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Observationer fra generalforsamlingssæsonen 2019
Flemming Merring, Head of Investor Services
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Kapitalandelen på generalforsamlingerne
• Den repræsenterede kapitalandel er stort set
uforandret

Registered capital
100%

90%

80%

70%

60%
53%

51%

52%

2017

2018

54%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2016

2019

4

Aktivt ejerskab fra udenlandske investorer
Voting instructions - Foreign investors
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• Særligt et selskab med færre instruktioner
• Den flere år lange stigning ser ud til at være fladet ud
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Udenlandske investorer fylder marginalt mindre
Capital investment and capital represented – Foreign investors

• Der er tale om en svag tendens om nogen
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Der er stadig mange stemmeinstrukser som går til spilde
• Effektiviteten er uændret
• SRD II ændrer ikke på dette

Approved voting instructions - Foreign investors
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Antallet af afstemninger er særligt påvirket af én generalforsamling
• 3 banker står for de 28 af afstemningerne i 2019
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Ledelsens aflønning

- Selskabslovens nye regler (SRD II)
VP Investor Services – 12. juni 2019
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Historik og overblik

SRD I

SRD II

Formål

 Bidrage til langsigtet bæredygtighed i europæiske selskaber
 Skabe attraktivt aktionærmiljø
 Forbedre grænseoverskridende stemmeafgivelse

 Fremme langsigtet ejerskab
 Øge aktionærindflydelsen
 Øge gennemsigtigheden mellem selskaber og investorer

Fokuspunkter

 Ligebehandling og oplysning af aktionærer
 Aktionærernes forvaltningsmæssige rettigheder på generalforsamlingen
 Afskaffelse af hindringer for deltagelse og stemmeafgivelse på
generalforsamlingen
 Offentliggørelse af oplysninger om afstemningsresultater






Anvendelse

 Implementeringsfrist: 3. august 2009

 Implementeringsfrist: 10. juni 2019 (ikrafttrædelsesdato)

Aktionærrettighedsdirektivets retsakter
Aktionærrettighedsdirektivet I (Direktiv 2007/36/EF)
Aktionærrettighedsdirektivet II (Direktiv (EU) 2017/828) (”Direktivet”)
Gennemførelsesforordning om aktionæridentifikation, videregivelse af oplysninger og lettelsen af udøvelse af
aktionærrettigheder
Retningslinjer til fastlæggelse af en standard for vederlagsrapporten

Vederlagspolitik og vederlagsrapport
Identifikation af aktionærer og udøvelse af aktionærrettigheder
Væsentlige transaktioner mellem selskabet og selskabets nærtstående
Gennemsigtighed i forhold til institutionelle investorer, kapitalforvaltere og
proxy advisors

Vederlagspolitikken
Selskabslovens §§ 139 og 139 a
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Vederlagspolitikken i overbliksform
Vederlagspolitikken
Formål

At afstemme selskabets og ledelsens interesser og at give aktionærerne mulighed for at
udtrykke deres holdning til selskabets vederlagspolitik.

Fokuspunkter

Nye bestemmelser om indholds- og oplysningskrav og afstemnings- og offentlighedskrav,
særligt reglernes bindende karakter.

Omfattede aktører

Aktieselskaber med aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Implementering

De nye regler om vederlagspolitikken implementeres i selskabslovens §§ 139 og 139 a.

Ikrafttræden

Reglerne om vederlagspolitikken gælder for den første ordinære generalforsamling i
aktieselskabet, som indkaldes i regnskabsår, der begynder den 10. juni 2019 og derefter.

Generalforsamlingsrelevant?

Ja, vederlagspolitikken skal til afstemning på generalforsamlingen.
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Tidsforløb

10. juni 2019

1. januar 2018

Q1/2 2021

Lovens ikrafttrædelsesbestemmelse:

Anbefalingerne

Direktivet

OGF 2021

Anbefalingerne træder i
kraft.

Direktivets regler træder i
kraft i DK.

Vederlagsrapporten er GFrelevant.

OBS Selskabet har kalenderåret
som regnskabsår.

OGF 2019

OGF 2020

Anbefalingerne er GFrelevante.

Vederlagspolitikken er GFrelevant.

Q1/2 2019

Q1/2 2020

Generalforsamlingsrelevante overvejelser
OGF 2020

OGF 2021



Vederlagspolitikken skal behandles og til afstemning på GF, medmindre selskabets vederlagspolitik
allerede opfylder kravene i Direktivet.



Vederlagsrapporten kan efter omstændighederne være generalforsamlingsrelevant.



Vederlagsrapporten er generalforsamlingsrelevant.

