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Ændring af selskabsloven mv. - implementering af aktionærrettighedsdirektivet 

 

Folketinget har den 4. april 2019 vedtaget ændring af selskabsloven mv1., som gennemfører ændrin-

gerne i aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret. 

 

1. Baggrund 

Lovændringen implementerer den seneste ændring af aktionærrettighedsdirektivet fra 2017 i dansk 

lovgivning. Formålet med direktivet er at fremme langsigtet, aktivt ejerskab samt at øge transparensen 

i selskaber med vedtægtsmæssig hjemsted i EU, og som har aktier optaget til handel på et reguleret 

marked i EU. Virksomheder, der ikke har aktier optaget til handel på et reguleret marked i EU, er ikke 

omfattet af direktivet. Virksomheder, der alene har obligationer optaget til handel, er derfor heller ikke 

omfattet af de nye regler. 

 

2. De vedtagne ændringer 

Loven ændrer blandt andet selskabsloven, kapitalmarkedsloven og lov om finansiel virksomhed. 

 

Direktivet indeholder en række specifikke krav til: 

 Identifikation af aktionærer, 

 videregivelse af oplysninger,  

 lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder og gennemsigtighed i forbindelse med institutionelle 

investorer, kapitalforvaltere og rådgivende stedfortrædere (benævnt ”proxy advisors”), 

 ledelsesmedlemmers vederlæggelse, herunder indføres omfattende krav om vederlagspolitik og 

vederlagsrapport, samt  

 godkendelse og offentliggørelse af visse transaktioner med nærtstående parter. 

 

I forhold til regnskab er særligt lovændringerne om ledelsesvederlag og transaktioner med nærtstående 

parter interessante. Disse bestemmelser, der er indarbejdet i selskabsloven, er kort omtalt nedenfor. 

 

3. Ikrafttræden 

De nye bestemmelser træder i kraft den 10. juni 2019.  

 

Bestemmelserne om ledelsesmedlemmers vederlæggelse samt kravene om vederlagspolitik og veder-

lagsrapport gælder fra og med den første ordinære generalforsamling, som indkaldes i regnskabsår, der 

begynder den 10. juni 2019. For en virksomhed med kalenderårsregnskab skal den nye vederlagspoli-

tik derfor senest fremlægges på den ordinære generalforsamling i 2020, og vederlagsrapporten, der 

følger de nye bestemmelser, skal senest offentliggøres på den ordinære generalforsamling i 2021. 

 

                                                      
1 Lov 2019-04-09 nr. 369 om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 

(Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab). 
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4. Vederlagspolitik 

Det øverste ledelsesorgan (som i danske virksomheder typisk er bestyrelsen, hvorfor dette begreb an-

vendes i stedet for øverste/centrale ledelsesorgan) skal udarbejde en vederlagspolitik for ledelsesmed-

lemmerne. Politikken skal godkendes på generalforsamlingen, og ledelsen skal aflønnes i henhold til 

denne politik. Aktionærerne skal på selskabets generalforsamling stemme om alle væsentlige ændrin-

ger i vederlagspolitikken, og som minimum hvert fjerde år skal der stemmes om den samlede veder-

lagspolitik.  

 

Hvis generalforsamlingen ikke godkender vederlagspolitikken, skal bestyrelsen fremlægge et ændret 

forslag til vederlagspolitik til godkendelse senest på den følgende ordinære generalforsamling. Selska-

bet kan fortsætte med at aflønne ledelsesmedlemmerne i henhold til gældende praksis, indtil en ny 

vederlagspolitik er godkendt af generalforsamlingen. Politikken er bindende, når generalforsamlingen 

har godkendt den. Den godkendte vederlagspolitik skal offentliggøres med oplysning om dato for 

godkendelse samt resultatet af afstemningen på selskabets hjemmeside. Offentliggørelse skal ske hur-

tigst muligt efter godkendelsen, og politikken skal forblive offentligt tilgængelig og gratis på hjemme-

siden, så længe den er gældende. 

 

Når generalforsamlingen har godkendt vederlagspolitikken, bortfalder bestemmelsen om retningslinjer 

for incitamentsaflønning i selskabets vedtægter, og disse kan dermed slettes fra vedtægterne. 

