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Udvalgets kommissorium og sammensætning

Regeringen nedsatte i 1997 udvalget om Corporate Governance med følgen-
de kommissorium:

"Siden 1930erne har betydningen for virksomhedernes performance af den
stigende adskillelse mellem ejer og ledelsesfunktion og det sæt af spilleregler,
der er gældende for dette samspil, været til debat. Ud fra en samfundsøko-
nomisk betragtning har det centrale spørgsmål været, hvilke spilleregler, der
optimerer driften/fortjenesten i virksomhederne og dermed også bidrager til
at maksimere den samlede økonomis performance.

I den danske debat er der for eksempel jævnligt rejst spørgsmål som: Er det
hensigtsmæssigt, at visse former for ejerskab/etableringsformer fremmes via
begunstigelser i  skattesystemet? Bør begrænsninger i pensionsselskabers in-
vesteringer i enkeltvirksomheder opretholdes? Skal ejerne af B-aktier have
større mulighed for at udøve indflydelse i virksomhederne?

I de senere år er interessen for disse spilleregler - også betegnet corporate
governance - taget til i styrke. Det skyldes i væsentlig grad virksomhedernes
øgede globalisering og liberaliseringen af kapitalmarkederne. Konkurrencen
om at tiltrække kapital er blevet større for virksomhederne og landene kon-
kurrerer i stigende omfang om at tiltrække både kapital og virksomheder.

Denne skærpede konkurrence stiller yderligere krav til et godt system for
corporate governance. Fokus øges således på, om de valgte danske løsninger
uden væsentlige begrundelser afviger fra internationale benchmark for
f.eks. regnskabsaflæggelse, offentliggørelse af information, regler for aktie-
struktur, overtagelse af virksomheder mv. Store afvigelser kan betyde, at
Danmark som et attraktivt investeringsområde svækkes.

Der nedsættes derfor et tværministerielt udvalg, som har til opgave at udar-
bejde en samlet analyse af det danske system for corporate governance og
pege på de områder, hvor ændringer forekommer ønskværdige.
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Udvalgets analyse skal indeholde følgende elementer:

En oversigt over de forskellige hovedsystemer for corporate gover-
nance i OECD-landene.
En kortlægning af anvendte organisationsformer, ejer- og kapital-
strukturer samt former for ledelsesaflønning i dansk erhvervsliv med
sigte på at fremdrage typiske træk.
Analyse af sammenhængen mellem valg af etableringsformer, afløn-
ningssystemer mv. og den økonomiske performance for de pågælden-
de virksomhedstyper.
En status for lovgivning og institutionelle rammer for corporate
governance i Danmark, herunder bl.a. vedrørende ejerindflydelse,
særlige regelsæt for institutionelle investorers adfærd, krav til of-
fentliggørelse af information om virksomheder, skattesystemets be-
tydning for valg af etableringsformer, aflønning af ledere mv.
Samlet vurdering af, hvordan den danske etablerings- og ejerstruktur
generelt er påvirket af lovgivning og institutionelle rammer for cor-
porate governance.
Anbefaling af hvilke justeringer i det danske system for corporate
governance, der kan forbedre den samfundsøkonomiske effektivitet
under hensyntagen til (forventede) internationale harmoniserings-
tendenser samt særlige danske målsætninger f.eks. vedrørende pen-
sionsopsparing o.l.

Alle analyser skal så vidt muligt indeholde sammenligninger med udlandet.

Udvalget sammensættes af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finans-
ministeriet (formandskab), Skatteministeriet og Økonomiministeriet.  Sekre-
tariatet placeres i Finansministeriet.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper på forskellige delområder. Der kan
også undervejs indhentes rådgivning fra eksterne sagkyndige.

Udvalget skal sigte mod en samlet afrapportering inden udgangen af 1998".

Udvalgets sammensætning

Udvalget har haft følgende sammensætning:

Kontorchef Helge Sigurd Næss-Schmidt (formand), Finansministeriet
Specialkonsulent Rolf Kjærgaard, Erhvervsministeriet
Afdelingschef Annelise Fenger, Erhvervsministeriet (indtil okt. 1998)
Kontorchef Niels Thomsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 8



9

Chefkonsulent Ida Rosenberg, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Konsulent Jan Christian Nilsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Konsulent Nina Sandross, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kontorchef Preben Underbjerg-Poulsen, Skatteministeriet
Fuldmægtig Jesper Skovhus Poulsen, Skatteministeriet
Fuldmægtig Claes Roepstorff, Økonomiministeriet
Fuldmægtig Jacob Baruel Poulsen, Finansministeriet
Fuldmægtig Claus Pram Olsen, Finansministeriet
Fuldmægtig Niels Henrik Toft, Finansministeriet
Fuldmægtig Peter Olsen, Finansministeriet
Specialkonsulent Pernille Holmgaard, Finansministeriet (sekretær)

Udvalgets sekretariat
Kontorchef Helge Sigurd Næss-Schmidt, Finansministeriet
Specialkonsulent Pernille Holmgaard, Finansministeriet
Fuldmægtig Peter Olsen, Finansministeriet
Fuldmægtig Niels Henrik Toft, Finansministeriet
Student Simon Højmose Kristensen, Finansministeriet
Student Sabina Persson, Finansministeriet
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1. Introduktion og sammenfatning af rapporten

1.1. Indledning

Denne rapport er et debatoplæg om aktivt ejerskab i dansk erhvervsliv. De-
batten er i udlandet kendt som ”Corporate governance” og omhandler spille-
reglerne for samspillet mellem ejere, andre indskydere af kapital, ledelsen og
øvrige interessenter i virksomhederne.

Fokus er rettet mod betydningen for virksomhedernes præstationer og inve-
storernes kapitalinteresser, når det løbende beslutningsansvar er overladt til
en professionelt sammensat ledelse, som ikke nødvendigvis har samme mål-
sætning som ejerne.

The directors of (joint stock) companies, however, being the manageres rather of others pe-
ople´s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it
with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently
watch over their own. Like the stewards of a rich man, they are apt to consider attention to
small matters as not for their master´s honour, and very easily give themselves dispense from
having it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the ma-
nagement of the affairs of such a company. Adam Smith. The Wealth of Nations. 1776.

Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det centrale spørgsmål, hvilke
spilleregler der optimerer driften/indtjeningen i virksomhederne og dermed
bidrager til at maksimere den samlede indkomstskabelse i økonomien.

I den danske debat er der jævnligt rejst spørgsmål som: Er det hensigtsmæs-
sigt, at visse ejerstrukturer fremmes via særlige begunstigelser f.eks. i skatte-
systemet? Skal ejerne af aktier med reduceret stemmeret have større mulig-
hed for at kunne gøre deres indflydelse gældende i virksomhederne? Er der
en tilstrækkelig beskyttelse af investorerne, herunder særligt af minoritetsak-
tionærer?

Rapporten beskriver samspillet mellem ejere og (professionelle) virksom-
hedsledelser, samt hvordan offentlig regulering af betydning for dette sampil
kan bidrage positivt til værdisskabelse i virksomhederne. Det understreges, at
megen offentlig regulering af virksomhederne har andre lige så gyldige sam-
fundsmæssige formål som f.eks. miljøbeskyttelse, arbejdsforhold mv. Disse
hensyn er imidlertid ikke fokus for denne rapport.
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Denne rapport er et debatoplæg, som sigter på overvejelser vedrørende sty-
ring af virksomhederne og lægger således ikke op til egentlige anbefalinger.
Der er betydelig forskel på ejerskabsstrukturen imellem landene bl.a. af histo-
riske årsager. Det er også vanskeligt på forhånd at afgøre, hvilken struktur
der bedst varetager de samfundsøkonomiske hensyn. Det beror på en konkret
vurdering, hvor også den historiske baggrund må inddrages. F.eks. har Dan-
mark historisk haft mange fonds- og foreningsejede virksomheder.

Hertil kommer, at aktivt ejerskab ikke er den eneste mulighed for at udøve
indflydelse på en virksomhed. Det kan også udøves fra kundesiden eller i
foreningsbaserede virksomheder via medlemsdemokrati mv. Disse forhold er
ikke nærmere behandlet i dette debatoplæg, der fokuserer på ejerindflydelse.
Spørgsmålet om demokrati og medlemsindflydelse er f.eks. grundigt belyst
indenfor pensionsområdet i Økonomiministeriets betænkning nr. 1306 fra
December 1995, lige som disse spørgsmål behandles i Pensionsmarkedsrådet.

Temaet i rapporten er ikke nyt, jf. også citatet ovenfor, men har løbende væ-
ret til debat særligt siden begyndelsen af 1930erne1, hvor de industrialiserede
lande oplevede en stigende adskillelse mellem ejer og ledelsesfunktionen i
mange virksomheder. Især i de senere år har spilleregler for virksomhedernes
interessenter været genstand for en fornyet interesse. I bl.a. England, Sverige,
Frankrig, Holland og i OECD regi er der således gennemført kommissoriear-
bejder og udarbejdet forskellige rapporter med forslag til bedre corporate
governance praksis.

Den fornyede interesse skyldes i væsentlig grad, at konkurrencen om at til-
trække kapital er blevet større på grund af virksomhedernes øgede globalise-
ring og liberaliseringen af kapitalmarkederne. Derfor fokuserer rapporten på,
om de valgte danske løsninger uden væsentlige begrundelser afviger fra in-
ternationale standarder for f.eks. regnskabsaflæggelse, regler for virksom-
hedsovertagelser, begunstigelser af bestemte ejerstrukturer, mulighederne for
aktivt ejerskab, beskyttelse af minoritetsaktionærer mv.

Analyserne af den offentlige regulerings betydning har kun i meget begræn-
set omfang omfattet den finansielle lovgivning. Dette område bliver særskilt
behandlet i rapporten fra Økonomiministeriets udvalg om den finansielle
sektor efter år 2000.

Den samlede konklusion er, at det offentlige regelsæt for aktivt ejerskab og
investorbeskyttelse generelt er velfungerende. På en række områder er der
imidlertid gjort nogle overvejelser om tilpasninger, der kunne bidrage til stør-

1 Særligt introduceret af Berle & Means (1932).
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re værdiskabelse i virksomhederne og en bedre beskyttelse af investorerne, jf.
boks 1.1.

Boks 1.1. Hovedkonklusioner og overvejelser om tilpasninger på udvalg-
te områder.

Den offentlige regulering bør ikke favorisere bestemte ejerskabs- og finansieringsstruk-
turer eller besværliggøre ændringer i disse strukturer uden gode begrundelser.
Reguleringsindsatsen, herunder skattereformer, har i de seneste to årtier trukket i retning
af en mere neutral påvirkning i forhold til valg af ejerstrukturer.
Kravene til sammensætningen af ledelsen på direktion og bestyrelse fungerer i store træk
godt, og reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer virker samlet set fleksible. Dog kan
der stilles spørgsmål ved bopælskrav for direktører og bestyrelsesmedlemmer.
Der er hverken fundet barrierer eller kunstige tilskyndelser i den offentlige regulering for
anvendelsen af præstationsafhængige aflønningsformer.
Aktivt og kvalificeret ejerskab kan styrkes ved:
- bedre informationer til investorerne om anvendelse af præstationsafhængig afløn-

ning
- aktionærkrav om længere frister for  indkaldelse og udsendelse af dagsorden til ge-

neralforsamling
- udnyttelse af teknologiske muligheder, herunder deltagelse i generalforsamling

gennem elektroniske medier og stemmeafgivelse pr. brev, e-mail mv.
- bedre informationer til investorerne om ejerforhold.
Der er ikke stærke begrundelser for at regulere stemmeretten tilknyttet forskellige aktie-
klasser. F.eks. kan B-aktier lige så godt sammenlignes med højt forrentede virksom-
hedsobligationer som med A-aktier.
Stemmelofter, ejerlofter o.l. kan være mere problematiske, da det kan blive vanskeligt
for nogen aktionær eller aktionærgruppe at opnå indflydelse overfor ledelsen. Disse be-
græsninger i aktionærernes indflydelse kan virke som en barriere mod ønskelige virk-
somhedsovertagelser.
Kriterier for placering af fondsejede virksomheder under enten erhvervsfondsloven eller
den almindelige fondslov kan i visse situationer virke tilfældig, give vilkårlig forskelsbe-
handling og mindre gennemsigtighed. Inspiration til evt. justeringer i fondsreguleringen
kan hentes fra moderniseringen af den finansielle sektor.
Fortsat støtte til den allerede igangsatte proces mod et sæt internationalt anerkendte
regnskabsstandarder.
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1.2. Rapportens opbygning

Rapporten er inddelt i 5 hovedområder og indeholder i alt 14 kapitler. Del I
består afkapitel 1, hvor der gives en introduktion til problemstillingen, her-
under prioriteringerne i den offentlige indsats samt en sammenfatning af de
enkelte kapitler i rapporten.

I del II, som omfatter kapitlerne 2-5, gives en beskrivelse af nogle væsentlige
strukturelle kendetegn ved dansk erhvervsliv, herunder virksomhedernes stør-
relse og organisering, hvem og hvordan virksomhederne ejes samt hvilke ka-
pitalkilder virksomhederne har adgang til. Beskrivelsen danner bl.a. grundlag
for en vurdering af vilkår for aktivt ejerskab i Danmark.

Kapitel 6-7 udgør del III, som først præsenterer nogle hovedforklaringer på
de eksisterende strukturer i dansk erhvervsliv, herunder historiske og natur-
givne forhold, skattemæssige og andre institutionelle forhold mv. Dernæst
sammenholdes den danske ejer- og kapitalformidlingsmodel med tilsvarende
modeller i andre lande, og fordele og ulemper ved de forskellige modeller
diskuteres. Der rundes af med en oversigt over nogle af de mange statistiske
undersøgelser, der er gennemført, af sammenhængen mellem virksomheder-
nes økonomiske performance og ejerstrukturerne.

Del IV, der udgøres af kapitel 8-12, handler om aktionærernes muligheder for
at udøve aktivt ejerskab i kraft af de kontrol- og incitamentsmekanismer, der
er snævert knyttet til de indre styringsforhold i virksomhederne. Det drejer
sig først og fremmest om rammerne for udpegning af bestyrelsen, aktionæ-
rernes stemme- og taleret på generalforsamlingen samt anvendelse af præsta-
tionsafhængige aflønningsformer. Der ses endvidere på, hvordan aktionærer-
ne på forskellig vis begrænses i udøvelsen af deres indflydelse. De særlige ju-
ridiske vilkår for fondsejerskab diskuteres i et selvstændigt kapitel. Del IV
afsluttes med et kapitel, der diskuterer, hvordan tilpasninger i virksomheder-
nes kapitalstruktur (forholdet mellem gæld  og egenkapital) også kan fungere
som en ledelsesdiciplinerende mekanisme.

I del V, der består at kapitel 13-14, analyseres, hvordan virksomhedernes le-
delse og forretningsgrundlag kan blive ændret ved køb og salg af ejerrettig-
heder, herunder virksomhedsovertagelser. Således diskuteres bl.a. tilbudspligt
og ledelsens manøvremuligheder ved ledelsesfjendtlige overtagelsesforsøg.
Del V afsluttes med en diskussion af informationers betydning for udøvelsen
af aktivt ejerskab.
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1.3. Den grundlæggende problemstilling

Den grundlæggende problemstilling er, hvordan ejerne af virksomhederne
sikrer sig, at virksomhederne drives i deres interesse, når ansvaret for virk-
somhedernes drift overlades til en professionel ledelse. Ledelsen kan f.eks.
prioritere høj vækst, stor omsætning, et flot hovedsæde eller andet, der gør, at
aktionærerne kunne have opnået et højere afkast af deres investering i en an-
den virksomhed2. En dansk undersøgelse viser f.eks., at 1/3 af 71 adspurgte
ledelser blandt de 300 største virksomheder i dansk erhvervsliv prioriterer
kapitalafkastet højest, mens de øvrige 2/3 anser andre mål som væsentligere,
herunder f.eks. stor markedsandel, omkostningseffektivitet, produktudvik-
ling, medarbejdernes arbejdsforhold mv. Derfor er det væsentligt, at der eksi-
sterer nogle kontrolsystemer og -mekanismer, der kan få ledelsen til at fore-
tage de dispositioner, der er i overensstemmelse med kapitalindskydernes in-
teresser.

En målsætning om at skabe høj indtjening i virksomhederne er ikke ensbety-
dende med, at de interesser, andre interessenter i virksomhederne som f.eks.
medarbejderne, kreditorer, kunder, det offentlige mv. kan have i virksomhe-
derne, ikke skal varetages. En god behandling af medarbejdere er således i
sig selv en væsentlig forudsætning for en effektiv drift af virksomhederne, li-
gesom en virksomheds sociale og miljømæssige profil kan have betydning
for virksomhedens evne til at fastholde eller erobre nye markedsandele.

Pointen er, at specifikke offentlige hensyn på disse områder generelt forsøges
sikret gennem retsregler for at opnå en ensartet hensyntagen til medarbejdere,
miljø mv. i alle virksomheder, som ikke beror på ledelsernes og/eller aktio-
nærernes skønsmæssige afvejning af forskellige hensyn.

Aktieselskabsloven finder anvendelse på alle erhvervsdrivende aktieselskaber. Betingelsen
”erhvervsdrivende” betyder, at selskabet skal have til formål at indvinde økonomisk udbytte.
De målsætninger, ledelsen skal forfølge, er derfor først og fremmest at indtjene et overskud.
Det er dog ikke en betingelse, at selskabet skal tilsigte et udbytte, der skal fordeles mellem
deltagerne. Således er aktieselskaber, hvis overskud anvendes til almennyttige formål, også
omfattet af loven.

2 De problemer, der kan opstå som følge af en adskilt ejer- og kontrolfuntion, adskiller sig
principielt ikke fra, hvad der i økonomisk teori mere generelt betegnes principal-agent proble-
met. Principal-agent problemet vedrører en situation, hvor en agent (ledelsen) skal foretage
handlinger og dispositioner på principalens (ejernes) vegne, men hvor agenten og principalen
ikke har samme målsætning. Det grundlæggende problem for principalen er at sikre, at agenten
varetager principalens interesser og ikke agentens egne interesser. Da agenten altid vil forsøge
at opfylde sine egne behov, må principalen derfor udvikle styringsinstrumenter, der sikrer, at
agenten forfølger principalens målsætninger.
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I Danmark har målsætningerne for ledelsen i de danske virksomheder kun været debatteret i
begrænset omfang. I andre lande, herunder særligt i de angelsaksiske lande, har der derimod
været en omfattende diskussion heraf.

Som udgangspunkt er samspillet mellem ejere, andre indskydere af kapital og
ledelsen først og fremmest et privat anliggende, der så vidt muligt bør løses
af markederne selv. Det sker også i vidt omfang, hvis markederne fungerer
effektivt.

