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Bestyrelsens og direktionens ansvar for handlinger 

under finanskriser 
 

Advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud, Danmark 

 

 

Emnet for dette indlæg om bestyrelsens og direktionens ansvar for handlinger under 

finanskriser er nærmere afgrænset til følgende perspektiv: 

"Selv om banker og andre virksomheder kan siges at bære et ansvar for den 

finansielle krise og for sin del har båret store tab, er de økonomiske konsekvenser for 

bestyrelsesmedlemmer og direktører sjældent mærkbare. I nogle tilfælde har 

topledere kunnet oppebære høje lønninger i form af bonus o. lign. selv i tider præget 

af krise og svag økonomisk udvikling. Er der nogen retlige brister i systemet i dag, og 

hvordan kan disse i så fald rettes?" 

I kølvandet på finanskrisen er der sket en øget regulering af ledelsens 

aflønning. Dette har medført en intensiv regulering af vilkårene incitamentsaflønning 

af ledelsen i finansielle virksomheder. Også for børsnoterede selskaber har der været 

øget fokus på vilkårene for ledelsesaflønning. 

For finansielle virksomheder er der i lov om finansiel virksomhed bl.a. 

fastsat krav om, at den variable lønandel skal bestå af mindst 50 % aktier med en 

"passende" bindingsperiode, loft for størrelsen af den variable lønandel på 50 % af 

den faste grundløn og krav om udskudt udbetalingsperiode på fire år, hvor kriterierne 

for tildeling fortsat skal være opfyldt. Endvidere skal der i årsrapporten gives 

oplysning om det samlede vederlag for hvert enkelt ledelsesmedlem. 

I indlægget argumenteres der for, at der generelt for børsselskaber bør 

gælde en grænse for størrelsen af den variable lønandel. Denne grænse bør ikke som i 

lov om finansiel virksomhed fastsættes til en bestemt procentdel, men modsvare den 

reduktion i det faste vederlag, der er ydet som kompensation for den variable 

lønandel. Derved sikres symmetri i ledelsens deltagelse i gevinst og tab. Endvidere 

bør der generelt for børsselskaber sikres åbenhed om vederlaget for hvert enkelt 

ledelsesmedlem, herunder oplysning om størrelsen af den faste og variable lønandel, 

loftet for den variable lønandel samt med hvilket beløb, den faste løn er reduceret som 

kompensation for incitamentsprogrammet. 

Derimod bør der ikke som i lov om finansiel virksomhed fastsættes krav om 

aktier som en del af den variable lønandel eller en bindingsperiode herfor, lige som 

der heller ikke bør fastsættes krav om en udskudt udbetalingsperiode med krav om 

fortsat opfyldelse af tildelingskriterierne. Der sker herved et brud med et 

grundlæggende krav om sammenhæng mellem størrelsen af den variable lønandel og 

den ydede indsats i beregningsperioden. 

 

1 Indledning 

Emnet for dette indlæg om bestyrelsens og direktionens ansvar under finanskriser er 

nærmere afgrænset til følgende perspektiv om ledelsens aflønning: 
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"Selv om banker og andre virksomheder kan siges at bære et ansvar for den 

finansielle krise og for sin del har båret store tab, er de økonomiske konsekvenser for 

bestyrelsesmedlemmer og direktører sjældent mærkbare. I nogle tilfælde har 

topledere kunnet oppebære høje lønninger i form af bonus o. lign. selv i tider præget 

af krise og svag økonomisk udvikling. Er der nogen retlige brister i systemet i dag, og 

hvordan kan disse i så fald rettes?" 

 

Indlægget behandler aflønning af bestyrelse og direktion i aktieselskaber efter dansk 

ret. Behandlingen er ikke begrænset til reglerne for finansielle virksomheder, men 

omfatter også børsselskaber generelt. 

Efter dansk ret er bestyrelsen selskabets øverste ledelsesorgan, der varetager 

selskabets overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages af en eller flere 

direktører (i forening også benævnt "direktionen"). Bestyrelsen er et kollegialt 

beslutningsorgan, hvorimod en direktør har en selvstændig beslutningskompetence. 

Begrebet "ledelsen" anvendes i indlægget som betegnelse for bestyrelsen og 

direktionen, og begrebet "ledelsesmedlem" anvendes som betegnelse for et 

bestyrelsesmedlem eller en direktør. 

Nedenfor punkt 2 behandles de retlige rammer for fastsættelsen af ledelsens 

vederlag. Spørgsmålet om bestyrelsens erstatningsansvar for fastsættelse af 

direktionens vederlag behandles nedenfor punkt 3. Ledelsens pligt til tilbagebetaling 

af vederlag behandles i punkt 4. Afslutningsvis vurderes det, om der er behov for 

yderligere initiativer til imødegåelse af en situation, hvor ledelsen modtager meget 

høje lønninger i en tid karakteriseret ved krise og svag økonomisk udvikling. 

 

2 Fastsættelsen af ledelsens vederlag 

2.1 Indledning 

 

Beslutning om aflønning af bestyrelsen træffes af generalforsamlingen som led i 

godkendelse af årsrapporten. Direktionens lønvilkår fastsættes af bestyrelsen som en 

del af dens ansættelseskompetence. 

Ledelsens aflønning betales normalt bagud, dvs. som vederlag for den ydede 

indsats i den forudgående periode. Ledelsens aflønning kan være resultatbaseret, men 

ledelsen garanterer ikke for opnåelse af et bestemt resultat. Risikoen for den 

fremtidige økonomiske udvikling i selskabet ligger hos ejerne. Dette er velbegrundet. 

Der bør således skelnes mellem løn, der er betaling for en arbejdsydelse, og afkast, 

der er betaling for at stille et formuegode til rådighed, f.eks. udbytte og 

værdistigning/-tab på aktier. 

Selskabsloven indeholder kun i begrænset omfang regler om fastsættelse af 

bestyrelsens og direktionens vederlag. 

Efter selskabslovens § 138 kan ledelsesmedlemmer lønnes med fast eller 

variabelt vederlag. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter 

hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til 

selskabets og, i moderselskaber, koncernens økonomiske stilling. 

Disse regler suppleres af årsregnskabslovens § 98 b, jf. § 102, stk. 1, om 

offentliggørelse af oplysninger om ledelsens vederlag i årsrapporten. 
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Komitéen for god Selskabsledelse (www.corporategovernance.dk) har 

udstedt Anbefalinger for god selskabsledelse (senest april 2010), der indeholder en 

række anbefalinger om corporate governance i børsnoterede selskaber, herunder om 

ledelsens vederlag. 