”§§ 139-139 b i selskabsloven som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 4, gælder for den første
ordinære generalforsamling, som indkaldes i
regnskabsår, der begynder den 10. juni 2019, og
derefter.”
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Vederlagspolitikken i praksis – Aktivt ejerskab

16

Vederlagspolitikken i praksis – Politisk fokus
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Vederlagspolitikken i Anbefalingerne for god Selskabsledelse
Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse

Ikrafttræden

 Komitéen for god Selskabsledelse opdaterede i 2017 Anbefalingerne for god Selskabsledelse

De nye Anbefalinger for god
Selskabsledelse gælder for:

 Som led i opdateringen blev anbefalingerne til selskabernes vederlagspolitik ændret:

 ”De regnskabsår, der starter den 1.
januar 2018 eller senere, samt anvendes
på
 den generalforsamling, der behandler
årsrapport for 2018 eller senere.”
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Vederlagspolitikken – Selskabsloven vs. Anbefalingerne
Vederlagspolitikken – Selskabsloven

Vederlagspolitikken – Anbefalinger for God Selskabsledelse (2017)

 Begrebet er allerede velkendt, men den væsentligste ændring
er, at generalforsamlingen nu formelt (og med lovhjemmel) skal
godkende vederlagspolitikken som minimum hvert fjerde år og
ellers ved væsentlige ændringer.

 Som noget nyt præciserer anbefalingerne, at
vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen
minimum hvert fjerde år samt ved enhver væsentlig ændring.

 Efter selskabsloven skal vederlagspolitikken (på toppen af
Anbefalingerne for god Selskabsledelse) bl.a. indeholde
oplysninger om:

 Modsat tidligere anbefales det nu, at vederlagspolitikken bør
indeholde en redegørelse for sammenhængen mellem
vederlagspolitikken og selskabets langsigtede værdiskabelse
og relevante mål herfor.

 Aflønningens sammenhæng med selskabets strategi og
øvrige medarbejderes løn.
 KPI’er og øvrige tildelingskriterier.

Nye anbefalinger?
 Anbefalingerne om vederlagspolitikken bliver i vidt omfang erstattet af ny hard law i selskabsloven.
 Forventningen er derfor, at Komitéen for god Selskabsledelse ændrer anbefalingerne i relation til
vederlagspolitikken.
 Et nyt tiltag kan være øget fokus på den variable aflønnings værdi på udnyttelsestidspunktet. Dette
tema er allerede nævnt i Komitéens vejledning om vederlagspolitik. Her fremhæver Komitéen, at
maksimum for den variable aflønnings værdi på udnyttelsestidspunktet bør overvejes.
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Overordnet om reglerne
Afstemning og offentliggørelse
 Vederlagspolitikken skal til bindende afstemning på selskabets
generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert
fjerde år.
 Den godkendte vederlagspolitik, datoen for og resultatet af
afstemningen skal hurtigst muligt offentliggøres på selskabets
hjemmeside.

Generelle indholdskrav
 Vederlagspolitikken fungerer som ramme for ledelsens aflønning.
 Bestyrelsen skal udarbejde en klar og forståelig vederlagspolitik for
ledelsens vederlag, der bidrager til selskabets forretningsstrategi,
langsigtede interesser og bæredygtighed.
 Konkrete indholdskrav om KPI’er, beslutningsproces mv.

Variabelt vederlag
 Klare, brede og varierede kriterier for tildeling af det variable vederlag.
 Oplysningskrav om de finansielle og ikke-finansielle KPI’er.

 Oplysningskrav om claw-back og udskydelsesperioder.

Aktiebaseret aflønning
 Oplysningskrav om modningsperioder og en eventuel
bindingsperiode.
 Oplysningskrav om bidrag til selskabets forretningsstrategi,
langsigtede interesser og bæredygtighed.

Ændringer
 Ved ændringer skal vederlagspolitikken beskrive og forklare alle
væsentlige ændringer.
 Oplysningskrav om hensyntagen til aktionærernes afstemning om og
holdning til vederlagspolitikken og vederlagsrapporten.

Fravigelser
 Vederlagspolitikken kan under særlige omstændigheder fraviges
midlertidigt, hvis politikken beskriver betingelserne for fravigelse.
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Vederlagskomponenter
Lovens ordlyd (selskabslovens § 139 a, stk. 1, nr. 2):

Afgrænsning af variabelt vederlag

“En beskrivelse af de forskellige komponenter af fast og variabel aflønning, herunder alle bonusser og andre
goder, som kan tildeles ledelsesmedlemmer, med indikation af komponenternes relative andel.”

 Variabelt vederlag vil typisk bestå af kontantbetalinger
og aktiebaseret aflønning – men alle ordninger, hvor
den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd vil
udgøre variabel løn.

