskabet, men bestem-

melserne indeholder s̊aledes ikke noget nærmere indholdsmæssigt krav til udformningen heraf.

Det st̊ar ledelsen frit for at vælge den strategi, de vurderer mest hensigtsmæssig, hvorfor

beslutningen herom m̊a siges at basere sig p̊a et forretningsmæssigt skøn.172

3.2.2.1.2 Beslutninger baseret p̊a lovbestemte regler

Omvendt kan beslutningerne i relation til det forretningsmæssige skøn være begrænset i til-

fælde, hvor lovgivningen opstiller krav og rammer til, hvordan ledelsen, og herunder bestyrelsen,

skal agere. Der synes ikke at fremg̊a en entydig tilgang i retspraksis om, hvordan domstolene

vil anvende principperne BJR p̊a omr̊ader, der er reguleret, men det kan umiddelbart ikke

udelukkes, at domstolene fortsat vælger at anvende principperne bag BJR s̊aledes, at der

udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens residualskøn, dvs. det skøn ledelsen har

tilbage at træffe, n̊ar lovens krav er opfyldt.173

Dette f̊ar s̊aledes den betydning, at eksempelvis bestyrelsens beslutning om, hvordan selska-

bet skal organiseres og tilsynet med selskabets økonomi eller direktion, delvist vil falde uden

for anvendelsen af principperne bag BJR, da disse beslutninger, ud over at bero p̊a et forret-

ningsmæssigt skøn, ogs̊a er omfattet af lovbestemte krav i SL § 115 og de herunder specifikke

170Engsig Sørensen (2019), s. 3
171Ibid.
172Ibid.
173Ibid.
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regler gældende for banker reguleret i FIL, samt Ledelsesbekendtgørelsen, som nævnt i kapitel

2.

Dette synspunkt finder endvidere støtte i Roskilde Bank-sagen, hvor Landsretten fandt, at

bankens vækststrategi ikke var ansvarsp̊adragende, men anførte endvidere, at vækststrate-

gien kan være ansvarsp̊adragende, s̊afremt ledelsen ikke har indrettet driften af banken til at

stemme overens med de øgede risici ved en s̊adan strategi.174

Landsretten accepterede ligeledes i EIK Bank-dommen, at banken havde anlagt en strategi,

hvor risikoen for tab var højere end normalt, omend up-siden herved ogs̊a var betragtelig.

Landsretten undersøgte i sagen, hvorvidt erhvervs- og kreditorganisationen var blevet tilført

de fornødne ressourcer og kompetencer til at h̊andtere en s̊adan strategi, og Landsretten fandt

herefter, at ledelsen ikke havde handlet i uoverensstemmelse med SL § 115, samt FIL § 71,

stk. 1.175

Med afsæt i de to domme synes det at være bekræftet, at principperne bag BJR ikke finder

anvendelse p̊a bankens interne organisation, eftersom dette snarere skal vurderes ud fra en

bedømmelse af, hvorvidt lovens krav herom er opfyldt.176 P̊a trods af, at det udtrykkeligt

fremg̊ar af dommene, at principperne bag BJR anvendes, indeholder præmisserne i de to

domme s̊aledes intet omkring vurderingen af bankens interne organisation.

Overordnet m̊a det konstateres, at principperne bag BJR ikke finder fuld anvendelse p̊a

omr̊ader, hvor der er fastlagt interne normer eller regler for, hvordan bestyrelsen skal agere,

jf. Roskilde Bank- og EIK Bank-dommene. Der udvises s̊aledes ikke tilbageholdenhed ved

ansvarsvurderingen, men dette er endvidere ikke ensbetydende med, at en overtrædelse af

lovebestemte- eller interne regler fører til et ansvar. I Capinordic Bank-dommen tydeliggjorde

Højesteret, at en tilsidesættelse af bestemmelse i FIL §§ 70 og 71 ikke i sig selv vil være

tilstrækkeligt til at udløse et erstatningsansvar.177 Højesteret fastslog, at det, for s̊a vidt

ang̊ar andre bestemmelser i den finansielle lovgivning, m̊a bero p̊a de bagvedliggende hensyn

til de enkelte bestemmelser af, hvorvidt en overtrædelse vil kunne udløse et erstatningsansvar

for et ledelsesmedlem i en bank.178

174Roskilde Bank-dommen (L), s. 446
175EIK Bank-dommen (L), s. 389
176Engsig Sørensen (2019), s. 3
177Capinordic Bank-dommen (H), s. 106
178Ibid.
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3.2.3 Skærpelse af ansvarsnormen?

Omend det af Højesterets præmis i Capinordic Bank-dommen (H) udtrykkeligt følger, at

bankledelsens ansvar er underlagt en almindelig culpanorm i henhold til SL § 361, stk. 1,

samt at der ikke er holdepunkter i lovgivningen eller retspraksis for, at der gælder en skærpet

ansvarsnorm,179 vil der i det følgende blive analyseret, om der i retspraksis kan spores en skær-

pelse af bankbestyrelsens ansvar, som kan f̊a betydning for den fremtidige praksis p̊a omr̊adet.

Indledningsvis vurderes det, hvorvidt der p̊a grundlag af den foreliggende retspraksis i bank-

sagerne vil være støtte for at kunne underlægge bestyrelsen i banker en professionsansvarsnorm

(afsnit 3.2.3.1), som navnlig findes inden for advokat- s̊avel som revisionsbranchen, hvorefter

den kyndige advokat/revisor bedømmes ud fra en p̊a forh̊and opstillet ansvarsnorm, der dan-

ner den overordnede ramme for, hvad man med rette kan forvente at f̊a ydet fra en almindelig,

god og dygtig ”fagmand” p̊a omr̊adet.180 Der er s̊aledes stadig tale om at vurdere ansvaret

ud fra et culpaansvar, men i tilfældet hvor der er et professionsansvar gældende, vil indholdet

af ansvaret s̊aledes allerede være udfyldt, og domstolene vil i deres ansvarsvurdering s̊aledes

have en nærmere defineret handlenorm at vurdere ansvaret p̊a baggrund af.

Baggrunden for at analysere ovenst̊aende er, at bestyrelsen i banker løbende reguleres af stren-

gere krav til deres kompetence s̊avel som faglighed, navnlig Fit & Proper-reglerne. Der ønskes

s̊aledes at skabe klarhed over, hvorvidt den løbende stramning i detailreguleringen i FIL for

bestyrelsen i banker kan f̊a indflydelse p̊a ansvarsvurderingen af selvsamme.

Herefter analyseres det, hvorvidt der kan argumenteres for, at Landsrettens tilsidesættelse

af det forretningsmæssige skøn i Amagerbank-dommen (L), kan regnes for en skærpelse af

ansvarsnormen (afsnit 3.2.3.2).

3.2.3.1 Professionsansvarsnorm

P̊a en række omr̊ader er der med tiden udviklet særlige ansvarsmodeller, hvormed menes en

forenklet beskrivelse af ansvarsbedømmelsen, med det overordnede form̊al at være vejledende

for de konkrete ansvarsbedømmelser, der foretages inden for et givent omr̊ade.181 En s̊adan

afgrænsning forudsætter en vis homogenitet for s̊a vidt ang̊ar ansvarssituationerne og dette

er kendetegnende for professionsansvaret.182

179Ibid., s. 104 f.
180Eyben & Isager, s. 119 f.
181Bergenser (2012), s. 306
182Ibid.
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Professionsansvaret er almindeligt anerkendt som ansvarsmodel, og det anføres undertiden,

at ansvarsgrundlaget for professionsansvaret er et culpaansvar.183 Kendetegnende for profes-

sionsansvaret er, at bedømmelsen sker efter en speciel faglig m̊alestok, en normativ opfattelse

af den omhu og faglige dygtighed, som man med rimelighed kan forvente og dermed forlange

af fagets udøvere.184

I Capinordic-dommen (L) fremførte Finansiel Stabilitet i deres anbringender, at der skulle

gælde en skærpet ansvarsnorm for bestyrelsesmedlemmerne med afsæt i Fit & Proper-kravene i

FIL § 64, samt hensynet til den finansielle stabilitet og samfundet i sin helhed. Omend det ikke

udtrykkes eksplicit i anbringendet, m̊a det p̊a grundlag af ordlyden vurderes, at det har været

hensigten at gøre et professionsansvar gældende for s̊a vidt ang̊ar bestyrelsesmedlemmerne i

Capinordic Bank:

”Det gøres gældende, at de særlige branchespecifikke bestemmelser i FIL, herun-

der ”fit and proper” kravet i FIL § 64, stk. 1, indtager en central rolle ved

fastlæggelsen af den relevante m̊alestok for culpaansvaret i en bank eller anden

finansiel virksomhed. Det afgørende er herefter, om de sagsøgte i deres adfærd

som bestyrelsesmedlemmer har udvist den omhu og den faglige dygtighed,

som man med rimelighed kan forlange af medlemmer af bestyrelsen i

en dansk bank, henset til de særlige krav, der stilles til medlemmernes

egnethed, erfaring og kyndighed.”185 [egen fremhævning]

Finansiel Stabilitet prøver s̊aledes at dreje ansvarsnormen i retningen af et professionsansvar

ved fremførelse af argumentet om, at Fit & Proper-kravene skeler til et professionsansvar som

en skærpet ansvarsnorm.

Værd at tage højde for er endvidere, at de sagsøgende advokater, der fremfører dette an-

bringende, år forinden havde ytret, at domstolene i fremtiden vil bedømme spørgsm̊alet om,

hvorvidt der foreligger et professionsansvar for ledelsen i banksagerne.186 Dette synpunkt har

dog ingen gang p̊a jord ifølge Lynge & Schaumburg-Müller, der mener, at der i s̊a fald vil

være tale om en nyfortolkning af erstatningsretten, og afviser s̊aledes, at bestyrelsesansvaret

skulle være underlagt en professionsansvarsnorm, eftersom lovgivningen i øvrigt ej heller in-

183Ibid., s. 307 f.
184Krüger (2019), s. 489
185Capinordic Bank-dommen (L), s. 1014
186Lynge & Schaumburg-Müller (2014), s. 3
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deholder hjemmel til et s̊adant holdepunkt.187 Om forskellen mellem ledelses- og profes-

sionsansvaret nævner de videre, at forskellen navnlig best̊ar i adgangen til, at individuelle

undskyldningsgrunde kan accepteres som diskulperende188. Derudover m̊a en profession-

sansvarsnorm ligeledes tænkes at medføre en lempelse af byrden for at p̊avise kausalitet.

At der skulle gælde en professionsansvarsnorm for bestyrelsesmedlemmer i banker blev en-

deligt afvist af Højesteret, da der ikke i lovgivningen eller efter retspraksis er grundlag for at

fastsl̊a, at der gælder en skærpet ansvarsnorm for ledelsesmedlemmer i en bank.189

Finansiel Stabilitet fremførte et lignende anbringende i Roskilde Bank-dommen (L): ”Ansvars-

bedømmelsen i forhold til bestyrelsen af et pengeinstitut er streng og skærpet, jf. de profession-

skrav, der gælder for hvervene, og de skærpede krav til drift og indretning af et pengeinstitut

i lov om finansiel virksomhed.”190 hvortil Landsretten var mere eksplicit i dens afvisning af

professionsansvarsnormen som ansvarsgrundlag:

”Der er hverken i bestemmelsens ordlyd, lovgivning i øvrigt, teori eller praksis

grundlag for at fastsl̊a, at der gælder et skærpet ansvar for direktion og bestyrelse

i en bank, herunder i form af et særligt professionsansvar.”191

Der synes s̊aledes at være konsensus omkring det faktum, at professionsansvaret ikke er

gældende for bestyrelsesmedlemmer i banker. Med i diskussion bør det ligeledes nævnes,

at en sammenligning mellem p̊a den ene side de professioner/hverv, hvorunder der gælder

en professionsansvarsnorm, som eksempelvis advokater og revisorer - og p̊a den anden side

bestyrelsesmedlemmer i banker, m̊a siges at være umulig henset til forskelligheden mellem de

to kategorier, hvor bestyrelsens opgave navnlig er at disponere ud fra en risikostrategi, hvilket

ikke er tilfældet for de professionsudøvende.

