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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 
 
1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 
 
1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en 
løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, 
således at det centrale ledelsesorgan kender aktio-
nærernes holdninger, interesser og synspunkter i 
relation til selskabet, og at investor relations mate-
riale gøres tilgængeligt for alle investorer på sel-
skabets hjemmeside.  
 

 
JA 

 Informationer til investorer sker primært gennem Selskabets hjemmeside,  
Selskabsmeddelelser og i Årsrapporter.  Der afholdes ikke investormøder. 

1.2. Kapital- og aktiestruktur 
 
1.2.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
årligt vurderer, hvorvidt selskabets kapital- og ak-
tiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets 
interesse, samt redegør for denne vurdering i le-
delsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller 
på selskabets hjemmeside. 
 

 
JA 

  

1.3. Generalforsamling 
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1.3.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
og direktionen fremmer aktivt ejerskab, herunder 
aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen.  
 

 
JA 

  

1.3.2. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
beslutter eller indstiller til generalforsamlingen, om 
generalforsamling skal afholdes ved fysisk frem-
møde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk 
generalforsamling.  
 

 
JA 

  

1.3.3 Det anbefales, at der i fuldmagter til det 
øverste ledelsesorgan gives aktionærerne mulig-
hed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på 
dagsordenen. 
 

 
JA 

  

1.3.4. Det anbefales, at samtlige medlemmer af 
det øverste ledelsesorgan og direktionen er til ste-
de på generalforsamlingen.  
 

 
JA 

  

1.4. Overtagelsesforsøg 
 
1.4.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
fra det øjeblik, det får kendskab til, at et overtagel-

 
(JA) 

 Selskabet vil i givet fald forholde sig konkret til problemstillingen. 
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sestilbud vil blive fremsat, afholder sig fra uden 
generalforsamlingens godkendelse at imødegå et 
overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som 
reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til 
overtagelsesforsøget. 
 
1.4.2. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
giver aktionærerne mulighed for reelt at tage stilling 
til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på 
de tilbudte vilkår.  
 

 
(JA) 

 Selskabet vil i givet fald forholde sig konkret til problemstillingen. 

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 
 
2.1. Selskabets politik i relation til interessenterne og samfundsansvar 
 
2.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
identificerer selskabets vigtigste interessenter samt 
deres væsentligste interesser i forhold til selskabet. 
 

 
JA 

  

2.1.2. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
vedtager politikker for selskabets forhold til dets 
interessenter, herunder investorerne, og sikrer, at 
interessenternes interesser respekteres i overens-
stemmelse med selskabets politikker herom. 

 
 

 
NEJ 

En formaliseret politik vurderes ikke fornøden henset til Selskabets situation, 
herunder afvikling af alle danske aktiviteter.  
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2.2. Samfundsansvar 
 

   

2.2.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.  
 

 
 

 
NEJ 

Selskabet har, under hensyn til Selskabets situation og afvikling af alle danske 
aktiviteter, indtil videre valgt ikke at vedtage politik for samfundsansvar. 

3. Åbenhed og transparens 
 
3.1. Afgivelse af oplysninger til markedet 
 
3.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
vedtager en kommunikationsstrategi.  
 

 
 

 
NEJ 

Selskabet vurderer dette konkret. 

3.1.2. Det anbefales, at oplysninger fra selskabet 
til markedet udfærdiges på dansk og engelsk. 
 

  
NEJ 

Selskabets hjemmeside er på dansk og Selskabsmeddelelser som offentliggø-
res på OMX er ligeledes på dansk, da langt hovedparten af Selskabets aktio-
nærer er danske eller svenske.  

3.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør 
kvartalsrapporter.  
 

  
NEJ 

Selskabet udsender Selskabsmeddelelser vedrørende Q 1 og Q 3, men ikke 
kvartalsrapporter, henset til Selskabets situation, herunder afvikling af danske 
aktiviteter 
 

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 
 
4.1. Overordnede opgaver og ansvar 
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4.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
mindst en gang årligt fastlægger selskabets over-
ordnede strategi med henblik på at sikre værdiska-
belsen i selskabet.   
 