Anbefalingerne har karakter af ”soft law”, der for børsnoterede selskaber 

efter årsregnskabslovens § 107 b og punkt 4.3 i Regler for udstedere af aktier på 

NASDAQ OMX Copenhagen A/S er undergivet et ”følg eller forklar”-princip. Dette 

princip indebærer, at selskaberne enten skal følge anbefalingerne for god selskabs-

ledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Det 

fremgår udtrykkeligt af børsreglerne, at det ikke er lagt til grund, at en efterlevelse af 

anbefalingerne skal være udgangspunktet for det enkelte selskab. Gennemsigtighed 

omkring selskabernes ledelsesstruktur er det bærende element. Det findes at må bero på 

det enkelte selskabs egne forhold, i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt 

dette ikke anses for hensigtsmæssigt eller ønskeligt. 

På europæisk plan har EU-Kommissionen tilbage i 2004 vedtaget en hen-

stilling om aflønning af ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber (2004/913/EF). 

Dette skete som led i en generel modernisering af selskabsretten. 

I kølvandet på den finansielle krise har der været et øget fokus på ledelsens 

aflønning. Det var EU-Kommissionens vurdering, at en uhensigtsmæssig 

aflønningspraksis i finansielle virksomheder har været en medvirkende faktor til 

finanskrisen. I store dele af finanssektoren fandtes den gældende aflønningspraksis at 

have haft en tendens til at belønne kortsigtede gevinster og tilskynde medarbejderne 

til risikofyldte aktiviteter, som gav mulighed for høj indtjening på kort sigt, og som 

samtidig gjorde virksomhederne sårbare for store tab på længere sigt. EU-

Kommissionen vedtog med henvisning hertil en række generelle principper for 

lønpolitik i henstilling af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren 

(2009/384/EF). Samtidig vedtog EU-Kommissionen en supplerende henstilling om 

aflønning af ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber (2009/385/EF). 

EU-Kommissionens henstilling om aflønningspolitik i finanssektoren 

(2009/384/EF) er fulgt op af direktiv 2010/76/EU om ændring af bl.a. kapital-

direktivet (direktiv 2006/48/EF) for så vidt angår bl.a. tilsyn med aflønningspolitikker. 

Direktivets bestemmelser om aflønning følger EU-Kommissionens henstilling, men er 

dog mere konkrete og stiller i visse tilfælde yderligere krav. I tilslutning hertil har The 

Committee of European Banking Supervisors (CEBS) (fra 1. januar 2011 The 

European Banking Authority (EBA) den 10. december 2010 udstedt "Guidelines on 

Remuneration Policies and Practices". 

Direktivets krav til ledelsesaflønning er implementeret i dansk ret ved lov nr. 

1556 af 21. december 2010 om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed § 77 a - 

§ 77 d og hertil bekendtgørelse nr. 1665 af 21. december 2010 om lønpolitik samt 

oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle 

holdingvirksomheder. 

 

2.2 Retningslinjer for incitamentsaflønning 

 

For børsselskaber gælder det, at en aftale om incitamentsaflønning af 

ledelsesmedlemmer skal være i overensstemmelse med overordnede retningslinjer for 

incitamentsaflønning af selskabets ledelse, der er fastsat af bestyrelsen og godkendt på 

http://www.corporategovernance.dk/
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generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 139. Komitéen for god selskabsledelse har 

udgivet en vejledning (senest revideret marts 2010) om udarbejdelse af sådanne 

retningslinjer. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L 170 af 25. marts 2009), at 

incitamentsaflønning omfatter enhver variabel aflønning. Incitamentsaflønning er 

således ikke begrænset til aktiebaseret aflønning, som f.eks. aktieoptioner, 

tegningsrettigheder (warrants) og fantomaktier, hvor der ydes et vederlag baseret på 

værdien af kapitalselskabets aktier. Ikke-aktiebaserede bonusordninger, resultat-

kontrakter og lignende instrumenter, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på 

forhånd, er også omfattet af bestemmelsen. Derimod er fast løn ikke omfattet af 

bestemmelsen, uanset om den er meget høj. 

Det skal tydeligt fremgå af retningslinjerne, efter hvilke principper aftaler om 

incitamentsaflønning kan indgås, herunder som minimum hvem der kan tildeles 

incitamentsaflønning, hvilke ydelser der kan indgå i incitamentsaflønningen, hvad 

hovedbetingelserne for ydelsernes tildeling er, den anslåede nutidsværdi af 

incitamentsaflønningen, og hvad det tidsmæssige perspektiv i incitamentsaflønningen 

må være, herunder eventuelle frister for udøvelse af optioner. Der skal alene gives 

oplysning om principperne for aflønning og ikke om det konkrete indhold i 

modellerne. 

Retningslinjerne skal efter lovforslagets bemærkninger indeholde klare 

oplysninger, som kan forstås af den enkelte aktionær. Det findes ikke at kunne 

forudsættes, at aktionærerne har en dybere indsigt i f.eks. beregning af værdier af 

optioner mv. Formålet med bestemmelsen er efter lovforslaget at styrke åbenheden, 

herunder at give aktionærerne mulighed for at forholde sig til de overordnede 

retningslinjer for kapitalselskabets incitamentsaflønning af kapitalselskabets ledelse, 

herunder eventuelle aktieoptionspakker. 

For finansielle virksomheder gælder det, at lønpolitikken, herunder 

retningslinjer for tildeling af variabel løn, skal godkendes af generalforsamlingen, jf. 

lov om finansiel virksomhed § 77 d, stk. 1. Der er herved sket en udvidelse i forhold 

til selskabslovens § 139 om generalforsamlingens godkendelse af retningslinjer for 

incitamentsaflønning, der alene omfatter den variable aflønning. 

 

2.3 Krav til indholdet af aflønningspolitikken 

 

EU-Kommissionens henstilling (2009/385/EF) om aflønning af medlemmer af 

ledelsen i børsnoterede selskaber fastsætter en række anbefalinger til indholdet af 

aflønningspolitikken for ledelsesmedlemmer.  

Efter EU-Kommissionens henstilling (punkt 3) bør der bl.a. fastsættes 

grænser for de variable komponenter, og den variable del af lønnen bør være 

afhængig af på forhånd fastsatte og målelige resultatkriterier. Disse kriterier bør 

fremme selskabets levedygtighed på lang sigt og indbefatte ikke-økonomiske kriterier, 

som er relevante for selskabets langsigtede værdiskabelse, ”f.eks. overholdelse af 

gældende regler og procedurer”. 