Det kan s̊aledes endeligt afvises, at der er holdepunkter i retspraksis for, at der gælder et

professionsansvar for bestyrelsen i banker.

187Ibid.
188Ibid., note 11
189Capinordic-dommen (H), s. 105
190Roskilde Bank-dommen (L), s. 307
191Ibid., s. 443
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3.2.3.2 Skærpelse af det forretningsmæssige skøn

Som nævnt ovenfor, udtalte Højesteret sig klart om ansvarsnormen for ledelsen i banker i

Capinordic Bank-dommen (H), at der ikke i lovgivningen i øvrigt eller efter foreliggende

retspraksis er holdepunkter for at fastsl̊a, at der m̊atte gælde en skærpet ansvarsnorm for

ledelsesmedlemmer i en bank.192

Trods denne klare og kategoriske udtalelse fra øverste retsinstans om, at der ikke gælder en

skærpet ansvarsnorm for ledelsen i en bank, er der i Amagerbank-dommen (L), som blev

afsagt efter Capinordic Bank, støttepunkter for, at retten skærper ansvaret i relation til det

forretningsmæssige skøn, sammenholdt med ansvaret for ledelsen i almindelige kapitalselsk-

aber.193

I Amagerbank-dommen (L) valgte bestyrelsen at genbevilge en valutaramme, som skete efter

r̊adførelse med bankens egen valuta- og investeringsafdeling samt eksterne valutaeksperter,

og bestyrelsen fulgte engagementet tæt og nøje og det kan s̊aledes siges, at fortsættelsen af

engagementet umiddelbart hvilede p̊a et forretningsmæssigt skøn, hvorfor Landsretten umid-

delbart burde have vist forsigtighed med at tilsidesætte det forretningsmæssige skøn udøvet

af bankens bestyrelse og direktion og som ville have været i tr̊ad med Højesterets præmis i

Capinordic Bank-dommen.194

Jf. afsnit 3.2.2, kan det af Højesterets præmis i Capinordic Bank-dommen udledes, at prin-

cipperne bag BJR kan bringes i anvendelse, n̊ar følgende betingelser er opfyldt:195

skønnet skal være truffet p̊a et forsvarligt grundlag

beslutningen m̊a ikke være truffet ud fra uvedkommende hensyn

I Amagerbank-dommen (L) følger det s̊aledes af Niels Erik Nielsens (tidligere bestyrelsesfor-

mand for Amagerbanken) forklaring omkring genbevilling af valutarammen, at:

”Bestyrelsen traf beslutning p̊a grundlag af de r̊ad og beslutninger, den løbende

modtog, og man kunne n̊ar som helst have sagt ”stop”. Men da bestyrelsen fra va-

lutaeksperterne fik at vide, at det var fornuftigt at fastholde den plan, man havde

lagt om at beholde valutapositionerne, var der ikke anledning til at ændre kurs.196

192Capinordic Bank-dommen (H), s. 104 ff.
193Winther Høy (2020), s. 555
194Capinordic Bank-dommen (H), s. 105
195Fode (2020), s. 92 f.
196Amagerbank-dommen (L), s. 130
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Af ovennævnte kan det udledes, at bestyrelsen har truffet beslutningen p̊a et oplyst og

forsvarligt grundlag henset til, at bestyrelsen har indhentet eksterne ekspertvurderinger.

Videre forklarer N.E. Nielsen:

”Bankens bestyrelse bestod af professionelle forretningsfolk og havde generelt et

højt vidensniveau, men der var ikke nogen, som havde en ekspertise, der medførte,

at de mente, at bestyrelsen skulle sætte sig ud over de r̊ad, man fik fra bankens

valuta- og investeringsafdeling og fra eksterne valutaeksperter.”197

Det andet led i adgangen til at anvende principperne bag BJR, og dermed udvise forsigtighed

med at tilsidesætte ledelsens forretningsmæssige skøn, er, at beslutningen ikke m̊a være truffet

ud fra uvedkommende hensyn.198 Af Landsrettens præmisser fremg̊ar følgende:

”I denne sag er det ikke gjort gældende, og der er heller intet, som understøtter,

at de indstævnte har foretaget de dispositioner, som FS Finans har gjort gældende

er ansvarsp̊adragende, ud fra andre – og banken uvedkommende – hensyn. Der

er derfor ikke grundlag for at fravige det nævnte udgangspunkt om at udvise for-

sigtighed med at tilsidesætte bankledelsens forretningsmæssige skøn ved bevillingen

af et l̊an.”199

Det kan herved fastsl̊as, at beslutningen ej heller beror p̊a uvedkommende eller illoyale hensyn.

Adgangen til at anvende principperne bag BJR synes derfor at være til stede, men desuagtet

disse forhold blev ledelsens skøn alligevel tilsidesat.

Omkring vurderingen af forsvarligheden af det forretningsmæssige skøn blev det i Capinordic-

dommen (H), som i øvrigt gengives af Amagerbank-dommen (L), nævnt:

”Hvilke krav, der skal stilles, for at en bevilling kan anses for at være forsvarlig,

vil bero p̊a en samlet vurdering i det enkelte tilfælde”200

197Ibid.
198Fode (2020), s. 92
199Amagerbank-dommen (L), s. 277
200Capinordic Bank-dommen (H), s. 105, samt Amagerbank-dommen (L), s. 277
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Domstolene sikrer sig dermed retten til i sidste ende at ”trække i h̊andbremsen” og afgøre hvor

langt den vil g̊a i prøvelsen af det forretningsmæssige skøn. Det er s̊aledes ikke p̊a forh̊and

givet, hvorn̊ar en bevilling kan anses som forsvarlig, hvilket naturligvis skaber usikkerhed i

bestyrelseslokalerne.

Winther Høy (2020) anfører, at der ved at drage paralleller til AOF-dommen201, hvor ledelsen

ogs̊a skønner væsentligt forkert (over en lang periode), kan argumenteres for, at marginen for

fejlskøn for ledelsesmedlemmer i finansielle institutioner med afsæt i Landsrettens præmis i

Amagerbank-dommen202 er mindre end i almindelige kapitalselskaber.203

Det skal dog haves for øje, at argumentet baseres p̊a en sammenligning mellem praksis for

et almindeligt kapitalselskab og en bank, hvilket kun vanskeligt er overførbart henset til de

forskellige forudsætninger, der gør sig gældende p̊a de to virksomhedsomr̊ader.

Det fremsatte argument ovenfor kan dog gendrives i det omfang, Landsretten har vurderet,

at der ved genbevillingen af valutarammen ikke var tale om en forretningsmæssig beslutning.

Alternativt kan retten have vurderet, at genbevillingen i lyset af tidspunktet under krisen var

udtryk for en groft uforsvarlig disposition, og dermed legitimerer en tilsidesættelse af ledelsens

skøn. Det fremg̊ar dog ikke af Landsrettens præmisser, hvilket tankegods der har præget dens

afgørelse p̊a dette punkt. Alt andet lige ville det have været hensigtsmæssigt at f̊a afklaret

udstrækningen af det forretningsmæssige skøn ved prøvelse i Højesteret, men dette sker som

bekendt ikke, eftersom der i sagen blev indg̊aet forlig.

Overordnet set m̊a det dog konkluderes, at der ikke gælder et skærpet ansvar for bestyrelses-

medlemmer i banker, jf. Højesterets afgørelse i Capinordic Bank-dommen.

3.3 Delkonklusion

Bestyrelsen udgør bankens øverste ledelsesorgan og fungerer som tilsynsorgan. Bankbestyrelsen

er, p̊a linje med bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber, underlagt de overordnede opgaver

og pligter, som følger af SL § 115.

Derudover indeholder FIL detailregulering for bestyrelsen i finansielle virksomheder, herun-

201U.2006.2637 H
202Amagerbank-dommen (L), s. 305-306
203Winther Høy (2020), s. 555
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der banker, som ligeledes skal overholdes. FIL §§ 70 og 71, samt Ledelsesbekendtgørelsen

indeholder mere detaljerede beskrivelser af de opgaver og pligter, som bankbestyrelsen skal

opfylde, men vurderes ikke at medføre nye pligter, der g̊ar ud over de overordnede, der følger

af SL § 115.

Førend en person kan udføre et bestyrelseshverv i en bank, skal denne opfylde kravene i FIL

§ 64 om at være Fit & Proper.

Med afsæt i den foreliggende retspraksis inden for banksektoren kan det konkluderes, at

juridiske forhold som bestyrelsens pligter, retspraksis, bestyrelsesmedlemmers særlige ind-

sigt, tilvejebringelse af yderligere information, Finanstilsynets eventuelle advarsler og tid-

spunktet for l̊anebevillinger, samt ledelsens forretningsmæssige skøn indg̊ar i fastlæggelsen af

ansvarsnormen for bestyrelsen i banker.

P̊a trods af den stigende mængde regulering og kompleksiteten heraf p̊a omr̊adet for finansielle

virksomheder kan det med baggrund i retspraksis, navnlig Capinordic-dommen, konkluderes,

at bestyrelsen i banker er underlagt det almindelige culpaansvar efter SL § 361 p̊a linje med

bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber.

Der kan dog findes holdepunkter for at antage, at ansvaret er skærpet i relation til det forret-

ningsmæssige skøn, eftersom der i Amagerbank-dommen kan argumenteres for, at Landsretten

tilsidesætter ledelsens forretningsmæssige skøn. Dette argument er dog baseret p̊a en formod-

ning om, at tilsidesættelse af skønnet ikke ville have fundet sted, havde der i stedet været

tale om et almindeligt kapitalselskab. Derudover er Landsretten ogs̊a uklar i dens præmis,

hvorfor den kan have vurderet, at der i tilfældet ikke var tale om et forretningsmæssigt skøn,

eller vurderede dispositionen som groft uforsvarlig, hvilket ville legitimere en tilsidesættelse

af ledelsens skøn.

Overordnet m̊a det p̊a baggrund af det ovenst̊aende analysearbejde konkluderes, at bestyrelses-

medlemmer i danske banker ikke er underlagt en skærpet ansvarsnorm.
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4 Samspillet mellem erstatningsretten og den offentligretlige

regulering

Den retsøkonomiske analyse har til form̊al at foretage en vurdering af de to reguleringsinstru-

menter: erstatningsretten og den offentligretlige regulering, herunder besvare hvorledes den

optimale regulering for bestyrelsen i banker vil være udformet.