Beskrivelse af de forskellige komponenter
 Selskabslovens bemærkninger tager eksplicit stilling til, at vederlagspolitikken kan udformes som en
ramme for ledelsens aflønning.
 Selskaberne kan derfor frit sammensætte den vederlagspakke, som selskabet finder nødvendig og
relevant – så længe vederlagspolitikken på en klar og forståelig måde beskriver de enkelte komponenter.

Aflønningskomponenternes relative andel
 Det er et krav, at vederlagspolitikken skal indeholde en indikation af komponenternes relative andel (kan
udformes som et spænd).
 Flere selskaber opererer med niveauer for variabel aflønning, og spændet for komponenternes relative
andel kan derfor variere i høj grad. Eksempel på beskrivelse af den relative andel:
Aflønningskomponenter
1
2
3
4
5
I alt

Fast honorar
Pension
Øvrige goder
Variabelt vederlag (kontant)
Aktiebaseret aflønning

Niveau 1

85%
11%
4%
0%
0%
100%

Relativ andel
Niveau 2
Niveau 3
50%
5%
2%
10%
33%
100%

20%
2%
1%
10%
67%
100%
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Medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår
Lovens ordlyd (selskabslovens § 139 a, stk. 1, nr. 3):

Medarbejdere

“En forklaring på hvordan aktieselskabets medarbejderes løn og ansættelsesvilkår er blevet taget
i betragtning ved udarbejdelsen af vederlagspolitikken.”

 Efter selskabslovens bemærkninger afgrænses medarbejdere i
overensstemmelse med det almindelige arbejdsretlige
lønmodtagerbegreb.

Sammenhæng med vederlagsrapporten
 Kravet i selskabslovens § 139 a, stk. 1, nr. 3 korresponderer med formuleringen i
selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 2, som indebærer, at vederlagsrapporten skal oplyse om den
årlige ændring i den gennemsnitlige aflønning af medarbejderne (ekskl. ledelsesmedlemmer) i
det børsnoterede selskab.

Selskabet eller koncernen?
 Det er alene det børsnoterede selskabs – og dermed ikke koncernens – medarbejderes løn og
ansættelsesvilkår, som skal tages i betragtning ved udarbejdelsen af vederlagspolitikken.
 Der er imidlertid intet til hinder for at tage højde for løn og ansættelsesvilkår på koncernniveau,
hvis det børsnoterede selskab finder det hensigtsmæssigt eller på anden måde informativt.
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KPI’er (resultatkriterier)
Lovens ordlyd (selskabslovens § 139 a, stk. 2, nr. 1):

Typiske KPI’er

“oplysninger om de finansielle og ikke-finansielle resultatkriterier, herunder hvor det er
relevant, kriterier vedrørende virksomheders sociale ansvar, og en forklaring på, hvordan de
bidrager til aktieselskabets forretningsstrategi samt langsigtede interesser og bæredygtighed
samt de metoder, der skal anvendes til at fastlægge, om resultatkriterierne er opfyldt”

Finansielle:

Hvad er bæredygtighed?
 ”Bæredygtighed” skal ikke forstås som et miljømæssigt begreb, der stiller krav til
selskabernes grønne værdier og mål.








Ikke-finansielle

Earnings per share
Organisk vækst
EBITDA/EBIT
TSR/share price
Omsætning
Cash flow








Interne retningslinjer og procedurer
CSR-strategi
Miljø
Diversitet
Medarbejderforhold
Etiske retningslinjer

 Begrebet dækker primært over selskabernes fremtidige evne til at modstå forudsete såvel
som uforudsete udfordringer og til at skabe positive resultater.

Ikke-finansielle KPI’er
 Stadigt stigende pres fra aktive investorer og det politiske miljø øger opmærksomheden på
ledelsens ikke-finansielle KPI’er, herunder særligt om miljø og diversitet

Bidrag til strategi mv. – Eksempel på formulering
Fælles for KPI’erne er, at de er tæt relateret til de mål, som er retningsgivende for Selskabets
strategi – både på kort og lang sigt. Ved at skabe tæt sammenhæng mellem KPI’erne for
direktionens variable aflønning og Selskabets strategi, sikres det, at vederlagspolitikken,
herunder særligt direktionens variable aflønning, effektivt bidrager til opfyldelsen af Selskabets
langsigtede interesser og værdiskabelse og de relevante mål herfor. Indfrielsen af Selskabets
overordnede strategi bidrager ligeledes til at styrke virksomhedens bæredygtighed, da
forretningsstrategien blandt andet skal konsolidere den stabile kerneforretning og udvikle nye
produktløsninger, som sikrer Selskabets fortsatte vækst.