En væsentlig del af den variable lønandel bør efter EU-Kommissionens 

henstilling udskydes i en minimumsperiode (punkt 3.3). 

For aktiebaseret aflønning fastsættes det bl.a. i henstillingens punkt 4, at der 

bør være en bindingsperiode for aktierne på mindst tre år efter tildelingen, og at 
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ledelsen også efter udløbet af bindingsperioden bør beholde et antal aktier indtil 

udløbet af deres mandat. 

Selskabsloven fastsætter ikke nærmere krav til indholdet af aflønnings-

politikken udover det generelle krav om, at størrelsen af ledelsens vederlag skal være 

sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang og forsvarligt i forhold til selskabets 

økonomiske stilling. 

Anbefalinger for god selskabsledelse indeholder i modsætning til 

selskabsloven også anbefalinger om indholdet af aflønningspolitikken. Disse følger et 

stykke af vejen anbefalingerne i EU-Kommissionens henstilling (2009/385/EF) om 

aflønning af ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber. 

EU-Kommissionens henstilling om, at kriterierne for variabel aflønning bør 

fremme selskabets levedygtighed på lang sigt og indbefatte ikke-økonomiske kriterier, 

er dog i Anbefalingerne erstattet af ”en passende og afbalanceret sammensætning 

mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionærerne på 

kort og lang sigt”. Det langsigtede perspektiv er derved modificeret og hensyntagen 

til ikke-økonomiske kriterier er ikke medtaget. Heller ikke henstillingen om, at der 

fastsættes en bindingsperiode for aktier på mindst tre år efter tildelingen og for en del 

af aktierne yderligere indtil udløbet af ledelsesmedlemmets mandat, er fulgt. 

Spørgsmålet, om kriterier for incitamentsaflønning skal understøtte værdi-

skabelse for aktionærerne på kort eller lang sigt, er ikke nødvendigvis et spørgsmål 

om enten/eller. Mål på kortere sigt kan være trin på vejen til opfyldelse af mål på 

længere sigt. 

En ensidig fokusering på langsigtet værdiskabelse vil måske heller ikke altid 

være tilstrækkelig operationelt i forhold til det konkrete incitamentsprogram. Jo mere 

langsigtet perspektiv, desto større usikkerhed vil der være om, hvorvidt et konkret 

kriterium faktisk understøtter en langsigtet værdiskabelse. Selv om det lægges til 

grund, at målet er værdiskabelse for aktionærerne på lang sigt, bør fokus derfor også 

være på værdiskabelse for aktionærerne på kort sigt. Herved opnås større sikkerhed 

for, at der reelt er sammenhæng mellem selskabets mål og kriterierne i incitaments-

programmet. Det er ikke tilstrækkeligt, at den variable lønandel bygger på kriterier, 

der tilsigter at opfylde en målsætning om langsigtet værdiskabelse, hvis der er for stor 

usikkerhed om, hvorvidt de er egnet hertil, eller kriterierne ikke er objektive og 

målbare. 

Efter lov om finansiel virksomhed § 71, stk. 1, nr. 9, skal finansielle 

virksomheder have effektive former for virksomhedsstyring, herunder en lønpolitik og 

-praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. 

Lov om finansiel virksomhed § 77 a indeholder en række nærmere krav til aflønning 

af ledelsesmedlemmer m.fl. i finansielle virksomheder og finansielle holding-

virksomheder. 

Det er bl.a. et krav, at den variable lønandel højst udgør 50 % af den faste 

grundløn, jf. § 77 a, stk. 1, nr. 1. For finansielle virksomheder, der har modtaget 

statsstøtte, herunder statsligt kapitalindskud, kan den variable lønandel højst udgøre 

20 %, jf. § 77 b, stk. 1. Aktieoptioner må højst udgøre 12,5 % af den faste grundløn, 

jf. stk. 2. Der må ikke iværksætte nye aktieoptionsprogrammer for bestyrelse og 

direktion, jf. § 77 b, stk. 2. 

Efter lovens § 77 a, stk. 7, skal en variabel lønandel, der er resultatafhængig, 

fastsættes på grundlag af en vurdering af den pågældende modtagers resultater, 
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resultaterne i dennes afdeling og virksomhedens resultater. I tilslutning hertil 

bestemmes det i bekendtgørelse nr. 1665 af 21. december 2010 om lønpolitik mv. § 

10, stk. 2, at resultatmålingen skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der 

knytter sig til de pågældende resultater, samt eventuelle kapitalomkostninger og 

likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne. I overensstemmelse med EU-

Kommissionens henstilling om aflønningspolitik (2009/384/EF) skal der ved 

vurderingen af den enkelte modtagers resultater tages hensyn til ikke-økonomiske 

kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af 

virksomhedens retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder 

og investorer. 

Virksomheden skal efter § 77 a, stk. 1, nr. 5 og 6, kunne undlade at udbetale 

en variabel lønandel helt eller delvis, såfremt virksomheden bl.a. ikke overholder 

lovens kapitalkrav eller solvenskrav, eller virksomheden i perioden for beregning af 

den variable lønandel har fået frist fra Finanstilsynet til opfyldelse af solvenskrav mv. 

Efter lov om finansiel virksomhed § 77 a, stk. 1, nr. 4, skal udbetaling af 

mindst 40 % af en variabel lønandel, ved større beløb 60 %, ske over en periode på 

mindst fire år med påbegyndelse et år efter beregningstidspunktet og med en ligelig 

fordeling over årene. Det er efter § 77 a, stk. 5, en betingelse for udbetaling af den 

udskudte del af den variable lønandel, at kriterierne for fastsættelsen af den variable 

lønandel fortsat er opfyldt på udbetalingstidspunktet, og at virksomhedens øko-

nomiske situation ikke er væsentligt forringet i forhold til beregningstidspunktet. 

Det er formålet med reglen om udskudt udbetaling at begrænse muligheden 

for, at ledelsen kan opnå en variabel løn på baggrund af en kortsigtet indsats eller 

investering, der på længere sigt viser sig at være tabsgivende for virksomheden. Dette 

bygger på direktiv 2010/76/EU om ændring af bl.a. kapitaldirektivet (direktiv 

2006/48/EF), bilag V, afdeling 11, punkt 23, litra p. 