Kapitlet indledes med en beskrivelse af de to reguleringsinstrumenter til fastlæggelse af de

nærmere karakteristika (afsnit 4.1). Herefter opstilles en abstrakt model, som bidrager til

besvarelsen af, hvordan den optimale regulering udformes (afsnit 4.2). Endeligt vil der blive

elaboreret p̊a modellens indhold, navnlig hvor instrumenterne fungerer som substitutter (afs-

nit 4.3), samt et afsnit hvor instrumenterne komplementerer hinanden (afsnit 4.4). Kapitlet

afsluttes med en delkonklusion (afsnit 4.5).

4.1 Beskrivelse af de to reguleringsinstrumenter

Erstatningsretten og den offentligretlige regulering repræsenterer to vidt forskellige reguler-

ingsinstrumenter til kontrol af ”accident law”.204

Erstatningsretten regulerer Ex post og den offentligretlige regulering, der regulerer ex ante, be-

tragtes generelt som substitutter til at korrigere eksternaliteter, og den almindelige anbefaling

vil være at anvende det instrument, der medfører de laveste administrative omkostninger.205

Omend brugen af de to instrumenter som komplementer til hinanden i praksis er ganske

udbredt.206

4.1.1 Erstatningsretten

Erstatningsretten er en samlebetegnelse for de retsregler, der fastlægger betingelserne for, at

nogen kan drages til ansvar for en indtr̊adt skade p̊a en s̊adan m̊ade, at vedkommende bliver

forpligtet til at betale erstatning til den, som skaden har ramt, samt hvordan erstatningen for

den p̊agældende skade i s̊a fald skal udm̊ales.207

For bestyrelsesmedlemmer i danske banker er ansvarsgrundlaget culpa, som er karakteriseret

som den almindelige erstatningsregel i dansk ret. Dette grundlag er kodificeret i SL § 361,

204Shavell (1984a), s. 357
205Schmitz (2000), s. 371
206Ibid.
207Eyben & Isager (2015), s. 23
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stk. 1.208 Efter culpareglen vil et bestyrelsesmedlem ifalde erstatningsansvar for p̊aregnelige

skader, som forvoldes ved dennes retsstridige handlinger eller undladelser, og som denne har

beg̊aet forsætligt eller uagtsomt.209

Udgangspunktet for denne vurdering er s̊aledes, om der foreligger en adfærd, der kan rubriceres

som værende retsstridig.210 Det er s̊aledes nødvendigt at fastlægge en norm for, hvad der kan

kategoriseres som retsstridig adfærd. Dette sker, navnlig, med udfyldning i de retsregler, der

er relevante for bestyrelsen i banker, navnlig SL § 115, som fastlægger de overordnede opgaver

og pligter for bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber, samt den offentligretlige regulering,

der gør sig gældende i finansielle virksomheder og følger af FIL, navnlig §§ 70 og 71.211

4.1.2 Offentligretlig regulering

Finansielle virksomheder, herunder banker, indtager en central placering i samfundet, og som

følge af deres samfundsmæssige betydning er det nødvendigt at foretage ydere regulering af

disse selskaber i forhold til almindelige kapitalselskaber, samt herved sikre, at reguleringen

underkastes et offentligt tilsyn.212

Den offentligretlige regulering, der følger af FIL, fungerer som detailregulering for finansielle

virksomheder. De, i nærværende sammenhæng, relevante regler følger af FIL §§ 64, 70 og 71,

samt reglerne i Ledelsesbekendgørelsen.

4.2 Opstilling af model for det optimale samspil mellem erstatningsretten

og den offentligretlige regulering

I det følgende opstilles en model213 for det optimale samspil mellem erstatningsretten og

den offentligretlige regulering, som bankbestyrelsesmedlemmer i banker er reguleret af. Mod-

ellens sigte er at opstille en abstrakt tankegang for samspillet mellem de to reguleringsin-

strumenter og hvordan de hver især og sammen, kan anvendes til at kontrollere risikoen for

ansvarsp̊adragende adfærd hos bestyrelsen. Modellen skal ikke ses som et forsøg p̊a at opstille

et 1:1-forhold til, hvordan en situation ville se ud i den finansielle sektor. Der vil blive ela-

208Jf. afsnit 3.2
209Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 36-37
210Winther Høy (2020), s. 69
211Jf. afsnit 3.2
212Winther Høy (2020), s. 360
213Modellen tager sit udgangspunkt i en note udarbejdet af Henrik Lando, d. 23. november 2010, som

supplerer Steven Shavells artikel ”A Model of the Optimal Use of Liability and Safety Regulation” (1984)
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boreret p̊a modellens resultater i afsnit 4.3 og 4.4.

Modellen tager udgangspunkt i en forretningsmæssig disposition omkring ydelse af udl̊an

besluttet af bestyrelsen i en bank. Der antages i det følgende, at bestyrelsen kan tage forhold-

sregler x for at nedbringe tab p̊a udl̊anet, hvor x kan antage en værdi mellem 0 og 1. I det

tilfælde niveauet er x, vil sandsynligheden for tab p̊a udl̊anet være lig 1-x.

Modellen karakteriseres som unilateral i den forstand, at det blot vil være bestyrelsens han-

dlinger, der vil have indvirkning p̊a et evt. erstatningsansvar.214 Det samfundsmæssigt opti-

male agtp̊agivenhedsniveau er kendetegnet ved at minimere den forventede sum af agtsomhed-

somkostninger og det forventede erstatningsansvar.215

Bestyrelsen i en bank udsættes ofte for at skulle træffe beslutning om ydelse af kredit p̊a et

forretningsmæssigt grundlag. Som følge af, navnlig den offentligretlige regulering i FIL §§
70 og 71, skal bestyrelsen bl.a. fastlægge bankens risikoprofil og herunder fastsætte hvilke

og hvor store risici banken m̊a p̊atage sig. Dertil skal bestyrelsen endvidere fastlægge in-

terne retningslinjer og politikker for hvilke dispositioner, der kræver deres stillingtagen, samt

hvilke dispositioner direktionen p̊a egen h̊and kan foretage som led i deres stilling. Den of-

fentligretlige regulering fungerer som detailregulering til bestyrelsens overordnede pligter, som

fremg̊ar af SL § 115 og som er gældende for kapitalselskaber, herunder pengeinstitutter. Den

offentligretlige regulering kan s̊aledes siges at p̊avirke bankbestyrelsens agtp̊agivenhed i en

opadg̊aende retning, navnlig som følge af vigtigheden og betydningen af bankers drift for

samfundsøkonomien.

Det antages nu, at bestyrelsen foreligges to forskellige udl̊an. Det eventuelle tab p̊a det ene

engagement udløser et væsentligt større tab end det andet. Det første udl̊an (”L̊an 1”) er

karakteriseret ved at have en lav risiko og vil i tilfælde af solvensproblemer p̊aføre et tab p̊a

100, mens det andet udl̊an (”L̊an 2”) er af høj risiko og kan p̊aføre et tab p̊a 200.

Fra retspraksis i banksagerne vides det, at ledelsen hæfter personligt og ubegrænset for de

tab, der er et resultat af deres uforsvarlige disposition. Bestyrelsen vil s̊aledes have interesse

i at tage deres forholdsregler for at undg̊a erstatningsansvar. Omkostningsfunktionen ved at

tage forholdsregler, x, er givet ved 400x2.

214Shavell (2002), kap. 2, s. 2
215Shavell (1984), s. 272
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Den regulerende myndighed besidder ikke perfekt information og er s̊aledes ikke i stand til

at skelne mellem risikoen p̊a L̊an 1 og 2, og ved dermed ikke, hvilket l̊an der kan for̊arsage

det største tab. Det antages, at samfundet og bestyrelsen er risikoneutrale, hvilket betyder

at parterne træffer deres valg p̊a grundlag af sandsynligheder og forventede værdier.216

Forinden modellen opstilles skal det bemærkes, at hvor modellen vil være baseret p̊a et ob-

jektivt ansvar, er ansvarsgrundlaget for bankbestyrelsen, som bekendt, et culpaansvar. Som

nævnt ovenfor i indledningen til modellen, er ønsket hermed ikke at opstille en 1:1 forbindelse

til banksektoren. Modellen skal tjene det form̊al at p̊avise, at den offentligretlige regulering

og erstatningsretten kan fungere som komplementer.

Trods forskellene i ansvarsgrundlagene, vurderes det, at hovedpunkterne og konklusionen, som

findes i modellen, vil være overførbare til ogs̊a at gælde under culpaansvaret, hvilket endvidere

bakkes op af Schmitz i en artikel, hvori samme model konstrueres.217

Problemet for L̊an 1 kan herefter opstilles som følger:

400x2 + (1− x)100 (1)

Som tidligere nævnt, vil bestyrelsen minimere dette og herved f̊as følgende førsteordensbetingelse:

800x− 100 = 0 (2)

Dette giver s̊aledes det optimale valg for bestyrelsen ved L̊an 1:

x∗1 = 1/8 (3)

For bestyrelsens beslutning ved udl̊an 2 er problemet givet som:

400x2 + (1− x)200 (4)

Ved minimering bliver det optimale valg ved L̊an 2 s̊aledes:

x∗2 = 1/4 (5)

Som tidligere nævnt er den regulerende myndighed ikke i stand til at skelne mellem L̊an 1 og

2, navnlig deres risici. S̊afremt den regulerende myndighed var i stand til at skelne mellem

216Shavell (2002), kap. 2, s. 1
217Schmitz (2000), s. 374, fodnote 10
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tabene p̊a de to udl̊an, ville den sætte niveauet af agtp̊agivenhed til det optimale for hvert af

de to typer udl̊an, hhv. 1/8 og 1/4, som fremg̊ar af (3) og (5).

Eftersom den regulerende myndighed ikke kender det optimale agtp̊agivenhedsniveau ved de

to udl̊an, vælger den at sætte et fælles niveau af agtp̊agivenhed for begge typer udl̊an. Dette

niveau kaldes s.

Hvis domstolene sætter niveauet s, vil de samlede omkostninger være lig:

2× 400× s2 + 100(1− s) + 200(1− s)

= 2× 400× s2 − 100s− 200s (6)

Vi leder nu efter det optimale s, herefter kaldet s*, som er det niveau, der minimerer følgende

200× s2 − 150s (7)

Dette harmonerer med Shavells Proposition 2218, som siger, at det optimale fælles niveau af

agtp̊agivenhed er lig det gennemsnitlige tab, hvilket i nærværende fremstilling er 150.

Det optimale niveau af agtp̊agivenhed, s*, er derved:

s∗ = 150/800 = 3/16 (8)

Heraf kan det udledes, at fastsættelsen af et fælles agtp̊agivenhedsniveau betyder, at bestyrelsen

ved L̊an 1 udviser højere agtp̊agivenhed end der er optimalt for denne, da 3/16 er større end

2/16 som fundet i (3). Omvendt udviser bestyrelsen ved L̊an 2 ikke nok agtp̊agivenhed, da

3/16 er mindre end 4/16 som regnet frem til i (5).

Herefter undersøges den situation, hvor bestyrelsens personlige formue ikke er tilstrækkelig

til at betale erstatningen for det tab, som deres disposition m̊atte medføre.

Før denne undersøgelse iværksættes skal det bemærkes, at i det tilfælde, hvor bestyrelsen har

den fornødne formue til at dække tabet, vil der ikke være belæg for at anvende andet end

erstatningsretten, eftersom m̊alet med erstatningsretten om genoprettelse af tab herved kan

opfyldes. I fraværet af faktorer som utilstrækkelig formue eller lav risiko for en retssag, vil

erstatningsretten kunne generere et samfundsmæssigt optimalt niveau af agtp̊agivenhed for

218Shavell (1984), s. 273 f.
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bestyrelsen.