 

4.1 Indholdet af politikken 

Vederlagspolitikken skal være klar og forståelig og bidrage til selskabets forretningsstrategi samt lang-

sigtede interesser og bæredygtighed. Den skal indeholde: 

 

 En forklaring på, hvordan politikken bidrager til selskabets forretningsstrategi samt langsigtede 

interesser og bæredygtighed. 

 Beskrivelse af de forskellige komponenter af fast og variabel aflønning, inklusive alle bonusser og 

andre goder, som ledelsesmedlemmerne kan tildeles, med indikation af de forskellige komponen-

ters relative andel. 

 En forklaring på, hvordan selskabets øvrige medarbejderes løn og ansættelsesvilkår er blevet taget 

i betragtning ved udarbejdelsen af vederlagspolitikken. 

 Retningslinjer for varigheden af kontrakter eller ordninger med ledelsesmedlemmer, de vigtigste 

elementer i tillægspensionsordninger eller ordninger for tidlig pensionering, samt opsigelsesvilkår, 

opsigelsesperioder og betalinger i tilknytning til opsigelse. 

 En forklaring på den beslutningsproces, der anvendes ved vederlagspolitikkens fastlæggelse, revi-

sion og gennemførelse, herunder foranstaltninger til at undgå eller håndtere interessekonflikter. 

 

Hvis selskabet indgår aftaler om variabelt vederlag, skal vederlagspolitikken indeholde klare og brede 

kriterier for tildeling af den variable løn, herunder oplysninger om: 
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 Finansielle og ikke-finansielle resultatkriterier - herunder hvor det er relevant, kriterier vedrørende 

virksomheders sociale ansvar samt en forklaring på, hvordan disse resultatkriterier bidrager til sel-

skabets forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed samt de metoder, der skal an-

vendes ved fastlæggelsen af, om resultatkriterierne er opfyldt. 

 Eventuelle udskydelsesperioder og oplysning om selskabets mulighed for at kræve variabelt ve-

derlag tilbagebetalt. 

 

Tildeles aktiebaseret vederlag, skal politikken desuden indeholde oplysning om vesting-

/optjeningsperioder ved tildeling af aktier samt eventuel bindingsperiode for aktierne efter udløbet af 

vesting perioden. Også her skal forklares, hvordan aktiebaseret vederlag bidrager til selskabets forret-

ningsstrategi samt langsigtede mål og bæredygtighed. 

 

Væsentlige ændringer til vederlagspolitikken skal beskrives og forklares med oplysning om, hvordan 

der er taget hensyn til aktionærernes afstemning om og syn på vederlagspolitikken samt vederlagsrap-

porterne siden generalforsamlingen sidst stemte om vederlagspolitikken. 

 

Selskabets øverste ledelsesorgan kan under særlige omstændigheder midlertidigt fravige vederlagspo-

litikken, forudsat politikken indeholder en beskrivelse af de proceduremæssige betingelser herfor og 

specificerer de elementer af vederlagspolitikken, som kan fraviges. 

 

5. Vederlagsrapporten 

Der skal udarbejdes en klar og forståelig vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over det veder-

lag, som de enkelte ledelsesmedlemmer - herunder nye og tidligere ledelsesmedlemmer - er tildelt i 

løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår. Vederlaget omfatter tillige alle goder uanset 

form.  

 

Vederlagsrapporten må, for de individuelle ledelsesmedlemmer, ikke indeholde de særlige kategorier 

af personoplysninger, som er omhandlet i databeskyttelsesforordningen, og skal blandt andet være 

begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet. Det samme gælder personoplysninger, som 

vedrører de individuelle ledelsesmedlemmers familiemæssige situation. 

 

Rapporten skal udarbejdes af bestyrelsen. Rapporten omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger 

om hver enkelt ledelsesmedlems vederlag: 

 

 Det samlede vederlag (både kort- og langsigtet) fordelt på komponenter, det faste og variable ve-

derlags forholdsmæssige andel samt en forklaring på, hvordan det samlede vederlag er i overens-

stemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder oplysning om, hvordan det bidrager til 

selskabets langsigtede resultater og om, hvordan resultatkriterierne er anvendt.  
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 Den årlige ændring i vederlaget, i selskabets resultater og i det gennemsnitlige vederlag på grund-

lag af det fuldtidsomregnede antal andre ansatte i selskabet end ledelsesmedlemmer - som mini-

mum over de seneste fem regnskabsår og opstillet på en måde, som muliggør sammenligning.  