Det er spørgsmålet, om denne regel reelt er velbegrundet. Ansvar og 

handlemulighed bør følges ad. Vederlag bør derfor modsvare den indsats, som er ydet 

i perioden. 

På den ene side vil der være tilfælde, hvor resultatet af denne indsats helt 

eller delvis først viser sig på et senere tidspunkt, og hvor indsatsen derfor først kan 

vurderes endeligt på dette tidspunkt. Dette gælder både positive og negative resultater. 

Dette taler for en vederlagsmodel, hvor ledelsens variable lønandel først fastsættes 

endeligt efter en længere periode. Dette er opfyldt i modellen for finansielle 

virksomheder, hvor udbetaling af en væsentlig del af den variable lønandel sker over 

en periode på fire år, og hvor kriterierne fortsat skal være opfyldt på 

udbetalingstidspunktet. 

På den anden side indebærer en sådan model, at jo længere perioden 

udstrækkes, desto større usikkerhed vil der være om, hvorvidt det dårlige eller 

dårligere resultat i år 2 eller i år 4 er resultatet af ledelsens indsats i år 1. Dette kan 

være påvirket af den almindelige markedsudvikling, andre udefrakommende faktorer 

eller senere foretagne dispositioner. 

Hensynet til ikke at belønne målopfyldelse på kort sigt, der viser sig at være 

tabsgivende på længere sigt, må derfor afvejes overfor, om der er fornøden sikkerhed 

for, om der generelt kan anses at bestå en sådan årsagssammenhæng. Hvis det 

fastholdes, at ledelsen skal have vederlag for den ydede indsats i perioden, men at 
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ledelsen ikke herved skal garantere for det fremtidige resultat, forekommer reglen 

ikke velbegrundet. Der vil være for stor usikkerhed om en sådan årsagssammenhæng. 

Det er også spørgsmålet, om en sådan regel er hensigtsmæssig ud fra et 

styringsperspektiv. Der er tale om en statisk model, hvor kriterierne for 

incitamentsaflønning i år 1 fastholdes uændret i den fireårige udbetalingsperiode. Der 

tages derved ikke hensyn til behovet for at tilpasse incitamentskriterierne til 

virksomhedens aktuelle mål. Selv om der hvert år kan ske en tilpasning af kriterierne, 

skal de med denne model fortsat være opfyldt i en fireårig periode. Dette kan skabe en 

uklar incitamentsstruktur, hvor de gamle kriterier er i konflikt med nye mål, som 

fastsættes for virksomheden i perioden. 

Det er vigtigt, at kriterierne understøtter virksomhedens mål, og at kriterierne 

er objektive og målbare. Dette betyder bl.a., at de ikke bør være behæftet med for stor 

usikkerhed om, hvorvidt de er opfyldt, og om dette skyldes ledelsens indsats og ikke 

andre forhold. Dette er som anført ikke opfyldt med den udskudte udbetalingsmodel. 

Alternativt bør der i stedet fastsættes en længere beregningsperiode for den 

variable lønandel, hvis dette konkret findes relevant i forhold til de pågældende 

kriterier. I modsat fald kommer bindingsperioden og en udskudt udbetalingsperiode til 

at virke som et krav om garanti for fremtidig opretholdelse af et bestemt resultat. 

Modellen er endvidere asymmetrisk i forhold til belønning/straf ved senere 

afvigelse fra opfyldelsen af kriterierne i år 1. Hvis kriterierne ikke længere er opfyldt 

på udbetalingstidspunktet i f.eks. år 3, foretages der en korrektion, og den variable 

lønandel bortfalder helt eller delvis. Der sker derimod ikke en forhøjelse af den 

variable lønandel, hvis resultatet i f.eks. år 3 er bedre end i år 1 i forhold de på-

gældende kriterier. Dette er ikke velbegrundet. 

Det er efter lov om finansiel virksomhed § 77 a, stk. 1, nr. 3, et krav, at 

mindst 50 % af den variable lønandel skal bestå af aktier eller aktiebaserede instru-

menter eller af hybrid kernekapital mv. Sådanne aktier mv. må ikke overdrages i en 

”passende periode”, og der må ikke i samme periode ske afdækning af den risiko, der 

knytter sig til disse aktier mv., jf. stk. 3. Kravet er ikke medtaget i Anbefalinger for 

god selskabsledelse. Reglen kan ikke anses for stringent i forhold til opnåelsen af et 

bestemt formål. 

Der kan argumenteres for, at ledelsen bør have en vis aktieandel i selskabet 

for derved at understøtte ledelsens varetagelse af aktionærernes interesse. Dette er dog 

ikke et hensyn, som nødvendigvis har sammenhæng med lønpolitikken endsige kun 

den variable lønandel. 

Hvis det findes velbegrundet at stille krav om, at direktionen har aktier i 

selskabet, bør et sådant krav stilles uafhængigt af, om en del af lønnen betales i aktier, 

og om en del af lønnen består af en variabel lønandel. 

Omvendt er det ikke velbegrundet, at en variabel lønandel skal bestå af 

aktier, alene fordi, der er tale om en variabel lønandel. Den variable lønandel bør 

fastsættes på grundlag af målelige resultatkriterier, hvor der er størst mulig sikkerhed 

for, at en opfyldelse eller ikke-opfyldelse af disse skyldes ledelsens indsats i perioden. 

Tildeling af aktier med bindingsperiode indebærer derimod, lige som en udskudt 

udbetalingsperiode, at den variable lønandel ikke kun bliver vederlag for den ydede 

indsats i perioden frem til tildeling, men at den også bliver afhængig af den fremtidige 

indsats. Der sker derved et brud med et grundlæggende krav om sammenhæng mellem 

størrelsen af den variable lønandel og den ydede indsats i beregningsperioden. 
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2.4 Åbenhed om ledelsesaflønning 

 

Efter årsregnskabslovens § 98 b, jf. § 102, stk. 1, skal der i årsrapporten alene gives 

oplysning om det samlede vederlag for medlemmer af ledelsen for deres funktion 

fordelt på hvert ledelsesorgan. Hvis dette vil føre til, at der vises beløb for et enkelt 

medlem af en ledelseskategori, kan der i stedet angives et samlet beløb for to 

kategorier eller udelades oplysning om beløb, hvis kun én kategori modtager vederlag 

m.v., pension eller særligt incitamentsprogram. 