K

I

Indicator

Key

P

Performance
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Fravigelse af vederlagspolitikken
Lovens ordlyd (selskabslovens § 139 a, stk. 5):

Proceduremæssige betingelser

“Aktieselskabets øverste ledelsesorgan kan under særlige omstændigheder midlertidigt fravige
vederlagspolitikken, forudsat at vederlagspolitikken indeholder en beskrivelse af de
proceduremæssige betingelser herfor og specificerer de elementer af vederlagspolitikken, som
kan fraviges.”

 De proceduremæssige betingelser for bestyrelsens beslutning
om at fravige vederlagspolitikken skal indgå som en integreret del
af vederlagspolitikken.

Hvad er ”særlige omstændigheder”?
 Særlige omstændigheder kan kun være tilfælde, hvor fravigelsen af vederlagspolitikken er
nødvendig for at tjene selskabets langsigtede interesser.
 Hvorvidt, en situation udgør en særlig omstændighed, er en konkret vurdering, som
afhænger af det pågældende selskabs egne forhold såvel som selskabets branche- og
markedsspecifikke forhold.

 De proceduremæssige betingelser kan eo. omfatte;
(i)

specifikke situationer, som kan danne grundlag for
fravigelser;
(ii) specifikke kriterier, som bestyrelsen skal lægge vægt på i
beslutningsprocessen;
(iii) vederlagsudvalgets rolle i beslutningsprocessen; og
(iv) inddragelse af eventuelle eksterne rådgivere.

Fravigelige elementer

Forklaring af fravigelser

 Vederlagspolitikken skal specifikt angive de elementer i vederlagspolitikken, som
bestyrelsen kan beslutte at fravige.

 En fravigelse af vederlagspolitikken skal forklares i den følgende
vederlagsrapport.

 Et eksempel kan være konkrete vilkår i selskabets aktiebaserede incitamentsprogram, f.eks.
tidspunktet for tildeling af aktieoptioner i tilfælde af et nyt direktionsmedlems tiltræden.

 Aktionærerne opnår herved mulighed for at vurdere fravigelsens
karakter, og om betingelserne for fravigelsen er overholdt.
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Afstemning
Bindende afstemning
 Generalforsamlingens afstemning om vederlagspolitikken er bindende og skal ske ved
enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år.
 Bindende afstemning betyder, at selskabet er bundet af vederlagspolitikken, og at
selskabet ikke må aflønne ledelsen i strid med en godkendt vederlagspolitik.

Første afstemning om vederlagspolitikken
Hvis politikken godkendes:
 Skal selskabet aflønne ledelsen
udelukkende efter den godkendte
vederlagspolitik.
 Aftaler, som er indgået før reglernes
ikrafttræden, berøres ikke af en ny
godkendt vederlagspolitik.

Hvis politikken ikke godkendes:
 Skal selskabet aflønne ledelsen i
henhold til retningslinjerne og
gældende praksis for
incitamentsaflønning, hvis selskabet
ikke har en godkendt vederlagspolitik.
 Den godkendte vederlagspolitik, hvis
selskabet har en godkendt
vederlagspolitik.

Aftaler og/eller aflønning i strid med vederlagspolitikken

Fuldstændig redegørelse

 Aftaler og/eller aflønning i strid med vederlagspolitikken vil være vanskelig at
håndtere, men reelt medføre at den pågældende disposition er ugyldig.

 Selskabet skal hurtigst muligt offentliggøre en godkendt
vederlagspolitik samt dato for og resultat af afstemningen om
vederlagspolitikken på aktieselskabets hjemmeside.

 Selskabslovens § 136, stk. 1, nr. 1 og 3 – undtagelser til tegningsretten.
 Selskabsloven § 364 – søgsmål mod ledelsesmedlemmer skal besluttes af GF.

 Hvis ingen aktionærer ønsker fuldstændig redegørelse, gælder
selskabslovens § 101, stk. 6
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Format – Standardeksempel på vederlagspolitikken
1. Indledning

3. Direktionen

4. Andre vederlagsordninger

1.1 Anvendelsesråde mv.
 Omfattet personkreds
 Oplysning om regelsæt, som politikken opfylder (evt. bemærkning
om retningslinjerne for incitamentsaflønning)

3.1 Generelt
 Overordnet om baggrunden for direktionens vederlag
 Overblik over vederlagskomponenter, herunder indikation af
komponenternes relative andel
 Begrundelse for valget af komponenter, herunder refleksion over
balancen mellem komponenterne
 Oplysning om varigheden af direktionens aftaler, opsigelsesvilkår,
herunder vilkår om fratrædelsesgodtgørelse mv.
 Oplysning om tillægspensionsordning eller lignende

4.1 Eventuelle andre vederlagsordninger
 Hvis vederlagspolitikken omfatter andre vederlagsordninger, skal
principperne for ordningerne beskrives efter samme
fremgangsmåde som de øvrige ordninger i vederlagspolitikken
4.2 Ekstraordinære bonusser

