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Opsummering af de væsentligste ændringer til Anbefalinger for god Selskabsledelse 

 

Nedenfor er en kort opsummering af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere gældende 

anbefalinger. 

 

Anbefaling Kort beskrivelse af ændringen 

1. Samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 

1.1.2 Bestyrelsen bør udover at have en løbende dialog med investorer også have en lø-

bende dialog med øvrige interessenter.  

”Aktionærerne” ændres til ”investorer”, som omfatter en bredere kreds end sel-

skabets nuværende ejere (aktionærer). 

Politikker for forholdet til investorer og øvrige interessenter gøres tilgængeligt på 

selskabets hjemmeside.  

1.2.1  Ny anbefaling om mulighed for aktionærer til at stemme og stille spørgsmål mv. til 

ledelsen forud for generalforsamlingen, samt at generalforsamlingen kan overvæ-

res digitalt.  

1.4.1 Gældende 2.2.1 om samfundsansvar flyttes og udvides med selskabets sociale an-

svar og bæredygtighed, samt at politikken bør gøres tilgængelig i ledelsesberet-

ningen og/eller på selskabets hjemmeside. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen på-

ser, at politikken efterleves. 

1.4.2 Ny anbefaling om at bestyrelsen godkender en skattepolitik, som gøres tilgænge-

lig på selskabets hjemmeside. 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

2.1.1 Ny anbefaling om at bestyrelsen forholder sig til selskabets purpose, sikrer og 

fremmer en god kultur og gode værdier i selskabet, og at selskabet forklarer 

herom i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside.  

2.1.2 Tilføjelse om løbende opfølgning på selskabets overordnede strategiske mål.  

2.2.2 Ny anbefaling om at sikre løbende opdatering af de enkelte bestyrelsesmedlem-

mers viden om relevante forhold for selskabet, og at bruge medlemmers viden og 

kompetencer bedst muligt.  

3. Bestyrelsens sammensætning, organisering og evaluering  

3.1.1 Udover bestyrelsens sammensætning bør der oplyses om mangfoldighed i besty-

relsen i ledelsesberetningen. 

3.1.2 Præcisering af at politikken for mangfoldighed kan gøres tilgængelig i ledelsesbe-

retningen og/eller på selskabets hjemmeside. 

3.1.3 Ved vurderingen af bestyrelseskandidater skal der ud over fornyelse og mangfol-

dighed også indgå behovet for kontinuitet.  

3.2.2. Gældende 3.1.5 som skærpes, så det ikke kun er den administrerende direktør, 

men alle fratrædende direktionsmedlemmer, som ikke må indtræde direkte i be-

styrelsen.  

3.3.1 I anbefalingen, om at hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal vurdere tid til bestyrel-

sesarbejdet, er tilføjet, at der også skal ske en evaluering heraf i forbindelse med 

den årlige bestyrelsesevaluering.  

3.4.1 I anbefalingen om beskrivelse af ledelsesudvalg i ledelsesberetningen udgår oplys-

ninger om, hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer. 

3.4.2 Tilføjelse om at ledelsesudvalg alene består af bestyrelsesmedlemmer.  

3.4.4 Gældende 3.4.6 om opgaver for nomineringsudvalget. Der tilføjes punkter om at 

sikre en successionsplan for direktionen, overvågning af direktionens politik for 

ansættelse af ledende medarbejdere og at forestå den årlige bestyrelsesevaluering 

i samarbejde med formanden. 
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3.5.1 Bestyrelsesevalueringen skal have fokus på anbefalingerne om bestyrelsens ar-

bejde, effektivitet, sammensætning og organisering og omfatte samarbejdet i be-

styrelsen og skal som minimum omfatte en række oplistede punkter (en skær-

pelse fra tidligere, hvor der stod ”bør” omfatte). 

3.5.2 Et afsnit fra den gældende 3.5.1, om beskrivelse af proces for bestyrelsesevalue-

ringen i ledelsesberetningen og på selskabets hjemmeside samt på selskabets ge-

neralforsamling, flyttes og der tilføjes at resultatet af bestyrelsesevalueringen skal 

drøftes af den samlede bestyrelse.  

3.5.3 Bestyrelsen bør løbende vurdere behovet for ændringer i direktionens mangfoldig-

hed, successionsplaner og risici. 

4. Vederlag til bestyrelsen og direktionen 

4.1.1 Ny anbefaling om at vederlag samt øvrige ansættelsesvilkår både er konkurrence-

dygtig og forenelig med selskabets langsigtede aktionærinteresser. 

4.1.2 Gældende anbefaling 4.1.4 udvides med tilføjelse om, at de aktiebaserede incita-

mentsprogrammer primært er langsigtede. 

4.1.3 Ny anbefaling om et loft på den variable del af vederlaget på tildelingstidspunktet, 

og gennemsigtighed om den potentielle værdi på udnyttelsestidspunktet i både 

pessimistiske, forventede og optimistiske scenarier. Denne ændring skal der tages 

stilling til i forbindelse med generalforsamlingen i 2021.  

4.1.6 Et afsnit fra den gældende 4.1.2 om mulighed for at kræve variable vederlag tilba-

gebetalt, hvis tildeling er sket på grundlag af fejlagtige oplysninger, flyttes. Tillige 

udvides anbefalingen, så tilbagebetaling også kan kræves ved ond tro hos modta-

geren. Denne ændring skal der tages stilling til i forbindelse med generalforsam-

lingen i 2021.  

5. Risikostyring 

 

5.1.2 I anbefalingen om whistleblower ordning tilføjes, at bestyrelsen bør have en pro-

cedure for håndtering af sådanne whistleblower sager. 

 

 

Deloitte 7. december 2020 