Efter EU-Kommissionens henstilling (2004/913/EF), punkt 5, bør der i 

årsrapporten gives detaljeret oplysning om den samlede løn og andre fordele, der ydes 

til de enkelte ledelsesmedlemmer i løbet af regnskabsåret. Dette er ikke opfyldt ved 

årsregnskabsloven. Kun for finansielle virksomheder gælder et krav om 

offentliggørelse i årsrapporten af det samlede vederlag for hvert enkelt 

ledelsesmedlem, jf. lov om finansiel virksomhed § 77 d, stk. 3. 

Det samlede vederlag for medlemmerne af et ledelsesorgan kan dække over 

betydelige forskelle i aflønningen af de enkelte ledelsesmedlemmer. En begrænsning i 

åbenheden om aflønningen af det enkelte ledelsesmedlem indebærer en tilsvarende 

begrænsning i generalforsamlingens mulighed for at udøve kontrol med ledelsens 

aflønning.  

For børsselskaber anbefales det i Anbefalinger for god selskabsledelse, at der 

i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af det 

øverste ledelsesorgan og direktionen modtager fra selskabet og andre 

koncernselskaber. 

Finansielle virksomheder skal efter bekendtgørelse nr. 1665 af 21. december 

2010 om lønpolitik mv. § 15, stk. 1, offentliggøre en række oplysninger om 

virksomhedens lønpolitik, herunder hvilke kriterier der lægges til grund for 

resultatmålinger og risikojusteringer og for udskydelse af variabel løn og dennes 

erhvervelse (nr. 3), hvilke resultatkriterier der lægges til grund for tildeling af aktier 

mv. (nr. 4) samt de vigtigste parametre og begrundelser for ordninger med variabel 

løn og andre ikke-kontante fordele (nr. 5). Efter § 15, stk. 2, kan virksomheden under 

hensyntagen til dens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af 

dens aktiviteter helt eller delvist undlade at offentliggøre de i § 15, stk. 1, nævnte 

oplysninger. Virksomheden skal på anmodning fra Finanstilsynet godtgøre, hvilke 

hensyn virksomheden har lagt til grund for en sådan undladelse. 

 

3 Bestyrelsens ansvar for fastsættelse af vederlag 

3.1 Ansvarsbedømmelsen 

 

Den konkrete aftale om aflønning af direktionen indgås af bestyrelsen. Selv om en 

eventuel incitamentsaflønning skal være i overensstemmelse med retningslinjer 

herfor, der er godkendt af generalforsamlingen, fritager dette ikke bestyrelsen for 

ansvaret for, at vederlaget samlet set er sædvanligt efter arbejdets art og arbejdets 

omfang, og at det er forsvarligt efter selskabets økonomiske stilling. Det er også 

bestyrelsens ansvar at fastsætte retningslinjer for incitamentsaflønning, der holder det 

samlede vederlag inden for lovens krav om et sædvanligt og forsvarligt vederlag. 
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Bestyrelsens ansvar for fastsættelse af direktionens vederlag er undergivet 

den almindelige culparegel i dansk ret, som også er gældende for bestyrelsens 

dispositioner i øvrigt, jf. selskabslovens § 361. 

Ved ansvarsbedømmelsen må der foretages en vurdering af, (1) om 

bestyrelsen ved sin beslutning har forfulgt et lovligt formål (interessesubjekt) 

(nedenfor punkt 3.2). Endvidere om bestyrelsen ved valg af handlemulighed til 

opfyldelse af dette formål har haft et forsvarligt beslutningsgrundlag, herunder (2) om 

bestyrelsen har besiddet den nødvendige information (nedenfor punkt 3.3), og (3) om 

bestyrelsen har haft de fornødne kvalifikationer til at kunne forstå denne information 

og vurdere alternative handlemuligheder (nedenfor punkt 3.4). Se nærmere Thorbjørn 

Sofsrud, Bestyrelsens beslutning og ansvar (1999). 

 
Se om bestyrelsens erstatningsansvar også bl.a. Rolf Dotevall, Skadeståndsansvar för 

styrelsesledamot och verkställande direktör (1989), Kristin Aarum Normann, 

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper (1994) og Morten Samuelsson og Kjeld 

Søgaard, Bestyrelsesansvaret (1997).  

 

3.2 Interessesubjekt 

 

Bestyrelsen har ved fastsættelse af direktionens vederlag pligt til at varetage 

selskabets interesse. Bestyrelsen skal herved søge at opnå den økonomisk mest 

fordelagtige aftale for selskabet. 

Efter selskabslovens § 138 må vederlaget ikke overstige, hvad der anses for 

sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for 

forsvarligt i forhold til selskabets og, i moderselskaber, koncernens økonomiske 

stilling.  

Hvad der er ”sædvanligt” beror på selskabets karakter (dets størrelse, branche 

og situation) og indholdet af den konkrete stilling. Det er bestyrelsen, der fastlægger 

stillingens nærmere indhold og dermed de kvalifikationer, som direktøren skal 

besidde. Dette må ske under hensyn til selskabets behov. Dette kan være forskelligt til 

forskellige tider afhængig af selskabets situation og sammensætningen af den øvrige 

ledelse.  

Kravet om, at vederlaget heller ikke må overstige, hvad der er forsvarligt i 

forhold til selskabets (koncernens) økonomiske stilling, lægger en yderligere 

begrænsning på vederlaget. Selv om vederlaget kan anses for sædvanligt, må det dog 

ikke overstige, hvad der konkret kan anses forsvarligt under hensyn til selskabets 

økonomi. 

Der er tale om en vurdering af forsvarlighed og ikke af rimelighed. Der er 

ikke efter bestemmelsen et krav om, at vederlaget ikke må stige i situationer, hvor det 

går dårligt for selskabet, eller hvor selskabet måske ligefrem er i krise. Det kan efter 

omstændighederne være velbegrundet at betale et højere vederlag netop i denne 

situation for at tiltrække de personer, som selskabet har behov for. 

Bortset fra helt små selskaber eller helt eksorbitante vederlag, vil 

direktionens aflønning ikke i sig selv have en sådan betydning for selskabets samlede 

økonomi, at vederlagets størrelse derved kan anses for uforsvarligt. Direktionens 

vederlag kan dog ikke betragtes isoleret fra selskabets øvrige lønfastsættelse. 

Direktionens aflønning, og navnlig ændringer heri, kan således have konsekvens i 

forhold til de øvrige ansatte og dermed for selskabets samlede lønsum. Der må tages 
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hensyn hertil ved vurdering af forsvarligheden i forhold til selskabets økonomiske 

stilling. 