 Enhver form for vederlag fra andre virksomheder i samme koncern. 

 Antallet af aktier, tildelte eller tilbudte aktieoptioner samt de væsentligste betingelser for udnyttel-

sen heraf, herunder kursen på tildelingstidspunktet, datoen for udnyttelse samt enhver ændring 

heraf. 

 Oplysninger om, hvorvidt selskabet har anvendt muligheden for at kræve variabelt vederlag tilba-

gebetalt. 

 Oplysninger om eventuelle afvigelser fra proceduren for gennemførelsen af vederlagspolitikken 

samt afvigelser fra selve politikken, herunder en beskrivelse af de særlige omstændigheder og en 

angivelse af de konkrete elementer i vederlagspolitikken, der er fraveget. 

 

Med henblik på at sikre harmoniseringen og konsistensen af de børsnoterede selskabers vederlagsrap-

porter har EU-kommissionen den 1. marts 2019 udsendt udkast til retningslinjer med henblik på at 

fastlægge en frivillig standard for præsentationen af de oplysninger, der skal være indeholdt i veder-

lagsrapporten. Udkastet indeholder på siderne 6-7, 10, 14 samt 16 eksempler på en standard for præ-

sentation af de oplysninger, der skal være indeholdt i vederlagsrapporten. 

 

Selskabets bestyrelse har ansvaret for, at vederlagsrapporten udarbejdes og offentliggøres i overens-

stemmelse med bestemmelsen, og der er indsat en ny bestemmelse i selskabsloven om, at selskabets 

revisor skal kontrollere, at vederlagsrapporten indeholder de lovkrævede oplysninger, jf. ovenfor. 

 

På den ordinære generalforsamling afholdes en vejledende afstemning om vederlagsrapporten vedrø-

rende det seneste regnskabsår. Selskabet skal i rapporten for det efterfølgende regnskabsår forklare, 

hvordan der er taget hensyn til resultatet af generalforsamlingens afstemning.  

 

Nedstemmes en vederlagsrapport, medfører det ikke, at selskabet får ret til at fravige den godkendte 

vederlagspolitik eller til ensidigt at ændre i direktørkontrakterne, eller at selskabet bliver forpligtet til 

at genforhandle eksisterende direktørkontrakter. En nedstemning kan efter omstændighederne være en 

indikation af, at der skal arbejdes på forandringer. Den faktisk foretagne aflønning, som skal beskrives 

i vederlagsrapporten for det følgende regnskabsår, skal ske i henhold til den godkendte vederlagspoli-

tik. 

 

Små og mellemstore selskaber, som i en dansk kontekst størrelsesmæssigt svarer til årsregnskabslo-

vens regnskabsklasse B og C(m), kan alternativt forelægge vederlagsrapporten til drøftelse på den 

ordinære generalforsamling og i vederlagsrapporten for det efterfølgende regnskabsår forklare, hvor-

dan der er taget hensyn til drøftelsen på generalforsamlingen.  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rrg_draft_21012019.pdf
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Hurtigst muligt efter generalforsamlingens afholdelse skal vederlagsrapporten offentliggøres på sel-

skabets hjemmeside, hvor den skal forblive offentligt tilgængelig og gratis i en periode på ti år. Den 

kan være tilgængelig i en længere periode, hvis den ikke længere indeholder personoplysninger.  

 

Hvis selskabets bestyrelse ønsker, at vederlagsrapporten skal forblive offentligt tilgængelig på hjem-

mesiden i længere tid, skal alle personoplysninger fjernes fra rapporten. Det vil i praksis betyde, at der 

skal udarbejdes en version af vederlagsrapporten, hvor det ikke længere fremgår, hvilke af de davæ-

rende ledelsesmedlemmer, der har modtaget hvilke vederlag. Det vil som minimum betyde, at navnene 

på alle de pågældende ledelsesmedlemmer skal fjernes. 

 

Lovændringen indeholder ikke krav om, at vederlagsrapporten skal indarbejdes i årsrapporten, sådan 

som det fx kendes fra en række andre redegørelser. Det skyldes formentlig bestemmelserne om per-

sonoplysninger, idet årsrapporterne er tilgængelige længere end den krævede tiårsperiode. 