Hård konkurrence på markerne for kapital, arbejdskraft og råvarer samt på
afsætningsmarkederne indebærer således, at virksomhedsledelserne presses
til at gennemføre produktionen rationelt. I modsat fald vil investorerne enten
afskedige ledelsen eller flytte deres kapital over i andre mere velfungerende
virksomheder.

I nogle tilfælde fungerer markederne imidlertid ikke tilstrækkeligt effektivt,
f.eks. fordi konkurrencen ikke er tilstrækkelig, eller at nogle markedsdeltage-
re har vanskeligheder med at opnå relevant information.

I andre tilfælde vil investorerne ikke afholde de nødvendige omkostninger
forbundet med en aktiv ejerrolle. De satser på at kunne nyde fordel af andre
investorers indsats eller sælger bare aktierne, hvis de er utilfreds med indtje-
ning eller ledelse i forhold til de forventninger, de havde, da aktien oprinde-
ligt blev købt. Det presser kun ledelsen, hvis de nye ejere er mere indstillet på
at bruge ressourcer på opnåelse af bedre resultater.

Problemer med, at ledelsen handler anderledes end stillet i udsigt ved forta-
gelse af kapitalindskuddet, kan principielt løses ved indgåelse af kontrakter
mellem indskyderne af kapital og virksomhedsledelserne og/eller afhjælpes
ved selvregulering i form af f.eks. privat initierede standarder for "best prac-
tice".

Vanskelighederne ved kontraktløsningen er væsentligst, at det kan være næ-
sten umuligt at tage højde for alle tænkelige situationer i en sådan kontrakt,
og at de privatøkonomiske omkostninger herved kan være ganske betydelige,
endog af et sådant omfang, at kontraktløsningen helt fravælges.

De forskellige forhold, der er medvirkende til, at markederne ikke fuldt ud er
selvregulerende, indebærer, at der kan være behov for en vis offentlig regule-
ring. Regulering kan således øge gennemsigtigheden på markederne i form af
fælles standarder, regnskabsregler mv., således at investorer får et bedre ind-
blik i virksomhederne og dermed i højere grad kan presse ledelserne til, at
virksomhederne bliver drevet på den samfundsøkonomiske mest optimale
måde. Offentlig regulering, der sikrer en vis beskyttelse af – især de mindre –
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investorers interesser, kan tilsvarende både privat- og samfundsøkonomisk
være en bedre løsning end private kontrakter.

Afvejningen for og imod offentlig regulering og dens udstrækning bør også
bero på en vurdering af, om de eventuelle omkostninger, der er forbundet
med reguleringen, står i rimeligt forhold til fordelene. Især for små virksom-
heder kan der således være store omkostninger forbundet med at efterleve
meget detaljerede regler, ligesom visse regler kan være helt overflødige for
nogle typer af virksomheder. For små personligt ejede virksomheder, hvor
ejeren også selv forestår den daglige drift af virksomheden, er regler for sam-
spillet mellem en adskilt ejer- og ledelsesfunktion således ikke aktuel.

Udgangspunktet for gennemgangen af den offentlige regulering i rapporten
har først og fremmest været at vurdere, hvordan udøvelsen af aktivt ejerskab
påvirkes, og på det grundlag overveje, om der kan være behov for at justere i
den gældende regulering. Andre landes regulering og erfaringer er inddraget
som en væsentlig inspirationskilde ligesom afvigende reguleringsformer –
selv hvis de principielt set er bedre – på grund af deres ukendthed kan gøre
Danmark mindre attraktivt som investeringsland – naturligvis med skyldigt
hensyn til andre samfundsmæssige målsætninger.

1.4. Dansk ejerskabsstruktur i international belysning

Set i forhold til en diskussion af det aktive ejerskab kan fremdrages, at der i
dansk erhvervsliv3 er relativt færre store virksomheder end i USA, Storbri-
tannien, Sverige samt en række andre store kontinentaleuropæiske lande, og
at de største virksomheder i international målestok har en beskeden størrelse,
jf. tabel 1.1.

3 Ved dansk erhvervsliv forstås de virksomheder, der er registeret i Danmark. Internationalise-
ringen indebærer, at det bliver stadigt vanskeligere at afgrænse virksomhedernes landetilknyt-
ning. ISS anses f.eks. for at være en dansk koncern, men ud af koncernens i alt over 100.000
ansatte er kun ca. 1/10 beskæftiget i Danmark.
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Tabel 1.1. Karaktertræk ved dansk erhvervsliv set i forhold til andre
lande.

Lav Middel Høj

Mange store virksomheder Italien, Spanien,
Grækenland

Danmark, EU15,
Frankrig

Tyskland, Holland,
Sverige, Storbri-
tannien, USA

Børskapitaliseringsgrad1) Danmark, Frank-
rig, Grækenland,
Italien, Norge,
Portugal, Spanien,
Tyskland, Østrig

Belgien, Finland,
Irland

Holland, Luxem-
bourg, Sverige,
Storbritannien,
USA

Andel af aktiekapital ejet af
institutionelle investorer
ekskl. banker

Tyskland, Frank-
rig, Italien

Danmark, Holland,
USA, Japan

Storbritannien

Ejerkoncentration USA, Storbritanni-
en

Japan, Holland EU15, Danmark,
Østrig, Belgien,
Finland, Frankrig,
Tyskland, Italien,
Norge, Spanien,
Sverige

1) Værdien af aktiekapitalen i forhold til bruttonationalproduktet.

Adskillelse mellem ejer og ledelsesfunktionen samt spredt ejerskab er hyppi-
gere forekommende i store end i små virksomheder, især fordi kapitalbehovet
i store virksomheder vanskeligere kan tilvejebringes af en enkelt eller nogle
få ejere.

Den forholdsvis beskedne forekomst af meget store virksomheder i Danmark
hænger godt sammen med, at der er en forholdsvis kraftig dominans af store
investorer i de største virksomheder i dansk erhvervsliv. Det er i lighed med
den typiske ejerstruktur i de kontinentaleuropæiske lande, men afvigende i
forhold til den typiske ejerstruktur i USA og Storbritannien, hvor ejerskabet
er meget spredt.

Således viser en undersøgelse af ejerforholdene i de 500 største danske kon-
cerner og fritstående virksomheder, at det især er enten familier, fonde eller
udenlandske investorer, der har bestemmende indflydelse i selskaberne. Set i
forhold til ejerstrukturen i de øvrige kontinentaleuropæiske lande adskiller
Danmark sig ved at have en højere andel af andelsselskaber, og fondseje er
også et mere udbredt dansk fænomen.

Ses alene på de 350 største koncerner organiseret som privatejede aktiesel-
skaber, har mere end 70 pct. enten investorer med en dominerende eller be-
stemmende indflydelse. I knap 13 pct. af de 350 største privatejede koncerner
er ejerkredsen spredt, og i godt 16 pct. af disse koncerner er den bestemmen-
de indflydelse overdraget til en fond, der ikke på samme måde som andre ak-
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tionærer har en direkte privatøkonomisk interesse i et godt resultat og samti-
dig mulighed for at påvirke ledelsen.

Begrænsede historiske oplysninger om ejerforholdene gør det vanskeligt at
pege på, i hvilken retning ejerforholdene har udviklet sig i Danmark. For de
100 største koncerner synes der dog siden midten af 1980erne at kunne kon-
stateres en tendens til en (svagt) stigende andel af store virksomheder med en
spredt ejerkreds. En tilsvarende udvikling er også registreret i nogle af de an-
dre europæiske lande. I USA har der modsat været en udvikling i retning af
en lidt mere koncentreret ejerstruktur.

Den forholdsvis koncentrerede ejerstruktur i Danmark og de øvrige konti-
nentaleuropæiske lande går hånd i hånd med, at aktiemarkederne i disse lande
har en forholdsvis beskeden rolle som formidler af kapital til virksomheder-
ne. Aktiemarkederne er således markant større i USA og Storbritannien.

Kombinationen af en høj ejerkoncentration og små aktiemarkeder betegnes
undertiden som et kontrolorienteret eller et insider system. De kontinenta-
leuropæiske lande kan under ét siges at tilhøre et sådant system. Modpolen til
det kontrolorienterede system er et markedsbaseret eller et outsider system,
hvor ejerstrukturen er spredt, og hvor kapitalformidlingen altovervejende
sker via aktiemarkederne, dvs. et system som i USA og Storbritannien.

I de angelsaksiske lande, hvor aktiemarkederne generelt er meget store, og
ejerstrukturen typisk er spredt, ejes en større del af aktiekapitalen ejes af pen-
sionskasser og forsikringsselskaber end i f.eks. Tyskland og Japan. I Tysk-
land er det i langt højere grad bankerne, der udøver investorindflydelse her-
under gennem udnyttelse af fuldmagter fra mindre investorer, jf. tabel 1.2.

Tabel 1.2. De fem største investorers ejerandele i General Motors (USA),
Toyota (Japan) og i Daimler-Benz (Tyskland).
General Motors Toyota Daimler-Benz
Investor Aktiean-

del
Investor Aktiean-

del
Investor Aktieandel

Mich.St.Treas. 1,42 Sakura Bank 4,9 Deutsche
Bank

41,8

Bernstein Stan-
ford

1,28 Sanwa Bank 4,9 Dresdner
Bank

18,78

Wells Fargo 1,20 Tokai Bank 4,9 Com-
merzbank

12,24

CREF 0,96 Nippon Life 3,8 Sonst. Kredit 4,41
Bankers trust NY 0,88 Long-Term

Cred.Bk.
3,1 Bayrische L-

Bank
1,16

I alt 5 største 5,74 21,6 78,39
I alt 25 største 13,93 - -

Kilde: Roe (1993).
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1.5. Historiske forhold og regulering forklarer en del for-
skelle

Fra at være et udpræget landbrugssamfund for godt 100 år siden er en større
og større andel af arbejdsstyrken i takt med de teknologiske fremskridt i de
vareproducerende erhverv med tiden blevet beskæftiget i serviceerhvervene.
Den overordnede strukturudvikling, som tegner sig for Danmark, har været
stort set identisk for alle de industrialiserede lande.

Tyngden af de forskellige brancher i det private erhvervsliv er derimod for-
skellige i forhold til andre lande. For det første har naturgivne fortrin betydet,
at de maritime og landbrugsafledte erhverv stadig har en betydelig placering i
dansk erhvervsliv. For det andet har den offentlige reguleringspillet en rolle
for opgavefordelingen mellem det private og offentlige, og tildeling af subsi-
dier har præget erhvervslivets branchestruktur.

Forskelle i branchestruktur bidrager blandt andet til, at virksomhederne i
Danmark er mindre end i en række andre lande. Med en branchestruktur som
i Holland, Frankrig, Tyskland, USA og særligt i Sverige ville de danske virk-
somheder have været større. Særligt fraværet af de helt store virksomheder,
som inden for de svenske bil-, maskin-, skov- og elektronikindustrier, hvoraf
de tre førstnævnte delvist har haft sit afsæt i naturgivne fordele på den anden
side af sundet, har stor betydning.

Forskelle i virksomhedsstørrelser har endvidere betydning for ejerskabs-
strukturer. Det er således tydeligt, at netop store virksomheder er mere præ-
get af spredte ejerskabsformer. Det gælder både i Danmark og i andre lande,
dog ikke i Tyskland.

Forskelle i mere institutionelle forhold og offentlig regulering yder imidlertid
også et betydeligt bidrag til at forklare forskelle i ejerskab. Det relativt ud-
bredte institutionelle ejerskab i Danmark – i hvert fald i forhold til en række
kontinentaleuropæiske lande – kan således knyttes til det store placeringsbe-
hov for investeringer, der følger af pensionssystemet i Danmark. Det danske
pensionssystem har en betydelig vægt af privattegnede ordninger og ar-
bejdsmarkedspensioner, hvor man i arbejdslivet sparer op til sin egen alder-
dom i modsætning til andre lande, hvor pensionsdækningen i højere grad er
knyttet til skattefinansierede ydelser i pensionsalderen. Der er således en nær
sammenhæng mellem graden af institutionelt ejerskab og størrelserne af pen-
sionsformuerne på tværs af en række lande, jf. figur 1.1.
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Figur 1.1. Pensionsinstitutters1) placeringsbehov og ejeran-
dele2).
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1) Pensionskasser, livsforsikringsselskaber mv.
2) Diverse år mellem 1990 og 1998.
Kilde: Danmarks Statistik og BIS (Bank of International Settlements).

Også skattesystemet har trukket i retning af stigende institutionelt ejerskab.
For Danmark særligt siden indførelsen af realrenteafgiften på obligationer i
1984, der gjorde aktieinvesteringer relativt mere gunstige for pensionsinsti-
tutterne i sammenhæng med, at pensionsopsparing generelt har været subsi-
dieret i betydelig udstrækning.

Skattesystemet har også – dog i aftagende grad – bidraget til det udbredte
fondseje i Danmark (12 pct. af de 500 største danske virksomheder). I forhold
til vanligt familieeje i husholdningsregi har fondseje givet mulighed for at
undgå arveafgifter (lempet i 1995) i forbindelse med generationsskifte, for-
mueskat (indtil dens afskaffelse i 1997) samt en lempeligere beskatning af
det løbende afkast (indtil fondsreformen i 1987).

Den fortsatte om end aftagende udbredelse af andelseje har også været svagt
understøttet af skattesystemet.

Det er måske også værd at understrege, at der har været store forskelle i re-
guleringen af de finansielle investorers rolle landene imellem. Således har der
i USA været forbud mod, at banker, investeringsforeninger og forsikringssel-
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skaber har kunne udøve bestemmende indflydelse i anden erhvervsvirksom-
hed.

Ligeledes har nogle set den forholdsvis begrænsede beskyttelse af minoritets-
aktionærer i Tyskland – historisk set ingen forbud mod insider-trading, be-
grænsede oplysningspligt om større aktieposter mv. – som resultatet af stærke
bankinteresser.

1.6. Styrker og svagheder ved forskellige ejerskabsmodel-
ler

Spørgsmålet om den bedste ejermodel har været gjort til genstand for analy-
ser på specielt tyske, amerikanske og engelske virksomhedsoplysninger.

Ikke overraskende er svaret, at den "rigtige" model dels er virksomhedsspeci-
fik, dels afhænger mere bredt af rammevilkårene for erhvervsudøvelse i de
enkelte lande.

Generelt må der manes til en vis forsigtighed i fortolkningen af analyser om
gode og dårlige corporate governance systemer. I 1980erne, hvor de japanske
vækstrater systematisk oversteg de amerikanske med adskillige procentenhe-
der, var der en udpræget tendens til at betragte USA-baserede firmaer som
præget af for meget fokus på de foranstående kvartalsregnskaber og for lidt
fokus på investeringer og langsigtet produktudvikling. I 1990erne har det
modsatte synspunkt gjort sig gældende – naturligt inspireret af et rekordlangt
opsving i USA og recession i Japan – nemlig, at styrken i den amerikanske
struktur har været og er den stærke fokus på "shareholder value" og et aktivt
børsmarked.

Det synes således at være et generelt problem, at det er vanskeligt at isolere
virkningerne af ejerstrukturerne. Det kræver bl.a., at der korrigeres for for-
skelligt konkurrencepres, forskelle i offentlig beskyttelse på afsætningsmar-
keder, forskelle i konjunktursituation, branchespecifikke forhold mv.

Analyserne synes dog at indikere nogle overordnede karakteristika, jf. neden-
for.

Spredt overfor koncentreret ejerskab
Der er fordele og ulemper ved både spredt og koncentreret ejerskab. Ved et
spredt ejerskab vil den enkelte investor umiddelbart været udsat for en min-
dre risiko, således at virksomhedens udvikling i mindre grad bliver hæmmet
af risikoen for tab hos investor. Modsat kan aktionærernes mulighed for at
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presse ledelsen til en indtjeningsorienteret strategi svækkes, jf. argumentatio-
nen i afsnit 1.3. For koncentreret ejerskab forholder det sig modsat.

Det taler umiddelbart for, at koncentreret ejerskab er bedst i virksomheder
med begrænset vækstpotentiale og lav risiko, mens spredt ejerskab er bedst
for virksomheder i stærkt vækst og med stor usikkerhed om fremtidig indtje-
ning. Denne sammenhæng synes at understøttes af empiriske analyser.

Sammenhængene er dog mere komplicerede end som så. Den betydelige ud-
vikling af institutionelle investorer gennem de senere år betyder, at det kon-
centrerede ejerskab – i hvert fald i betydningen flere betydelige enkeltaktio-
nærer – godt kan forenes med lav risiko for den endelige enkelte investor.  Et
pensionsselskab eller investeringsforening med en ejerandel på 25 pct. i et
multinationalt selskab kan således fordele denne risiko på måske tusinder af
indskydere. De betragtede analyser af spredt vs. koncentreret ejerskab tager
ikke generelt højde for den enkelte investortype (husholdning eller f.eks. pen-
sionskasse) og deres evne til at bære tab.

Når der ikke generelt kan peges på, at spredt ejerskab – ifølge den angelsak-
siske model – er bedre end koncentreret ejerskab – i følge den kontinenta-
leuropæiske model – beror det også på, at det spredte ejerskab i de angelsak-
siske lande er kombineret med en generelt høj investorbeskyttelse og effekti-
ve markeder for køb og salg af ejerrettigheder, der kan kompensere for
manglen på store indflydelsesrige ejere. I de kontinentaleuropæiske lande er
der derimod væsentlige barrierer, herunder for virksomhedsovertagelser og
f.eks. i Tyskland en lav beskyttelse af minoritetsaktionærer, der gør det van-
skeligere at overlade presset på virksomhedsledelserne til markedernes pris-
signaler.

Virkningen af, at ledelsen har ejerandele
Undersøgelser tyder på, at ledelsesmedejerskab og præstationsafhængig af-
lønning kan bidrage til at motivere ledelsen til at tilstræbe høj indtjening og
en fornuftig forvaltning af virksomhedens ressourcer både på kort og længere
sigt.  Særligt mindre ejerandele – op til 5 pct. – synes at bidrage positivt til
virksomhedernes værdiskabelse, mens der er mere blandede resultater for
større ejerandele. Dette resultat kan hænge sammen med, at ledelsen udsættes
for en stor risikoeksponering ved høje ejerandele. Det kan føre til, at ledelsen
igangsætter færre risikobetonede investeringer med et forventet højt afkast
end i en situaton, hvor dennes personlige formueforhold ikke i samme grad er
bundet til usikkerhed om virksomhedens indtjening.