 
JA 

  

4.1.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
mindst en gang årligt drøfter og sikrer, at de nød-
vendige kompetencer og finansielle ressourcer er til 
stede for, at selskabet kan nå sine strategiske mål. 
 

 
JA 

  

4.1.3. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
mindst en gang årligt fastlægger sine væsentligste 
opgaver i relation til den finansielle og ledelses-
mæssige kontrol med selskabet, herunder på hvil-
ken måde det vil udøve kontrol med direktionens 
arbejde. 
 

 
 
JA 

  

4.1.4.  Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre 
mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, her-
under at der er lige muligheder for begge køn, samt 
at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete 
mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrap-

 
JA - delvis 

 
 

Bestyrelsen drøfter hvert år selskabets muligheder for at sikre mangfoldighed, 
herunder at der er lige muligheder for begge køn. Selskabet har under hensyn 
til Selskabets situation og afvikling af alle danske aktiviteter, indtil videre valgt 
ikke at fastsætte konkrete mål for opfyldelse. 
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port og/eller på selskabets hjemmeside redegør for 
såvel sin målsætning som status for opfyldelsen 
heraf. 
 
4.2. Forretningsordener 
 
4.2.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
årligt gennemgår sin forretningsorden med henblik 
på at sikre, at den er dækkende og tilpasset sel-
skabets virksomhed og behov. 
 

 
JA 

 Forretningsorden for bestyrelsen bliver hvert år gennemgået af bestyrelsen. 

4.2.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
årligt gennemgår og godkender en forretningsorden 
for direktionen, og herunder fastlægger krav til di-
rektionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rap-
portering til det øverste ledelsesorgan samt til 
kommunikation i øvrigt mellem de to ledelsesorga-
ner.  
 

 
JA 

 Selskabets Direktionsinstruks regulerer disse forhold og bliver hvert år gen-
nemgået af bestyrelsen. 

4.3. Formanden og næstformanden for det øverste ledelsesorgan 
 
4.3.1. Det anbefales, at der vælges en næstfor-
mand for det øverste ledelsesorgan, som fungerer i 
tilfælde af formandens forfald og i øvrigt er en ef-

 
JA 
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fektiv sparringspartner for formanden. 
 
4.3.2. Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- 
og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskri-
velse af formandens og næstformandens opgaver, 
pligter og ansvar. 
 

  
NEJ 

Henset til Selskabets situation med en meget begrænset medarbejderstab og 
da alle danske aktiviteter er under afvikling, har bestyrelsen anmodet Bestyrel-
sesformanden om at varetage specifikke opgaver. Omfanget af disse opgaver 
er skriftligt formaliseret og godkendt af bestyrelsen. 

4.3.3. Det anbefales, at formanden for det øverste 
ledelsesorgan organiserer, indkalder og leder mø-
derne med henblik på at sikre effektiviteten i ledel-
sesorganets arbejde og med henblik på at skabe 
bedst mulige forudsætninger for medlemmernes 
arbejde enkeltvis og samlet.  
 

 
JA 

 Indkaldelse og organisering af bestyrelsesmøder sker i samarbejde med direk-
tionen. 

4.3.4. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagel-
sesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udfø-
re særlige opgaver for selskabet, herunder kortva-
rigt at deltage i den daglige ledelse, skal der fore-
ligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive 
forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer 
den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der 
skal sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem for-
manden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og 
direktionen. Aftaler om formandens deltagelse i den 

 
JA 

 Henset til Selskabets situation med en meget begrænset medarbejderstab og 
da alle danske aktiviteter er under afvikling, har bestyrelsen anmodet Bestyrel-
sesformanden om at varetage specifikke opgaver, hvilket er oplyst i Sel-
skabsmeddelelse.  Omfanget af disse opgaver er skriftligt formaliseret og god-
kendt af bestyrelsen.  
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daglige ledelse og den forventede varighed heraf 
skal oplyses i en selskabsmeddelelse. 
 