S̊afremt man, n̊ar bestyrelsen har tilstrækkelig formue i begge tilfælde af udl̊an, vælger at

lade offentligretlig regulering supplere erstatningsretten, da bør den lovgivende myndighed

sætte de samlede omkostninger lig bestyrelsens optimale valg ved L̊an 1 (eller lavere, da

reguleringen herved ikke tvinger bestyrelsen i nogle af de to tilfælde til at udvise et højere

agtp̊agivenhedsniveau end hvad der hidtil er konstateret som optimalt).

I den situation hvor bestyrelsens formue er utilstrækkelig til at honorere erstatning, vil den

offentligretlige regulering være det eneste effektive instrument, og der vil s̊aledes ikke være

grund til at anvende en kombination af erstatningsretten og den offentligretlige regulering.

Hvis bestyrelsens formue eksempelvis fastsættes til 75, vil bestyrelsen, n̊ar de ser p̊a erstat-

ningsdelen udvise en agtp̊agivenhed, der baserer sig p̊a, at de blot skal betaling 75 i erstatning,

n̊ar tabet er konstateret. I begge tilfælde vil bestyrelsen s̊aledes minimere følgende:

400x2 + (1− x)75

hvilket giver følgende:

x∗(75) = 3/32 (9)

Det ses herved, at dette niveau ikke ligger langt fra det optimale niveau for bestyrelsen ved

L̊an 1, hvor det optimale valg var 4/32. Det er dog stadig et for lavt agtp̊agivenhedsniveau

selv for bestyrelsen ved dette l̊an og hvor tabet er mindst. Dette betyder s̊aledes ogs̊a, at

agtp̊agivenhedsniveauet ligger langt fra det optimale niveau for bestyrelsen under L̊an 2, som

var 8/32.

Det kan herved udledes, at erstatningsretten alene fører til et for lavt agtp̊agivenhedsniveau

for bestyrelsen, hvorfor det m̊a konstateres, at den offentligretlige regulering fungerer bedre.

Dette fremg̊ar s̊aledes af, at reguleringen vil kræve, at bestyrelsen udviser et agtp̊agivenheds-

niveau p̊a 4/32, som leder til en væsentligt bedre situation, eftersom agtp̊agivenhedsniveauet

ligger tættere p̊a det optimale niveau i begge udl̊anstilfælde, og endda p̊a det optimale

agtp̊agivenhedsniveau for bestyrelsen ved L̊an 1.

Det kan herefter konkluderes, at n̊ar bestyrelsens formue er tilstrækkelig lille, har erstat-

ningsretten ingen virkning forst̊aet p̊a den m̊ade, at den offentligretlige regulering (for sig selv)

er et bedre værktøj til at diktere et højere agtp̊agivenhedsniveau end det niveau, bestyrelsen

ville vælge som følge af erstatningsansvaret. Det optimale niveau som den regulerende myn-
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dighed bør vælge vil s̊aledes være s* = 3/16, som p̊avist i (8).

Endvidere er det relevant at undersøge den situation, hvor bestyrelsens formue hverken er

fuldt tilstrækkelig eller alt for lille til at dække et eventuelt tab. Der arbejdes herefter med

en situation, hvor bestyrelsens formue fastsættes til 175.

S̊afremt den offentligretlige regulering alene anvendes ved vi fra tidligere, at det optimale

agtp̊agivenhedsniveau er s* = 3/16.

Hvis det blot er erstatningsretten, der er gældende, vil bestyrelsen ved L̊an 1 vælge dens

optimale agtp̊agivenhedsniveau p̊a 4/32, eftersom den i dette tilfælde har en tilstrækkelig

formue til, at erstatningsretten virker fuldt afskrækkende. Ved L̊an 2, findes det optimale

agtp̊agivenhedsniveau ved at minimere følgende udtryk:

400x2 + (1− x)175

Dette giver s̊aledes følgende agtp̊agivenhedsniveau:

x∗(175) = 7/32 (10)

B̊ade ved L̊an 1 og 2 vil bestyrelsen være nærmere deres optimale agtp̊agivenhedsniveau

under erstatningsretten sammenlignet med den offentligretlige regulering, hvorfor der under

disse forhold ikke vil være grundlag for at kombinere de to instrumenter.

Det m̊a dog antages, at der eksisterer en risiko for, at bestyrelsen ikke bliver sagsøgt som

følge af tab p̊a deres udl̊an.219 Det undersøges herefter, hvorvidt det under denne antagelse

er optimalt at kombinere erstatningsretten og den offentligretlige regulering.

Modellen udvides s̊aledes med, at der indlægges en sandsynlighed p̊a 50% for, at der vil blive

rejst en erstatningssag mod bestyrelsen. Bestyrelsens formue vil i begge tilfælde være sat til

90. Bestyrelsen vil da vælge det x, der minimerer:

400x2 + (1− x)1/2× 90

Her vil det s̊aledes være hensigtsmæssigt at lægge et højere niveau for regulering og efterfølgende

kun anvende regulering.

219Årsagen hertil kan s̊aledes være, at det kan være svært at p̊avise kausaliteten mellem det af bestyrelsen
besluttede udl̊an og det efterfølgende konstaterede tab

58



I det tilfælde, hvor bestyrelsens formue er 150, vil bestyrelsen ved L̊an 1 vælge det x, der

minimerer:

400x2 + (1− x)1/2× 100

mens bestyrelsen ved L̊an 2 vil minimere:

400x2 + (1− x)1/2× 150

Under L̊an 2 ønsker bestyrelsen her blot at holde et højere niveau end under L̊an 1, s̊aledes

den kan holde det samlede agtp̊agivenhedsniveau højere, hvis man styrer bestyrelsen der yder

L̊an 1 gennem regulering (for at øge det lave niveau der skyldes den lave sandsynlighed for

at blive opdaget), og samtidig sørger for at holde bestyrelsen der yder L̊an 2’s agtp̊agivenhed

højt gennem erstatningsreglen.

Det kan herefter p̊avises, at s̊afremt formuen er forskellig i de to tilfælde, kan erstatningsret-

ten og den offentligretlige regulering komplementere hinanden. Her vil den offentligretlige

regulering bevirke til at kunne regulere den sidstnævntes agtp̊agivenhedsniveau opad, mens

erstatningsretten kan bevirke til at regulere førstnævntes agtp̊agivenhedsniveau opad. Det er

herved p̊avist, i tr̊ad med Shavells artikel220, at de to reguleringsinstrumenter; erstatningsret

og offentligretlig regulering kan komplementere hinanden.

4.3 Erstatningsretten og offentligretlig regulering som substitutter

I det følgende vil der blive elaboreret p̊a samspillet mellem erstatningsretten og den offentli-

gretlige regulering som substitutter. Herunder identificeres og undersøges fire generelle fak-

torer, som er afgørende i vurderingen af, hvorvidt anvendelsen af hhv. erstatningsretten og

den offentligretlige regulering er hensigtsmæssig. Målet for hensigtsmæssigheden vil tage sit

afsæt i at maksimere den sociale velfærd, som kendetegnes ved at minimere de forholdsregler

parterne skal tage, agtp̊agivenhedsniveauet og de administrative omkostninger ved anven-

delsen af reguleringsinstrumenterne til at kontrollere bestyrelsens adfærd.221

220Shavell (1984)
221Shavell (1984a), s. 358 f.
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4.3.1 Divergens i viden omkring risici

Den første faktor der er afgørende for, hvorvidt erstatningsretten eller den offentligretlige reg-

ulering sikrer bestyrelsen de mest hensigtsmæssige incitamenter, ang̊ar den divergens, der er

i informationen til udøvelse af en risikofyldt aktivitet, som der vil være mellem bestyrelsen

og den regulerende myndighed. Forskellen kunne navnligt best̊a i viden om fordelene ved at

deltage i en bestemt aktivitet, omkostningerne til at reducere risikoen for ansvarsp̊adragende

adfærd eller sandsynligheden herfor.222.

S̊afremt bestyrelsen har bedst kendskab til risici forbundet med udøvelse af en bestemt ak-

tivitet, vil erstatningsretten være det bedre reguleringsinstrument til at sikre de mest hen-

sigtsmæssige incitamenter for bestyrelsen, mens offentligretlig regulering vil være det bedre

instrument, n̊ar den regulerende myndighed har den bedste information til r̊adighed.

Bestyrelsen vil i sagens natur generelt besidde bedst information, da de vil indg̊a i en bestemt

aktivitet og udlede fordelene herved. Som konsekvens heraf indtager de en overlegen position

til at estimere disse fordele og risici forbundet med udøvelse af aktiviteten, samt omkost-

ningerne til at reducere det potentielle tab.223 Erstatningsretten vil herefter fungere som det

bedre instrument, da den med afsæt i den i retten fremførte procedure, vil være i stand til

at justere den optimale agtp̊agivenhedsstandard (due care), s̊aledes den er mere eller mindre

tilpasset den enkle skadevolder. Modsat, vil den regulerende myndighed ikke have denne in-

formation til r̊adighed, n̊ar de gennem den offentligretlige regulering skal fastsætte en generel

standard, der skal gælde for generelt for bestyrelsens adfærd. Dette vil alt andet lige medføre

fejl, eftersom standarden for nogle bestyrelsesmedlemmer vil være for streng, mens den for

andre vil være for lempelig.224

Det er herefter klart, at den offentligretlige regulering ikke arter sig til at blive justeret med

udgangspunkt i enkelte bestyrelsesmedlemmers adfærd. Dette instrument sikrer s̊aledes de

bedste incitamenter, hvor der er tale om risici, der p̊avirker et større antal skadevoldere p̊a

samme m̊ade, og omkostningerne forbundet med anskaffelse af informationen er for byrde-

fuld eller umulig for domstolene. Det vil her være hensigtsmæssigt, hvis den regulerende

myndighed, gennem offentligretlig regulering, fastsætter en optimal standard, der regulerer

samtlige bestyrelsesmedlemmer.

222Ibid., s. 359
223Ibid.
224Ibid.
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Endvidere vil forholdet omkring, hvorn̊ar informationen er bedst tilgængelig, navnlig ex ante

eller ex post en evt. retssags indtraf, ligeledes være afgørende for, om det er erstatningsretten

eller den offentligretlige regulering, der vil være hensigtsmæssig. S̊afremt informationen er

bedst tilgængelig forud for en evt. retssags indtraf, vil den regulerende myndighed være i

stand til at forebygge sandsynligheden for, at en retssag m̊atte blive til, gennem offentligretlig

regulering ved at fastsætte en optimal agtp̊agivenhedsstandard. Omvendt vil domstolene være

i stand til at sætte den optimale standard (due care), efter retssagen er anlagt, navnlig med

afsæt i den af parterne fremførte procedure.

4.3.2 ”Judgment proofness”

Den anden faktor der er afgørende for, hvilket instrument der sikrer bestyrelsen de mest

hensigtsmæssige incitamenter, er det forhold, hvor bestyrelsen ikke er i stand til at yde fuld

kompensation for det tab, de m̊atte have p̊aført en anden - ogs̊a kaldet ”Judgment proof-

ness”. S̊afremt et bestyrelsesmedlem er ”judgment proof”, vil erstatningsretten ikke være i

stand til at levere de fornødne incitamenter til at kontrollere adfærden, eftersom bestyrelsen

vil tilpasse dens adfærd, s̊aledes den ikke overstiger deres personlige formue.225 Under offentli-

gretlig regulering vil umuligheden for fuld kompensation være irrelevant under antagelse af, at

de herigennem inciteres til at tage forholdsregler i forbindelse med udøvelse af aktiviteten.226.