Institutionelle investorers rolle
En række analyser peger på, at institutionelle investorer kan have en positiv
indvirkning på virksomhedernes resultater. En undersøgelse peger på, at det
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særligt er i situationer, hvor den institutionelle investor er den eneste storak-
tionær, at der opnås gode resultater. En anden undersøgelse peger på, at in-
stitutionelle investorer er de mest kritiske aktionærer i forbindelse med ledel-
sens forslag til virksomhedsopkøb, som ikke har en god markedsmæssig be-
grundelse. Resultaterne kan bl.a. hænge sammen, at institutionelle investorer
har en større kapacitet end almindelige husholdningsinvestorer til at påtage
sig en aktiv ejerrolle (bedre informeret i kraft af professionel porteføljema-
nagement, større evne til at bære tab mv.).

Virksomhedsovertagelser
Undersøgelser af betydningen af virksomhedsovertagelser synes at pege på,
at virksomhedsovertagelser kan være et nyttigt instrument til at opnå bedre
resultater om end sådanne analyser er behæftede med stor usikkerhed. Der er
i første række meget tydelige tegn på, at de selskaber, der udsættes for så-
kaldt ledelsesfjendtlige forsøg klarer sig dårligere end andre virksomheder i
branchen. Der er tilsvarende også indikatorer for, at særligt virksomheder
med tilstrækkeligt stærke aktionærer i højere grad undgår ufokuserede virk-
somhedsopkøb med et begrænset markedsmæssigt fundament, f.eks. opkøb af
virksomheder langt fra egne kerneområder. Modsat synes der ikke at være
belæg for, at et aktivt marked for virksomhedsovertagelser sker på bekost-
ning af f.eks. investeringer i forskning og udvikling, fordi virksomhederne
for at undgå opkøb fokuserer meget på kortsigtede forbedringer af overskud.

Samtidig er det vigtigt for et velfungerende aktiemarked, at der også er gode
rammer for behandlingen af mindre aktionærer.

Særligt om fondseje
Fondseje er meget udbredt i Danmark, jf. ovenfor, og vanskelig at indplacere
præcist i diskussionerne ovenfor. Umiddelbart falder det ind under betegnel-
sen koncentreret ejerskab, fordi holdingfondene typisk sidder på mere end
halvdelen af stemmerne i det underliggende selskab. Der er dog  pr. definiti-
on ingen ejer i fysisk forstand i en fond: bestyrelsen i fonden kan således godt
udøve pres på direktionen, men der er ingen, der har mulighed for eller inte-
resse i at udøve pres på bestyrelsen for at opnå bedre resultater. Virksomhe-
den kan i disse tilfælde typisk heller ikke overtages af en ny ejer med måske
større evne til at udvikle aktiviteterne: fondene er således ofte forpligtet til
fortsat at drive virksomheden eller at eje hovedparten af stemmerne og aktie-
kapitalen, jf. nedenfor.

Det kræver således en nærmere konkret vurdering, før man kan drage kon-
klusion om hensigtsmæssigheden af fondsejede virksomhedstyper. Det gæl-
der dog generelt, at man for det offentliges side bør undgå forskelsbehandling
mellem forskellige virksomhedstyper.
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I lyset af ovenstående – og særligt risikoen for en meget fastlåst ejerstruktur
og mangel på egentligt pres på ledelsen– må den offentlige politik i hvert fald
undgå favorisering af denne ejertype. I den forstand trækker de tiltag, der er
foretaget på det skattemæssige område i en gunstig retning.

1.7. Et detaileftersyn af de danske regler

På baggrund af disse brede konklusioner og med udgangspunkt i et ønske om
moderne og fleksible rammevilkår for udøvelse af ejerskab, er der foretaget
et detaileftersyn af de danske regler med fokus på:

Valg af virksomhedens ledelse og ledelsstruktur
Rammer for præstationsafhængig aflønning
Afholdelse af generalforsamling
Privatretlige begrænsninger i aktionærinflydelse
Regler om ikke-bestemmende indflydelse for finansielle investorer
Fondseje
Tilpasninger i kapitalstruktur (gældsandele mv.)
Virksomhedsovertagelser
Information i årsregnskaber
Ejerregistre.

Under hver af disse overskrifter er der gjort overvejelser om mulige tilpas-
ninger i den offentlige regulering.

De gældende regler for sammensætning og valg af ledelse funge-
rer tilfredsstillende
En af aktionærernes væsentligste kontrolmekanismer over for direktionen er
valg af en bestyrelse, hvis hovedformål er på ejernes vegne at føre tilsyn og
kontrol med den daglige ledelse.

Kravene til sammensætningen af ledelsen på direktion og bestyrelse fungerer
i store træk godt. Flertallet af bestyrelsens medlemmer kan ikke udgøres af
direktører, ligesom der siden 1993 har været forbud mod "arbejdende besty-
relsesformænd". I den forstand kan de danske regler for ledelsessystemet ses
som en mellemting mellem det såkaldte en-strengede og to-strengede ledelse-
system fra henholdsvis USA/England og Tyskland. I det en-strengede ledel-
sessystem er der kun et ledelsesorgan, der både varetager den overordnede og
den daglige ledelse af selskabet, mens disse funktioner adskilles i det to-
strengede ledelsessystem. Der er særskilte regler for finansielle institutioner,
hvilke ikke gennemgået i denne rapport.

Reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer virker samlet set fleksible. Dog
kan der i lyset af den stigende internationalisering stilles spørgsmålstegn ved
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de nuværende bopælskrav for direktører og bestyrelsesmedlemmer, selv om
der dog er visse dispensationsmuligheder.

Ingen barrierer for præstationsafhængig aflønning
Der er ikke fundet barrierer eller særlige tilskyndelser i den offentlige regule-
ring for anvendelsen af præstationsafhængige aflønningsformer, og heller ik-
ke væsentlige tilskyndelser til at foretrække én aflønningsform frem for en
anden. Dog kan aktier i visse tilfælde være en smule billigere eller dyrere at
anvende end andre præstationsafhængige aflønningsformer afhængig af om,
den person, der modtager denne form for aflønning, har positiv eller negativ
kapitalindkomst. Det skal ses i sammenhæng med, at den præstationaflønne-
de person kan være udsat for en likviditetsbelastning i forbindelse med køb af
aktier i kombination med forskellige regler for beskatning af rente og aktie-
indkomster. Spørgsmålet kunne indgå i overvejelserne i det udvalg under
Skatteministeriet, der i øjeblikket undersøger muligheder for tilpasninger af
aktiebeskatningen under hensyntagen til behovet for et sammenhængende
skattesystem og konsekvenser for provenuet.

Det kan også overvejes at tilvejebringe bedre informationer til investorerne
om virksomhedernes anvendelse af præstationsafhængige aflønningsformer. I
henhold til årsregnskabslovens regler skal der i årsregnskaberne for virksom-
heder omfattet af denne lov gives oplysninger om det samlede vederlag mv.,
som gives til ledelsesgruppen, men ikke fordeling på f.eks. fast løn og aktie-
optioner.

Generalforsamlingen
Udøvelse af aktivt ejerskab sker helt overvejede på generalforsamlingen. Det
er således på generalforsamlingen, at der træffes beslutning om valg af besty-
relse, evt. ændring af vedtægter, etablering og ændring af virksomhedens ka-
pitalgrundlag, udbetaling af udbytte, godkendelse af regnskab, fusioner og
spaltninger mv.

Den lovbestemte minimumsfrist på 8 dage for indkaldelse og udsendelse af
dagsorden til generalforsamling er relativt kort i forhold til andre lande som
England, Tyskland og Sverige. Fristen kan især forekomme kort for uden-
landske ejere af danske aktier, der måske skal bruge tid på oversættelse mv.
Aktionærerne har imidlertid mulighed for at øge indkaldelses- og udsendel-
sesfristerne, så de mere kvalificeret kan forberede sig på generalforsamlin-
gen.

Det aktive ejerskab kan også styrkes ved i højere grad at drage fordel af de
teknologiske muligheder. Aktionærindflydelsen bygger i dag hovedsageligt
på det personlige fremmøde på generalforsamlingen og kan særligt for min-
dre aktionærer være relativ dyrt. Mulighed for deltagelse gennem elektroni-
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ske medier og stemmeafgivelse pr. brev, e-mail mv. kunne overvejes. Det
kræver lovændring.

Begrænsninger i aktionærernes indflydelse
Det er på generalforsamlingen, at selskabets ejere i henhold til lovgivningen
har mulighed for at udøve direkte indflydelse på selskabet, herunder på dets
ledelse, jf. ovenfor. Den endelige indflydelse udmøntes i den enkelte aktio-
nærs stemmeret. Forhold, der på den ene eller den anden måde begrænser ak-
tionærernes stemmeret, begrænser således også deres indflydelse i selskabet.

Udgangspunktet i dansk ret er, at der skal være proportionalitet mellem den
indskudte kapital og stemmeretten. I praksis bliver dette princip dog i Dan-
mark såvel som i andre EU-lande brudt af forskellige undtagelser i form af
stemmeretsbegrænsninger, omsættelighedsbegrænsninger eller andre be-
grænsninger, som er fastsat i selskabernes vedtægter mv.

Spørgsmålet er, om det er en samfundsmæssig opgave at regulere de be-
grænsninger, som der kan være på aktionærers indflydelse i et selskab, eller
om dette skal overlades til aktionærerne selv.

Retspolitiske overvejelser fører ikke til et selvstændigt behov for afskaffe
disse begrænsninger. Såfremt ledelse eller storaktionærer drager egne fordele
på bekostning af minoritetsaktionærer, kan aktieselskabslovens generalklau-
sul bringes i anvendelse. Også hensynet til en stor grad af aftalefrihed træk-
ker i denne retning.

Set ud fra effektivtsovervejelser er det vanskeligt at pege på, i hvilken retning
brugen af aktieklasser trækker.

På den ene side kan anvendelse af aktieklasser være med til at løse principal-
agent problemet der består i, at ledelsens interesser ikke er sammenfaldende
med aktionærernes. Opdeling i A- og B-aktier sikrer således, at der trods alt
kan være aktionærer, der har en bestemmende indflydelse i et selskab med en
ellers spredt ejerkreds. Sådanne store aktionærer vil både have mulighed og
incitament til at udføre kontrol og overvågning med selskabsledelsen til gavn
for de samlede aktionærinteresser og dermed også den samfundsøkonomiske
udnyttelse af produktionsressourcerne.

På den anden side kan aktieklasser virke som et værn mod ønskelige virk-
somhedsovertagelser. Afvejningen af fordele og ulemper er ikke klar, og det
synes derfor umiddelbart mest hensigtsmæssigt at overlade beslutningen her-
om til aktionærerne selv. Hertil kommer, at B-aktier med begrænset stemme-
ret som investeringstype lige så godt kan sammenlignes med risikobetonede
virksomhedsobligationer – helt uden stemmeret – som med A-aktier.
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Det er mere klart, at begrænsninger, der fører til, at ingen aktionærer har no-
gen (særlig) indflydelse – f.eks. på grund af meget restriktive stemme- og
ejerlofter – kan indebære tab af effektivitet. I sådanne virksomheder er risi-
koen, at utilfredse aktionærer frem for at presse ledelserne stemmer med
"fødderne", hvilket i kombination med et ineffektivt marked for køb og salg
af ejerrettigheder kan føre til faldende indtjening, tab af arbejdspladser mv.

Spørgsmålet om ejer- og stemmelofter er dog også en opgave for aktionærer-
ne selv. Fremtidige ejere vil have mulighed for at være opmærksom på be-
grænsningerne, inden de investerer i selskabet, når begrænsningerne fremgår
af selskabets vedtægter. Vedtægterne for aktie- og anpartsselskaber er offent-
ligt tilgængelige. Begrænsningen i indflydelse er således ikke diskrimineren-
de mod nye ejere, da disse har mulighed for at undersøge, hvilke begræns-
ninger i indflydelse der hviler på en ejerandel.

Hvis begrænsningen af aktionærernes indflydelse er en byrde for selskabet og
derigennem dets ejere f.eks. ved, at selskabet ikke kan tiltrække tilstrækkelig
ny egenkapital, må det forventes, at ejerne sammen kan finde ud af at ophæve
de begrænsninger, der er, for at få indflydelse.

Ikke-bestemmende indflydelse for finansielle investorer
Finansielle virksomheder under tilsyn er underlagt den begrænsning som eje-
re af kapitalandele i andre erhvervsvirksomheder, at de ikke må have be-
stemmende indflydelse i disse virksomheder.  For investeringsforeninger har
begrænsningen sit udspring i EF direktiver.  Det er Finanstilsynet, der har til-
synspligten, og afgrænsninger tager udgangspunkt i de almene koncernretlige
regler om bestemmende indflydelse.

Begrænsningen er bl.a. begrundet i, at finansielle virksomheder har fået ene-
ret til at drive finansiel virksomhed, og derfor skal begrænse deres aktivitet
hertil. Ikke mindst for pensionsinstitutter, herunder LD og ATP, har holdnin-
gen været, at deres kompetence ikke ligger i at drive erhvervsvirksomhed.
Det er også ønsket med lovgivningen at gøre tilsynsfunktionen overkomme-
lig. Fravigelse af princippet om bestemmende indflydelse kan gøre det van-
skeligere for tilsynet at vurdere hele virksomheder og koncerner, da det for-
udsætter indsigt i erhvervsvirksomhed af vidt forskellig art. Tilsynet med fi-
nansielle bygger således på, at der skal være et minimum af risiko ved finan-
siel virksomhed bl.a. ved at sikre en vis distance mellem de kapitalforsynen-
de og -forbrugende virksomheder.

Finansielle investorer kan løbe ind i en status som havende bestemmende
indflydelse ved ejerandele betydeligt under 50 pct. af aktiekapitalen eller
stemmerettighederne. F.eks. kan et selskab med 35 pct. af stemmerettighe-
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derne anses for at have bestemmende indflydelse, såfremt de gennem aktio-
næroverenskomster mv. har de facto stemmeflertal. For det andet vil en så-
dan status også kunne statueres, hvis der ikke er andre større aktionærer
(f.eks. ved en aktiepost på 15 pct., hvis de tre øvrige største aktionærer har
under 5 pct. hver).

Modsat er der intet i loven, der forhindrer, at to eller flere finansielle virk-
somheder, der ikke er omfattet af samme lov, tilsammen udøver bestemmen-
de indflydelse. Tilsvarende kan to forsikringsselskaber eller pensionskasser,
eller et forsikringsselskab og en pensionskasse til sammen udøve bestem-
mende indflydelse i anden erhvervsvirksomhed gennem et kapitalformid-
lingsaktieselskab.

Det kan umiddelbart synes ubegrundet, at to finansielle virksomheder i fæl-
lesskab kan udøve bestemmende indflydelse, mens en enkelt institution i
nogle tilfælde vil være forhindret i at eje langt lavere stemmeandele.

På den baggrund kunne overvejes, om reglerne om begrænsninger i pensi-
onsinstitutters mulighed for at udøve bestemmende indflydelse, er hensigts-
mæssigt indrettet.

Spørgsmålet behandles i udvalget om den finansielle sektor efter år 2000 un-
der Økonomiministeriet, hvis rapport forventes færdig i juni 1999.

Fondsreformerne har bidraget til mere fleksibilitet ved fondseje,
med fortsat plads til forbedringer
Set fra et offentligt synspunkt knytter den fremadrettede interesse for de er-
hvervsdrivende fonde sig særligt til mulighederne for løbende justeringer af
formål og vedtægter i fondene samt tilpasninger af kapitalgrundlag i den un-
derliggende erhvervsvirksomhed. Stifters oprindelige måske mere end 50 år
gamle bestemmelser kan vise sig at være restriktive set i forhold til en natur-
lig udvikling af en fondsejet virksomheds forretningsgrundlag.

Med fondsreformen i midten af 1980erne blev der åbnet op for en vis mulig-
hed for modernisering af vedtægter mv. samtidig med, at stifters ønsker og
ideer med fondsstiftelsen fortsat respekteres. Erhvervsfondsloven søger i øv-
rigt så vidt muligt at ligestille vilkårene for virksomheder drevet i  aktiesel-
skabsform og i fondsform, herunder bl.a. mulighederne for gennemsigtighed
og åbenhed om fondenes erhvervsdrift.

På to nært beslægtede områder kunne der overvejes yderligere tilpasninger af
rammerne for tilsynet med fonde, der driver erhvervsvirksomhed. Ofte er det
ved stiftelsen af fonden forudsat, at fondsbestyrelsen skal være i stand til at
styre udviklingen i den virksomhed, hvis formueværdi er fondens egentlige
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aktiv. Det fortolkes normalt af tilsynsmyndigheden således, at der skal være
permanent sikkerhed for bestemmende indflydelse forstået som stemmeret på
over 50 pct. – evt. gennem aktionæroverenskomster – selvom der i langt de
fleste selskaber vil kunne opnås en ganske betydelig ejerindflydelse med la-
vere stemmeretsandele.

Den konkrete fortolkning af bestemmende indflydelse kan derfor give anled-
ning til, at potentielt gode investeringer indenfor virksomhedens naturlige
områder i nogle tilfælde ikke vil kunne udnyttes, fordi egenkapitalen ikke
vokser hurtigt nok til at kunne finansiere en kapitaludvidelse. Låntagning kan
være for dyr, og det kan være vanskeligt at tiltrække nye investorer på grund
af de begrænsede muligheder for indflydelse.

Dette problem blev som led i moderniseringen af den finansielle sektor løst
gennem specifik lovgivning for sparekasser, således at de kan omdannes til
aktieselskaber uden, at de bagvedliggende fonde skal bevare stemmemajori-
teten i de omdannede selskaber. Udvalget om den finansielle sektor overvejer
regler vedrørende realkreditinstitutter.

Et beslægtet problemområde knytter sig til afgrænsningen af erhvervsdriven-
de og almennyttige fonde. Pointen er her, at det netop kun er besiddelse af
mere end 50 pct. af stemmerne eller en aftale, der på anden måde giver be-
stemmende indflydelse i den underliggende virksomhed, der indebærer, at en
fond med erhvervsaktivitet regnes for erhvervsdrivende. Det gælder også,
selvom bestyrelsen i denne fond i øvrigt er sammenfaldende med bestyrelsen
i en anden fond, hvor de to fonde tilsammen måske udøver 90 pct. af de
samlede stemmerettigheder.

Den praktiske konsekvens er, at fonde, der i meget betydelig grad udøver eje-
rindflydelse i danske virksomheder, kan være omfattet af forskellige tilsyns-
regler og regler om oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder. Både
ud fra et forvaltningspolitisk og lighedsmæssigt grundsynspunkt kunne det
give anledning til at overveje kriterierne for afgrænsningen af erhvervsdri-
vende fonde.