5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 
 
5.1. Sammensætning 
 
5.1.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
årligt beskriver, hvilke kompetencer det skal råde 
over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, 
og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på 
hjemmesiden. Indstillingen til generalforsamlingen 
om sammensætningen af det øverste ledelsesor-
gan bør udformes i lyset heraf. 
 

 
JA 

 Beskrivelsen af bestyrelsens kompetencer er opregnet i Selskabets Årsrapport 
og på Selskabets hjemmeside. 
 
I bestyrelsens indstilling om valg af bestyrelsesmedlemmer på den årlige ordi-
nære generalforsamling oplyses kandidaternes faglige og ledelsesmæssige 
baggrund, således at det sikres, at Selskabet har nødvendige kompetencer på 
bestyrelsesniveau.   

5.1.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
sikrer en formel, grundig og for medlemmerne 
transparent proces for udvælgelse og indstilling af 
kandidater til ledelsesorganet. Ved vurderingen af 
sammensætningen og indstilling af nye kandidater 
skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til 
behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. interna-
tional erfaring, køn og alder.  

 
JA 

 Der henvises til pkt. 5.1.1 
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5.1.3. Det anbefales, at der sammen med indkal-
delsen til generalforsamling, hvor valg til det øver-
ste ledelsesorgan er på dagsordenen, udsendes en 
beskrivelse af de opstillede kandidaters kompeten-
cer med oplysning om kandidaternes øvrige ledel-
seshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser, 
og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og 
udenlandske virksomheder samt krævende organi-
sationsopgaver.  
 

 
 

 
NEJ 

Disse oplysninger fremlægges på generalforsamlingen. 

5.1.4. Det anbefales, at der årligt i ledelsesberet-
ningen redegøres for sammensætningen af det 
øverste ledelsesorgan, herunder for mangfoldig-
hed, samt for de enkelte medlemmers særlige 
kompetencer.  
 

 
JA 

  

5.2. Uddannelse af medlemmer af det øverste ledelsesorgan 
 
5.2.1. Det anbefales, at medlemmerne af det øver-
ste ledelsesorgan ved tiltrædelsen modtager en 
introduktion til selskabet. 
 

 
JA 

  

5.2.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan    
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årligt foretager en vurdering af, om der er områder, 
hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab 
bør opdateres.  
 

JA 

5.3. Antal medlemmer af det øverste ledelsesorgan 
 
5.3.1. Det anbefales, at antallet af medlemmer af 
det øverste ledelsesorgan ikke er større end, at der 
kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslut-
ningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for 
at deltage aktivt.  
 

 
JA 

  

5.3.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
i forbindelse med forberedelsen af hvert års gene-
ralforsamling overvejer, hvorvidt antallet af med-
lemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets 
behov. 
 

 
JA 

  

5.4. Det øverste ledelsesorgans uafhængighed 
 
5.4.1. Det anbefales, at mindst halvdelen af de 
generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er 
uafhængige, således at det øverste ledelsesorgan 
kan handle uafhængigt af særinteresser. 

 
JA 
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For at være uafhængig må den pågældende ikke: 

• være eller inden for de seneste 5 år have 
været medlem af direktionen eller ledende 
medarbejder i selskabet eller et associeret 
selskab,  

• have modtaget større vederlag fra selska-
bet/koncernen eller et associeret selskab i 
anden egenskab end som medlem af det 
øverste ledelsesorgan, 

• repræsentere en kontrollerende aktionærs 
interesser, 

• inden for det seneste år have haft en væ-
sentlig forretningsrelation (f.eks. personlig 
eller indirekte som partner eller ansat, akti-
onær, kunde, leverandør eller ledelses-
medlem i selskaber med tilsvarende for-
bindelse) med selskabet eller et associeret 
selskab, 

• være eller inden for de seneste tre år have 
været ansat eller partner hos ekstern revi-
sor, 

• være direktør i et selskab, hvor der er 
krydsende ledelsesrepræsentation med 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

selskabet, 
• have været medlem af det øverste ledel-

sesorgan i mere end 12 år, eller  
• være i nær familie med personer, som be-

tragtes som afhængige. 
 