Selv om der er en vis margin i bedømmelsen af, hvad der er sædvanligt og 

forsvarligt, følger det af selskabslovens § 138, at der gælder et absolut loft for 

ledelsens aflønning, der er baseret på objektive kriterier. Det er således ikke 

tilstrækkeligt, at bestyrelsen er af den overbevisning, at det er nødvendigt at betale et 

højt vederlag for at ansætte en bestemt person som direktør, og dette faktisk måtte 

være tilfældet, hvis vederlaget overstiger, hvad der objektivt set er sædvanligt eller 

forsvarligt i forhold til det pågældende selskab. 

Ved incitamentsaflønning må bestyrelsen fastlægge kriterier, der understøtter 

selskabets målopfyldelse, og som er målbare. For børsselskaber og finansielle 

virksomheder skal disse fastlægges i overensstemmelse med de af 

generalforsamlingen godkendte retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. ovenfor. 

Valget af kriterier vil være forbundet med et betydeligt skøn. Der er tale om en samlet 

vurdering af kriteriernes egnethed, hvor målbarhed er lige så vigtigt som kriteriernes 

relevans. 

 

3.3 Information 

 

Bestyrelsens fastsættelse af direktionens vederlag skal være baseret på et forsvarligt 

informationsgrundlag. Dette gælder både information til vurdering af 

vederlagsniveauet, fastlæggelse af kriterier og øvrige vilkår i en eventuel 

incitamentsmodel og beregning af det konkrete vederlag. 

Bestyrelsen må således tilvejebringe information om, hvad der kan anses for 

sædvanligt og forsvarligt i forhold til det pågældende selskab. Dette kan være baseret 

på bestyrelsesmedlemmernes egne erfaringer og/eller oplysninger udefra, herunder 

oplysninger fra rådgivere.  

Bestyrelsen kan i almindelighed indrette sig i tillid til, at den modtager 

korrekt og fyldestgørende information fra direktionen. Se bl.a. Thorbjørn Sofsrud, 

Bestyrelsens beslutning og ansvar (1999), side 408 f. Denne forudsætning gælder 

imidlertid ikke i forhold til direktionens aflønning, hvor direktionen vil have en 

personlig økonomisk interesse og derfor vil være inhabil. 

Det kan imidlertid ikke undgås, at direktionen indirekte får en vis indflydelse 

på både valg af kriterier og oplysninger om opfyldelsen heraf. Selskabets 

målsætninger fastlægges i dialog mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, og 

information om opfyldelse af kriterier vil til dels være baseret på information, der 

tilvejebringes af den daglige ledelse som led i den generelle rapportering. 

Bestyrelsen må derfor særligt ved incitamentsaflønning være opmærksom på 

den personlige interesse, som direktionen har ved information om forhold, der indgår i 

fastsættelsen af direktionen eget vederlag. Bestyrelsen bør derfor om muligt søge at 

basere sin information også på andre kilder, herunder at oplysninger valideres af 

revisor. 

 

3.4 Kvalifikationer 

 

Bestyrelsen skal sikre sig, at den besidder den nødvendige faglige indsigt til at 

vurdere den anvendte incitamentsmodel, herunder at vurdere de økonomiske 
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konsekvenser under forskellige scenarier. Der kan efter omstændighederne være tale 

om komplicerede beregninger, som et bestyrelsesmedlem ikke selv har 

forudsætninger for at foretage. Det er ikke et krav, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem 

besidder de nødvendige kvalifikationer, men at disse indgår i bestyrelsens 

beslutningsproces. 

Det er heller ikke et krav, at bestyrelsen selv besidder de nødvendige 

kvalifikationer. Bestyrelsen kan i stedet støtte sig til vurderinger foretaget af fagligt 

kompetente og uafhængige rådgivere. Dette tillægges i almindelighed disculperende 

virkning for bestyrelsen, selv om det senere viser sig, at rådgiverens vurdering var 

urigtig og måske uforsvarlig, jf. Thorbjørn Sofsrud, Bestyrelsens beslutning og ansvar 

(1999), side 520 f. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forberede bestyrelsens beslutninger, 

f.eks. et vederlagsudvalg. Anvendelsen af udvalg kan bidrage til et højere 

kvalitetsniveau i bestyrelsens beslutningsproces, idet der herved skabes mulighed for 

en mere indgående behandling end det normalt vil være muligt i bestyrelsen. Særligt i 

forhold til direktionens vederlag kan der være behov for anvendelsen af udvalg, idet 

direktionen på grund af inhabilitet vil være afskåret fra at forberede oplæg til 

bestyrelsens beslutning på dette punkt. 

Finansielle virksomheder skal have et aflønningsudvalg til at forberede 

bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, jf. lov om finansiel virksomhed § 77 

c. I Anbefalinger for god selskabsledelse anbefales det (punkt 5.10.8), at bestyrelsen 

nedsætter et vederlagsudvalg til bl.a. at fremkomme med indstilling til bestyrelsen om 

vederlagspolitikken, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, 

samt forslag om vederlag inden for rammerne heraf. Det anbefales i forbindelse 

hermed, at udvalget undgår at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen. Se 

også EU-Kommissionens henstilling 2009/385/EF om aflønning af medlemmer af 

ledelsen i børsnoterede selskaber. 

Et sådant udvalg kan forberede bestyrelsens beslutning, men kan ikke tildeles 

en generel beslutningskompetence i bestemte anliggender. Dette vil være uforeneligt 

med den ledelsesstruktur, der er fastsat i selskabsloven, og derved bidrage til en uklar 

ansvars- og kompetencefordeling i forhold til bestyrelse og direktion. Bestyrelsen har 

pligt til at sikre sig, at udvalget har de nødvendige faglige kvalifikationer og 

uafhængighed. Lige som bestyrelsen kan gøre brug af eksterne rådgivere til at styrke 

den faglige kompetence og tilvejebringe den nødvendige information, gælder dette 

også for udvalget. 

Bestyrelsen kan i almindelighed lægge vægt på de oplysninger og 

vurderinger, som den modtager fra vederlagsudvalget. Bestyrelsen er ikke objektivt 

ansvarlig for det arbejde, der foregår udvalget. Omvendt kan bestyrelsen heller ikke 

ukritisk lægge udvalgets arbejde til grund for sine beslutninger. Bestyrelsen har pligt 

til selvstændigt at forholde sig til det materiale, som den modtager fra udvalget, på 

samme måde, som bestyrelsen må forholde sig til oplæg fra direktionen eller andre.  