Kapitalstrukturtilpasninger som diciplineringsmekanisme
I de senere år er der kommet øget fokus på, at den rette blanding af egen- og
fremmedkapital(kapitalstrukturen) i virksomheden kan medvirke til, at virk-
somhedens ledelse handler i aktionærernes og ikke i egen interesse. Mange
likvide midler i virksomheder med få gode, nye investeringsprojekter kan gi-
ve et for svagt fokus på indtjeningsevne.
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Hverken skatteregler eller aktieselskabsloven generelt lægger hindringer i
vejen for, at virksomhederne kan tilpasse deres kapitalstruktur aktivt uden
derved at påføre ejerne et økonomisk tab.

Virksomhedskontrol
Dansk lovgivning indeholder en række muligheder for at lade permanente
værn – aktieklasser, stemmelofter, ejerlofter mv. - mod overtagelsesforsøg
være en del af et selskabs struktur jf. også ovenfor.

Der er også forskellige metoder til at afværge en overtagelse, der først iværk-
sættes eller udløses, når et overtagelsestilbud er umiddelbart forestående. Så-
danne afværgeforanstaltninger iværksættes typisk af selskabets ledelse snare-
re end af ejerne af selskabet.

I april 1999 vedtog Folketinget en ændring af værdipapirhandelsloven, som
sikrer gode rammer for virksomhedsovertagelse. På den ene side gives en ri-
melig beskyttelse af minoritetsaktionærerne, på den anden side, at der gen-
nemføres regler for overtagelse uden, at det er for økonomisk belastende.

Den netop vedtagne lov om tilbudspligt stiler således mod at forene en række
hensyn. Der har været lagt betydelig vægt på at øge den formelle investorbe-
skyttelse ved at nedsætte grænsen for, hvornår tilbudspligten skal indtræde.
Erhververen af en bestemmende aktiepost skal samtidig (og fortsat) give alle
selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske vilkår
(højestekurs-princippet). Det kan imidlertid udgøre en barriere for overtagel-
se, fordi det gør det dyrere at erhverve en kontrollerende aktiepost. På den
måde kan tilbudspligten utilsigtet komme til at virke som en beskyttelse af
ineffektive ledelser.

Samlet set vurderes det, at der er fundet en god balance mellem hensynet til
de forskellige aktionærtyper. Hertil kommer, at det danske regelsæt er i god
overensstemmelse med international praksis og offentlig regulering på områ-
det.

Virksomhedernes regnskaber
Informationer om virksomhederne til offentligheden leveres i vidt omfang på
virksomhedernes eget initiativ, ikke mindst fordi det er til virksomhedernes
eget bedste. Derudover kan der være behov for, at det offentlige stiller nogle
minimumskrav til oplysninger om virksomheder for at sikre, at særlige hen-
syn tilgodeses. Derfor har politikken i de senere år også været at støtte den
allerede igangsatte proces mod et sæt internationalt anerkendte regnskabs-
standarder, som virksomhederne som følge af den voksende internationalise-
ring og den teknologiske udvikling selv presser på for at få lov til at anvende.
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Oplysninger om ejerforhold
Enhver aktionær med mindst 5 pct. af stemmerettigheder eller aktiekapitalen
skal efter aktieselskabsloven give meddelelse herom til selskabet. Selskabet
skal føre en særlig offentligt tilgængelig fortegnelse over navnene på disse
større aktionærer og offentliggøre denne liste i årsregnskabet. Reglerne inde-
bærer også en pligt til at registrere disse aktionærers faktiske aktiepo-
ster/stemmeandele og på anmodning udlevere disse oplysninger, eventuelt
mod gebyr for omkostningerne forbundet hermed.

Københavns Fondsbørs overvejer at opbygge et samlet brugervenligt register
for større aktionærer i de fondsbørsnoterede selskaber. Det kunne lette inve-
storer og analyseinstitutters muligheder for at vurdere disse selskabers værdi
og hermed bidrage til generelt mere likvidt marked.
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2. Virksomhedernes størrelse

2.1. Indledning

Den almindelige antagelse er, at den danske virksomhedsstruktur i højere
grad end andre landes er præget af små og mellemstore virksomheder. Da
spredt ejerskab generelt er mere udbredt i store virksomheder end i små1,
trækker dette i retning af en forventning om en mere koncentreret ejerstruktur
blandt de danske virksomheder og en mindre grad af adskillelse mellem ejer-
og ledelsesfunktionen end i lande med flere større virksomheder.

Analysen i det følgende viser, at de danske virksomheder i gennemsnit har
samme størrelse som i EU landene set under ét, og at dette gennemsnit dæk-
ker over en vis underrepræsentation af meget små og meget store virksomhe-
der, men til gengæld en lidt højere repræsentation af mellemstore virksomhe-
der.

På trods af den forholdsvis høje andel af mellemstore virksomheder, tegner
de helt store virksomheder sig dog for en meget stor andel af både omsætnin-
gen og beskæftigelsen. Samspillet mellem ejere og professionelle ledelser
kan derfor godt have en mærkbar samfundsøkonomisk betydning. Således har
de 500 største danske virksomheder – på koncernniveau – en beskæftigelse
på sammenlagt godt 1 mill., og af disse 500 tegner de 474 ikke-finansielle
virksomheder sig for en omsætning, der sammenlagt svarer til knap halvdelen
af den samlede omsætning i Danmark.

2.2. Den relevante "enhed" og måling af størrelse

Valg af virksomhedsniveau afhænger af, hvad der ønskes belyst. Set i sam-
menhæng med corporate governance er det mest relevant at studere det virk-
somhedsniveau, hvor de afgørende strategiske og principielle ledelsesmæssi-
ge beslutninger træffes, dvs. det mest konsoliderede niveau.

1 Sammenhængen mellem virksomhedernes størrelse og graden af ejerkoncentration er bl.a.
påvist i Thomsen & Pedersen (1997).
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Sådanne beslutninger træffes således ikke i hver af de knap 427.000 enheder,
som er momsregistreret2 i Danmark. Godt 1/4 af de momsregistrerede enhe-
der er nemlig ikke uafhængige, men en del af samme juridiske enhed – her
betegnet som et firma3, jf. figur 2.1.

Det er f.eks. ikke ualmindeligt, at et eksporterende firma udskiller sin eks-
portsalgsfunktion i et særskilt momsnummer for at opnå hurtigere momsrefu-
sion. Også ellers ikke-momspligtige erhverv som banker kan have et moms-
nummer, hvis de også udbyder momspligtige ydelser, herunder eksempelvis
boksudlejning.

Ej heller firmaniveauet er altid fuldstændigt ledelsesmæssigt uafhængigt, da
en række firmaer er datterselskaber i en større koncern, jf. boks 2.1. Selv om
datterselskaber har sin egen direktion og bestyrelse, vil det således altid være
den øverste koncernledelse, som forestår den overordnede styring.

Antallet af koncerner er ikke registreret i Danmark, og det vides derfor ikke,
hvor mange af de godt 328.000 firmaer, der er økonomisk uafhængige.

Mere generelt er den økonomiske betydning af beslutninger, der træffes i
koncernen selvsagt større end tilsvarende beslutninger truffet i de enkelte små
enheder.

Mere end 2/3 af de momsregistrerede enheder4 har en omsætning under 1
mill.kr. om året og under 1½ pct. af enhederne en omsætning på over 10
mill.kr. om året. Disse under 1½ pct. tegner sig til gengæld for godt 65 pct. af
den samlede omsætning.

2 Der findes også en række ikke-momspligtige erhverv, herunder f.eks. bank-, finansierings- og
forsikringsvirksomhed.

3 Firmabetegnelsen anvendes i denne sammenhæng om en juridisk enhed. Firma anvendes og-
så som en navnebetegnelse for en virksomhed.

4 Der foreligger ikke omsætningsoplysninger om 64.246 af de i alt 426.745 momsregistrerede
enheder på grund af manglende driftsoplysninger i dele af året. Omtalen vedrører derfor kun
de 362.499 enheder, hvorom der findes omsætningsoplysninger.
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Figur 2.1. Forskellige virksomhedsniveauer fordelt på omsætningskate-
gorier. 1996.
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1) Der foreligger ikke oplysninger om 64.246 af de 426.745 momsregistrerede enheder på
grund af manglende driftsoplysninger i dele af året.

2) Firmastatistikken og oplysningerne indsamlet fra momsregistrerede virksomheder in-
deholder ikke samme grupper af virksomheder. Oplysningerne om den samlede om-
sætning er dermed heller ikke ens for de to statistikker. Eksempelvis er den offentlige
sektor indeholdt i momsstatistikken, men ikke i firmastatistikken.
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På firmaniveau er der en lidt mindre andel med en omsætning under 1
mill.kr. om året og en lidt større andel med en omsætning over 10 mill.kr. De
mellemstore firmaer med en omsætning mellem 10-50 mill.kr. står for 16,7
pct. af den samlede omsætning, mens de største firmaer med en omsætning
over 50 mill.kr. står for 65,5 pct. af den samlede omsætning.

Boks 2.1. Hvad er en koncern?
Der er normalt tale om en koncern, når to hver for sig selvstændige selskaber er bundet
sammen ved, at det ene selskab (moderselskabet) har bestemmende indflydelse over det an-
det selskab (datterselskabet). Ud fra en selskabsretlig definition kan en koncern alene om-
fatte aktie- og anpartsselskaber. Der er således ikke tale om en koncern, hvis et "I/S" funge-
rer som "holding" eller "datterselskab".

Årsregnskabsloven fastlægger i regnskabsmæssig henseende, hvilke selskaber der omfattes
af de regnskabsmæssige koncernbetingelser. De regnskabsmæssige betingelser rækker vide-
re og omfatter i visse tilfælde også virksomheder, der ikke er omfattet af den traditionelle
selskabslovgivning, som f.eks. I/S.

Der findes ikke nogen materiel koncernret inden for dansk selskabslovgivning, som det ek-
sempelvis kendes fra Tyskland. Dog forekommer der sporadisk koncernregulering på en-
kelte områder inden for dansk selskabsret, der bl.a. har til formål at sikre en øget gennem-
sigtighed i relationerne mellem moder- og datterselskaber og imødegå økonomisk misbrug
som følge af de særlige selskabsretlige relationer.

Udgøres koncernen af flere led således, at datterselskabet af det øverste moderselskab også
har datterselskaber, udgør dette datterselskab en underkoncern. Indirekte datterselskabsfor-
hold forekommer, når et moderselskab via et eller flere datterselskaber har flertallet af
stemmerne i et datterselskab eller rettigheder til at udnævne eller afsætte flertallet af med-
lemmer i selskabets ledelse.

I tilfælde, hvor et selskab har et stemmeflertal via aktiebesiddelser i en anden virksomhed,
men ikke kan udnytte det pga. stemmeloftsbegrænsninger i vedtægterne, foreligger der ikke
noget datterselskab.

Man skelner normalt mellem 100 pct. koncerner og andre koncerner. Det vil sige mellem
koncerner, hvor datterselskaberne er helejede, og hvor der findes minoritetsaktionærer i
datterselskabet. 100 pct. ejede koncerner er det mest almindelige. 100 pct. koncerner fore-
kommer normalt, når moderselskabet stifter et datterselskab, mens andre koncerner ofte
forekommer ved virksomhedsovertagelse, hvor moderselskabet overtager majoritetsposten i
en anden virksomhed. Et eksempel på en ikke 100 pct. koncern er Aktieselskabet Potagua,
der har 51 pct. af aktierne i FLS Industries A/S, mens resten er udbudt på børsmarkedet.

Et holdingselskab er et moderselskab, der alene har til formål at besidde aktier i andre sel-
skaber for at kontrollere disse. Et holdingselskab udøver typisk ikke egentlig erhvervsvirk-
somhed og udøver kun sin magt via aktiebesiddelser. Det ses ofte, at moderselskabet i en
koncern er et holdingselskab. Ud af Greens 4800 selskaber har 595 inkluderet holding i nav-
net, og 1035 optræder i branchen ikke finansielle holdingselskaber og 34 som finansielle
holdingselskaber.

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 36



37

2.3. De største danske virksomheders størrelse

Selv om der ikke findes en samlet statistik over antallet af konsoliderede en-
heder i dansk erhvervsliv, kan der dog alligevel fås et indtryk af de største
virksomheders samlede betydning og størrelse. Dels fås en opgørelse af de
børsnoterede aktieselskabers fordeling på omsætningskategorier, dels er til
brug for denne rapport indsamlet oplysninger om de 500 største koncerner og
fritstående firmaer.

Størrelsen af de børsnoterede ikke-finansielle aktieselskaber
Set i dansk sammenhæng er de børsnoterede selskaber generelt store. Blandt
de 157 ikke-finansielle selskaber, der ved udgangen af 3. kvartal 1998 var
noteret på Københavns Fondsbørs, tegnede mere end halvdelen sig således
hver især for en omsætning på 100 mill.kr. eller derover. 17 af selskaberne
havde en omsætning på over 1 mia.kr., og 7 en omsætning på over 5 mia.kr.
jf. tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ikke-finansielle selskaber noteret på Københavns Fondsbørs
fordelt på omsætningskategorier1.
Omsætning Antal Kursværdier

Firmaer
(juridiske en-

heder)

Pct.vis
fordeling

Mia.kr. Pct.vis
fordeling

Under 0,1 mia.kr. ................ 71 45,2 1,5 1,2
0,1-1 mia.kr......................... 62 39,5 23,2 19,2
1-5 mia.kr............................ 17 10,8 28,0 23,2
Over 5 mia.kr. ..................... 7 4,5 68,0 56,4
I alt...................................... 157 100 120,6 100

1) Foreløbig momsomsætning for 1997.
Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik.

Disse 24 meget omsætningstunge selskaber stod samtidig for næsten 80 pct.
af de samlede kursværdier, mens de 71 selskaber med en omsætning på under
100 mill.kr. kun stod for lidt over 1 pct. af de samlede kursværdier.

De 500 største koncerner og fritstående firmaers størrelse
De 500 største koncerner og fritstående firmaer5 (herefter betegnet koncerner)
er valgt ud fra antallet af beskæftigede og omfatter 26 finansielle og 474 ik-
ke-finansielle virksomheder.

De 500 udvalgte koncerner beskæftigede i 1997/98 knap 935.000 personer
såvel i Danmark som i udlandet, dvs. i gennemsnit 1.870 ansatte pr. koncern.
Den samlede beskæftigelse blandt de 500 største koncerner svarer til knap

5 Med firma menes der her juridisk enhed.
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1/3 af det samlede antal beskæftigede i Danmark, men hvor stor en andel her-
af, der er indenlandsk, er det ikke muligt at afgøre.

Det mindste selskab havde 257 ansatte, mens det største selskab havde
103.442 ansatte. I 221 af selskaberne var antallet af ansatte mellem 200 og
500 personer, mens ca. 1/4 af selskaberne havde 500-1.000 ansatte og en lidt
mindre andel 1.000-5.000 ansatte. Kun 31 selskaber havde over 5.000 ansat-
te, jf. tabel 2.2.

Tabel 2.2. De 500 største selskaber fordelt på størrelseskategorier,
1997/98.
Antal ansatte Antal

selskaber
Pct.vis

fordeling
Under 200 ............................................................................. 0 0
200-500................................................................................. 221 44,2
500-1.000.............................................................................. 134 26,8
1.000-5.000........................................................................... 114 22,8
5.000-10.000......................................................................... 13 2,6
10.000-20.000....................................................................... 12 2,4
Mere end 20.000 ................................................................... 6 1,2
I alt........................................................................................ 500 100

Kilde: Greens.

De 474 ikke-finansielle koncerner tegnede sig i 1997/98 for en omsætning
svarende til knap halvdelen af den samlede omsætning i Danmark. Ligesom
for beskæftigelsen kan dog ikke udskilles, hvor stor en del af denne omsæt-
ning, der er indenlandsk. De finansielle selskaber tegnede sig for 3/4 af den
samlede balance i denne sektor.

Bortset fra et enkelt selskab havde samtlige af de største ikke-finansielle sel-
skaber en omsætning i 1997/98 på mere end 100 mill.kr. Blandt de børsnote-
rede selskaber er andelen af selskaber med en omsætning under 100 mill.kr.
væsentligt højere. En ikke ubetydelig andel af de børsnoterede selskaber er
således ikke blandt de 500 største danske virksomheder. Forklaringen herpå
er delvist, at en række af de børsnoterede selskaber er datterselskaber. Derfor
figurerer de ikke som selvstændige enheder i opgørelsen af de 500 største
koncerner, men de kan godt være indeholdt i opgørelsen, hvis de tilhører en
af de store koncerner.

Hovedparten eller 64 pct. af de 500 største koncerner tegnede sig for en om-
sætning på mellem 100 mill.kr. og 1 mia.kr. om året, og 32 pct. for en om-
sætning på mellem 1-10 mia.kr. Selv om kun 16 selskaber havde en omsæt-
ning mellem 10-50 mia.kr., stod disse selskaber for knap 1/3 af de største sel-
skabers samlede omsætning,jf. tabel 2.3.
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Tabel 2.3. De 474 største ikke-finansielle koncerner fordelt på omsæt-
ningskategorier 1996/97.
Omsætning Antal Pct.vis

fordeling
Omsætnings-

andel, Pct.
Under 0,1 mia.kr. ................................................... 1 0,2 0
0,1-1 mia.kr............................................................ 304 64,1 15,4
1-5 mia.kr............................................................... 135 28,4 29,9
5-10 mia.kr............................................................. 17 3,6 13,2
10-50 mia.kr........................................................... 16 3,4 32,1
50 + mia.kr............................................................. 1 0,2 9,3
I alt......................................................................... 474 100 100

Kilde: Greens.

2.4. Virksomhedernes størrelse i Danmark og i andre lande

Den gennemsnitlige størrelse af de danske virksomheder svarer til den gen-
nemsnitlige størrelse af virksomhederne i EU-landene set under ét, både når
størrelsen opgøres efter antal ansatte og omsætning. Belgien, Frankrig, Fin-
land og Storbritannien har en lignende størrelsesstruktur. Dog er den gen-
nemsnitlige omsætning noget større i Storbritannien,jf. figur 2.2.

Figur 2.2. Virksomhedernes gennemsnitlige størrelse i de 15
EU-lande. 1994/95.
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Kilde: Enterprises in Europe, Fifth Report, Eurostat.

Blandt gruppen af europæiske lande med virksomheder, der i gennemsnit er
større end i EU som helhed – bl.a. Irland, Tyskland og Sverige – er der stor
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forskel på, om virksomhederne er store, målt i forhold til omsætning eller
antal ansatte. Virksomhederne i Irland og Luxembourg er således meget om-
sætningstunge, mens virksomhederne i Tyskland, Holland, Østrig og Sverige
er meget beskæftigelsestunge. For Irland og Luxembourg skal det bl.a. ses i
sammenhæng med skatteregler mv., der gør det attraktivt at have samlefa-
brikker og branchetyper, der er karakteriseret ved en stor omsætning pr. an-
sat.