5.4.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
mindst en gang årligt oplyser hvilke medlemmer, 
det anser for uafhængige, og at det oplyses, om 
nye kandidater til det øverste ledelsesorgan anses 
for uafhængige.  
 

 
JA 

 Oplysningerne gives i årsrapportens ledelsesberetning. 

5.5. Medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan 
 
5.5.1. Det anbefales, at der i årsrapporten eller på 
selskabets hjemmeside redegøres for reglerne for 
medarbejdervalg og for selskabets anvendelse 
heraf i selskaber, hvor medarbejderne har valgt at 
benytte selskabslovgivningens regler om medar-
bejderrepræsentation.  
 

  
NEJ 

Selskabet har ingen medarbejdervalgte repræsentanter. Dette gælder også de 
svenske datterselskaber. 

5.6. Mødefrekvens 
 
5.6.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan    
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

mødes regelmæssigt i henhold til en i forvejen fast-
lagt møde- og arbejdsplan, og når det i øvrigt 
skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold 
til selskabets behov, samt at antallet af afholdte 
møder oplyses i årsrapporten. 
 

JA 

5.7. Medlemmernes engagement og antallet af andre ledelseshverv 
 
5.7.1. Det anbefales, at hvert enkelt medlem af det 
øverste ledelsesorgan vurderer, hvor meget tid det 
er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, 
således at vedkommende ikke påtager sig flere 
hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en 
for selskabet tilfredsstillende vis. 

 
JA 

  

5.7.2. Det anbefales, at årsrapporten indeholder 
følgende oplysninger om medlemmerne af det 
øverste ledelsesorgan: 

• den pågældendes stilling, 
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, 

herunder poster i direktioner, bestyrelser 
og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i 
danske og udenlandske virksomheder 
samt krævende organisationsopgaver, og 

• det antal aktier, optioner, warrants og lig-

 
JA 

  



 
 

Skema til redegørelse,  august 2012 15 

Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

nende i selskabet og de med selskabet 
koncernforbundne selskaber, som med-
lemmet ejer, samt de ændringer i med-
lemmets beholdning af de nævnte værdi-
papirer, som er indtrådt i løbet af regn-
skabsåret. 

 
5.8. Aldersgrænse 
 
5.8.1. Det anbefales, at selskabet i vedtægterne 
fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af 
det øverste ledelsesorgan, og at årsrapporten in-
deholder oplysninger om aldersgrænsen og om 
alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 

 
JA 

  

5.9. Valgperiode 
 
5.9.1. Det anbefales, at de generalforsamlings-
valgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, er 
på valg hvert år på den ordinære generalforsam-
ling. 
 

 
JA 

  

5.9.2. Det anbefales, at årsrapporten oplyser tids-
punktet for medlemmets indtræden i det øverste 

 
JA 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

ledelsesorgan, hvorvidt genvalg af medlemmet har 
fundet sted, samt udløbet af den aktuelle valgperi-
ode. 
 
5.10. Ledelsesudvalg (komitéer) 
 
5.10.1. Det anbefales, at selskabet i ledelsesbe-
retningen i årsrapporten eller på selskabets hjem-
meside offentliggør: 

• ledelsesudvalgenes kommissorier, 
• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets 

løb og antallet af møder i hvert udvalg, 
samt  

• navnene på medlemmerne i det enkelte le-
delsesudvalg, herunder udvalgenes for-
mænd, samt oplysning om, hvem der er de 
uafhængige medlemmer og, hvem der er 
medlemmer med særlige kvalifikationer.  