 

4 Ledelsens pligt til tilbagebetaling af vederlag 

Efter selskabslovens § 138, stk. 2, skal et ledelsesmedlem tilbagebetale, hvad ved-

kommende i de sidste 5 år før fristdagen har oppebåret i variabelt vederlag, forudsat at 
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selskabet var insolvent, da det variable vederlag blev fastsat. Tilbagebetalingspligten 

gælder, selv om ledelsesmedlemmet har været i god tro. 

Bestemmelsen, der også fandtes i 1930-aktieselskabslovens § 51, har næppe 

den store praktiske betydning. Der er tale om en objektiv omstødelsesregel, hvorefter 

der skal ske tilbagebetaling, selv om det variable vederlag var korrekt beregnet. Til 

gengæld er anvendelsesområdet begrænset til de tilfælde, hvor selskabet var insolvent 

på tidspunktet for udbetaling af det variable vederlag, og at det senere er gået konkurs. 

Det er ikke et krav, at ledelsesmedlemmet var i ond tro om selskabets insolvens på 

udbetalingstidspunktet. Dette vil formentlig i praksis alligevel være tilfældet, i hvert 

fald for direktionens vedkommende. 

EU-Kommissionens henstilling (2009/385/EF) om aflønning af 

ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber går et skridt videre. Det fremgår af punkt 

3.4, at der i kontrakten med bl.a. direktører bør fastsættes vilkår om, at selskabet kan 

kræve tilbagebetaling af variable lønkomponenter, der udbetales på grundlag af data, 

som senere dokumenteres at være fejlagtige. I modsætning til selskabslovens § 138 er 

det ikke et krav, at selskabet var insolvent på tidspunktet for udbetalingen. Det er 

heller ikke et krav, at ledelsesmedlemmet skal have været i ond tro. 

Tilbagebetalingspligten er objektiv. 

I Anbefalinger for god selskabsledelse (punkt 6.1.8) anbefales det for 

børsnoterede selskaber, at der aftales en ret for selskabet til ”i helt særlige tilfælde at 

kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på 

grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige”. Det er ikke 

klart, hvad der nærmere ligger i forudsætningen om ”helt særlige tilfælde”. Finn 

Meyer, der som medlem af Komitéen for god Selskabsledelse var med til at udarbejde 

anbefalingerne, anfører i Revision og Regnskabsvæsen 2010/7, at det ikke 

forudsættes, at ledelsesmedlemmet har været i ond tro. 

For finansielle virksomheder gælder det, at virksomheden efter lov om 

finansiel virksomhed § 77 a, stk. 5, skal sikre sig, at bl.a. ledelsesmedlemmer skal 

tilbagebetale variabel løn, hvis den er udbetalt på grundlag af oplysninger om 

resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og hvis modtageren er i ond tro. 

Lov om finansiel virksomhed går dermed ikke så langt i kravet om 

tilbagebetaling som EU-Kommissionens henstilling (2009/385/EF) om aflønning af 

ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, der ikke stiller krav om ond tro som 

betingelse for tilbagebetaling. Lov om finansiel virksomhed går ikke længere end, 

hvad der allerede følger af dansk rets almindelige regler om condictio indebiti, jf. 

herom bl.a. Bo von Eyben m.fl., Lærebog i obligationsret II (2008), side 135 f. 

I forhold til direktionen vil eventuelle fejlagtige oplysninger formentlig ofte 

kunne tilregnes direktøren selv som uagtsom. Det er direktionens opgave at varetage 

den daglige ledelse, herunder at sikre en forsvarlig bogføring og regnskabsaflæggelse, 

jf. selskabslovens § 117 og § 118. Direktionen har dermed et særligt ansvar for 

rigtigheden af de oplysninger, som typisk ligger til grund for bonusaflønningen.  
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5 Er der behov for nye initiativer? 

5.1 Indledning 

 

For finansielle virksomheder er der i lov om finansiel virksomhed og kapitaldirektivet 

(som ændret ved direktiv 2010/76/EU) fastsat de mest vidtgående krav til ledelsens 

aflønning. Det kan overvejes, om tilsvarende regler helt eller delvis bør gælde for 

børsnoterede selskaber generelt. 

 

5.2 Bindingsperiode for aktier og udskudt udbetalingsperiode 

 

Hverken kravet om aktier som en del af den variable lønandel og en hertil knyttet 

bindingsperiode, jf. lov om finansiel virksomhed § 77 a, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, eller et 

krav om udskudt udbetalingsperiode for den variable lønandel med krav om fortsat 

opfyldelse af kriterierne for tildeling, jf. lov om finansiel virksomhed § 77 a, stk. 1, nr. 

4, er som anført ovenfor velbegrundede og egnede til at overføres på børsselskaber 

generelt. Der sker derved et brud med et grundlæggende krav om sammenhæng 

mellem størrelsen af den variable lønandel og den ydede indsats i beregningsperioden. 

 

5.3 Loft for den variable lønandel 

 

Efter lov om finansiel virksomhed § 77 a, stk. 1, nr. 1, må den variable lønandel højst 

udgøre 50 % af den faste grundløn. I Anbefalinger om god selskabsledelse, punkt 

6.1.5, anbefales det, at der fastsættes grænser for den variable lønandel, men der 

anbefales ikke en bestemt grænse. 

Om der bør gælde et loft for den variable lønandel hænger sammen med et 

andet spørgsmål, nemlig om vederlagsmodellen samlet set modsvarer den ydede 

indsats. 

Det må fastholdes, at løn er vederlag for den ydede indsats, og at den 

variable lønandel skal afspejle variationen i den ydede indsats. Der er 

forudsætningsvis en sammenhæng mellem den ydede indsats og de opnåede resultater 

målt på forskellige kriterier (omsætning, overskud etc.), men det er ikke resultatet i 

sig selv, der begrunder vederlaget, men indsatsen. Hvis der ikke var denne 

sammenhæng, ville der ikke være tale om en incitamentsmodel, men alene en model 

for overskudsfordeling mellem ledelse og aktionærer. Herved adskiller ledelsens 

vederlag sig principielt fra kapitalejernes vederlag for at stille kapital til rådighed. 

Den variable lønandel bør derfor i samme omfang afspejle den gode som den 

mindre gode indsats. En incitamentsmodel bør derfor være symmetrisk, således at 

ledelsen deltager i tab i samme omfang, som den deltager i gevinst. Bonus bør 

modsvares af bod. 