Inden for argumentet om, at offentligretlig regulering medfører mere hensigtsmæssige incita-

menter for bestyrelsen til at undg̊a tab, end erstatningsretten, er det endvidere vigtigt at have

deres formues størrelse samt sandsynligheden for, at tabet, som følge af den udviste adfærd,

overstiger formuen, for øje. Det kan heraf udledes, at jo større sandsynligheden for, at et tab

der overstiger bestyrelsens formue indtræffer, des bedre incitamenter er der til at anvende

offentligretlig regulering.227

En anden løsning p̊a ”judgment proofness”-problemet kan være tegning af ansvarsforsikring,

der yder dækning for bestyrelsens erstatningsansvar. Dette vil dog kun være en løsning i

det tilfælde, hvor forsikringsselskabet har mulighed for at p̊avirke bestyrelsens incitamenter

gennem monitorering af deres adfærd. I et s̊adant tilfælde vil forsikringsselskabet fastsætte

forsikringspræmien eller andre betingelser og forudsætninger for forsikringen, som eksem-

pelvis selvrisici for bestemte typer adfærd, p̊a et niveau, hvor bestyrelsens inciteres til en

225Ibid.
226Ibid., s. 361
227Ibid.
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tabsforebyggende adfærd.228

4.3.3 Risiko for ingen retssag

Den tredje generelle faktor der indg̊ar i vurderingen af, hvilket reguleringsinstrument der

sikrer de mest hensigtsmæssige incitamenter for bestyrelsen til at minimere risikoen for tab

og dermed erstatningsansvar, er risikoen for, at der ikke bliver nogen retssag.229 Her vil den

offentligretlige regulering være det bedre instrument, eftersom erstatningsrettens forebyggende

virkning og incitamenter udvandes, hvis der eksisterer en risiko for, at bestyrelsen ikke vil blive

sagsøgt.230

4.3.4 Administrative omkostninger

Den sidste af de fire generelle faktorer er størrelsen af de administrative omkostninger afholdt

af bestyrelsen og samfundet ved anvendelse af de to reguleringsinstrumenter.231 De adminis-

trative omkostninger øver ikke indflydelse p̊a reguleringsinstrumenternes forebyggende virkn-

ing, hvilket st̊ar i modsætning til de tre ovenfor nævnte faktorer. De administrative omkost-

ninger er dog stadig af stor betydning for vurderingen af, hvilket reguleringsinstrument der

er mest attraktivt at anvende.

De administrative omkostninger forbundet med anvendelsen af det erstatningsretlige sys-

tem skal tolkes bredt og dækker bl.a. over tid, indsats og retssagsomkostninger afholdt af

de involverede parter, s̊avel som ansættelse af dommere, juryer og lignende. Endvidere vil

omkostninger til sager, der ikke kommer for en dommer, men er behandlet indledningsvist i

retten, og hvori der efterfølgende indg̊as forlig, være indeholdt i definitionen af administra-

tive omkostninger.232 P̊a lignende vis medfører den offentligretlige regulering administrative

omkostninger til eksempelvis det offentlige tilsyn, samt omkostninger til opdatering af de

offentligretlige regler og udstedelse af bekendtgørelser og vejledninger, der skal afmystificere

reguleringen.233

Der skal s̊aledes først afholdes administrative omkostninger under erstatningssystemet, n̊ar

et tab m̊atte være indtruffet, mens der, desuagtet tilstedeværelsen af et tab, altid afholdes

administrative omkostninger under den offentligretlige regulering. Dette forhold m̊a s̊aledes

228Ibid.
229Ibid., s. 363
230Ibid.
231Ibid.
232Ibid., s. 364
233Ibid.
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tale til erstatningssystemets fordel. Det skal dog haves in mente, at de administrative omkost-

ninger afholdt i forbindelse med en erstatningssag, er i stand til langt at overstige det niveau,

der afholdes under den offentlig retlige regulering. Dette vil, navnlig, gøre sig gældende p̊a

retsomr̊ader, hvor retstilstanden er usikker og relativt uprøvet, hvor det for dommerne og de

involverede parter i øvrigt vil være omkostningstungt at sætte sig ind i alle sagens forhold.

4.4 Bestyrelsesansvaret i banker - erstatningsretten og den offentligretlige

regulering som komplementer

Det kan p̊a baggrund af de ovenst̊aende faktorer konstateres, at erstatningsretten og den of-

fentligretlige regulering har hver deres fordele afhængigt af hvilken faktor, der vurderes, hvilket

ikke giver et entydigt præg om, hvilket instrument der inciterer bestyrelsen til optimal adfærd.

Som udledt af modellen ovenfor i afsnit 4.2, er Shavell (1984) fortaler for en kombineret

anvendelse af de to reguleringsinstrumenter som komplementer, eftersom dette generelt set

er samfundsmæssigt optimalt.234 Af modellen blev det ligeledes fundet, at det vil være sam-

fundsmæssigt optimalt, at den offentligretlige regulering fastsættes under det agtp̊agivenheds-

niveau, der for dette instrument alene ville være optimalt.

For s̊a vidt ang̊ar reguleringen af bestyrelsen i banker anvendes erstatningsretten og den of-

fentligretlige regulering ogs̊a som komplementer. Dette er navnlig tilfældet for vurderingen af

ansvarsp̊adragende adfærd hos bestyrelsen, som bedømmes ud fra den almindelige culparegel,

jf. SL § 361. Udfyldningen af culpareglen sker s̊aledes med udgangspunkt i den offentligretlige

regulering.

I det følgende elaboreres der p̊a, hvorvidt samspillet mellem erstatningsretten og den offentli-

gretlige regulering som komplementer, der gør sig gældende for bestyrelsen i banker, udgør

den optimale form for regulering.

De to reguleringsinstrumenter skal anvendes til at forebygge, at bestyrelsens opportunistiske

adfærd, s̊aledes at risikoen for at træffe beslutninger p̊a et uoplyst grundlag, hvor der eksem-

pelvis m̊atte blive ydet kredit til engagementer af lav bonitet, minimeres. I det tilfælde denne

adfærd ikke minimeres, kan det med afsæt i lærdommen fra finanskrisen ses, at bankerne

kan komme i likviditets- og solvensproblemer, hvilket medfører at de finansielle risici bliver

234Shavell (1984), s. 271
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systemiske235, der vil udfordre den finansielle stabilitet.

4.4.1 Divergens i viden omkring risici

Det m̊a i høj grad vurderes, at bestyrelsens informationsniveau omkring de enkelte dispo-

sitioner, sammenlignet med den regulerende myndighed, er præget af en asymmetri. Dette

gør sig uden tvivl gældende i de enkelte tilfælde, hvor bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt der

skal ydes kredit eller ej til et givent engagement. Her vil bestyrelsen i dens kreditvurdering

f̊a stillet information omkring form̊al, l̊antagers økonomiske forhold, den stillede sikkerhed og

kundens evne til at drive sin virksomhed, til r̊adighed.

Som følge af, at alle dispositioner vil være af forskellig art, vil det være svært, m̊aske endda

umuligt, for den regulerende myndighed at tilegne sig, og dykke ned i denne information for

derefter at skulle regulere forholdet. I lyset af dette vil det endvidere kræve enorme ressourcer

for den regulerende myndighed at forsøge at tilegne sig information, som, alt andet lige, vil

medføre høje administrative omkostninger. Det m̊a s̊aledes vurderes, at det ikke vil være

hensigtsmæssigt for den regulerende myndighed at forsøge at sætte sig ind i hver enkelt dis-

position.

I stedet udfærdiges mere generel regulering, der opstiller overordnede regler, som forsøger at

regulere forholdet p̊a bedst mulig vis. Tilsynet med overholdelse af den offentligretlige reg-

ulering foretages af Finanstilsynet, som ofte kommer p̊a besøg hos bankerne for at sikre, at

disse krav overholdes og udsteder p̊abud, s̊afremt de skal stramme op.

I det tilfælde hvor bestyrelsen retsforfølges ved domstolene, vil erstatningsretten fungere som

reguleringsinstrument, der skal fastsætte ansvarsnormen. Domstolene er s̊aledes med afsæt i

den af de involverede parter førte procedure, bedre rustet til at komprehere information og

fastsætte normen ud fra den enkelte sag. Den offentligretlige regulering bidrager dog til ud-

fyldning af den culpavurdering, som foretages af domstolene. Som det fremg̊ar af banksagerne,

er brud p̊a den offentligretlige regulering ikke i sig selv lig med en ansvarsp̊adragende adfærd,

og derfor fungerer den erstatningsretlige regulering som komplement til den offentligretlige

vurdering.

235De finansielle risici vil blive systemiske som følge af strukturen i pengeinstitutsektoren, der er kendetegnet
ved en intern afhængighed af kapitalstrømme. S̊afremt én bank kommer i solvensproblemer, kan dette s̊aledes,
afhængigt af bankens aktivitet, størrelse m.v., sætte en dominoeffekt i gang
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4.4.2 ”Judgment proofness”

Bestyrelsesmedlemmer i banker vælges til at sidde i bestyrelsen ud fra deres særlige indsigt og

kompetencer, og optager ikke sjældent en række andre bestyrelseshverv, hvorfra de ligeledes

modtager bestyrelseshonorar. Det m̊a herved antages, at bestyrelsesmedlemmerne i banker

p̊a et generelt plan har en ikke uvæsentlig personlig formue - omend der selvfølgelig vil være

tilfælde, der peger i modsatte retning, hvilket eksempelvis kan være tilfældet for de medar-

bejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers formue m̊a dog, i langt størstedelen af tilfældene, komme

til kort i forhold til størrelsen p̊a de millionkrav, som kan blive rejst mod dem som følge

af forsømmelsen af deres bestyrelsesansvar.236 Det er herefter vigtigt, igen, at fastsl̊a, at

bestyrelsen hæfter ubegrænset og personligt i forbindelse med deres dispositioner, hvilket be-

tyder, at s̊afremt bestyrelsesmedlemmerne dømmes erstatningsansvarlige, vil de skulle betale

af egen lomme.

Man kunne herefter henledes til at tro, at bestyrelsen s̊aledes er ”judgment proof”, som følge

af at de potentielle erstatningskrav langt overstiger bestyrelsesmedlemmernes personlige for-

mue. Foruden det enkelte bestyrelsesmedlems risiko for personlig konkurs m̊a risikoen for

et ødelagt omdømme, som følge af en lang retssag ikke undervurderes, hvorfor det ligeledes

vurderes at nyde vægt i incitamentet til at forebygge risikoen for ansvarsp̊adragende adfærd.

S̊afremt et bestyrelsesmedlem retsforfølges og senere findes erstatningsansvarlig, m̊a det an-

tages at have store personlige konsekvenser og omkostninger for den enkelte. Mediernes fokus

p̊a enkeltpersoner kan f̊a negative konsekvenser for personen s̊avel som familien.237 Derudover

m̊a sandsynligheden for at opn̊a en ny stilling inden for den finansielle sektor ogs̊a antages at

være beskeden.