 

  
NEJ 

Selskabet har ingen stående udvalg under hensyn til Selskabets situation, 
herunder afvikling af alle danske aktiviteter. 

5.10.2. Det anbefales, at flertallet af et ledelsesud-
valgs medlemmer er uafhængige. 

  
NEJ 

Der henvises til pkt. 5.10.1 

5.10.3. Det anbefales, at det øverste ledelsesor-
gan nedsætter et egentligt revisionsudvalg. 

 

  
NEJ 

Selskabet er ifølge lovgivningen ikke forpligtet til at nedsætte et revisionsud-
valg. Opgaver vedrørende revision og regnskab varetages af den samlede 
bestyrelse. 



 
 

Skema til redegørelse,  august 2012 17 

Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 
 

5.10.4. Det anbefales, at det ved sammensætnin-
gen af revisionsudvalget sikres, at: 

• formanden for det øverste ledelsesorgan 
ikke er formand for revisionsudvalget og, at 

• udvalget tilsammen råder over en sådan 
sagkundskab og erfaring, at det har en op-
dateret indsigt i og erfaring med finansielle 
forhold samt regnskabs- og revisionsfor-
hold i selskaber, der har aktier optaget til 
handel på et reguleret marked. 

 

  
NEJ 

Der henvises til pkt. 5.10.3 

5.10.5. Det anbefales, at revisionsudvalget inden 
godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel 
rapportering overvåger og rapporterer til det øver-
ste ledelsesorgan om:  

• regnskabspraksis på de væsentligste om-
råder, 

• væsentlige regnskabsmæssige skøn, 
• transaktioner med nærtstående parter, og 
• usikkerheder og risici, herunder også i rela-

tion til forventningerne. 
 

  
NEJ 

Der henvises til pkt. 5.10.3 

5.10.6. Det anbefales, at revisionsudvalget:       Der henvises til pkt. 5.10.3. 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

• årligt vurderer behovet for en intern revisi-
on, og i givet fald,  

• fremkommer med anbefalinger om udvæl-
gelse, ansættelse og afskedigelse af lede-
ren af en eventuel intern revision og den in-
terne revisions budget, og  

• overvåger direktionens opfølgning på den 
interne revisions konklusioner og anbefa-
linger. 

NEJ Der er intern revision i de svenske datterselskaber, som er under tilsyn af Fi-
nansinspektionen. 

5.10.7. Det anbefales, at det øverste ledelsesor-
gan nedsætter et nomineringsudvalg, som har 
mindst følgende forberedende opgaver: 

• beskrive de kvalifikationer, der kræves i de 
to ledelsesorganer og til en given post, og 
angive hvilken tid, der skønnes at måtte af-
sættes til varetagelse af posten samt vur-
dere den kompetence, viden og erfaring, 
der findes i de to ledelsesorganer, 

• årligt vurdere ledelsesorganernes struktur, 
størrelse, sammensætning og resultater 
samt anbefale det øverste ledelsesorgan 
eventuelle ændringer, 

• årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlem-
mers kompetence, viden og erfaring samt  

  
NEJ 

Der henvises til pkt. 5.10.1 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

rapportere til det øverste ledelsesorgan 
herom, 

• overveje forslag fra relevante personer, 
herunder aktionærer og medlemmer af le-
delsesorganerne, til kandidater til ledelses-
poster, og 

• indstille til det øverste ledelsesorgan for-
slag til kandidater til ledelsesorganerne. 