 

Lovændringen stiller krav om, at revisor skal påse, om oplysningskravene til vederlagsrapporten er 

opfyldt. Det er implementeret i selskabslovens bestemmelser om de formelle forhold, som revisor skal 

iagttage. Konstaterer revisor, at kravene ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring 

herom til generalforsamlingen, medmindre der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af sel-

skabets årsrapport og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på årsrapporten.  

 

6. Transaktioner med nærtstående parter 

Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med definitionen i IAS 24 som godkendt af EU. Det 

er tillige den definition af nærtstående parter, som anvendes i årsregnskabsloven.  

 

Bestemmelsen medfører, at der stilles krav om, at der indføres procedurer i selskabet, som sikrer, at 

nærtstående parters transaktioner med selskabet (bortset fra sædvanlige transaktioner, jf. nedenfor) 

godkendes af bestyrelsen efter de almindelige habilitetsregler samt krav om, at visse væsentlige trans-

aktioner offentliggøres, hvorved aktionærerne bliver opmærksomme på sådanne transaktioner og de 

aftalte vilkår. Herefter har aktionærerne selv mulighed for at vurdere vilkårene i transaktionen.  

 

6.1 Godkendelse af transaktioner med nærtstående parter 

Det er centralt, at transaktionen skal godkendes, inden den gennemføres, hvorved bestyrelsen har mu-

lighed for at stoppe transaktionen. Selskabet må ikke indgå juridisk bindende aftaler med nærtstående 

parter med henblik på en væsentlig transaktion før bestyrelsen har godkendt transaktionen.  

 

Selskabets ledelse skal foretage vurderingen af væsentlighed i overensstemmelse med de almindelige 

bestemmelser for vurdering af væsentlighed, der anvendes i forbindelse med udarbejdelse af regnskab. 

Lovbemærkningerne nævner det af IASB i september 2017 udsendte IFRS Practice Statement 2 – 

Making Materiality Judgements, som giver vejledning i vurderingen af, hvornår en transaktion anses 
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som væsentlig. Ved vurdering af væsentligheden af transaktioner mellem nærtstående i relation til 

bestemmelsen kan selskabet dermed lægge de samme kriterier og relevante regnskabsregler til grund, 

som anvendes for tilsvarende transaktioner ved udarbejdelsen af regnskabet. Det indebærer blandt 

andet, at væsentlighed ikke alene skal vurderes ud fra den enkelte transaktion, men også ud fra de 

samlede transaktioner med den samme nærtstående part inden for samme regnskabsår. 

 

Visse transaktioner med nærtstående parter anses som så væsentlige, at aktionærerne ikke skal afvente 

offentliggørelsen af næste årsrapport inden de får oplysninger herom. Lovændringen indebærer, at de 

omfattede selskaber skal offentliggøre en meddelelse om visse væsentlige transaktioner med nærtstå-

ende parter efter at aftalen om transaktionen er indgået. 

 

6.2 Forretningsmæssige transaktioner, der ikke er sædvanlige 

De omfattede selskaber skal efter lovændringen løbende offentliggøre oplysninger om væsentlige 

transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående parter, der ikke er ”sædvanlige” transaktioner. Det 

gælder også transaktioner mellem selskabets nærtstående parter og dets dattervirksomheder. Transak-

tionerne skal godkendes af selskabets bestyrelse, inden de gennemføres. Ved vurderingen af væsent-

lighed skal transaktioner gennemført med samme nærtstående part inden for samme regnskabsår, ag-

gregeres. 

 

Der skal offentliggøres en meddelelse om en transaktion med en nærtstående part, når dagsværdien af 

transaktionen udgør 10% eller mere af de samlede aktiver eller 25% eller mere af resultatet af primær 

drift i henhold til det senest offentliggjorte koncernregnskab (eller senest offentliggjorte årsregnskab, 

hvis koncernregnskab ikke udarbejdes). Herudover skal selskabet selv kvalitativt vurdere, om andre 

transaktioner anses som væsentlige i forhold til at skulle godkendes og offentligøres.  

 

Hvis der er flere transaktioner med den samme nærtstående part inden for samme regnskabsår, skal der 

ske offentliggørelse, når summen af transaktioner, som ikke tidligere er offentliggjort, udgør mindst 

10% af de samlede aktiver eller mindst 25% af resultatet af primær drift eller i øvrigt anses som kvali-

tativt væsentlige. 