Henset til risikoen for personlig konkurs og ødelagt renommé, vil bestyrelsesmedlemmer i

banker, især de der hentes udefra, typisk betinge deres tiltrædelse af hvervet til, at banken

har tegnet en ledelsesansvarsforsikring.238 En ledelsesansvarsforsikring vil ud over at dække

sags-/forsvarsomkostninger og erstatningsbeløb ogs̊a være udvidet til at dække omkostninger

til imødeg̊aelse og reparation af skader p̊a ledelsens omdømme.239

236Jf. afsnit 3.1
237Stubkjær Andersen (2011), s. 187
238Ibid., s. 191
239Ibid., s. 187
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P̊a trods af, at bestyrelsens ansvar er dækket gennem en ledelsesansvarsforsikring, er det ikke

nødvendigvis givet, at bestyrelsesmedlemmerne efterlever deres opgaver og pligter til fulde, da

de, i udgangspunktet, vil være dækket for deres ansvarsp̊adragende adfærd gennem forsikrin-

gen alligevel.240 Forsikringsselskabet har dog mulighed for at imødekomme denne problematik,

navnlig gennem indgreb som eksempelvis præmiestigninger eller andre forudsætninger eller

undtagelser til dækningen, som vil give bestyrelsen incitament forebygge ansvarsp̊adragende

adfærd. 241 Foruden forsikringsselskabets mulighed for at incitere bestyrelsen til at forebygge

risikoen for ansvarsp̊adragende adfærd, vil de fleste ledere være kultiverede erhvervsfolk, der

ikke alene har en almen interesse i et velfungerende erhvervsliv, men tillige har en personlig

interesse i at opretholde integritet som følge af de ovenfor nævnte årsager.

Det vurderes herefter, at ”judgment proofness” problemet ikke udgør nogen væsentlig udfor-

dring for bestyrelsen i banker, eftersom risikoen for personlig konkurs og skadet omdømme

inciterer bestyrelsen til at undg̊a ansvarsp̊adragende adfærd. Der vil dog være en risiko for, at

nogle bestyrelsesmedlemmer ikke har den fornødne formue, og det synes derfor at være i sam-

fundets interesse, at den offentligretlige regulering supplerer erstatningsretten for at minimere

problemet yderligere.

4.4.3 Risiko for ingen retssag

Kendetegnende for den hidtidige retspraksis inden for bestyrelsesansvaret i banker er, at

sagsøger er statens oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet, som overtager de nødlidende banker

og efterfølgende rejser erstatningssager mod den tidligere ledelse af banken, hvis der af den

eksterne advokatundersøgelse er udtrykt grundlag herfor.242

Bestyrelsesansvaret i banker er et emne, der ofte omtales i medierne og risikoen for, at

bestyrelsen i banker ikke retsforfølges, hvis de m̊atte have handlet ansvarsp̊adragende, m̊a

antages at være lille. P̊a trods af, at bestyrelsesmedlemmerne i bankerne ikke vil være i stand

til at betale erstatningskravene, afholder det eksempelvis ikke Finansiel Stabilitet fra at føre

sagen. Efter Højesterets afgørelse i Capinordic Bank-sagen udtalte Finansiel Stabilitets di-

rektør, Henrik Bjerre-Nielsen, at sagerne føres ud fra samfundsmæssige hensyn og at de skal

240Det er vigtigt at fastsl̊a, at en ledelsesansvarsforsikring naturligvis ikke dækker forsætlig skadeforvoldelse.
En nærmere redegørelse af forsikringens undtagelse kan findes i Stubkjær Andersen (2011), s. 155 ff.
241Almindeligvis vil selvrisikoen ogs̊a være et værktøj, som forsikringsselskaberne kan skrue p̊a. I

ledelsesansvarsforsikringens tilfælde vil en almindelig police dog være uden selvrisiko. For nærmere uddyb-
ning henvises der til Stubkjær Andersen (2011), s. 174
242Afsnit 3.1.2
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bidrage til en forebyggende effekt.243

Det vurderes herefter, at erstatningsretten, i form af tidligere retspraksis, er med til at give

bestyrelsen incitament til at forebygge ansvarsp̊adragende adfærd, hvilket komplementeres

af den stadigt indgribende offentligretlige regulering i FIL, der ligeledes giver bestyrelsen

incitament til at sikre en forsvarlig indretning og organisation af banken.

4.4.4 Administrative omkostninger

Som nævnt ovenfor, skal omkostningsbegrebet under erstatningsretten tolkes bredt. Kende-

tegnende for de hidtidigt afsagte sager om bestyrelsesansvaret i banker er, at de har været

præget af høje transaktionsomkostninger. I forbindelse med overtagelsen af en nødlidende

bank iværksætter Finansiel Stabilitet altid en ekstern advokatundersøgelse, hvorefter det vur-

deres, om der er grundlag for at rejse en erstatningssag mod den tidligere ledelse i banken.

Denne undersøgelse tager endvidere sit udgangspunkt i, hvorvidt den offentligretlige regulering

i FIL §§ 70 og 71 har været tilsidesat hos ledelsen.244 Det er navnlig de høje advokatomkost-

ninger, som har været underkastet mediernes kritik. Efter afgørelsen i Capinordic Bank-sagen

for Højesteret estimerede direktøren for Finansiel Stabilitet, Henrik Bjerre-Nielsen, regningen

p̊a daværende tidspunkt (15. januar 2019) til advokaterne for at føre sagerne mod de tidligere

ledelsesmedlemmer i de krakkede banker til at ligge et sted mellem 500 og 600 millioner

kroner.245 De høje beløb skal navnlig ses i lyset af kompleksiteten ved indholdet i sagerne,

hvor det er ledelsens ansvar for deres disposition ved konkrete engagementer de holdes er-

statningsansvarlige for, og ikke nødvendigvis hele bankens konkurs. Det er s̊aledes op til

advokaterne med afsæt i det tilvejebragte materiale at gennemg̊a engagementerne minutiøst

for at vurdere, om der er grundlag for at rejse et erstatningskrav. Herefter skal domstolene

tage stilling til alle disse engagementer, hvilket i sagens natur er en omfattende proces, der er

meget tidskrævende og s̊aledes kostelig.

Dertil kommer s̊aledes selve det erstatningskrav, som den tidligere ledelse idømmes til at

betale, som hidtil har beløbet sig til cirka 28, 89, 225 og 150 millioner kroner plus renter

og omkostninger i hhv. EIK Bank, Capinordic Bank og EIK Banki Føroya. Det er s̊aledes

åbenbart, at erstatningsretten medfører enorme administrative omkostninger, som med al

sandsynlighed ikke giver en nettogevinst.

243DR, Staten har brugt en halv milliard p̊a retsopgør med banker: Vandt 89 millioner tilbage
244Jf. afsnit 3.1.2
245DR, Staten har brugt en halv milliard p̊a retsopgør med banker: Vandt 89 millioner tilbage
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Heroverfor har vi den offentligretlige regulering, hvortil der afholdes administrative omkost-

ninger hvad enten der føres erstatningssager eller ej.246 Omkostningerne under dette reguler-

ingsinstrument vil s̊aledes være transaktionsomkostninger til løbende opdatering af lovgivnin-

gen, samt udstedelse af bekendtgørelser og vejledninger, der skal være med til at afmystificere

og præcisere reguleringen. Derudover vil der ogs̊a blive afholdt omkostninger til Finanstil-

synet, som løbende fører tilsyn og p̊aser, at bankerne overholder den gældende regulering.

Det vurderes, at en kombination af offentligretlig regulering og erstatningsretten vil forme den

optimale regulering. Den offentligretlige regulering alene er ikke i stand til at give bestyrelsen

incitament til at undg̊a ansvarsp̊adragende adfærd, eftersom brud p̊a offentligretlig regulering

ikke i sig selv er ansvarsp̊adragende.247 Erstatningsretten alene vurderes heller ikke at ud-

styre bestyrelsen med de rette incitamenter til at undg̊a ansvarsp̊adragende adfærd, eftersom

der eksisterer en mindre risiko for, at bestyrelsen ikke retsforfølges og er ude af stand til at

betale en evt. erstatning. Den offentligretlige regulering bidrager til at nedbringe de samlede

transaktionsomkostninger ved at stille overordnede regler, som skaber klarhed og inciterer

bestyrelsen til at sikre en forsvarlig indretning og organisation.

Det vurderes s̊aledes med afsæt i ovenst̊aende, at erstatningsretten og den offentligretlige regu-

lering komplementerer hinanden og til sammen danner den optimale regulering for bestyrelsen

i banker.

4.5 Delkonklusion

Det kan overordnet vurderes, at erstatningsretten og den offentligretlige regulering komple-

menterer hinanden. Dette med udgangspunkt i, at den offentligretlige regulering, ex ante,

præciserer og skaber klarhed over reglerne for bestyrelsens opgaver og pligter i banker, hvilket

erstatningsretten anvender i sin udfyldelse af ansvarsnormen, ex post.

Med afsæt i retspraksis er erstatningsretten med til at give bestyrelsen incitament til at

forebygge ansvarsp̊adragende adfærd, eftersom bestyrelsen ønsker at minimere risikoen for

personlig konkurs og skadet omdømme.

I mangel af offentligretlig regulering ville der formentlig ses flere og flere erstatningssager,

som følge af den usikre retstilstand, hvilket alt andet lige ville medføre endnu højere admin-

246Shavell (1984a), s. 364
247Jf. Capinordic Bank (H), s. 106
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istrative omkostninger under erstatningsretten, eftersom dette forhold ligeledes skulle søges

opklaret. Den offentligretlige regulering bidrager til at nedbringe de samlede omkostninger

ved at stille overordnede regler, som skaber klarhed og inciterer bestyrelsen til at sikre en

forsvarlig indretning og organisation.

Det findes herved, at den optimale regulering af bestyrelsesansvaret i banker er en kombination

af erstatningsretten og den offentligretlige regulering.
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5 Skærpelse af ansvarsnormen for bestyrelsen i banker

Det er i de ovenst̊aende afsnit konkluderet, at bestyrelsesansvaret i banker ikke er skærpet,

men i stedet bedømmes efter den almindelige culpanorm, jf. SL § 361. Det kunne dog

tænkes, at ansvarsnormen for bestyrelsen i banker i fremtiden skærpes som følge af yderligere

indgribende, finansiel lovgivning sammenholdt med den samfundsmæssige betydning af sek-

toren, som bestyrelsen i banker som følge af deres virke, skal tage hensyn til.

I det følgende vurderes det, hvorvidt indførelse af en skærpelse af ansvarsnormen for bestyrelses-

medlemmer i banker vil være hensigtsmæssigt.

Indledningsvist præsenteres baggrunden for at behandle spørgsm̊alet om skærpelse af ansvars-

normen (afsnit 5.1). Herefter foretages en juridisk vurdering af skærpelse af ansvarsnormen

(afsnit 5.2) og efterfølgende vurderes ligeledes de økonomiske implikationer ved en skærpelse

af ansvarsnormen (afsnit 5.3). Afslutningsvist konkluderes det med baggrund i de foreg̊aende

afsnit, hvorvidt en skærpelse af ansvarsnormen er hensigtsmæssig (afsnit 5.4).