 
5.10.8. Det anbefales, at det øverste ledelsesor-
gan nedsætter et vederlagsudvalg, som har mindst 
følgende forberedende opgaver: 

• indstille vederlagspolitikken (herunder 
overordnede retningslinjer for incitaments-
aflønning) for det øverste ledelsesorgan og 
direktionen til det øverste ledelsesorgans 
godkendelse forud for generalforsamlin-
gens godkendelse, 

• fremkomme med forslag til det øverste le-
delsesorgan om vederlag til medlemmer af 
det øverste ledelsesorgan og direktionen 
samt sikre, at vederlaget er i overens-
stemmelse med selskabets vederlagspolitik 
og vurderingen af den pågældendes ind-
sats. Udvalget skal have viden om det 

  
NEJ 

Der henvises til pkt. 5.10.1 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

samlede vederlag, medlemmer af det 
øverste ledelsesorgan og direktionen op-
pebærer fra andre virksomheder i koncer-
nen, og 

• overvåge, at oplysningerne i årsrapporten 
om vederlaget til det øverste ledelsesorgan 
og direktionen er korrekt, retvisende og fyl-
destgørende. 

 
5.10.9. Det anbefales, at et vederlagsudvalg und-
går at anvende samme eksterne rådgivere som 
direktionen i selskabet. 
 

  
NEJ 

Der henvises til pkt. 5.10.1 

5.11. Evaluering af arbejdet i det øverste ledelsesorgan og i direktionen 
 
5.11.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesor-
gan fastlægger en evalueringsprocedure, hvor det 
samlede øverste ledelsesorgans og dets individuel-
le medlemmers bidrag og resultater årligt evalue-
res.  
 

 
JA 

  

5.11.2. Det anbefales, at evalueringen af det øver-
ste ledelsesorgan forestås af formanden, at resulta-
tet drøftes i det øverste ledelsesorgan, og at der i 

 
JA 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved 
selvevalueringen og resultaterne heraf. 
 
5.11.3. Det anbefales, at det øverste ledelsesor-
gan mindst en gang årligt evaluerer direktionens 
arbejde og resultater efter forud fastsatte klare 
kriterier.  
 

 
JA 

  

5.11.4. Det anbefales, at direktionen og det øver-
ste ledelsesorgan fastlægger en procedure, hvoref-
ter deres samarbejde årligt evalueres ved en for-
maliseret dialog mellem formanden for det øverste 
ledelsesorgan og den administrerende direktør, 
samt at resultatet af evalueringen forelægges for 
det øverste ledelsesorgan. 
 

 
JA 

  

6. Ledelsens vederlag 
 
6.1. Vederlagspolitikkens form og indhold 
 
6.1.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
vedtager en vederlagspolitik for det øverste ledel-
sesorgan og direktionen.  
 

 
JA 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

6.1.2. Det anbefales at vederlagspolitikken og 
ændringer heri godkendes på selskabets general-
forsamling.  
 

  
NEJ 

Vederlagspolitikken offentliggøres ikke af konkurrencemæssige hensyn. 

6.1.3. Det anbefales, at vederlagspolitikken inde-
holder en udtømmende beskrivelse af de veder-
lagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af 
det øverste ledelsesorgan og direktionen. 
 

 
JA 

  

6.1.4. Det anbefales, at vederlagspolitikken inde-
holder: 

• en begrundelse for valget af de enkelte ve-
derlagskomponenter, og 

• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til 
grund for balancen mellem de enkelte ve-
derlagskomponenter. 

 
JA 

  

6.1.5. Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitik-
ken indeholder variable komponenter,  

• fastsættes grænser for de variable dele af 
den samlede vederlæggelse, 

• sikres en passende og afbalanceret sam-
mensætning mellem ledelsesaflønning, på-
regnelige risici og værdiskabelsen for akti-
onærerne på kort og lang sigt,  

 
JA 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

• er klarhed om resultatkriterier og målbar-
hed for udmøntning af variable dele, og  

• er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis op-
tjening af en variabel del af en vederlagsaf-
tale strækker sig over mere end et kalen-
derår.  

6.1.6. Det anbefales, at medlemmer af det øverste 
ledelsesorgan ikke aflønnes med aktie- eller teg-
ningsoptionsprogrammer.  
 

 
JA 

  

6.1.7. Det anbefales, at hvis direktionen aflønnes 
med aktiebaseret aflønning, skal programmerne 
være revolverende, dvs. optionerne tildeles perio-
disk og bør tidligst kunne udnyttes 3 år efter tilde-
lingen. Forholdet mellem indløsningskursen og 
markedskursen på tildelingstidspunktet skal forkla-
res. 
 