1.2 Formål
1.3 Generelle principper
 Forklaring på hvordan vederlagspolitikken bidrager til selskabets
forretningsstrategi, langsigtede interesser og værdiskabelse og
relevante mål herfor samt bæredygtighed
 Overblik over vederlagskomponenter
 Forklaring på hvordan aktieselskabets medarbejderes løn og
ansættelsesvilkår er taget i betragtning ved udarbejdelsen af
vederlagspolitikken
1.4 Beslutningsproces og interessekonflikter
 Forklaring på beslutningsprocessen som anvendes ved
vederlagspolitikkens fastlæggelse, revision og gennemførelse,
herunder håndtering af interessekonflikter

2. Bestyrelsen
2.1 Fast vederlag
 Beskrivelse af det faste honorar og rammen for honorarets
størrelse, herunder formands- og næstformandstillæg og tillæg for
udvalgsposter
2.2 Andre vederlagskomponenter
 Rejseudgifter og eventuelle andre goder.
2.3 Øvrige vilkår
 Oplysning om varigheden af bestyrelsens aftaler, opsigelsesvilkår
mv.

3.2 Fast vederlag
 Formål med det faste vederlag
 Beskrivelse af øvrige personalegoder, f.eks. firmabil, forsikring
3.3 Variabelt vederlag
 Overordnet beskrivelse af de variable aflønningskomponenter
 Overordnet beskrivelse af de relevante KPI’er, herunder hvordan
KPI’erne bidrager til selskabets strategi, langsigtede interesser og
værdiskabelse og bæredygtighed
 Forklaring på de metoder, som anvendes til at fastlægge, om
KPI’erne er opfyldt, og til at sikre målbarhed
3.3.1 Kontant variabelt vederlag
 Beskrivelse af kriterierne for tildeling af kontant variabelt vederlag
 Oplysninger om KPI’erne
 Oplysninger om claw-back og evt. udskydelsesperioder
3.3.2 Aktiebaseret variabelt vederlag
 Beskrivelse af kriterierne for tildeling af aktiebaseret variabelt
vederlag
 Oplysninger om KPI’erne
 Oplysninger om claw-back og evt. udskydelsesperioder og
bindingsperioder

5. Fravigelser
5.1 Fravigelse af vederlagspolitikken

6. Ændringer
6.1 Ændringer i forhold til seneste vederlagspolitik

7. Godkendelse og offentliggørelse
7.1 Generelt om godkendelse og offentliggørelse
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Gode råd til generalforsamlingen – Vederlagspolitikken (1/2)
Timing og proces
 Flere selskaber forbereder allerede nu arbejdet med vederlagspolitikken.
 Hvis vederlagspolitikken skal introducere nye incitamentsprogrammer, vil det (for selskaber med kalenderåret som FY) være hensigtsmæssigt at
påbegynde arbejdsprocessen senest primo Q4 2019.
 Vederlagspolitikken skal forklare vederlagsudvalgets (hvis dette er nedsat) rolle i forbindelse med gennemførelsen af vederlagspolitikken. Arbejdet med
vederlagspolitikken skal derfor koordineres i tæt samarbejde med vederlagsudvalget og tilrettelægges efter vederlagsudvalgets faste møder.

Kommunikation
 Både aktionærer, offentligheden og politikere har stor fokus på ledelsesaflønningen i børsnoterede selskaber.
 Vederlagspolitikken er derfor ikke kun aktionærernes redskab til at håndtere ledelsens aflønning, men i lige så høj grad selskabernes primære kanal til at
kommunikere den konkrete ledelsesaflønning og rationalet bag.
 Selskaberne kan bruge vederlagspolitikken til at tegne selskabets eget billede af den konkrete ledelsesaflønning og tankerne bag. En saglig og grundig
forklaring af vederlagspolitikken kan foregribe kritik af ledelsesaflønningen, og at andre (f.eks. pressen) drager unøjagtige konklusioner herom.

Fleksibilitet
 Det er væsentligt at have in mente, at vederlagspolitikken er en ramme for ledelsens aflønning. Vederlagspolitikken skal derfor ikke indeholde specifikke
detaljer om ledelsens vederlag, men derimod en række bredere kriterier, som bestyrelsen kan navigere inden for.
 For at skabe størst mulig fleksibilitet for bestyrelsen kan det være hensigtsmæssigt at indarbejde muligheder for tildeling af ekstraordinære bonus- og/eller
incitamentsbetalinger. Dette kan blandt andet været relevant i relation til fastholdelses-, tiltrædelses- og/eller andre former for bonusser i forbindelse med
nye direktionsmedlemmers tiltrædelse.
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Gode råd til generalforsamlingen – Vederlagspolitikken (2/2)
Proxy advisors
 Proxy advisors (ISS, Glass Lewis m.fl.) stemmer forholdsvist ofte imod danske selskabers forslag om ledelsesaflønning.
 Udover at tage højde for proxy advisornes retningslinjer, kan det være hensigtsmæssigt at gå i dialog med proxy advisorne, som ofte er åbne for at fravige deres
retningslinjer i forbindelse med konkrete dagsordensforslag på generalforsamlingen.