Virksomhederne i de sydeuropæiske lande er i gennemsnit de mindste set i
europæisk målestok, herunder i særligt grad i Grækenland. I disse lande er
der således en meget stor overvægt af små virksomheder, typisk drevet af
familiefællesskaber. Set i forhold til den danske virksomhedsstruktur er der
f.eks. dobbelt så mange virksomheder med 0-9 ansatte i Grækenland, mens
der er mere end 1½ gang flere af disse meget små virksomheder i Italien og
Spanien, jf. tabel 2.4.

Tabel 2.4. Beskæftigelsens fordeling på størrelseskategorier i udvalgte
lande sat i forhold til beskæftigelsens fordeling i danske virksomheder.
Danmark = 1.
Ansatte Dan-

mark
Pctvis
ford.

EU15 Tysk-
land

Hol-
land

Sveri-
ge

Stor-
brit.

Fran-
krig

Italien Spa-
nien

Græ-
ken-
land

0-9 29,0 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,7 1,6 2,0
10-49 22,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8
50-249 17,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7
Over 250 30,5 1,1 1,4 1,3 1,3 1,4 1,1 0,7 0,7 0,4

Anm.: Statistikken omfatter firmaer (juridiske enheder) med en omsætning på mindst 15.000
ECU.

Kilde: Enterprises in Europe, Fifth Report, Eurostat.

Beskæftigelsens fordeling på størrelseskategorier viser endvidere, at selv om
de danske virksomheder i gennemsnit har samme størrelse som i EU som
helhed, dækker dette gennemsnit over relativt færre af de meget små virk-
somheder og af de meget store virksomheder.

De brancher, der generelt i EU er domineret af meget store virksomheder, er
også i Danmark de brancher, hvor de meget store virksomheder befinder sig.
De meget store virksomheder er således klart dominerende i den finansielle
sektor, kommunikationssektoren samt i kapitalintensive brancher som f.eks.
energi- og transportsektoren, jf. figur 2.3. Danmark synes umiddelbart at ad-
skille sig ved at have lidt færre brancher domineret af store virksomheder bå-
de i forhold til EU landene som helhed, men særligt i forhold til Tyskland.
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Figur 2.3. Brancher domineret af meget store virksomheder i ud-
valgte EU lande. 1995.
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Anm.: En sektor defineres til at være domineret af store virksomheder, når me-
re end 50 pct. af beskæftigelsen er i firmaer med mere end 250 ansatte.
For brancherne energi samt post- og telekommunikation har Eurostat ik-
ke haft adgang til oplysninger. Da de to nævnte brancher i 1995 var do-
mineret af meget store virksomheder er der indsat en skønnet pct.sats på
90, som er et underkantsskøn.

Kilde: Enterprises in Europe,Fifth Report, Eurostat samt egne skøn for Dan-
mark.
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3. Virksomhedernes organisering

3.1. Indledning

Samspillet mellem ejerne og virksomhedsledelserne må udover størrelsen af
virksomhederne også afhænge af organiseringen i eksempelvis andels- eller
aktieselskaber eller erhvervsdrivende fonde, som diskuteres særligt i kapitel 7
og 11.

I Danmark er de fleste virksomheder organiseret enten som enkeltmandsvirk-
somheder eller anpartsselskaber. Ikke overraskende er enkeltmandsvirksom-
hederne meget små. Vurderet på den gennemsnitlige omsætning er aktiesel-
skaberne generelt ikke lige så store som andelsselskaberne, men de tegner sig
for en helt dominerende andel af den samlede omsætning. I praksis er det så-
ledes beslutningerne i aktieselskaberne, der har størst økonomisk betydning. I
kapitel 8-14 vil der således også blive lagt størst vægt på de danske regler
vedrørende aktieselskaber.

Aktieselskabsformen er især udbredt i industri- og servicesektoren, men sjæl-
dent forekommende i landbrugserhverv mv. eller i energisektoren. Enkelt-
mandsvirksomheder er stort set jævnt spredt ud på alle brancher, dog ikke i
energisektoren, som er helt domineret af andelsselskaber og interessentskaber
mv.

3.2. Virksomhedernes fordeling på organisationsformer

I Danmark er de fleste virksomheder organiseret efter en af følgende 6 mo-
deller

Enkeltmandsvirksomhed
Interessentskab, kommanditaktieselskab, kommanditselskab o.l.
Anpartsselskab
Aktieselskab
Andelsselskab
Erhvervsdrivende fonde
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Hæftelsesformen over for kreditorerne er hovedkriteriet for opdelingen af
virksomhederne i de forskellige selskabsformer. Der skelnes mellem kapital-
selskaber og personselskaber.

Kapitalselskaberne omfatter aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdriven-
de fonde. Ved stiftelse af disse selskabsformer kræves et kapitalindskud. Ind-
skydere i aktie- og anpartsselskaber erhverver en ejerandel, der svarer til de-
res indskud og hæfter alene med denne andel for selskabets forpligtelser. Ved
indskud af grundkapital i en erhvervsdrivende fond afgiver indskyderne defi-
nitivt ejendomsretten til det indskudte beløb, hvorfor indskyder ikke efterføl-
gende hæfter for forpligtelser, som den erhvervsdrivende fond påtager sig, jf.
boks 3.1.

Personselskaberne omfatter interessentskaber, partrederier og kommanditsel-
skaber, herunder kommanditaktieselskaber også kaldet partnerselskaber, der
indtager en mellemstilling. Ved stiftelse af personselskaber er der ikke krav
om indskud af virksomhedskapital. Til gengæld hæftes personligt for virk-
somhedens gæld. Uanset, at kapitalselskaber kan indgå som virksomheds-
deltagere i disse tre former, ændrer det ikke ved det forhold, at der er tale om
personselskaber.

Boks 3.1. Forskellige organisations-/selskabsformer.
Enkeltmandsvirksomhed:En virksomhed, der drives af en enkelt person som den eneste an-
svarlige indehaver. Ejeren hæfter for virksomhedens forpligtelser med hele sin formue. Der
foreligger ikke nogen samlet selskabsretlig regulering af denne driftsform.

Enkeltmandsvirksomhed er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder (LEV), dog
kun for så vidt angår enkelte bestemmelser, særligt navnebestemmelsen. Virksomheden
momsregistreres hos Told & Skat, hvis virksomhedens omsætning overstiger 20.000 kr. En-
keltmandsvirksomheder er ikke forpligtet til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med
årsregnskabslovens regler. Der er ikke generel offentlighed om virksomhedens forhold, såle-
des heller ikke om virksomhedens regnskaber.

Aktieselskab:Et erhvervsdrivende selskab, hvor ingen af selskabsdeltagerne (aktionærerne)
hæfter for selskabets forpligtelser med mere end deres kapitalindskud. Selskabsformen har si-
den 1917 været særskilt reguleret i aktieselskabsloven, der nu i et vist omfang er bundet af
EU-retten.

Reguleringen omfatter betingelser for aktieselskabets stiftelse, herunder vedrørende mindste-
krav til aktiekapitalens størrelse (500.000 kr.), offentlighedens adgang til at orientere sig om
selskabets forhold, aktionærernes retsstilling, krav til ledelsen i selskabet mv.

Anpartsselskab: Et anpartsselskab minder på mange områder om et aktieselskab. Ligesom
for aktieselskabet hæfter ingen af selskabsdeltagerne (anpartshaverne) for selskabets forplig-
telse med mere end deres kapitalindskud, bortset fra det ene tilfælde, hvor anpartshaverne har
besluttet at lade selskabet opløse ved afgivelse af betalingserklæring.

Anpartsselskabsformen er underlagt særskilt regulering i anpartsselskabsloven. For anparts-
selskaber gælder der langt større aftalefrihed, bl.a. overlades det i vidt omfang til anpartsha-
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verne at aftale sig til rette med hensyn til selskabets indre forhold. For anpartsselskaber er
mindstekravet til kapitalens størrelse 125.000 kr.

Interessentskab, kommanditselskab, kommanditaktieselskab/partnerselskaber:Et interes-
sentskaber en virksomhed, der ejes af to eller flere selskabsdeltagere. Det kan være såvel fy-
siske som juridiske personer, men normalt en forholdsvis begrænset gruppe. Interessenterne er
hver for sig fuldt ansvarlige for interessentskabets gældsforpligtelser, dvs. den enkelte sel-
skabsdeltager hæfter sammen med de øvrige interessenter personligt (med hele sin formue),
solidarisk (en selskabskreditors fulde krav kan rettes mod hver enkelt deltager) og ubegrænset
(en selskabskreditor kan straks indkræve sit fulde tilgodehavende hos den enkelte deltager).

Ligesom for enkeltmandsvirksomhed er der for et interessentskab tale om en virksomheds-
form, der ikke er omfattet af en samlet regulering. Eventuelle konflikter mellem interessenter
må derfor bero på retspraksis og andre subsidiære retskilder.

Er der blandt virksomhedsdeltagerne personer, som ønsker at begrænse den økonomiske risi-
ko, mens andre ikke ser dette som en belastning, kan kommanditselskabsformen være et alter-
nativ. Et kommanditselskaber kendetegnet ved, at en eller flere selskabsdeltagere hæfter per-
sonligt, solidarisk og ubegrænset (komplementarer), mens andre af selskabsdeltagerne alene
hæfter med deres kapitalindskud (kommanditister).

En variation af denne selskabsform er kommanditaktieselskabet også kaldet partnerselskabet.
Ved et partnerselskab forstås et kommanditselskab, i hvilket et aktieselskab med hele sin ka-
pital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapi-
tal, som er fordelt på aktier. Et partnerselskab er underlagt aktieselskabslovens regulering,
herunder kapitalkrav, stiftelsesregler mv.

Partnerselskaber samt visse interessentskaber og kommanditselskaber skal aflægge årsregn-
skab efter årsregnskabslovens regler.

Overstiger virksomhedernes omsætning 20.000 kr. kræves momsregistrering hos Told & Skat.

Andelsselskab: Andelsselskabet er i modsætning til de øvrige selskabsformer en indholds-
mæssigt bestemt organisationsform. Indholdet udtrykkes gennem andelsformålene: Selskabs-
deltagerne skal deltage aktivt i selskabets produktion eller afsætning – enten som leverandører
eller som aftagere af selskabets produkter til privat eller erhvervsmæssigt brug. Udbyttet til
den enkelte deltager beregnes i forhold til den pågældendes omsætning med selskabet. Delta-
gerne har normalt lige stemmeret.

Et andelsselskab kan stiftes ved en aftale mellem mindst to andelshavere, der kan være såvel
fysiske som juridiske personer. Kredsen af andelshavere og kapitalgrundlaget er vekslende.
Der er ingen bestemt hæftelsesform, der karakteriserer andelsselskaberne. I andelsselskaberne
findes et bredt spekter af hæftelsesordninger, der kan variere lige fra personlig og solidarisk
hæftelse til ingen hæftelse.

Der gælder ikke nogen egentlig samlet selskabslovgivning for andelsselskaber. Andelsselska-
ber er desuden kun omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, hvis de opfylder be-
stemte kriterier. Bl.a. skal selskabet være erhvervsdrivende og drives med begrænset ansvar.
Et andelsselskab skal ligesom de øvrige selskabsformer momsregistreres, når omsætningen
overstiger 20.000 kr.

Andre organisationsformer:Det er f.eks. erhvervsdrivende fonde, almennyttige fonde og for-
eninger. For en nærmere beskrivelse af erhvervsdrivende fonde henvises til kapitel 11.
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Virksomhedernes fordeling på organisationsformer
Næsten 300.000 ud af de 427.000 momsregistrerede enheder er organiseret
som enkeltmandsvirksomheder. Efter enkeltmandsvirksomheder er anparts-
selskaber den mest hyppige organisationsform, mens andelsselskabsformen
er den mest sjældne blandt de virksomheder, der ikke er grupperet som anden
selskabsform, herunder fonde. Under 4.000 virksomheder er organiseret som
andelsselskaber, jf. tabel 3.1.

Tabel 3.1. Momsregistrerede og juridiske enheders selskabsform, 1996.
Antal Andel af samlet

omsætning. Pct.
Gns. omsætning.

Mill.kr.
Moms-

reg.
Juridi-

ske
Moms-

reg.
Juridi-

ske
Moms-

reg.
Juridi-

ske
Enkeltmandsvirksomhed...298.120 241.992 12,7 13,2 0,8 0,9
Interessentskab, kom-
manditselskab, komman-
ditaktieselskab mv. ...........30.399 23.046 5,6 5,6 3,4 4,2
Anpartsselskab.................. 42.121 35.235 7,8 8,8 3,4 4,3
Aktieselskab......................26.419 21.469 58,8 60,7 41,0 48,7
Andelsselskab ................... 3.799 3.225 10,0 10,1 48,6 53,7
Anden selskabsform..........25.887 1.749 5,1 1,6 3,6 15,5
I alt....................................426.745 326.716 100,0 100,0 4,3 5,3

Kilde: Statistiske Efterretninger: Generel Erhvervsstatistik og handel, 1998:5, Danmarks Sta-
tistik samt specialkørsel fra Danmarks Statistik.

Selvom den dominerende organisationsform er enkeltmandsvirksomhed, teg-
ner disse virksomheder sig dog kun for ca. 12,5 pct. af den samlede omsæt-
ning (baseret på momsregistrerede enheder). Det afspejler, at de fleste en-
keltmandsvirksomheder som regel er meget små. Baseret på momsregistrere-
de enheder ligger den gennemsnitlige omsætning for enkeltmandsvirksomhe-
der på 0,8 mill.kr., hvilket er mindre end 1/5 af den gennemsnitlige omsæt-
ning for alle virksomheder under ét.

Blandt de større virksomheder er de øvrige organisationsformer mere ud-
bredte. Det afspejler bl.a., at de øvrige organisationsformer giver bedre mu-
lighed for at øge kapitaltilførslen i takt med et voksende aktivitets- og finan-
sieringsbehov.

Med en andel af den samlede omsætning på ca. 60 pct. står aktieselskaberne
for langt den største andel af omsætningen. Andelsselskaberne er typisk end-
nu større end aktieselskaberne, men da de til gengæld er få, tegner de sig kun
for 10 pct. af den samlede omsætning.
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De 500 største koncerner og fritstående firmaers fordeling på or-
ganisationsformer
Aktieselskabsformens dominans blandt de større virksomheder fremgår også
tydeligt blandt de 500 største koncerner, hvor 434 eller mere end 4/5 af kon-
cernerne er aktieselskaber. Der er til gengæld ingen enkeltmandsvirksomhe-
der og kun få interessentskaber mv. Antalsmæssigt fordeler de resterende
koncerner sig nogenlunde jævnt på de øvrige organisationsformer. Målt ud
fra antallet af ansatte fylder anpartsselskaber dog meget lidt, mens andre or-
ganisationsformer fylder lidt mere, jf. tabel 3.2.

Tabel 3.2. Organisationsform for de 500 største koncerner 1996/97.
Antal Pct.vis

fordeling
Antal an-

satte
Pct.vis

fordeling
Interessentskab, Kommanditselskab,
kommanditaktieselskab........................ 10 2,0 26.606 2,8
Anpartsselskab..................................... 20 4,0 11.730 1,3
Aktieselskab......................................... 434 86,8 777.498 83,2
Andelsselskab ...................................... 17 3,4 61.134 6,5
Anden organisationsform1) .................. 19 3,8 57.885 6,2
I alt....................................................... 500 100 934.853 100

1) Indeholder selvejende virksomheder, foreninger mv.
Kilde: Greens, Danmarks Statistik.

Betragtes de ikke-finansielle selskaber særskilt, fremgår, at deres fordeling på
organisationsformer er meget lig fordelingen for alle selskaber under ét. Mere
end 85 pct. er aktieselskaber, mens de øvrige organisationsformer hver især
udgør under 5 pct. af det samlede antal ikke-finansielle selskaber, jf. tabel
3.3.

Tabel 3.3. Organisationsform for de 474 største ikke-finansielle koncer-
ner og fritstående firmaer 1996/97.

Antal Antal,
Pct.vis

fordeling

Ansatte,
Pct.vis

fordeling

Omsæt-
ningsan-
del, Pct.

Gns. om-
sætn.,

mill.kr.

Interessentskab, kommandit-
og  kommanditaktieselskab...... 10 2,1 3,0 4,2 3.888
Anpartsselskab......................... 20 4,2 1,3 1,4 669
Aktieselskab............................. 414 87,3 82,8 78,8 1.767
Andelsselskab .......................... 17 3,6 6,9 12,4 6.782
Anden organisationsform......... 13 2,7 5,9 3,2 2.272
I alt........................................... 474 100 100 100 1.959

Kilde: Greens, Danmarks Statistik.

Når der ses bort fra anpartsselskaberne, er den gennemsnitlige omsætning
væsentligt større i interessentskaber mv., andelsselskaber og øvrige organisa-
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tionsformer end i aktieselskaber. Andelsselskaberne præsterer således en
gennemsnitlig omsætning, der er mere end tre en halv gange så stor som ak-
tieselskaberne, mens interessentskaber mv. præsterer en, der er mere end
dobbelt så stor.

Blandt de 26 finansielle koncerner er 20 aktieselskaber, mens de resterende 6
selskaber tilhører gruppen ”anden organisationsform”. Der er således ingen
interessentskaber mv., andels- eller anpartsselskaber blandt de største finan-
sielle selskaber. De 20 største finansielle selskaber tegner sig for en gennem-
snitlig balance på 111 mia.kr., jf. tabel 3.4.

Tabel 3.4. Organisationsform for de 26 største finansielle koncerner
1996/97.

Antal Antal,
Pct.vis

fordeling

Ansatte,
Pct.vis

fordeling

Andel af
balance,

Pct.

Gns. ba-
lance,

mia.kr.
Interessentskab, Kommanditsel-
skab, kommanditaktieselskabet...... 0 0 0 0 -
Anpartsselskab............................... 0 0 0 0 -
Aktieselskab................................... 20 76,9 88,7 94,3 111
Andelsselskab ................................ 0 0 0 0 -
Anden organisationsform............... 6 23,1 11,3 5,7 22
I alt................................................. 26 100 100 100 90

Kilde: Greens, Danmarks Statistik.

3.3. Udviklingen i de forskellige organisationsformers ud-
bredelse 1

I løbet af de seneste 20-25 år er der både sket en ændring i antallet af de for-
skellige organisationsformer samt en vis forskydning i forholdet mellem de
forskellige organisationsformer, jf. figur 3.1. og 3.2.