 
JA 

 Den nuværende direktion er ikke omfattet af incitamentsordninger, herunder 
aktie- eller tegningsoptionsprogrammer. 

6.1.8. Det anbefales, at vederlagsaftaler for direk-
tionen, der indeholder aftaler om variable lønande-
le, fastslår en ret for selskabet til i helt særlige til-
fælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af 
variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af 
oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejl-
agtige.    

 
JA 

 Den nuværende direktion er ikke omfattet af incitamentsordninger, herunder 
aktie- eller tegningsoptionsprogrammer. 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

 
6.1.9. Det anbefales, at aftaler om fratrædelses-
godtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer 
til de sidste to års vederlag.  
 

 
JA 

 Der foreligger ingen aftaler om fratrædelsesgodtgørelser. 

6.2. Oplysning om vederlagspolitikken 
 
6.2.1. Det anbefales, at vederlagspolitikken er klar 
og overskuelig, og at indholdet omtales i ledelses-
beretningen i årsrapporten, samt at vederlagspoli-
tikken offentliggøres på selskabets hjemmeside. 
 

  
NEJ 

Selskabet har vedtaget vederlagspolitik. Denne politik offentliggøres ikke af 
konkurrencemæssige hensyn. 

6.2.2. Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik 
og dens efterlevelse forklares og begrundes i for-
mandens beretning på selskabets generalforsam-
ling. 
 

  
NEJ 

Selskabet har vedtaget vederlagspolitik. Denne politik offentliggøres ikke af 
konkurrencemæssige hensyn. 

6.2.3. Det anbefales, at der i års-/koncernregn-
skabet gives oplysning om det samlede vederlag, 
hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan 
og direktionen modtager fra selskabet og andre 
selskaber i koncernen, og at der redegøres for 
sammenhængen med vederlagspolitikken. 
 

  
NEJ 

Det samlede vederlag til bestyrelse og direktion oplyses i Selskabets Årsrap-
port.  Bestyrelsen finder ikke oplysninger om det enkelte ledelsesmedlems 
vederlag relevant for offentligheden, 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

6.2.4. Det anbefales, at der som en del af oplys-
ningen om det samlede vederlag oplyses om even-
tuelle ydelsesbaserede pensionsordninger, selska-
bet har påtaget sig over for medlemmer af det 
øverste ledelsesorgan henholdsvis direktionen 
samt disse ordningers aktuarmæssige værdi og 
forskydninger over året.  
 

 
JA 

 
 

Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af pensionsordninger. 

6.2.5. Det anbefales, at oplysninger om fastholdel-
ses- og fratrædelsesordningers væsentligste ind-
hold offentliggøres i selskabets årsrapport. 
 

 
JA 

 Den nuværende direktion og bestyrelse er ikke omfattet af incitamentsordnin-
ger, herunder aktie- eller tegningsoptioner, eller aftaler om fratrædelsesgodt-
gørelser. 

6.2.6. Det anbefales, at aktionærerne på general-
forsamlingen godkender forslag til vederlag til det 
øverste ledelsesorgan for det igangværende regn-
skabsår.  
 

 
JA 

 Det samlede vederlag til direktion og bestyrelse oplyses i Årsrapporten og 
godkendes af generalforsamlingen for det forudgående regnskabsår. 
 
Godkendelse af vederlag for igangværende regnskabsår vurderes ikke rele-
vant, medmindre der er vedtaget væsentlige ændringer i den vedtagne veder-
lagspolitik. 
 

7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 
 
7.1. Yderligere relevante oplysninger 
 
7.1.1. Det anbefales, at årsrapporten og den øvri-    
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

ge finansielle rapportering, suppleres med yderlige-
re finansielle og ikke-finansielle oplysninger, hvor 
det skønnes påkrævet eller relevant i forhold til 
modtagernes informationsbehov. 
 

