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Anbefalinger for god Selskabsledelse
• I starten af dette årtusinde var der erkendelse af at governance i
danske børsnoterede selskaber ikke var tidssvarende
• Valg mellem hard law eller soft law
• Komiteen blev etableret i 2001 og offentliggjorde samme år de første
anbefalinger for God Selskabsledelse
• Komiteen fastlægger anbefalinger, der skal understøtte god
selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne skal
være med til at skabe tillid til selskaberne og tiltrække investorer.
• Anbefalingerne supplerer selskabs- og børsretlige regulering
• Anbefalingerne kan også være til inspiration for andre virksomheder

Anbefalinger for god Selskabsledelse
• Anbefalingerne er ”soft law” og følger princippet om ”Følg eller
forklar”
• Samlet årlig redegørelse der offentliggøres som en del af
ledelsesberetningen eller på hjemmeside med en præcis henvisning i
ledelsesberetningen

Anbefalinger for god Selskabsledelse
• Anbefalingerne er opdateret 8 gange sidst i 2017
• Opdatering foretages som følge af ændret lovgivning, EU henstillinger
og udvikling i god selskabsledelse
• Komiteen for God Fondsledelse udsendte i 2014 Anbefalinger for God
Fondsledelse gældende for erhvervsdrivende fonde

Årsberetning fra Komiteen for god
Selskabsledelse
• Komiteen udsender hvert år Årsberetning baseret på Nasdaq
Copenhagens gennemgang af opfyldelsen af anbefalingerne
• Den samlede efterlevelse af anbefalingerne er 98%, hvoraf 86% følger
anbefalingerne og 12% ikke følger eller følger delvist med forklaring
• Komiteens fokusområder for regnskabsåret 2017 har været
bestyrelsesevaluering og ledelsesaflønning
• www.corporategovernance.dk

Udvikling i god Selskabsledelse
• Meget bred opbakning til anbefalingerne
• Naturlig del af ledelsen i børsnoterede virksomheder
• Meget betydelig udvikling i Corporate Governance siden 2001 hvor
første udgave blev udsendt