Benchmarking
 Større aktionærer accepterer (også større) variable aflønningsstrukturer, så længe den variable aflønning er markedskonform, herunder særligt i relation til
Nordeuropa.
 Selskaberne bør dog ikke kun have øje for geografisk benchmarking, men i lige så høj grad ledelsesaflønning i forhold til sammenlignelige selskab i relevante
peer groups.

Aktieinstrumenter
 Brugen af specifikke aktieinstrumenter til aflønning af ledelsen tiltrækker sig stadig større opmærksomhed og bør derfor nøje overvejes i forbindelse med
udarbejdelsen af vederlagspolitikken.
 Særligt aktieoptioner har været genstand for kritik, herunder at der ikke fastsættes et cap for optionernes samlede værdi på udnyttelsestidspunktet.
 Tendensen er, at flere selskaber benytter betingede aktier som led i ledelsens aktiebaserede incitamentsaflønning på bekostning af aktieoptioner.

Vederlagsrapporten
Selskabslovens § 139 b
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Vederlagsrapporten i overbliksform
Vederlagsrapporten
Formål

At skabe gennemsigtighed for aktionærerne, herunder at sikre at aflønning af ledelsen sker
i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Fokuspunkter

Vederlagsrapportens oplysnings- og indholdskrav og afstemnings- og offentlighedskrav.

Omfattede aktører

Aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Implementering

De nye regler om vederlagsrapporten implementeres i selskabslovens § 139 b.

Ikrafttræden

Reglerne gælder for den første ordinære generalforsamling, efter selskabet har stemt om
en vederlagspolitik, jf. selskabslovens (nye) § 139.

Generalforsamlingsrelevant?

Ja, vederlagsrapporten skal til vejledende afstemning på generalforsamlingen.
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Vederlagsrapporten i praksis

”Vi er de første i Danmark, der kommer med fuldstændig transparens.
Alt kommer ud. Hvis der er noget, jeg ikke kan lide, er det, hvis folk tror,
at der er fejet noget ind under gulvtæppet.”
Ambus CEO, Lars Marcher
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Vederlagsrapporten i Anbefalingerne for god Selskabsledelse
Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse

Ikrafttræden

 Komitéen for god Selskabsledelse opdaterede i 2017 Anbefalingerne for god Selskabsledelse

De nye Anbefalinger for god Selskabsledelse
gælder for:

 Som led i opdateringen indførte komitéen nye anbefalinger om vederlagsrapporten:

 ”De regnskabsår, der starter den 1. januar
2018 eller senere, samt anvendes på
 den generalforsamling, der behandler
årsrapport for 2018 eller senere.”
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Vederlagsrapporten – Selskabsloven vs. Anbefalingerne
Vederlagsrapporten – Selskabsloven

Vederlagsrapporten – Anbefalinger for God Selskabsledelse (2017)

 Væsentlige ændringer i relation til oplysninger om ledelsens
vederlag.

 Som noget nyt anbefales det, at selskabet udarbejder en
vederlagsrapport om ledelsens vederlag.

 Vederlagsrapporten skal indeholde en række individualiserede
oplysninger på toppen af retningslinjerne i anbefalingerne.

 Det anbefales, at vederlagsrapporten indeholder oplysninger
om:

 Det væsentligste indholdskrav er oplysninger, som illustrerer
den årlige ændring i lønnen for de seneste 5 år i forhold til den
årlige ændring i (i) selskabets resultat og (ii) øvrige
medarbejderes aflønning.





 Vederlagsrapporten skal til vejledende afstemning på
generalforsamlingen og offentliggøres.

Det samlede vederlag, hvert ledelsesmedlem har modtaget
fra selskabet, koncernselskaber og associerede selskaber i
de seneste tre år,
Fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste
indhold,
Sammenhængen mellem vederlaget og selskabets strategi
og mål herfor.

 Det anbefales, at vederlagsrapporten offentliggøres på
selskabets hjemmeside.
 Ingen godkendelse på generalforsamlingen er nødvendig, men i
formandens beretning skal “dens (vederlagspolitikkens)
efterlevelse” omtales, jf. anbefalingernes pkt. 4.2.1.