 

Størrelsesgrænserne skal dermed ses i forhold til koncernens størrelse og ikke selskabet isoleret set. I 

den forbindelse er det uden betydning for vurderingen, om koncernens aktivitet gennemføres i selska-

bet selv eller via dattervirksomheder.  

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at det forventes, at selskabernes vurdering af, hvornår en transak-

tion med nærtstående parter er væsentlig, vil være mere restriktiv end de absolutte 10%, henholdsvis 

25% grænser, og at der derfor i praksis vil være flere transaktioner, som skal godkendes, end der of-

fentliggøres. 
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Dagsværdien af transaktionen skal vurderes i forhold til såvel værdien af det aktiv, selskabet afgiver 

henholdsvis erhverver, som det vederlag, selskabet modtager henholdsvis erlægger. Ved salg af en 

ejendom kan den aftalte pris således ikke ukritisk lægges til grund. I stedet skal der ske en vurdering af 

ejendommens aktuelle dagsværdi. Hvis der fx er tale om bytte af to ejendomme, skal dagsværdien af 

begge ejendomme beregnes. 

 

Begrebet dagsværdi er også defineret i såvel årsregnskabsloven som i IFRS og skal forstås på samme 

måde som ved aflæggelsen af regnskabet. 

 

Meddelelsen om væsentlige transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående parter skal offentlig-

gøres hurtigst muligt efter aftalen om transaktionen er indgået. Det skal ifølge lovbemærkningerne 

forstås på den måde, at der skal ske offentliggørelse hurtigst muligt efter, at der er indgået en bindende 

aftale om transaktionen og ikke på det tidspunkt, hvor der udveksles ydelser. 

 

Eksempel 

Et eksempel på en transaktion kunne være en aftale om selskabets køb af en ejendom fra en nærtstå-

ende. Aftalen underskrives den 2. januar med overtagelse af ejendommen den 1. juni. Her skal der ske 

offentliggørelse hurtigst muligt efter den 2. januar. Det er ikke muligt at udskyde offentliggørelsen, 

indtil ejendommen er overdraget den 1. juni. 

 

 Meddelelsen om væsentlige transaktioner skal som minimum indeholde oplysninger om: 

 

 Karakteren af forholdet til den nærtstående, 

 navnet på den nærtstående part, 

 datoen for indgåelse af aftalen om transaktionen, 

 dagsværdien af transaktionen og 

 andre forhold, som er nødvendige for at kunne vurdere, hvorvidt transaktionen er gennemført på 

vilkår, der må anses for rimelige for selskabet og for de aktionærer, der ikke er nærtstående parter, 

herunder minoritetsaktionærer. 

 

Præcis identifikation af den nærtstående part er nødvendig for, at aktionærerne bedre kan vurdere de 

risici, der er forbundet med transaktionen, og for at give aktionærerne mulighed for at anfægte transak-

tionen, herunder ved hjælp af selskabslovens minoritetsbeskyttelsesregler.  

 

Bestemmelsen omfatter som udgangspunkt transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående parter. 

Mange selskaber udøver dog aktiviteten helt eller delvist gennem dattervirksomheder, og det er reelt 

ofte uden økonomisk betydning for modervirksomheden, om transaktionen gennemføres af moder-

virksomheden selv eller en dattervirksomhed, da afkastet, eller mangel på samme, fra dattervirksom-

heden tilfalder modervirksomheden. Oplysningsforpligtelserne finder derfor ligeledes anvendelse på 

transaktioner foretaget mellem selskabets nærtstående parter og selskabets dattervirksomheder. 
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For transaktioner indgået mellem selskabets nærtstående parter og selskabets datterselskaber, skal 

selskabet således offentliggøre en meddelelse, hvis grænseværdierne omtalt ovenfor – målt på kon-

cernbasis – er overskredet. Der er derimod ikke krav om, at transaktioner mellem selskabets nærtstå-

ende parter og selskabets datterselskaber skal godkendes af selskabets ledelse jf. ovenfor. Transaktio-

nen vil dog skulle godkendes i den enkelte dattervirksomhed efter de almindelige bestemmelser herfor. 