5.1 Baggrund

Behovet for en ændret retstilstand p̊a omr̊adet for ledelsesansvaret i banker er blevet udtrykt

fra politisk side. Tilbage i slutningen af marts 2019 blev et bredt flertal i folketinget enige

om at indg̊a aftale om en markant styrkelse af tilsynet med pengeinstitutter i kampen mod

finansiel kriminalitet.248 Foruden et væsentligt ressourceindskud til Finanstilsynet, øgede mu-

ligheder for at udskrive bøder, indsætte observatører i bankerne og stoppe for optagelse af

nye kunder, blev det besluttet at et udvalg skulle undersøge mulighederne for indførelse af en

skærpet ansvarsnorm for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.249

Baggrunden for at skærpe ansvarsnormen for bestyrelsen i banker skal ses i lyset af den sam-

fundsmæssige betydning, banker har i kraft af at være kredit- og betalingsformidler.250 Som

det fremg̊ar af den juridiske analyse, har det retlige efterspil efter finanskrisen haft et øget

fokus p̊a ledelsens erstatningsansvar efter bankerne er blevet nødlidende eller er g̊aet konkurs.

Årsagen til iværksættelse af undersøgelse om mulighed for skærpelse af det erstatningsretlige

248EM: Bredt flertal i folketinget indg̊ar forlig om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet
249EM: Ansvarsudvalg-Kommissorium
250Ibid.
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ansvar beror p̊a en utilfredshed med den gældende retstilstand, navnlig med afsæt i Højesterets

dom i Capinordic Bank-sagen:

”Det fremg̊ar af den politiske aftale fra 27. marts 2019 om styrket indsats mod

finansiel kriminalitet, at den aktuelle retstilstand, som kommer til udtryk i bl.a.

Højesterets Capinordic-dom, hvoraf det fremg̊ar, at det ikke kan lægges til grund,

at der gælder et udvidet erstatningsretligt ansvar, er utilfredsstillende.”251

Ansvarsudvalget har som følge heraf bl.a. f̊aet til opgave at undersøge, hvordan ansvaret, i

givet fald, kan skærpes gennem justeringer i FIL eller andre retsregler under det finansielle

retsomr̊ade. Hertil skal det endvidere anføres, at der ikke sigtes til at skærpe ansvaret i en

s̊adan grad, at der vil være tale om indførelse af et objektivt erstatningsansvar, dvs. ansvar

uden skyld, mens det ligeledes ikke er hensigten at vende bevisbyrden om i erstatningssager

mod ledelsen i finansielle virksomheder.252 Det redegøres kort herunder for, hvorfor indførelse

af hverken objektivt ansvar eller omvendt bevisbyrde, ikke vil være hensigtsmæssigt.

Objektivt ansvar

At der ikke sigtes til at skærpe ansvaret i form af indførelse af et objektivt ansvar, m̊a

forekomme logisk henset til, at bestyrelsen herved vil kunne ifalde ansvar uden p̊avisning

af skyld. Et s̊adant ansvar er indført p̊a omr̊ader som eksempelvis skader forvoldt ved ud-

gravninger og piloteringer og skader forvoldt ved brud p̊a forsyningsledninger.253 Kendeteg-

nende for disse omr̊ader er, at de lader sig afgrænse nogenlunde klart og at rettens opfattelse

er at p̊alæggelse af et culpaansvar ikke er muligt.254 Disse retsomr̊ader må siges at ligge langt

fra bestyrelsesansvaret i banker, og det vurderes herved, at en s̊adan ansvarsskærpelse ikke er

hensigtsmæssig.

Omvendt bevisbyrde

Ligeledes kan indførelse af omvendt bevisbyrde hurtigt afvises, da det herved vil p̊ahvile

bestyrelsen at godtgøre, at deres handlinger eller undladelser var forsvarlige. Dette m̊a siges

at gøre bestyrelsesansvaret s̊a byrdefuldt, at det vil afholde egnede og kvalificerede personer

fra at indtage bestyrelseshvervet.255 Det var endvidere ogs̊a den konklusion, modernisering-

sudvalget kom frem til i arbejdet af selskabslovsbetænkningen, og det m̊a derfor vurderes, at

251Ibid.
252Ibid.
253Se yderligere omr̊ader i Eyben & Isager (2015), kapitel 7
254Ibid., s. 206 f.
255Selskabslovsbetænkningen (2008), s. 42
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en s̊adan radikal ændring ikke er ønskværdig i samfundsmæssig henseende.

Der kan s̊aledes kun gisnes om, hvordan en skærpelse af ansvarsnormen kunne udformes. In-

spiration til indgreb, der kan skærpe ansvarsnormen kan søges i afsnit 3.2.3. Her blev det

drøftet, hvorvidt der af retspraksis kunne findes holdepunkter for, at bestyrelsen i banker er

underlagt en professionsansvarsnorm. Dette blev dog afvist som følge af den forskellighed, der

præger professionsudøverne i de liberale erhverv og bestyrelseshvervet, navnlig i forbindelse

med den risikotagning, der i banksektoren er ønsket og nødvendig.256

Ligeledes fulgte det af analysen i afsnit 3.2.3, at der kan argumenteres for, at Landsretten i

dens afgørelse i Amagerbank-dommen, hvor ledelsens skøn blev tilsidesat, tilregner bestyrelsen

i banker en mindre margin for fejlskøn.257 En skærpelse af det forretningsmæssige skøn kunne

s̊aledes være en m̊ade, hvorp̊a ansvarsnormen kunne blive skærpet for bestyrelsen i banker i

fremtiden.

Der foretages i de følgende afsnit straks herunder en juridisk s̊avel som økonomisk vurdering

af ideén om en skærpelse af ansvarsnormen for bestyrelsen i banker i lyset af det politiske

ønske.

5.2 Juridisk vurdering

Som det fremg̊ar af overblikket over banksagerne i afsnit 3.1.3, er der i skrivende stund

blot afsagt endelig dom i en enkelt sag ved landets øverste retsinstans, nemlig Capinordic

Bank-dommen. Af Landsretspraksis har der været lidt flere afgørelser og igen blot endelig

domsfældelse i en enkelt sag - Amagerbanken. I øjeblikket er fire sager afsagt af Landsretten

anket til Højesteret, og venter derfor p̊a en ny afgørelse, der kan f̊a et andet udfald end dom-

men i 1. instans.

Det m̊a s̊aledes siges, at vurderingsgrundlaget for, hvorvidt der skal ske skærpelse af ansvaret

for bankledelsen, er spinkelt - henset til at den tilstedeværende retspraksis p̊a omr̊adet ikke

ligefrem kan kategoriseres som fasttømret og entydig. P̊a den baggrund forekommer diskus-

sionen en smule præmatur, omend en skærpelse af ansvarsnormen alligevel diskuteres i det

følgende.

256For nærmere uddybning, se afsnit 3.2.3
257Ibid.
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I kølvandet p̊a Højesterets dom om Capinordic Bank udtrykte en række partier utilfredshed

med, at det ikke var muligt at holde den tidligere ledelse ansvarlig for hele bankens sammen-

brud, hvilke kan siges at være p̊a linje med den tankegang, der ligger bag den igangværende

undersøgelse, som præsenteret ovenfor.258 Denne holdning m̊a dog vurderes at bero p̊a en

misforst̊aelse af dommens resultat, eftersom det i sagen netop blev vurderet, hvorvidt den

tidligere ledelse kunne holdes ansvarlig for hele bankens sammenbrud, men Højesteret vur-

derede ikke, at banken var drevet s̊a uforsvarligt, at det kunne regnes for årsagen til hele

bankens sammenbrud.259

I stedet blev ledelsen dømt for dens disposition i enkelte engagementer til at betale erstatning

p̊a godt 90 millioner kroner, hvilket ligeledes var tilfældet for den tidligere ledelse i Amager-

banken, der indgik forlig med Finansiel Stabilitet til et beløb p̊a 255,5 millioner kroner.260

Henset til de høje erstatningskrav som den tidligere ledelse kan blive idømt, m̊a det vurderes,

at reguleringen i sin nuværende forfatning m̊a udstyre bankbestyrelsen med incitamenter til

at handle forsvarligt og forebygge uforsvarlig bankdrift. Som drøftet i afsnit 4.4, m̊a det vur-

deres, at frygten for en langtrukken retssag, samt et skadet omdømme ligeledes at incitere

bestyrelsen til at være agtp̊agivende og yde sit bedste.261 I det lys m̊a det vurderes, at re-

glerne fungerer som de skal, og det m̊a alt andet lige udstyre bankbestyrelser med incitament

til at handle forsvarligt, da man næppe vil blive mødt med erstatningskrav, der kan føre til

personlig konkurs s̊avel som skadet omdømme.262

Derudover bør man fra politisk side ogs̊a have med i ligningen, at bankledelsen i forvejen

indordner sig efter en række regler og pligter i form af den offentligretlige regulering og som

følge heraf konstant er underlagt offentligt tilsyn, som de almindelige kapitalselskaber ikke er

underlagt263. I det lys bør der s̊aledes udvises forsigtighed med at skærpe loven og vilk̊arene

for bankbestyrelsen yderligere.

Endvidere bør det vurderes, hvorvidt politikerne i stedet burde rette deres blik over mod Fi-

nansiel Stabilitets strategi i de anlagte sager, frem for at fokusere p̊a en yderligere skærpelse

af ansvarsnormen. Finansiel Stabilitet har i mange sager måtte sande, at det ikke har været

muligt at holde den tidligere ledelse ansvarlig for hele bankens sammenbrud og har i den

258FW: Politikere klar p̊a langt h̊ardere kurs over for bankbosser efter skuffende kriseopgør
259FW, Professor langer ud efter politikere: Krav om skærpet chefansvar bygger p̊a misforst̊aelse
260Berlingske, Chefer fra Amagerbanken skal betale 255 millioner kroner
261Berlingske, Amagerbank-ledelse: Vi føler os terroriseret og usmageligt behandlet
262Jf. afsnit 4.4.4
263Jf. afsnit 2.2.5 og 2.3
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forbindelse været nødsaget til at skære sagerne til i en ikke-ubetydelig grad i ankesagerne. De

har s̊aledes ogs̊a modtaget kritik for de efterh̊anden mange tabte sager, og det har bl.a. været

kommenteret, at Finansiel Stabilitets p̊astande i nogle af sagerne har været uheldige264, mens

de som følge af det negative udfald ogs̊a har foretaget udskiftninger af advokater helt op til

fire gange i en enkelt sag.265 Dette er s̊aledes med til at øge transaktionsomkostningerne og

forsinke sagen, hvilket ikke er i nogen parters interesse.

Afslutningsvist bør det haves in mente, at blot fordi der dømmes frifindelse i en sag, er det ikke

ensbetydende med, at dommens resultat er forkert. Der m̊a selvfølgelig tages højde for, at den

tidligere ledelse kan have handlet ærligt og redeligt og dermed ikke erstatningsp̊adragende.

Det vurderes s̊aledes, at politikernes opr̊ab snarere er præget af deres ønske om, at ansvaret

absolut skal placeres hos den tidligere ledelse, hvilket snarere bærer præg af en uretfærdigheds-

følelse, som nødigt bør veje tungere end faktum.

P̊a baggrund af ovenst̊aende betragtninger vurderes det, at det gældende culpaansvar fun-

gerer, som det skal, henset til de høje erstatningskrav, som ledelsen idømmes til at betale.

En skærpelse af et i forvejen reguleret ansvarsomr̊ade vurderes derfor som værende uhen-

sigtsmæssig.

Endvidere anbefales det, at spørgsm̊alet om skærpelse af ansvarsnormen foretages, n̊ar praksis

er fasttømret og mere entydig. Vurderingsgrundlaget er p̊a nuværende tidspunkt ikke omfat-

tende nok henset til de f̊a domsfældelser.