JA 

7.2. Going concern forudsætningen 
 

   

7.2.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
ved behandling og godkendelse af årsrapporten 
specifikt tager stilling til, om regnskabsaflæggelsen 
sker under forudsætning om fortsat drift (going 
concern forudsætningen) inklusive de eventuelle 
særlige forudsætninger, der ligger til grund herfor, 
samt i givet fald eventuelle usikkerheder, der knyt-
ter sig hertil.   
 

 
JA 

  

8. Risikostyring og intern kontrol 
 
8.1. Identifikation af risici 
 
8.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan 
mindst en gang årligt identificerer de væsentligste 
forretningsmæssige risici, der er forbundet med 

 
JA 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

realiseringen af selskabets strategi og overordnede 
mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæg-
gelsen. 
 
8.1.2. Det anbefales, at direktionen løbende rap-
porterer til det øverste ledelsesorgan om udviklin-
gen inden for de væsentlige risikoområder og over-
holdelsen af eventuelle vedtagne politikker, rammer 
m.v. med henblik på, at det øverste ledelsesorgan 
kan følge udviklingen og træffe de nødvendige 
beslutninger. 
 

 
JA 

  

8.2. Whistleblower-ordning 
 
8.2.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblo-
wer-ordning med henblik på at give mulighed for en 
hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorli-
ge forseelser eller mistanke herom.  
 

  
NEJ 

Selskabets danske aktiviteter er under afvikling med få konsulenter tilknyttet, 
hvorfor en Whistleblowerordning vurderes ufornøden. 
En Whistleblower ordning i de svenske datterselskaber er fravalgt indtil videre. 

8.3. Åbenhed om risikostyring 
 
8.3.1. Det anbefales, at selskabet i ledelsesberet-
ningen oplyser om selskabets risikostyring vedrø-

 
JA 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

rende forretningsmæssige risici.  
 
9. Revision 
 
9.1. Kontakt til revisor 
 
9.1.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
sikrer en regelmæssig dialog og informationsud-
veksling mellem revisor og det øverste ledelsesor-
gan. 
 

 
JA 

  

9.1.2. Det anbefales, at revisionsaftalen og det 
tilhørende revisionshonorar aftales mellem det 
øverste ledelsesorgan og revisor på baggrund af 
en indstilling fra revisionsudvalget. 
 

 
 

 
NEJ 

Selskabet har ikke nedsat et revisionsudvalg, jf. pkt. 5.10.3.  
Disse funktioner varetages af den samlede bestyrelse. 

9.1.3. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes 
med revisor uden, at direktionen er til stede. Tilsva-
rende gælder for den interne revisor, hvis der er en 
sådan.  
 

  
NEJ 

Selskabet har ikke nedsat et revisionsudvalg, jf. pkt. 5.10.3.  
Disse funktioner varetages af den samlede bestyrelse. 

9.2. Intern revision 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet 
følger ikke

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at sel-
skabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fra-
vige dele af anbefalingerne. Selskabet kan her oplyse, hvorfor 
man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i ste-
det.  
 
Selskabet er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 
kan være en fordel at forklare det, således at det vises, hvad selskabet gør for 
at følge en anbefaling. Det kan også oplyses her. 

 
9.2.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan 
mindst en gang årligt på baggrund af en indstilling 
fra revisionsudvalget beslutter, hvorvidt der skal 
etableres en intern revision til understøttelse og 
kontrol af selskabets interne kontrol- og risikosty-
ringssystemer, samt begrunder beslutningen i le-
delsesberetningen i årsrapporten. 
 

  
NEJ 

Der er ikke etableret intern revision i NewCap Holding A/S og dets dattersel-
skaber, da aktiviteterne i de danske selskaber er under afvikling. 
I overensstemmelse med svensk lovgivning for finansielle selskaber  er der 
intern revision i de svenske datterselskaber. 

 