1 Udviklingen i de forskellige organisationsformers udbredelse er baseret på momsregistrerede
og ikke juridiske enheder, hvilket kan henføres til manglende datamateriale for juridiske enhe-
der.
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Figur 3.1. Udvikling i organisationsfor-
mernes antal, 1974-96.

Figur 3.2. Organisationsformernes forde-
ling, 1974-96.
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Anm.: Momsregistrerede enheder.
Kilde.: Danmarks Statistik, Statistisk årbog, div. årgange.

Set over hele perioden 1974-96 er der i gennemsnit blevet 1.000 færre en-
keltmandsvirksomheder om året, mens antallet af andelsselskaber er reduce-
ret med ca. 1/3 i alt. Det er vel at mærke sket i en periode, hvor det samlede
antal virksomheder er øget med mere end 50.000. Omvendt er antallet af ak-
tie- og især anpartsselskaber vokset betydeligt. I 1974 androg antallet af an-
partsselskaber under 1.500 mod i dag over 40.000.

Udviklingen afspejler bl.a. den generelle strukturudvikling i erhvervslivet,
hvor rationaliseringer har nedbragt antallet af de små enkeltmandsvirksom-
heder og andelsselskaber, ikke mindst inden for landbruget og fødevareindu-
strien. Forskydningen fra enkeltmandsvirksomheder og andelsselskaber over
mod andre organisationsformer afspejler således bl.a. nedgangen i antallet af
landbrugsbedrifter. Hertil kommer, at der indtil indførelsen af virksomheds-
skatteordningen i 1987 har været en skattemæssig fordel ved anpartsselskaber
frem for enkeltmandsejerskab, hvilket har været en medvirkende årsag til den
kraftige stigning i antallet af anpartsselskaber i 1980erne.

3.4. Organisationsformerne fordelt på brancher

Enkeltmandsvirksomhed er – bortset fra forsyningsvirksomhed – jævnt re-
præsenteret i alle brancher, men findes dog i særligt stort omfang inden for
landbrug mv., jf. figur 3.3.

Aktieselskaberne er mest udbredte inden for industrien og til dels byggeri og
tjenesteydelser, mens der stort set ikke findes nogen aktieselskaber inden for
landbrug mv. og energi mv. Andelsselskabsformen er mest udbredt i energi-
sektoren, som også har den største andel af interessentskaber og kommandit-
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selskaber. I øvrigt anvendes interessentselskabsformen mest for mindre
håndværks-, butiks- og produktionsvirksomheder, ligesom denne organisati-
onsform også traditionelt danner rammen om de liberale erhverv.

Den noget anderledes organisationsstruktur i energisektoren i forhold til de
øvrige sektorer skyldes, at forsyningssystemet er opbygget af lokalt ejede
kommunale selskaber og lokale andelsselskaber.

Anpartsselskaber anvendes især inden for mindre håndværks- og entrepre-
nørvirksomhed, engros- og butikshandel samt inden for mindre vareproduce-
rende virksomhed. Mange virksomheder, der i virkeligheden er enkeltmands-
virksomheder, drives i denne form, idet indehaveren derved fritages for det
personlige ansvar for virksomhedens gæld.

Figur 3.3. Momsregistrerede enheder fordelt efter organisa-
tionsform og branche. 1996.
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Kilde: Statistiske Efterretninger 1998:5, Danmarks Statistik.
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4. Hvem ejer, og hvordan ejes virksomhederne i
Danmark

4.1. Indledning

Før industrialiseringen, hvor Danmark helt overvejende var et landbrugsland,
var ejerforholdene inden for erhvervslivet forholdsvist enkle. Indtil land-
brugsreformernes gennemførelse i slutningen af 1700-tallet var næsten al
landbrugsjord ejet af godsejerne, mens der kun var få selvejerbønder. God-
serne tilhørte det offentlige samt de adelige og borgerlige proprietærer.

Med landbrugsreformerne blev godsejervældet afskaffet, og i stedet voksede
selvejet frem inden for landbruget. I dag er dansk landbrug stort set alene ejet
af selvejerbønder.

I takt med industrialiseringen, som for alvor tog fart i sidste halvdel af 1800-
tallet, begyndte ejerforholdene langsomt at blive mere indviklede. Godt
skubbet i gang af iværksættere og finansielle organisatorer opstod mange nye
organisationsformer og ejerstrukturer1.

De i dag forholdsvis komplicerede ejerforhold har kun i begrænset omfang
tidligere været kortlagt2. Kapitlet indeholder derfor en opgørelse af, dels
hvordan den noterede aktiekapital på Københavns Fondsbørs fordeler sig på
forskellige ejerkategorier, dels en analyse af hvem der ejer de 500 største
koncerner og fritstående firmaer (herefter alene betegnet koncerner) i dansk
erhvervsliv.

1 En meget væsentlig drivkraft bag indførelsen af aktieselskabsformen var ikke mindst Dan-
markshistoriens største finansielle organisator C.F.Tietgen, som bl.a. organiserede stiftelsen af
De Danske Sukkerfabrikker, Tuborgs fabrikker, De Danske Spritfabrikker og KTAS.

2 Se f.eks. Brixtofte (1984), Strandskov (1994).
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4.2. Ejerne af aktiekapitalen noteret på Københavns
Fondsbørs

Udlandet og den finansielle sektor ejer til sammen mere end 60 pct. af den
samlede noterede aktiekapital på Københavns Fondsbørs. Heraf tegner den
finansielle sektor sig for den største andel,jf. tabel 4.1.

Privatpersoner som lønmodtagere og pensionister ejer knap 10 pct. og er-
hvervsdrivende fonde godt 11 pct. En vis andel af de erhvervsdrivende fon-
des ejerskab er dog også indeholdt i ejerkategorien "Øvrig finansieringsvirk-
somhed", hvorfor det ikke er muligt at få et samlet indtryk af omfanget af
fondsejerskab – kun, at fonde ejer mere end de nævnte 11 pct.

Ejerskabet af de resterende godt 15 pct. fordeler sig på andre erhvervsvirk-
somheder, personligt ejede virksomheder, den offentlige sektor samt en
gruppe af ejere, hvorom der ikke er oplysninger. Disse ejerkategorier har
hver især meget små ejerandele.

Inden for den finansielle sektor er det især pensionskasser og livs- og pensi-
onsforsikringsselskaber samt ATP, der har store ejerbesiddelser. ATP ejer
således aktier for et næsten ligeså stort beløb som alle lønmodtagere, pensio-
nister mv. til sammen.

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 52



53

Tabel 4.1. Kursværdi af aktiekapital1) noteret på Københavns Fondsbørs
fordelt på ejerkategorier. Beholdningsopgørelse ultimo 3. kvartal 1998.

Kursværdier
Mia.kr. Pct.vis fordelt

Finansielle institutioner........................................ 204,1 35,2

Finansieringsvirksomhed........................................ 57,4 9,9
Pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv. ....... 22,6 3,9
Investeringsforeninger .................................... 7,9 1,4
Øvrig finansieringsvirksomhed....................... 26,8 4,6

Forsikringsvirksomhed ........................................... 99,0 25,3
Skadesforsikringsselskaber ............................. 8,6 1,5
Livsforsikrings- og pensionsforsikringsselska-
ber.................................................................... 49,7 8,6
Pensionskasser ................................................ 40,6 7,0
Øvrig forsikringsvirksomhed.......................... 0,1 0
ATP mv.2) ....................................................... 47,7 8,2

Ikke-finansielle institutioner ................................

Erhvervsvirksomheder ............................................

100,5

24,6

17,3

4,2
Offentlig del af selskabssektoren .................... 0 0
Privat del af selskabssektoren ......................... 24,6 4,2

Husholdninger ........................................................ 75,9 13,1
Personligt ejede virksomheder........................ 18,3 3,2
Lønmodtagere, pensionister mv. .................... 57,6 9,9

Erhvervsdrivende fonde mv. ............................... 65,4 11,3

Offentlig sektor ..................................................... 18,4 3,2
Stat ................................................................. 6,8 1,2
Amts- og primærkommuner............................ 11,6 2,0

Udland.................................................................... 160,4 27,6

Uoplyst ................................................................... 31,3 5,4

Alle selskaber ........................................................ 580,2 100

Anm.: Tallene har endnu foreløbig karakter, og kan derfor afvige fra den aktiemarkeds-
statistik, Danmarks Statistik planlægger at offentliggøre senere på året.

1) Enkelte børsnoterede selskaber er ikke med i statistikken, da de ikke er registreret i
Værdipapircentralen.

2) ATP’s beholdning af aktier noteret på Københavns Fondsbørs androg til kursværdi
49,1 mia.kr. ultimo 3. kvartal 1998, heraf 46,4 mia.kr. i danske selskaber og 2,7
mia.kr. i udenlandske selskaber. Dele af ATP’s beholdning af aktier noteret på Køben-
havns Fondsbørs er ikke med i Danmarks Statistiks opgørelse, da denne ikke indehol-
der værdien af aktiekapitalen i de enkelte selskaber, som ikke er registreret i Værdipa-
pircentralen, jf. note 1 ovenfor.

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik samt ATP.
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For alle ejerkategorier set under ét er 3/4 af aktieinvesteringerne placeret i
private ikke-finansielle selskaber. Af den sidste 1/4 udgøres hovedparten af
aktieinvesteringer i finansieringsvirksomheder, mens en mindre andel er pla-
ceret i forsikringsvirksomheder og en endnu mindre andel i offentligt drevne
selskaber. Under 1/2 pct. af de samlede investeringer er foretaget i udenland-
ske selskaber noteret på Københavns Fondsbørs, jf. tabel 4.2.

Tabel 4.2. Ejernes aktiebesiddelser fordelt på udstedende sektorer,
pct.vis fordeling. Opgørelse ultimo 3. kvartal 1998.

Finan-
sielle
inst.

Forsik-
rings-
virk.

Er-
hvervs-

virk.

Off.
sektor

Udland Alle

Finansielle institutioner

Finansieringsvirksomhed .................. 18,4 3,0 76,9 1,0 0,7 100
Pengeinstitutter, realkreditinsti-
tutter mv. .................................. 22,9 4,6 71,1 0,8 0,6 100
Investeringsforeninger .............. 19,9 3,9 74,2 1,5 0,5 100
Øvrig finansieringsvirksomhed. 14,2 1,4 82,5 0,9 0,9 100

Forsikringsvirksomhed...................... 18,3 3,2 76,8 1,0 0,7 100
Skadesforsikringsselskaber ....... 25,6 17,1 56,2 0,3 0,8 100
Livsforsikrings- og pensionsfor-
sikringsselskaber. ...................... 17,3 1,5 79,3 1,1 0,8 100
Pensionskasser .......................... 17,9 2,3 78,1 1,1 0,6 100
Øvrig forsikringsvirksomhed.... 16,7 3,9 76,7 1,8 1,0 100
ATP mv..................................... - - - - - -

Ikke-finansielle institutioner ..........

Erhvervsvirksomheder....................... 19,2 0,8 79,4 0,2 0,3

100

100
Offentlig del af selskabssektoren 58,2 5,2 22,3 14,3 0,0 100

Privat del af selskabssektoren ... 19,2 0,8 79,5 0,2 0,3 100

Husholdninger ................................... 30,8 1,1 66,9 0,6 0,7 100
Personligt ejede selskaber ......... 20,8 1,0 77,1 0,4 0,6 100
Lønmodtagere, pensionister mv. 34,0 1,1 63,6 0,7 0,7 100

Erhvervsdrivende fonde mv. .......... 2,5 0,1 97,4 0,0 0,0 100

Offentlig sektor ................................ 100
Stat ............................................ - - - - - -
Amts- og primærkommuner...... 13,2 0,2 86,5 0,1 0,1 100

Udland .............................................. 20,1 3,6 75,5 0,7 0,1 100

Uoplyst.............................................. 28,4 20,1 50,0 0,1 1,4 100

Alle selskaber ................................... 19,0 3,3 75,9 1,2 0,4 100

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik.
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For de enkelte ejerkategorier, hvorom der er oplysninger3, fordeler deres ak-
tiebesiddelser på udstedende sektorer sig ikke væsentligt anderledes end for
alle ejerkategorier under ét. Dog afviger 2 ejerkategorier fra det generelle
billede.

Skadesforsikringsselskaberskiller sig ud ved at have en højere andel af ak-
tiebesiddelser i den finansielle sektor, herunder især i sin egen sektor. Til
gengæld er skadesforsikringsselskabernes aktieinvesteringer i andre private
erhvervsvirksomheder noget mindre.

Lønmodtagere og pensionister mv. har også en relativt større andel af deres
aktieinvesteringer i finansieringsvirksomheder, herunder pengeinstitutter og
investeringsforeninger o.l. på bekostning af en mindre andel i private er-
hvervsvirksomheder. Der er formentlig tale om, at mange privatpersoner har
aktier i deres pengeinstitut, bl.a. fordi der heraf ofte medfølger visse fordele
f.eks. i form af øget rente ved opsparing på aktionærkonti.

Sammenligning af ejerforholdene med udlandet
Overordnet set har ejersammensætningen på det danske aktiemarked flest
lighedstræk med aktiemarkederne i USA, Tyskland og Holland, hvor de fi-
nansielle virksomheder også ejer 25-35 pct. af aktiekapitalen. Der er dog for-
skel på, hvordan aktiekapitalen er fordelt inden for gruppen af finansielle
virksomheder, jf. tabel 4.3.

I Tyskland ejer bankerne og sparekasserne hovedparten af aktiekapitalen,
mens de i Holland kun har en lille andel og i USA slet ingen. I USA er pensi-
onskasserne de helt dominerende aktieindehavere blandt de finansielle virk-
somheder. I Danmark er pensionskasserne mv. også den største finansielle
ejer, men i modsætning til USA ejer banker og sparekasser også en rimelig
stor andel, dog væsentligt mindre end i Tyskland.

3 Der er ingen specificering af ATP’s og statens investeringer på udstedende sektorer. I Dan-
marks Statistiks materiale fås på grund af anonymiseringshensyn kun tal for ATP og staten til-
sammen.
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Tabel 4.3. Børsnoteret aktiekapital fordelt på ejerkategorier i udvalgte
lande. Pct.

Tysk-
land

(1993)

Fran-
krig

(1993)

Italien
(1993)

Stor-
britan.

(1993)

Hol-
land

(1992)

Dan-
mark
(1998)

USA
(1990)

Ja-
pan

(1990)

Finansielle virk.......
Banker og sparekas-
ser........................
Forsikringsselska-
ber .......................
Pensionskasser mv.

29,0

14,3

7,1
7,7

8,4

4,3

2,2
1,9

11,3

9,9

0,8
0,6

61,8

0,6

17,3
43,9

24

2

221)

35,2

9,9

1,5
23,8

30,4

0,0

4,6
25,8

48,0

18,9

19,6
9,5

Ikke-fin. virk. .........
Erhvervsvirksom-
heder....................
Husholdninger
mv.2) ....................
Offentlige sektor
Udland.................
Andet3).................

71,0

38,8

16,6
3,4

12,2
-

91,6

54,5

20,7
4,5

11,9
-

88,7

23,0

33,9
27,0
4,8

-

38,2

3,1

17,7
1,3

16,3
-

76

19

19
-

37
-

64,8

4,2

18,5
3,2

27,6
11,3

69,6

14,1

50,2
0,0
5,4

-

52,0

24,9

22,4
0,7
4,0

-

Anm.: Der kan være forskelle i grupperingen mellem landene, men det har ikke været muligt
at afdække disse.

1) Både forsikringsselskaber og pensionskasser.
2) Mv. dækker over uidentificerede ejerbesiddelser.
3) Andet dækker over erhvervsdrivende fonde mv.
Kilde: Balling et.al. (1998) samt Danmarks Statistik.

De finansielle virksomheder er med en ejerandel på 62 pct. helt dominerende
i Storbritannien. Ligesom i USA er pensionskasserne de dominerende inve-
storer, mens banker og sparekasser stort set ikke er aktive på aktiemarkedet.
Japan er det land efter Storbritannien, hvor de finansielle virksomheder har
den højeste ejerandel. Men i Japan er det ligesom i Tyskland helt overvejende
bankerne, sparekasserne og forsikringsselskaberne, som er de store ejere.

Frankrig og Italien adskiller sig fra de øvrige lande ved, at de finansielle virk-
somheder set under ét ejer en meget begrænset andel af den cirkulerende ak-
tiekapital. Blandt disse er banker og sparekasser er de primære ejere.

Blandt de ikke-finansielle virksomheder, som for alle lande undtagen Stor-
britannien og Japan ejer hovedparten af den børsnoterede aktiekapital, ad-
skiller Danmark sig fra de øvrige lande ved for det første at have en meget
lav forekomst af krydsejerskab, og for det andet ved at have en høj uden-
landsk ejerandel. Kun i Holland ejer udlandet en større andel af aktiekapita-
len.
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Den høje udenlandske ejerandel hænger godt sammen med, at både Danmark
og Holland er forholdsvist åbne økonomier. Således ses også, at mere lukke-
de økonomier som den amerikanske har en betydelig lavere udenlandsk eje-
randel. I Japan, hvor udlandets ejerandel også er ret lav, er årsagen nok i
mindre grad økonomiens lukkethed, men snarere at der i Japan er en meget
lang tradition for et gensidigt og undertiden meget kompliceret ejerskab
mellem virksomheder. Kompleksiteten i japansk erhvervsliv kan i sig selv
tænkes at have medvirket til en vis tilbageholdenhed blandt udenlandske in-
vestorer. Også i Frankrig og Tyskland er krydsejerskab mellem virksomheder
meget udbredt.

I Danmark er mere end 11 pct. af  aktiekapitalen henført til ejergruppen ”An-
det”, der primært består af erhvervsdrivende fonde. De øvrige lande har ikke
en lignende kategori, men det er ikke muligt at afgøre, om det er fordi der
ikke er noget fondsejerskab af betydning, eller om fondsejerskab er indeholdt
i en eller flere af de øvrige ejerkategorier.

4.3. Ejerindflydelsen i de 500 største fritstående firmaer og
koncerner i Danmark

Aktiekapitalens fordeling på forskellige investortyper fortæller noget om
ejersammensætningen, men ikke noget om hvorvidt disse ejere har stor eller
lille indflydelse i de enkelte virksomheder.

For at belyse ejerindflydelsen i dansk erhvervsliv er de 500 største koncerner
og fritstående firmaer (herefter betegnet koncerner) grupperet i 7 overordne-
de ejerkategorier, jf. boks 4.1.
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Boks 4.1. Ejerkategorier.
Spredt ejerskab:

Dominerende ejerskab:

Familieejerskab:

Fondsejerskab:

Udenlandsk ejerskab:

Andelseje, foreningseje o.l.:

Offentligt ejerskab:

Særlige ejerformer:

Ingen aktionærs kapitalandel/stemmeandel overstiger 20
pct.