Den variable lønandel har karakter af et tillæg til den faste grundløn. 

Forudsættes grundlønnen at være fastsat til et lavere beløb i de tilfælde, hvor der 

herudover kan opnås en variabel lønandel, vil ledelsen dermed også betale bod for 

manglende opfyldelse af målene. 

Da den variable lønandel efter sin karakter ikke kan blive mindre end nul, vil 

der være en undergrænse for, hvor stort beløb ledelsen skal bære i tilfælde af 
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manglende målopfyldelse. Der bør derfor også være et loft for, hvor stor bonus kan 

blive. 

Det centrale er ikke, om grænsen for bonus fastsættes til f.eks. 50 % af den 

faste løn eller en højere eller lavere andel. Det afgørende er, at der fastsættes en 

grænse, og at denne fastsættes under hensyn til, hvor stor reduktion der samtidig 

foretages i den faste løn i forhold til sædvanlig aflønning alene med fast løn. Derved 

opnås den fornødne symmetri med hensyn til at deltage i både positive som negative 

resultater i forhold til de fastsatte mål. Dette vil samtidig skabe en naturlig 

begrænsning i forhold til eksorbitant højere bonusbetalinger. 

Hvorvidt et sådant krav bør gennemføres for børsselskaber ved lovgivning 

eller ved anbefalinger i regi af Komitéen for god Selskabsledelse, beror i nogen grad 

på udviklingen i og efterlevelsen af sådan ”soft law”. 

 

5.4 Åbenhed om aflønning og incitamentsmodeller 

 

Lov om finansiel virksomhed indeholder en detaljeret regulering af vilkårene for 

ledelsens incitamentsaflønning. Dette er direktivbestemt og skal bl.a. ses på baggrund 

af de finansielle virksomheders særlige karakter. Ledelsens aflønning er af EU-

Kommissionen anset for at være en af årsagerne til den finansielle krise, bl.a. fordi 

aflønningsmodellerne tilskyndede ledelsen til at tage for store risici. 

For finansielle virksomheder er der et særligt hensyn til indskyderne og til 

finansiel stabilitet, som ikke gør sig gældende for børsselskaber i almindelighed. For 

disse selskaber kan detailregulering derfor i videre omfang erstattes af åbenhed, 

således at aktionærerne selv kan tage stilling til, om aflønningen er acceptabel. 

Selskabslovens § 139 fastsætter krav om, at generalforsamlingen godkender 

overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen i børsnoterede 

selskaber. Disse overordnede retningslinjer skal offentliggøres på selskabets 

hjemmeside. Der er derimod ikke krav om, at de konkrete incitamentsmodeller 

offentliggøres. Der er heller ikke anbefalinger herom i Anbefalinger for god 

selskabsledelse. 

Efter årsregnskabslovens § 98 b, jf. § 102, stk. 1, skal der alene gives 

oplysning om det samlede vederlag for direktionen, men ikke for det enkelte 

ledelsesmedlem. I Anbefalinger for god selskabsledelse, punkt 6.2.3, anbefales det, at 

der gives sådan oplysning for hvert enkelt ledelsesmedlem, herunder en redegørelse 

for sammenhængen med vederlagspolitikken. 

Direktionens vederlag fastsættes af bestyrelsen. Dette har sammenhæng med, 

at direktionen ansættes af bestyrelsen. Det er derfor naturligt, at generalforsamlingen 

alene godkender de overordnede principper for incitamentsaflønning for direktionen. 

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at generalforsamlingen ikke bør have 

mulighed for at forholde sig til, om bestyrelsen har fastsat en ønskelig 

aflønningsmodel for direktionen. 

Hvis lovregulering af ledelsens aflønning skal begrænses mest muligt, 

således at aflønningen kan tilpasses behov og ønsker i den enkelte virksomhed, er det 

vigtigt, at der på anden måde udøves kontrol med, om aflønningens størrelse og den 

anvendte aflønningsmodel er i selskabets interesse. 

Da bestyrelsen selv har fastsat direktionens aflønning, bør denne kontrol 

varetages af generalforsamlingen. En sådan kontrol er imidlertid ikke effektiv, hvis 
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den alene er baseret på oplysning om de overordnede principper og oplysning om 

vederlag for direktionen som helhed. 

Ofte vil kriterierne for incitamentsaflønning svare til allerede offentliggjorte 

målsætninger. Der kan imidlertid også være situationer, hvor offentliggørelse af de 

konkrete kriterier for incitamentsaflønning kan være i strid med selskabets interesse i 

at hemmeligholde bestemte strategiske tiltag. Et krav om offentliggørelse af de 

konkrete incitamentsmodeller vil derfor næppe være hensigtsmæssigt. 

Med henblik på at sikre kontrol med ledelsens aflønning bør det overvejes at 

udvide oplysningskravet i årsregnskabsloven til at omfatte oplysning om betalte 

vederlag for hvert enkelt ledelsesmedlem og ikke alene for ledelsesorganet som 

helhed. Endvidere bør der gives oplysning om størrelsen af den faste og variable 

lønandel, loftet for den variable lønandel samt med hvilket beløb, den faste løn er 

reduceret som kompensation for incitamentsprogrammet. Herved kan 

generalforsamlingen udøve kontrol med, om den finder aflønningen, herunder den 

variable lønandel, rimelig. 

 

5.5 Tilbagebetaling 

 

Ledelsen skal tilbagebetale vederlag, som den har opnået under urigtige 

forudsætninger om opfyldelse af de fastsatte kriterier, hvis ledelsen var i ond tro, 

f.eks. om rigtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som lå til grund for 

udbetalingen. Dette følger af dansk rets almindelige regler om condictio indebiti. 

Hvis det lægges til grund, at ledelsens vederlag skal ses som modydelse for 

den ydede indsats, og at ledelsen ikke herved garanterer for den fremtidige udvikling i 

selskabet, er der ikke grundlag for at kræve tilbagebetaling i videre omfang end efter 

disse regler. Den objektive tilbagebetalingsregel i selskabslovens § 138 fører næppe 

heller i praksis til tilbagebetaling i videre omfang, idet ledelsen normalt vil være i ond 

tro om selskabets eventuelle insolvens på udbetalingstidspunktet. 

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at aflønningsmodellen og det konkrete 

vederlag er lovligt og forsvarligt. 

 