5.3 Økonomiske implikationer

I det følgende vurderes de økonomiske implikationer af en skærpelse af ansvarsnormen, navn-

lig de incitamenteffekter en s̊adan ændring vil have for bestyrelsesmedlemmerne.

Som fundet i den retsøkonomiske analyse i kapitel 4 samt lige ovenfor, giver kombinationen af

den offentligretlige regulering og erstatningsretten i dens nuværende forfatning bestyrelsen det

rette incitament til at være agtp̊agivende og handle forsvarligt. Risikoen for at g̊a personligt

konkurs s̊avel som et skadet omdømme er s̊aledes med til at give bestyrelsen incitament til at

undg̊a ansvarsp̊adragende adfærd.

264Berlingske, Finansiel Stabilitet gør regnebrættet op: Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi kunne have
gjort det anderledes
265Børsen: Kammeradvokaten droppet efter nederlag i stor erstatningssag
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En skærpelse af ansvarsnormen i en i forvejen omfattende reguleret finansiel sektor, der i sin

nuværende form allerede giver bestyrelsen incitament til at handle forsvarligt, m̊a formodes at

afskrække nogle kvalificerede og kompetente personer fra at indtræde i bestyrelsen i en bank.

Dette skal ses i lyset af, at ”prisen” for at sidde i bestyrelsen bliver dyrere, da risikoen for at

ifalde et erstatningsansvar stiger som følge af den skærpede ansvarsnorm.

Dette synes ikke at være i samfundets interesse, eftersom det strider mod form̊alet med Fit

& Proper-reglerne, som er at sikre, at finansielle virksomheder ledes af egnede og kompetente

personer, der sammen med reglerne om kapitalgrundlag og risikostyring skal bevirke til en

reducering af risikoen i finansielle virksomheder. S̊afremt bestyrelseshvervene i banker ikke

besættes af kvalificerede personer, kan det s̊aledes lede til en generel svækkelse af banksek-

torens stabilitet og omdømme.

En skærpelse af ansvarsnormen kan dog ogs̊a f̊a en anden effekt end nævnt ovenfor. Det m̊a

antages, at nogen kvalificerede personer fortsat vil have interesse i at besætte en bestyrelses-

post i en bank. Dog kunne det forventes, at prisen herfor vil være, at de vil afkræve et større

honorar som kompensation for deres indtræden, eftersom risikoen for at blive idømt et erstat-

ningsansvar er blevet højere som følge af den skærpede ansvarsnorm.

Videre m̊a der p̊aregnes en risiko for, at bestyrelsen tager færre risici og bliver mere for-

sigtige i dens dispositioner. Spørgsm̊alet er herefter, om dette harmonerer med hensynet til

at drive erhvervsmæssig virksomhed, samt hensynet til bestyrelseshvervet. Der m̊a best̊a et

samfundsmæssigt ønske i, at banker i kraft af deres centrale position udviser en vis risikovil-

lighed og investerer risikovillig kapital, eftersom dette kommer hele samfundet til gode gennem

skabelse af vækst.

Virksomheder, store som sm̊a, er s̊aledes afhængige af at modtage l̊an fra banken, eftersom det

er med til at holde gang i økonomien. Et tydeligt eksempel p̊a, at dette er tilfældet, udspiller

sig i øjeblikket. Corona-virussen gør et stort indhug p̊a verdensøkonomien, og dermed ogs̊a den

danske økonomi. Særligt h̊ardt ramt er s̊aledes flybranchen, hotel- og restaurationsbranchen,

samt de fysiske butikker, som har oplevet stor, og hurtig, nedgang i omsætningen.266 De

h̊ardest ramte industrier har s̊aledes behov for at modtage risikovillig kapital fra bankerne

for at overleve. Omend risikoen for nedskrivninger p̊a disse l̊an er utroligt høj, m̊a bankerne

s̊aledes søge at varetage det samfundsmæssige hensyn ved at yde støtte til nødlidende virk-

somheder, og derved holde hjulene i økonomien i gang.

266Børsen, Her rammer corona h̊ardest: ”Værre end finanskrisen”
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Et middel til at sikre, at bestyrelsen inciteres til at tage risici vil være forsikringsdækning.

Eftersom en skærpelse af ansvarsnormen øger risikoen for udbetaling under forsikringen, vil

forsikringsselskaberne almindeligvis kræve højere præmier for at stille dækning til r̊adighed.267

Det m̊a herved vurderes, at en yderligere skærpelse af ansvarsnormen ikke forventes at have

nogen gavnlig effekt. Tværtimod, m̊a en s̊adan ændring karakteriseres som uhensigtsmæssig,

eftersom bestyrelsen allerede inciteres til forsvarlig adfærd under den nuværende reguler-

ing. En skærpelse vil s̊aledes kun medføre negative effekter, som eksempelvis afskrækkelse

af kompetente folk, højere bestyrelseshonorarer, forsigtighed i riskotagning og højere for-

sikringspræmier p̊a ledelsesansvarsforsikringer.

5.4 Delkonklusion

Overordnet m̊a det fastsl̊as, at en undersøgelse af en skærpelse af ansvarsnormen p̊a nu-

værende tidspunkt beror p̊a et spinkelt vurderingsgrundlag henset til, at retspraksis hverken

er fasttømret eller entydig endnu.

Det vurderes, at reguleringen i sin nuværende form under det almindelige culpaansvar giver

bestyrelsen incitament til at udføre deres hverv forsvarligt, navnlig som følge af risikoen for

personlig konkurs og skadet omdømme.

Det konkluderes, at en yderligere skærpelse af ansvarsnormen ikke forventes at have nogen

gavnlig effekt. En skærpelse vil kun medføre negative incitamenteffekter, som kan føre til

mangel p̊a kvalificerede personer, der finder det attraktivt at indtage en bestyrelsespost i en

bank. Dette kan s̊aledes have den afledte effekt, at posterne besættes af mindre kvalificerede

personer268, hvilket kan være med til at svække banksektorens stabilitet og omdømme.

Derudover kan en skærpelse af ansvarsnormen ligeledes medføre, at bestyrelsen bliver mere

forsigtig i dens dispositioner som følge af den øgede risiko for at ifalde et erstatningsansvar.

267Det kan endvidere nævnes, at forsikringspræmierne for bankledelserne i de senere år har været stigende
(5-20%), navnlig som følge af udviklingen i de afgjorte banksager. Endvidere er tendensen, at bankledelser
ønsker at forsikre sig yderligere, hvor en række banker i Gruppe 1 og 2 efter Finanstilsynets gruppeopdeling, har
forhøjet deres forsikringssum. Informationen er tilvejebragt fra min stilling som studerende hos forsikringsagen-
turet, RiskPoint. Se endvidere Bilag 1 for eksempel p̊a en ledelsesansvarsforsikringspolice tegnet af en bank.
268Personerne skal naturligvis fortsat opfylde Fit & Proper-kravene, jf. FIL § 64, men det må antages, at der

stadig vil være forskel p̊a personernes kompetence og faglighed
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Dette m̊a s̊aledes st̊a i stærk kontrast til form̊alet med den centrale placering bankerne har i

samfundsøkonomien, hvor der er behov for risikovillig kapital til at holde økonomien i gang.

Et middel der kan bidrage til risikovillighed i bestyrelsen, er en ledelsesansvarsforsikring. Det

m̊a dog forventes, at skærpelsen af ansvarsnormen medfører, at forsikringsselskaber hæver

forsikringspræmierne, da risikoen for udbetaling under forsikringen alt andet lige vil stige

som følge af skærpelsen.

Overordnet set konkluderes det, at en skærpelse af ansvarsnormen for bestyrelsen i banker

findes uhensigtsmæssig.
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6 Konklusion

Den juridiske analyse havde til form̊al at undersøge, med afsæt i de foreliggende banksager,

hvilke juridiske forhold der indg̊ar i fastlæggelsen af ansvarsnormen for bestyrelsen i danske

banker, samt hvorvidt bestyrelsen i banker er underlagt en skærpet ansvarsnorm.

Indledningsvist kan det konkluderes, at bankbestyrelsen er underlagt en mere omfattende

regulering i forhold til bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber. Dette er navnlig som følge

af bankers centrale placering i samfundet og deres generelle betydning for den finansielle sta-

bilitet.

Med afsæt i den foreliggende retspraksis inden for banksektoren kan det konkluderes, at

juridiske forhold som bestyrelsens pligter, retspraksis, bestyrelsesmedlemmers særlige ind-

sigt, tilvejebringelse af yderligere information, Finanstilsynets eventuelle advarsler og tid-

spunktet for l̊anebevillinger, samt ledelsens forretningsmæssige skøn indg̊ar i fastlæggelsen af

ansvarsnormen for bestyrelsen i banker.

P̊a trods af den mere omfattende regulering og kompleksiteten heraf p̊a omr̊adet for finansielle

virksomheder, kan det med baggrund i retspraksis, navnlig Capinordic-dommen, konkluderes,

at bestyrelsen i banker er underlagt det almindelige culpaansvar efter SL § 361 p̊a linje med

bestyrelsen i almindelige kapitalselskaber.

Det konkluderes herved, at bestyrelsesmedlemmer i danske banker ikke er underlagt en skær-

pet ansvarsnorm.

Den retsøkonomiske analyse havde til form̊al at undersøge, hvorledes den optimale regulering

for bestyrelsen i banker udformes. Dette med afsæt i samspillet mellem erstatningsretten og

den offentligretlige regulering.

Det konkluderes, at den optimale regulering af bestyrelsesansvaret er en kombination af den

offentligretlige regulering og erstatningsretten. Kombinationen af de to reguleringsinstru-

menter giver bestyrelsen incitament til at handle forsvarligt og undg̊a ansvarsp̊adragende

adfærd, hvilket nedbringer de samlede samfundsmæssige omkostninger, og erstatningsretten

og den offentligretlige regulering komplementerer s̊aledes hinanden.

Den integrerede analyse havde til form̊al at undersøge, hvorvidt skærpelse af ansvarsnormen
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for bestyrelsen i banker vil være hensigtsmæssigt. Undersøgelsen sker som følge af det poli-

tiske fokus, der er p̊a at skærpe ansvarsnormen.

Det konkluderes, at reguleringen i sin nuværende form under det almindelige culpaansvar

giver bestyrelsen incitament til at udføre deres hverv forsvarligt, navnlig som følge af risikoen

for personlig konkurs og skadet omdømme.

En skærpelse vurderes kun at medføre negative incitamenteffekter, som kan føre til mangel p̊a

kvalificerede personer, der finder det attraktivt at p̊atage en bestyrelsespost i en bank, hvilket

kan være med til at svække banksektorens stabilitet og omdømme.

Derudover kan en skærpelse af ansvarsnormen ligeledes medføre, at bestyrelsen bliver mere

forsigtig i dens dispositioner som følge af den øgede risiko for at ifalde et erstatningsansvar.

Dette m̊a s̊aledes st̊a i stærk kontrast til form̊alet med den centrale placering bankerne har

i samfundet, hvor der er behov for risikovillig kapital til at holde økonomien i gang. Et

middel der kan bidrage til øget risikovillighed hos bestyrelsen, er en ledelsesansvarsforsikring.

Det m̊a dog, alt andet lige, forventes, at skærpelse af ansvarsnormen medfører højere for-

sikringspræmier.

Det konkluderes derfor, at en skærpelse af ansvarsnormen for bestyrelsen i banker findes

uhensigtsmæssig.
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8.1 Bilag 1 - Eksempel p̊a en ledelsesansvarsforsikringspolice
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