Nye anbefalinger?
 Anbefalingerne om selskabernes vederlagsrapport overflødiggøres af selskabslovens nye regler.
 Forventningen er derfor, at Komitéen for god Selskabsledelse ændrer anbefalingerne om vederlagsrapporten, eksempelvis i relation til hvordan
selskaberne skal redegøre for foregående års afstemning om vederlagsrapporten.
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Reglerne

Selskabsloven

Reglerne om vederlagsrapporten
implementeres som ny § 139 b i
selskabsloven.

Kommissionens
retningslinjer

Kommissionen udarbejder (ikkebindende) retningslinjer til
fastlæggelse af en standard for
vederlagsrapporten.

Årsregnskabsloven

Vederlagsrapporten træder ikke i
stedet for årsrapporten.
Årsregnskabslovens §§ 98b, 107 b,
stk. 6, gælder derfor fortsat.

Anbefalinger for god
Selskabsledelse

Retningslinjerne om rapporten i
Anbefalinger for god Selskabsledelse
gælder sideløbende med reglerne i
selskabsloven.

.
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Vederlagsrapporten - Oplysningskrav
Vederlagsrapporten skal give et overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer, herunder nye og tidligere, er tildelt i løbet af eller
har til gode for det seneste regnskabsår.
Revisor skal påse, at de lovpligtige oplysninger fremgår af vederlagsrapporten. Revisors forpligtelse implementeres som ny § 147, stk. 2 i
selskabsloven.
Vederlagsrapportens indhold
Bestemmelse

Indholdskrav

Selskabslovens § 139 b, stk. 1

Bestyrelsen skal udarbejde en klar og forståelig vederlagsrapport, som giver et samlet overblik over ethvert vederlag,
herunder alle goder, for de enkelte ledelsesmedlemmer.

Selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 1/3

Oplysning om det samlede honorar fra selskabet (og koncernselskaber) i regnskabsåret fordelt på komponenter og med
angivelse af det faste hhv. variable vederlags forholdsmæssige andel.

Selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 1

Oplysning om overensstemmelse mellem vederlaget og selskabets vederlagspolitik, herunder hvordan vederlaget bidrager til
selskabets langsigtede resultater.

Selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 1

Oplysninger om hvordan selskabets finansielle og ikke-finansielle KPI’er er anvendt.

Selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 2

Sammenlignelige oplysninger (for de seneste fem regnskabsår) over den årlige ændring i (i) vederlaget, (ii) virksomhedens
resultater og (iii) øvrige medarbejderes gennemsnitlige aflønning.

Selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 4

Oplysning om antallet af aktier og tildelte eller tilbudte aktieoptioner samt de væsentligste betingelser for udnyttelsen af
rettighederne, herunder kursen på tildelingstidspunktet og datoen for udnyttelse og enhver ændring heraf.

Selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 5

Oplysninger om brug af muligheden for claw-back.

Selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 6

Eventuelle afvigelser fra vederlagspolitikken eller fra proceduren for gennemførslen af vederlagspolitikken.
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Det samlede vederlag og overensstemmelse med vederlagspolitik
Lovens ordlyd (selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 1):
“Stk. 3. Vederlagsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte følgende
oplysninger om hvert enkelt ledelsesmedlems aflønning:
1) Den samlede aflønning fordelt på komponenter, den faste og variable aflønnings
forholdsmæssige andel, og en forklaring på, hvordan den samlede aflønning er i
overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan den
bidrager til aktieselskabets langsigtede resultater, og oplysninger om, hvordan
resultatkriterierne er anvendt.”

Forhold til vederlagspolitik mv. – Eksempel fra praksis

Forholdsmæssig andel – Eksempel fra praksis
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Femårsoplysninger
Lovens ordlyd (selskabslovens § 139 b, stk. 3, nr. 2):
“Stk. 3. Vederlagsrapporten skal, i det omfang det er relevant,
omfatte følgende oplysninger om hvert enkelt ledelsesmedlems
aflønning:
2) Den årlige ændring i aflønningen, i aktieselskabets resultater
og i den gennemsnitlige aflønning på grundlag af
fuldtidsækvivalenter af andre ansatte i aktieselskabet end
ledelsesmedlemmer som minimum over de seneste fem
regnskabsår, opstillet på en måde, der muliggør
sammenligning.”

Sammenligningsgrundlag
 Det alene er selskabets – og ikke koncernens – medarbejderes
gennemsnitlige aflønning, som skal indgå i vederlagsrapporten.

Eksempel fra praksis - Femårstabel
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Afstemning og offentliggørelse
Vejledende afstemning

Offentliggørelse

 Afstemningen er vejledende, og et selskab skal derfor i vederlagsrapporten for det
følgende regnskabsår forklare, hvordan der er taget hensyn til resultatet af
afstemningen.

 Selskaberne skal hurtigst muligt efter generalforsamlingen offentliggøre
vederlagsrapporten på selskabets hjemmeside.