 

Offentliggørelse skal ske på selskabets hjemmeside, hvor meddelelsen skal være offentligt tilgængelig 

i fem år. Der er intet til hinder for, at meddelelsen tillige offentliggøres andre steder. 

 

Meddelelsen må ikke ændres efter offentliggørelse. Hvis der er fejl i en offentliggjort meddelelse, skal 

denne ikke rettes. Der skal derimod offentliggøres en ny meddelelse med korrigerende information. 

 

6.3 Sædvanlige forretningsmæssige transaktioner 

Sædvanlige forretningsmæssige transaktioner er ikke omfattet af ovennævnte krav. Bestyrelsen skal 

dog sikre, at der i selskabet findes en intern procedure for periodiske vurderinger af, om en transaktion 

er omfattet af de nævnte krav. De(n) nærtstående part(er), som er involveret i transaktionerne, må ikke 

deltage i denne vurdering. 

 

Begrebet ”sædvanlige forretningsmæssige transaktioner” skal forstås på samme måde som begrebet 

forstås i selskabslovens § 212, hvorefter selskabet direkte eller indirekte kan stille midler til rådighed 

for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis udlånet foretages som led i en sædvanlige forretnings-

mæssig disposition. Det betyder, at der skal være tale om en for selskabet og inden for branchen sæd-

vanlig transaktion.  

 

For eksempel vil salg af varer typisk være en sædvanlig transaktion, mens salg af et datterselskab ty-

pisk ikke vil være det. De aftalte vilkår for transaktionen skal også være sædvanlige. Det betyder, at 

der betales den samme pris og aftales betalingsbetingelser m.v. som ved tilsvarende dispositioner med 

ikke-nærtstående parter.  

 

I denne forbindelse anses samhandel baseret på skatteretlige samhandelsprincipper som fx OECD᾽s 

prisfastsættelsesprincipper også som normale markedsvilkår. Det kunne fx være anvendelse af CUP-

metoden (Comparable Uncontrolled Price Method), RPM (Resale Price Method), Cost Plus-metoden 

(Cost Plus Method), TNMM (Transactional Net Margin Method) og Profit Split-metoden, der alle 

benyttes til fastsættelse af samhandel på armslængevilkår.  

 

Hvis selskabet derfor kan henvise til tilsvarende transaktioner indgået med uafhængige parter, vil dette 

skabe en formodning for, at undtagelsen i bestemmelsen kan anvendes. 
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6.4 Forhold, der er fritaget for kravet om offentliggørelse 

Kravene anført ovenfor under ikke sædvanlige forretningsmæssige transaktioner finder ikke anvendel-

se på: 

 Transaktioner mellem selskabet og dets dattervirksomheder, medmindre selskabets nærtstående 

parter har interesser i dattervirksomheden (skal forstås som økonomisk interesse, typisk via ejer-

andel), 

 klart definerede transaktionstyper, som skal godkendes af generalforsamlingen (fx apportindskud, 

udbytte og kapitalnedsættelse), 

 transaktioner vedrørende ledelsesmedlemmers aflønning omfattet af bestemmelsen om vederlags-

politikken (må i praksis antages at være dem, der er omtalt i vederlagsrapporten), 

 transaktioner gennemført af kreditinstitutter på grundlag af foranstaltninger, der sigter mod at be-

skytte deres stabilitet, og som er besluttet af Finanstilsynet, samt 

 transaktioner, der tilbydes alle aktionærer på samme vilkår, således at ligebehandling af alle aktio-

nærer og beskyttelse af selskabets interesser er sikret. 

 

7. Ikrafttræden 

Lovændringerne træder i kraft den 10. juni 2019. Af lovbemærkningerne fremgår, at bestemmelserne 

om vederlagspolitik og vederlagsrapport først vil få virkning fra regnskabsår, der begynder den 10. 

juni 2019 og derefter.  

 

Det betyder i praksis, at aktionærerne i selskaber, der har kalenderåret som regnskabsår, første gang 

skal stemme om selskabets vederlagspolitik på den ordinære generalforsamling i 2020, og at veder-

lagsrapport første gang skal offentliggøres på den herefter følgende ordinære generalforsamling i 

2021, uanset om der er udarbejdet en vederlagspolitik før den 10. juni 2019.  

 