En eller flere personer, en familiekreds, en eller flere er-
hvervsvirksomheder eller en eller flere fonde besidder en
kapitalandel/stemmeandel1) på mere end 20 pct., men ikke
over 50 pct.

En person eller en familiekreds har en kapital/stemmeandel
på over 50 pct.

En fond har en kapital/stemmeandel på over 50 pct.

Datterselskab af udenlandsk moderselskab.

Koncernen er et andelsselskab eller foreningsejet.

Staten eller en eller flere kommuner besidder en kapitalan-
del/stemmeandel på over 50 pct.

Ejerkonstruktioner, der ikke er omfattet af ovennævnte de-
finitioner.

Anm.: Der er så vidt muligt taget udgangspunkt i stemmeandele, som er det bedste udtryk for
indflydelse. I de virksomheder, hvor der ikke i vedtægterne er stemmeretsbegrænsnin-
ger i form af stemmelofter, ejerlofter el. lign. eller forekommer forskellige aktieklas-
ser, er stemme- og kapitalandele sammenfaldende.

Det største antal koncerner er enten i familie- eller fondseje, men næsten li-
geså mange er ejet af udlandet. Tilsammen tegner disse ejerkategorier sig for
310 koncerner svarende til 62 pct. af de udvalgte koncerner, jf. tabel 4.4.

Med et antal på 86 svarende til knap 1/5 af koncernerne er der også forholds-
vist mange koncerner, hvor den største ejer har en dominerende ejerandel.
Kun 44 af de største koncerner har et meget spredt ejerskab, mens endnu fær-
re af de store koncerner er i andelseje mv. eller har en anden ejerform.
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Tabel 4.4. Ejerfordeling i de 500 største koncerner og fritstående firmaer
i Danmark.
Ejerkategori Antal Pct.vis for-

deling
Ansatte Pct.vis

fordeling
Spredt ejerskab.............................. 44 8,8 207.445 22,2
Familieejerskab............................. 109 21,8 99.255 10,6
Fondsejerskab................................ 57 11,4 136.596 14,6
Dominerende ejerskab................... 86 17,2 232.558 24,9
Offentligt ejerskab......................... 21 4,2 64.340 6,9
Udenlandsk ejerskab...................... 144 28,8 108.643 11,6
Andelseje, foreningseje o.l............ 31 6,2 78.205 8,4
Særlige ejerformer......................... 8 1,6 7.811 0,8
I alt................................................. 500 100 934.853 100

Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne4.

Selv om koncernerne med en meget spredt ejerkreds udgør under 10 pct. af
de 500 største koncerner, vægter de dog dobbelt så meget, når deres relative
betydning opgøres ud fra antallet af ansatte. Det indikerer, at koncernerne
med meget spredt ejerkreds er forholdsvist store. Det omvendte gør sig gæl-
dende for de familieejede koncerner og selskaber ejet af udlandet, som fylder
væsentligt mere i antal, end de gør i størrelse målt efter antal ansatte.

Sammenlignet med ejersammensætningen af den børsnoterede aktiekapital
giver ejeroplysningerne om de 500 største koncerner indtryk af et større om-
fang af familie- og fondsejerskab og et mindre omfang af ejere, der kun har
mindre ejerandele, herunder institutionelle investorer, som ikke må udøve en
bestemmende indflydelse i anden erhvervsvirksomhed, jf. kapitel 10.

En forklaring kan være, at fordelingen af den børsnoterede aktiekapital opgør
kapitalandele, mens det i ejerregistreringen for de 500 største selskaber så
vidt muligt er forsøgt at tage højde for forskelle i kapital- og stemmeandele.
En aktionær med en høj kapitalandel, kan således sagtens have en meget lille
indflydelse i selskabet, f.eks. hvis der kun er begrænset stemmeret knyttet til
den konkrete aktiebesiddelse.

En anden medvirkende forklaring kan være, at der er mange personligt ejede
virksomheder blandt de ikke-børsnoterede, som udgør over halvdelen af kon-
cernerne blandt de 500 største. For at være børsnoteret stilles krav om en vis
spredning i aktierne. De erhvervsdrivende fondes ejerbesiddelser er desuden
spredt ud på flere ejerkategorier i aktiemarkedsstatistikken, hvilket ikke giver
mulighed for en klar identifikation af fondenes samlede ejerandele.

4 De koncerner og fritstående firmaer, der indgår i undersøgelsen, er skriftligt blevet anmodet
om at bekræfte/afkræfte ejerkategoriseringen. Mere end 3/4 har givet tilbagemelding.
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Endelig er aktiemarkedsstatistikken baseret på en fordeling ud fra kursvær-
dier, mens ejergrupperingen for de 500 største koncerner er baseret på en for-
deling efter antal.

Ejerindflydelsen i de ikke-finansielle koncerner
De 474 ikke-finansielle koncernernes fordeling på ejerkategorier er ikke
overraskende meget lig fordelingen for alle koncernerne under ét. Relativt set
er der lidt færre koncerner, der er i andelseje mv. eller har en meget spredt
ejerkreds, mens der er  relativt flere selskaber ejet af udlandet og koncerner
med et dominerende ejerskab.

De helt dominerende ejerkategorier er således familie- og fondsejerskab,
udenlandske datterselskaber og dominerende ejerskab. Når familie- og
fondsejerskab ses under ét udgør hver af disse grupper mellem 20 og 35 pct.
af samtlige koncerner,jf. tabel 4.5.

Tabel 4.5. Ejerfordeling for de største 474 ikke-finansielle koncerner i
Danmark.
Ejerkategori Antal Pct.vis

fordeling
Ansatte,

Pct.vis
fordeling

Omsætning,
Pct.vis

fordeling
Spredt ejerskab .............................. 33 7,0 19,9 10,0
Familieejerskab..............................  109 23,0 11,3 11,6
Fondsejerskab................................  56 11,8 15,4 14,4
Dominerende ejerskab................... 82 17,3 26,1 28,1
Offentligt ejerskab......................... 21 4,4 7,3 5,3
Udenlandsk ejerskab...................... 142 30,0 11,9 16,9
Andelseje, foreningseje o.l.............  25 5,3 7,3 13,0
Særlige ejerformer.........................  6 1,3 0,8 0,6
I alt................................................. 474 100,0 100 100

Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne.

Selv om der ikke er ret mange ikke-finansielle koncerner med spredt ejer-
skab, tegner de sig dog for 1/5 af beskæftigelsen. Også koncerner med domi-
nerende ejerskab er forholdsvist beskæftigelsestunge, mens selskaber ejet af
udlandet i forhold til deres antal står for en forholdsvis lille del af beskæfti-
gelsen. Set i forhold til antallet af ansatte står koncerner med spredt ejerskab
til gengæld kun for 10 pct. af omsætningen. Det er endda mindre end for
koncerner i andelseje mv., som tegner sig for en mindre andel af beskæftigel-
sen.

Ejerfordelingen for de finansielle koncerner
For de finansielle koncerner er fordelingen på ejerkategorier væsentlig an-
derledes end for de ikke-finansielle koncerner. I den hyppigste ejerkategori,
som er spredt ejerskab, optræder mere end 1/3 af de finansielle koncerner.

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 60



61

Tilsammen tegner denne gruppe sig for 60 pct. af beskæftigelsen blandt de
udvalgte finansielle koncerner, jf. tabel 4.6.

Tabel 4.6. Ejerfordeling for de 26 største finansielle koncerner i Dan-
mark.
Ejerkategori Antal Pct.vis

fordeling
Ansatte,

Pct.vis
fordeling

Balance,
Pct.vis

fordeling
Spredt ejerskab............................... 11 42,3 60,4 41,0
Familieejerskab.............................. 0 0 0 0,0
Fondsejerskab................................ 1 3,8 0.9 5,5
Dominerende ejerskab................... 4 15,4 3,8 6,3
Offentligt ejerskab......................... 0 0 0,0 0,0
Udenlandsk ejerskab...................... 2 7,7 6,4 2,5
Andelseje, foreningseje o.l............. 6 23,1 26,9 42,3
Særlige ejerformer......................... 2 7,7 1,6 2,4
I alt................................................. 26 100 100 100

Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne.

Knap 1/4 af koncernerne er i andelseje mv., hvilket dermed er den næsthyp-
pigste ejerkategori. Der er til gengæld meget få koncerner, der er ejet af en
fond eller af udlandet, mens ingen er i familieejerskab. Der er heller ingen of-
fentligt ejede blandt de finansielle koncerner.

Ejerindflydelsen i andre lande
Analyser af ejerindflydelsen i andre lande viser, at ejerskabet i det meste af
Europa – bortset fra Storbritannien – og Japan generelt er mere koncentreret
end i USA5. I udviklingslandene er ejerskabet endnu mere koncentreret end i
kontinentaleuropa6. Især familie- og fondsejerskab er forholdsvist almindeligt
i de største europæiske koncerner, men sjældent forekommende i USA, jf. ta-
bel 4.7.

5 Se f.eks. Franks & Mayer (1994) eller Gorton & Schmid (1996) (tyske data), Prowse (1992)
eller Berglof & Perotte (1994) (japanske data), Barca (1995) (italienske data), Thomsen & Pe-
dersen (1995) (eur., amr. og japanske), La Porta et. al. (1998b) (27 overvejende industrialise-
rede lande).

6 Se f.eks. La Porta et. al. (1998a).
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Tabel 4.7. Ejerindflydelse i de 100 største industrikoncerner i USA,
Europa og Japan.

USA Europa Japan
Spredt ejerskab............................................ 90 36 40
Familie/fondsejerskab................................. 3 13 2
Dominerende ejerskab ................................ 7 33 57
Offentligt ejerskab...................................... 0 18 1
Udenlandsk ejerskab1)................................. 0 0 0
Andelseje, foreningseje mv......................... 0 0 0
I alt.............................................................. 100 100 100

1) Udenlandske datterselskaber er udeladt pga. datamangel.
Kilde: Thomsen & Pedersen (1995).

I USA er 90 pct. af de største koncerner ejet af en spredt ejergruppe mod kun
40 pct. i Japan og 36 pct. i Europa. I Japan er det mest almindeligt, at ejerne
er dominerende, uden dog at have bestemmende indflydelse. Det skyldes, at
krydsejerskab (Keiretsu-systemet), hvor virksomhederne inden for samme
virksomhedsgruppe (Keiretsu) holder mindre aktieposter i andre virksomhe-
der i samme gruppe, er meget almindeligt. Når disse aktieposter sammentæl-
les, udgør de for et stor antal japanske virksomheder en dominerende post.

Selv om der kan udledes nogle generelle ejertendenser i Europa, er der dog
alligevel tale om særlige nationale karateristika, jf. tabel 4.8.

Tabel 4.8. Ejerindflydelse i de 100 største ikke-finansielle virksomheder i
12 europæiske lande. 1990.
Ejerkategori: Ø

S
T

B
E
L

D
A
N

F
I

N

F
R
A

T
Y
S

U
K

I
T
A

H
O
L

N
O
R

S
P
A

S
V
E

Spredt ejerskab................ 0 4 10 12 16 9 61 0 23 6 6 4
Familie/fondsejerskab...... 25 6 30 23 15 26 6 20 7 29 8 18
Dominerende ejerskab ... 7 20 9 25 28 30 11 22 16 14 22 31
Stat/kommuner................. 20 6 11 19 22 10 3 29 7 13 14 21
Udland ............................. 38 61 23 11 16 22 18 29 34 19 45 14
Andelseje, foreningseje
mv. ................................... 10 3 17 10 3 3 1 0 13 19 5 12
I alt................................... 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kilde: Thomsen & Pedersen (1995).

I Storbritannien er spredt ejerskab – i lighed med USA – helt dominerende og
også i nogen udstrækning i Holland. På resten af det europæiske kontinent er
spredt ejerskab imidlertid sjældent forekommende, og i enkelte lande som
Østrig og Italien ikke eller næsten ikke eksisterende.

Belgien og Spanien er præget af en meget stor indflydelse fra udenlandske
ejere, men også Østrig og Holland har forholdsvist høje udenlandske ejeran-
dele. Sverige og Finland har på dette område de mindste andele. Offentligt
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ejerskab er særlig udbredt i Frankrig og Italien, men ikke i Holland, Storbri-
tannien og Belgien.

Danmark adskiller sig sammen med Norge ved at have en ret høj frekvens af
andelsselskaber og også en forholdsvist høj andel af virksomheder i fami-
lie/fondseje. Til gengæld har Danmark en meget lille andel af virksomheder,
hvor ejerskabet er domineret af store ejere, som dog ikke har majoriteten af
stemmerettighederne.

4.4. Udviklingen i ejerindflydelsen

Ændret ejerindflydelse i de 100 største danske koncerner
Siden begyndelsen af 1990erne er der blandt de 100 største danske koncerner
sket en forøgelse i andelen af koncerner med spredt eller dominerende ejer-
skab, mens andelen af store selskaber ejet af udlandet er faldet. Også andelen
af store koncerner i familieeje og andelseje mv. er faldet i 1990erne, men i
modsætning til faldet i andelen af selskaber ejet af udlandet er der tale om en
fortsættelse af en allerede i 1980erne nedadgående tendens, jf. tabel 4.9.

Tabel 4.9. Ejerindflydelsen i de 100 største koncerner i 1982, 1991 og
1998.

1982 1991 1998
Andel af
koncer-

ner

Omsæt-
ningsan-

del.

Andel af
koncer-

ner

Omsæt-
ningsan-

del

Andel af
koncer-

ner

Omsæt-
nings-
andel

Spredt og dominerende
ejerskab ...................... 18 21 18 20 29 31
Familieejerskab........... 15 11 12 10 8 7
Fondsejerskab............. 20 19 25 26 24 27
Offentligt ejerskab...... 8 8 9 11 10 7
Udenlandsk ejerskab... 19 21 23 16 18 11
Andelseje, forenings-
eje, selveje mv............ 20 20 13 18 11 17
Alle ............................. 100 100 100 100 100 100

Anm.: I opgørelsen fra 1991 er 7 virksomheder fra A.P. Møller gruppen henregnet til katego-
rien fondsejerskab. Selskaber under A.P. Møller gruppen er i denne rapport kategorise-
ret som dominerende ejerskab, men er for at kunne sammenligne med tidligere under-
søgelser i denne tabel kategoriseret som fondsejede, jf. også appendiks 1 og 2 til dette
kapitel.

Kilde: Strandskov et. al. (1994), Greens og oplysninger fra virksomhederne.

Den mindre andel af koncerner i familieeje og højere andel med spredt eller
dominerende ejerskab kan delvis forklares med, at nogle af de koncerner, der
både optræder i 1991 og 1998 opgørelserne, har skiftet ejerstatus i forbindel-
se med en børsintroduktion. Det gælder f.eks. Rockwool A/S.
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Derudover er nogle af de tidligere familieejede koncerner overgået til
fondseje (f.eks. Monberg & Thorsen Holding A/S), et selskab er opkøbt af et
andet selskab med en anden ejerstruktur (Ålborg Portland) og et selskab er
solgt til udlandet (Spies).

Gruppen af koncerner i andelseje mv. er svundet ind på grund af sammen-
lægninger af nogle af de store andelsselskaber.

I gruppen af udenlandske datterselskaber skyldes nedgangen fra 1991 til 1997
i vidt omfang, at en række af de selskaberne ejet af udlandet, der var blandt
de 100 største i 1991, ikke længere er tilstrækkelig store til at være blandt de
100 største i 1997. Dertil kommer, at nogle udenlandske moderselskaber har
afhændet deres datterselskaber i Danmark (Motorola, Kemira Danmark og
Phillips).

Den større andel af koncerner med spredt eller dominerende ejerskab skyldes
formentlig i vidt omfang, at den nedgang, der har fundet sted i de øvrige ejer-
kategorier, har medført at flere af de nye koncerner blandt de 100 største har
denne ejersammensætning.

Beskrivelse af de enkelte ejerkategorier i de 500 største koncer-
ner og fritstående firmaer

Spredt ejerskab
De fleste virksomheder har oprindeligt været i familieeje, men nogle er sene-
re overgået til en anden organisationsform med en bredere ejerkreds – oftest i
forbindelse med et generationsskifte, eller fordi ekspansion i virksomheden
enten har krævet en større kapitaltilførsel, end familieejet har kunnet stille til
rådighed, og/eller en mere professionel ledelse. Enkelte virksomheder er dog
født med en spredt ejerkreds.

Blandt de store koncerner i Danmark er det sjældent, at ejerkredsen er meget
spredt. Kun 44 af de 500 største koncerner har et meget spredt ejerskab, dvs.
hvor ingen har stemmerettigheder på mere end 20 pct. De fleste af disse kon-
cerner har oprindeligt været i familieeje (f.eks. ISS, Sophus Berendsen og
Falck), mens færre er stiftet som aktieselskaber (f.eks. Danisco, De Danske
Sukkerfabrikker og De Danske Spritfabrikker).
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ISS´s omdannelse fra familieeje til fondseje og fra fondseje til spredt
ejerskab.
ISS´s historie kan føres tilbage til 1901, hvor det såkaldte Københavns Vagtselskab blev
dannet af C.L. David. I 1918 skabtes "De forenede Vagtselskaber A/S" med David som ho-
vedaktionær, og i 1934 blev datterselskabet Det Danske Rengøringsselskab A/S etableret.
Efter krigen blev ejerskabet af Davids selskaber samlet i C.L. Davids Fond og Samling.

I 1973 blev moderselskabet ISS International Service System A/S oprettet som et nyt mo-
derselskab for koncernens efterhånden talrige datterselskaber. Da koncernen skulle finansie-
re sin ekspansion i udlandet, opgav ISS sit fondsejerskab til fordel for spredt ejerskab ved at
lade sig notere på Københavns Fondsbørs. Koncernen er senere også blevet noteret på bør-
sen i London. Blandt de største aktionærer i ISS var i 1998 C.L. Davids Fond og Samling,
ATP og LD.

29 eller knap 2/3 af koncernerne med spredt ejerskab er børsnoterede. Det er
som forventet en meget høj andel, da børsnotering på grund af det let om-
sættelige ejerskab giver adgang til en bred vifte af investorer.

Ud af de 44 koncerner med spredt ejerskab er 4 koncerner revisionsaktiesel-
skaber, 3 er interessentskaber, 1 er et anpartsselskab og 36 er traditionelle
aktieselskaber.