 Vederlagsrapporten skal til afstemning samlet og ikke særskilt om rapportering i
relation til de enkelte ledelsesmedlemmer.
 Afstemningen optages som et særskilt punkt på den ordinære generalforsamling.
 Afstemningen om vederlagsrapporten hører naturligt til efter forelæggelsen af
årsrapporten og før bestyrelsens forslag om resultatdisponering.

Små og mellemstore selskaber
 Små og mellemstore selskaber kan som alternativ til afstemningen vælge, at
vederlagsrapporten forelægges til drøftelse på generalforsamlingen som et separat
punkt på dagsordenen (ingen afstemning).
Små selskaber

Mellemstore selskaber

Virksomheder, som i to på hinanden følgende
regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to
af følgende størrelser:
a) En balancesum på 44 mio. kr.,
b) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet
af regnskabsåret på 50.

Virksomheder, der ikke er små virksomheder, og som i
to på hinanden følgende regnskabsår på
balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende
størrelser:
a) En balancesum på 156 mio. kr.,
b) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet
af regnskabsåret på 250.

 Vederlagsrapporten skal forblive offentlig tilgængelig og gratis i en
periode på 10 år.
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Vederlagsrapportering i praksis – CEO/Worker Pay Ratio (1/2)
Eksempel fra praksis – Medarbejdernes aflønning / CEO/Worker Pay Ratio

CEO/Worker Pay Ratio
 CEO/Worker Pay Ratio udtrykker forholdet mellem
CEO’ens årlige vederlag og det gennemsnitlige årlige
vederlag for selskabets øvrige medarbejdere.
 Der fokuseres i stadig større omfang på CEO/Worker
Pay Ratio – både i Danmark og i udlandet – men det er
ikke et krav at oplyse tallet.
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Vederlagsrapportering i praksis – CEO/Worker Pay Ratio (2/2)
CEO/Worker Pay Ratio i udenlandsk perspektiv

CEO/Worker Pay Ratio i dansk perspektiv

Kilde: Vlerick Business School – Executive Remuneration Research Centre; Executive Remuneration in 2016

Kilde: Økonomisk Ugebrev
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Gode råd til generalforsamlingen – Vederlagsrapporten
Omfang og format
 Indtil selskabslovens § 139b træder i kraft (dvs. indtil GF-sæsonen 2021 for selskaber med kalenderåret som FY), kan vederlagsrapporten indgå som
integreret del af årsrapporten.
 Det kan imidlertid opfattes som mere transparent, hvis vederlagsrapporten offentliggøres i særskilt form. Af samme årsag kan selskaberne allerede nu
overveje at ensrette indholdet med kravene i selskabslovens § 139b.
 Kommissionens retningslinjer – som endnu kun foreligger i udkast – kan med fordel benyttes som inspiration i forbindelse udarbejdelsen af
vederlagsrapporten.

Kommunikation
 Både aktionærer, offentligheden og politikere fokuserer i stigende grad på ledelsesaflønningen i børsnoterede selskaber.
 Selskaberne kan benytte vederlagsrapporten til at kontrollere debatten om selskabets ledelsesaflønning og de bagvedliggende hensyn. En transparent
rapportering på selskabets ledelsesaflønning kan foregribe kritiske indlæg på generalforsamlingen og i pressen.
 Selskaberne kan overveje at behandle vederlagsrapporten på den ordinære generalforsamling, selvom der ikke gælder krav herom endnu. Fordelen ved at
behandle vederlagsrapporten på generalforsamlingen er, at selskaberne opfattes som transparente, og at selskaberne i højere grad selv kan styre
fortællingen om deres aflønning af ledelsen.

Forklaring af vederlagsstruktur og aflønningskomponenter
 På ordinære generalforsamlinger er det en stigende tendens, at aktionærer stiller konkrete (og kritiske) spørgsmål til ledelsens aflønning. Spørgsmålene
tager ofte afsæt i manglende forståelse for konkrete aflønningsstrukturer og de enkelte aflønningskomponenters funktioner og mekanismer.
 Som led i en eventuel behandling af vederlagsrapporten kan det overvejes at italesætte og forklare selskabets vederlagsstruktur og
aflønningskomponenter, så den brede aktionærkreds opnår bedre forståelse for selskabets ledelsesaflønning.

Spørgsmål
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Kontakt
Vi modtager meget gerne spørgsmål og kommentarer – henvendelser kan rettes til:

Niels Kornerup

Emil Dencker Steenberg
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Partner

+45 72 27 35 75
+45 25 26 35 75
nk@bechbruun.com

Advokat

+45 72 27 34 03
+45 25 26 34 03
eds@bechbruun.com

Thank you for
your attention
vp.dk
fme@vp.dk
29692803
Follow us on LinkedIn
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