Revisionsaktieselskaber er partnerskaber, hvor en klar majoritet af aktieka-
pitalen skal være ejet af statsautoriserede eller registrerede revisorer. Det er
f.eks. tilfældet i Ernst & Young, Mortensen & Beierholm, Deloitte & Touche
samt BDO Scanrevision, som alle falder ind under kategorien spredt ejerskab.

Lidt over 1/4 af koncernerne med spredt ejerskab hører hjemme i fremstil-
lingssektoren, jf. tabel 4.10. Blandt disse koncerner er der flest beskæftiget
med produktion af nærings- og nydelsesmidler samt maskin- og elektro-
nikudstyr. Blandt nærings- og nydelsesmiddelkoncernerne tæller bla. Danisco
A/S og Albani Bryggerierne, mens maskin- og elektronikbranchen bl.a. re-
præsenteres af Sophus Berendsen.

Der er også forholdsvis mange koncerner, der tilhører den finansielle sektor.
9 ud af de 11 finansielle koncerner, der er organiseret med spredt ejerskab, er
enten banker eller sparekasser. I en række sparekasser optræder fonde som
storaktionærer, men da de ofte kun har en meget begrænset stemmeandel, er
ejerskabet de facto spredt.
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Tabel 4.10. Koncerner med spredt ejerskab fordelt på hovedbrancher.
Branche Antal Pct.vis

fordeling
Ansatte,

Pct.vis
fordeling

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding .................................. 0 0 0
Fremstillingsvirksomhed..................................................... 12 27,3 16,5
El-, gas-, varme- og vandforsyning...................................... 3 6,8 0,5
Bygge- og anlægsvirksomhed.............................................. 1 2,3 2,3
Handel- og reparationsvirksomhed ...................................... 4 9,1 0,8
Hotel- og restaurationsvirksomhed ...................................... 0 0 0
Transportvirksomhed mv..................................................... 6 13,6 8,3
Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed... 11 25,0 15,3
Forretningsservice, fast ejendom, udlejning mv.................. 6 13,6 51,4
Offentlig administration, forsvar og socialforsikring........... 1 2,3 4,8
Andre erhverv ...................................................................... 0 0 0
I alt ...................................................................................... 44 100 100

Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne.

Blandt sparekasserne i denne analyse, har for eksempel Skive Sparekasses
Fond ca. 55 pct. af aktierne i Sparbank Vest A/S, og Spar Nord Fonden har
25 pct. af aktierne i Spar Nord Bankaktieselskab. I begge tilfælde er der
imidlertid indføjet stemmeretsbegrænsninger i vedtægterne, der betyder, at
fondene kun har 5 pct. af stemmerne.

Hverken koncernerne inden for den finansielle sektor eller fremstillingssekto-
ren er særligt beskæftigelsestunge set i forhold til deres antal. Tilsammen ud-
gør disse to hovederhverv godt 50 pct. af de største koncerner, men kun knap
32 pct. af disse koncerners samlede beskæftigelse. Til gengæld står de 7 kon-
cerner, som er beskæftiget inden for forretningsservice mv., for næsten halv-
delen af beskæftigelsen. Det er helt overvejende én koncern, nemlig ISS med
godt 103.400 ansatte, der trækker beskæftigelsen op i denne gruppe. Heraf er
knap 9.000 beskæftiget i Danmark.

Det er typisk, at især institutionelle investorer spiller en vigtig rolle i koncer-
nerne med spredt ejerkreds. Institutionelle investorer spreder sig typisk over
mange virksomheder, blandt andet fordi de ikke må have bestemmende ind-
flydelse, jf. kapitel 10. Ved institutionelle investorer forstås med en bred af-
grænsning alle finansielle virksomheder. Ofte anvendes betegnelsen dog om
en mere snæver gruppe, der alene omfatter livsforsikringsselskaber, pensi-
onskasser, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og ATP, dvs. de finansielle
virksomheder eksklusiv pengeinstitutter og skadesforsikringsselskaber.

Blandt de 44 koncerner med spredt ejerkreds er en institutionel investor iføl-
ge den brede afgrænsning den største enkeltinvestor i 24 af koncernerne. An-
vendes den snævrere fortolkning, drejer det sig om 19 af koncernerne. I 14 af
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koncernerne er det enten ATP eller LD, der optræder som den største enkelt-
investor.

Det er ikke umiddelbart muligt at afgøre, hvor stor en andel af den samlede
kapital i de 44 koncerner med spredt ejerkreds, der er ejet af institutionelle
investorer. Opgørelser af de institutionelle investorers beholdning af aktieka-
pital noteret på Københavns Fondsbørs kan dog give et indtryk af deres be-
tydning.

Anvendes den snævre afgrænsning, har de institutionelle investorers andel af
den samlede aktiekapital ligget forholdsvist stabilt på ca. 22 pct., når der ses
bort fra 1994, hvor andelen var helt op på knap 25 pct. Den faldende andel
fra 1994 til 1997 kan henføres til faldende kapitalandele for pensionskasser,
firmapensioner samt ATP og LD, mens investeringsforeninger har fastholdt
deres andel, og livsforsikringsselskaberne har øget deres andel, jf. figur 4.1.

Figur 4.1. Institutionelle investorers andele af den samlede
fondsbørsnoterede aktiekapital. 1985, 1988, 1991, 1994 og
1997.
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Kilde: Finanstilsynet.

For de institutionelle investorer, hvis kapitalandele er faldet, kan der være
tale om, at disse investorers porteføljer har indeholdt en relativt mindre andel
af de aktier, der har udvist de største stigninger i 1997. En anden medvirken-
de forklaring kan være en stigende andel af nyplaceringer i udenlandske ak-
tier. Selv om de institutionelle investorer primært placerer deres aktieinveste-
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ringer i nationalt forankrede virksomheder, er investeringerne i udenlandske
aktier især i de senere år øget,jf. figur 4.2.

Figur 4.2. De institutionelle investorers1 aktiebesiddelser
fordelt på indenlandske og udenlandske aktier.
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1) De institutionelle investorer omfatter livs- og pensionsforsikringssel-
skaber, tværgående pensionskasser, firmapensionskasser, investerings-
foreninger, LD og ATP.

Kilde: Finanstilsynet.

Den øgede andel af udenlandske aktier skyldes bl.a., at udbuddet af danske
aktier er forholdsvist begrænset i forhold til den opsparingsmasse, som pen-
sionskasserne, LD og ATP efterhånden har fået opbygget. Det har skabt be-
hov for at udnytte supplerende investeringsmuligheder.

Der investeres også i udenlandske aktier af hensyn til at opnå en tilstrækkelig
spredt portefølje, således at porteføljen ikke bliver for følsom over for udvik-
lingen i enkelte koncerner, ligesom det giver mulighed for gennem aktieaf-
kast at få del i velstandsvækst i regioner, der i perioder har en højere vækst
end i Danmark. Også investering i brancher, der er dårligt repræsenteret på
det danske marked, kan  give afkastmæssige fordele.

Dominerende ejerskab
Blandt de 500 største koncerner er der i 86 tilfælde tale om dominerende
ejerskab, dvs. at en enkeltinvestor har stemmerettigheder på mindst 20 pct.,
men ikke over 50 pct. For eksempel Møbel Invest A/S,  Unimerco A/S, Det
Berlingske Officin A/S, Midtkraft A/S og A.P. Møller gruppen indgår i denne
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ejerkategori. 35 eller godt 2/5 af koncernerne med dominerende ejerskab er
børsnoterede.

A.P. Møller Gruppen.
I ejeranalysen af de 500 største koncerner er det valgt at betragte alle A.P. Møller relaterede
selskaber under ét – den såkaldte A.P. Møller Gruppe – selv om nogle af disse selskaber in-
dividuelt set er blandt de 500 største.

A.P. Møller gruppen omfatter alle de selskaber, hvor Dampskibsselskabet Svendborg og
Aktieselskabet Dampskibsselskabet af 1912 til sammen er hovedaktionærer. Da de to damp-
skibsselskaber altid ejer mindre end 50 pct. af virksomhederne i gruppen, er der imidlertid
ikke tale om en koncern i den forstand, at gruppen skal aflægge et samlet koncernregnskab7.
Dampskibsselskaberne er ejet, så tre fonde og Mærsk Mc-Kinney Møller tilsammen har
majoriteten.8

Dampskibsselskabet Svendborg blev etableret i 1904 af A.P. Møller og hans far, som sam-
men med lokale beboere og en bank i Svendborg skød kapital ind i virksomheden. Otte år
senere etablerede A.P. Møller Aktieselskabet Dampskibsselskabet af 1912, der siden sam-
men med Dampskibsselskabet Svendborg har udgjort kernen i A.P. Møller Gruppen. Rede-
rivirksomhed er gruppens væsentligste aktivitet, men gruppen er derudover engageret i olie-
og gasefterforskning, rute- og charterflyvning, helikopterservice, rejsebureauvirksomhed,
edb-service, industriproduktion, og detailhandel. Aktiviteterne i detailhandel foregår i tæt
samarbejde med F. Salling A/S, hvor gruppen også har ejerandele.

Det er helt overvejende andre erhvervsvirksomheder, der hyppigst optræder
som den største enkeltinvestor i koncernerne med dominerende ejerskab, jf.
tabel 4.11.Det giver i praksis ofte medejerskab i flere selskaber, hvis den
koncern, hvori investeringen er foretaget, har datterselskaber.

Blandt koncernerne med en erhvervsvirksomhed som den største enkeltinve-
stor er f.eks. Møbel Invest A/S, hvor Axcel Industriinvestor tegner sig for 40
pct. af aktierne.

7 Tal for omsætning og antal ansatte er hentet fra Børsens Magasiner, GULD NUMMERET,
November 1998.

8 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, Den A.P. Møllerske Støttefond og
Mærsk Mc-Kinney Møller personligt ejer til sammen 57,3 pct. af Dampskibsselskabet Svend-
borg A/S og 53,2 pct. af Dampskibsselskabet af 1912 A/S.
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Tabel 4.11. Den største enkeltinvestor i koncerner med dominerende
ejerskab.

Antal Pct.vis fordeling
Fonde ................................................................................... 15 17,4
Institutionelle investorer1) .................................................... 8 9,3
Øvrige finansielle virksomheder2)........................................ 5 5,8
Erhvervsvirksomhed ............................................................ 28 32,6
Familie/person..................................................................... 15 17,4
Udlandet............................................................................... 13 15,1
Det offentlige....................................................................... 2 2,3
I alt....................................................................................... 86 100,0

1) Der er her anvendt den snævre afgrænsning af institutionelle investorer, dvs. denne
gruppe omfatter tværgående pensionskasser, firmapensionskasser, livsforsikrings-
selskaber, investeringsforeninger og andre foreninger, ATP-fonden og LD.

2) Omfatter pengeinstitutter, skadesforsikringsselskaber og realkreditinstitutter.
Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne.

I nogle tilfælde er det ikke bare et selskab, men to selskaber, som efter aftale
ejer aktier hos hinanden. Et sådant krydsejerskab betegnes undertiden som en
strategisk alliance.

Den næststørste gruppe af enkeltinvestorer er enkeltpersoner og familier. Det
kan være en virksomhedsgrundlægger, der f.eks. i forbindelse med en børs-
notering fortsat ønsker at have en betydelig indflydelse. Det kan også være
efterkommere efter grundlæggeren, der besidder en dominerende ejerandel.
En medarbejder, som f.eks. den administrerende direktør i Unimerco A/S,
kan også være den dominerende ejer. Unimerco A/S er i øvrigt 100 pct. ejet
af medarbejderne, og 3 ud af 4 medarbejdere er aktionærer i virksomheden.

I godt 17 pct. af koncernerne er en fond den største enkeltinvestor. Det er
f.eks. tilfældet i PFA Pension, A.P. Møller, Synoptik og F.Salling A/S.

Kun i et enkelt tilfælde optræder det offentlige som den største enkeltaktio-
nær. Det drejer sig om Midtkraft A/S, hvor Århus Kommune som domine-
rende ejer har en aktiepost på 26 pct.9

Opretholdelsen af et dominerende ejerskab sikres ofte ved at dele aktiekapi-
talen op i henholdsvis A- og B-aktier, hvor den dominerende ejer besidder en
stor andel af de fuldt stemmeberettigede A-aktier. Da B-aktier har begrænset
stemmeret eller er pålagt andre begrænsninger, kan en dominerende ejer så-
ledes selv ved ekstra tilførsel af kapital opretholde en dominerende stilling.

9 Midtkraft A/S blev i juli 1998 omdannet fra et interessentskab til et aktieselskab med de 14
tidligere interessenter som aktionærer.
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I 24 eller knap 28 pct. af koncernerne med dominerende ejerskab er aktierne
delt op i A- og B-aktier.

Familieejerskab
I 109 eller godt 1/5 af de udvalgte koncerner er hovedaktionæren enten en
enkelt person eller en familiekreds. Det er oftest mindre virksomheder, der er
i personligt eller i familiemæssigt eje, men altså også en række af de største
aktieselskaber i Danmark er ejet på denne måde. Det gælder for eksempel
Lego Gruppen, A/S Eccolet Sko og FLS Industries A/S, jf. boks 4.1., hvor en
række af de store familieejede koncerner i Danmark er omtalt.

Boks 4.1. Store koncerner i familieeje.
Lego Gruppen
Lego Gruppen tegner sig for tre virksomheder blandt de 500 største hhv. Lego Holding A/S,
Kirkbi A/S og Kirkbi Invest A/S. Grundlaget for Lego Gruppen blev startet af Ole Kirk
Christiansen i 1932. Denne virksomhed blev i 1934 døbt Lego. I 1963 blev Kirkbi A/S (un-
der et andet navn), der nu er et finansierings- og ejendomsselskab, stiftet. Investeringssel-
skabet Kirkbi Invest A/S blev etableret i 1996 ved spaltning. Lego Gruppen ejes nu af tredje
generation i familien.

Fleggaard Holding A/S / Aktieselskabet Fladkær
Fleggaard koncernen startede som tobak, kaffe og kolonialhandel i 1926 i stationsbyen Pad-
borg, hvor stifteren Peter J. Fleggaard boede. Senere blev hårde hvidevarer og køkkener en
del af sortimentet. Familieforetagendet ledes i dag af en bestyrelse bestående af repræsen-
tanter for Fleggaard familien og ledende medarbejdere, der også er medejere af virksomhe-
den. Fleggaard familiens ejerforhold i Fleggaard Holding har siden 1996 foregået gennem
Aktieselskabet Fladkær, der er moderselskab for koncernen.

Sanistål A/S
Sanistål A/S blev stiftet i 1972 ved en fusion mellem Lange & Unmack A/S og A. Schjøtz
A/S med sigte på at opnå stordriftsfordele. Lange & Unmack  A/S har rødder tilbage til
1885, hvor L.S. Lange stiftede en forretning med støbegods. Denne forretning blev i 1921
solgt til N.K. Strøyberg. A. Schjøth A/S blev stiftet i 1953 af H.C. Schjøth. Siden fusionen i
1972 har Sanistål A/S endvidere overtaget og fusioneret med en række andre virksomheder.
I 1993 blev virksomheden til en koncern, idet Hofman Stål A/S blev overtaget og drevet vi-
dere som datterselskab. I 1984 blev Sanistål A/S børsnoteret. Familien Strøyberg har stem-
memajoriteten gennem besiddelse af A-aktier i firmaet.

A/S Eccolet Sko
A/S Eccolet Sko blev stiftet i 1963 af Karl Toosbuy. I 1997 blev firmaet Ecco Holding A/S
stiftet som aktionær i A/S Eccolet Sko. Begge virksomheder ejes af Toosbuy, der er admini-
strerende direktør i dem begge.

Bodilsen Holding A/S
Grundstenen til Bodilsen koncernen blev lagt i 1973, da familien Bodilsen etablerede Bodil-
sen Totalbyg A/S i Glyngøre. I 1980 blev virksomheden aktiv i møbelbranchen gennem op-
køb af møbelvirksomheder. Bodilsen Holding A/S blev børsnoteret i 1992, og samtidig blev
Bodilsen Totalbyg udskilt og videreført af E. Bodilsen, så Bodilsen-koncernen kunne kon-
centrere aktiviteterne om møbelbranchen.
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FLS Industries A/S / Aktieselskabet Potagua
FLS Industries blev stiftet i 1882 af ingeniør Frederik Læssøe Smidth, der få år senere optog
Alexander Foss og Poul Larsen som kompagnoner i firmaet. I 1925 blev selskabet omdan-
net til aktieselskab. I 1968 blev der foretaget en væsentlig udvidelse af aktiekapitalen, og
samtidig blev selskabets aktier noteret på Børsen. Aktiemajoriteten i FLS Industries A/S
ejes af Aktieselskabet Potagua, der blev stiftet i 1932 som et holdingselskab. Potagua har 51
pct. af aktierne i FLS Industries, mens resten er omsat på børsen. Familiekredsen besidder
alle A-aktier svarende til 51 pct. af stemmerne i Aktieselskabet Potagua. Den samlede kon-
cern består af mere end 200 selskaber, hvoraf nogle af de største er cementvirksomhederne
Unicon Beton Holding A/S og Aalborg Portland Holding A/S.

Fondsejerskab
I en lang række koncerner ejes aktiemajoriteten af en erhvervsdrivende fond.
Fondene betegnes erhvervsdrivende, fordi de enten selv driver erhvervsvirk-
somhed eller har en bestemmende indflydelse på erhvervsvirksomhed, jf.
kapitel 11. I Danmark var der ved udgangen af 1997 registreret 1.094 er-
hvervsdrivende fonde.

57 af de 500 største koncerner i Danmark er ejet af en fond. Heriblandt er
f.eks. J. Lauritzen, Carlsberg, Grundfos, Danfoss og Novo Nordisk, jf. boks
4.2.

Boks 4.2. Store fondsejede koncerner i dansk erhvervsliv.
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S blev dannet i 1989 ved fusionen mellem Nordisk Gentofte A/S og Novo In-
dustri A/S. Samtidig blev Novo Nordisk Fonden dannet ved fusion af selskabernes hidtidige
ejerfonde. Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære og sociale formål. Novo
Nordisk Fonden ejer alle Novo Nordisk's A-aktier og desuden en del af B-aktierne. B-aktierne
er noteret på børsen i København, London, Zürich og New York. I alt ejer Novo Fonden 25
pct. af aktierne og har 67 pct. af stemmerne. Den næststørste ejer er ATP, der har 11,8 pct. af
aktierne.

Nordisk Gentofte A/S og Novo Industri A/S blev begge stiftet i 1920'erne under andet navn.
Nordisk Gentofte A/S blev stiftet som en uafhængig institution, hvor al profit skulle bruges til
videnskabelig og humanitære formål. Tre år efter selskabets stiftelse blev ejerskabet overtaget
af en fond stiftet til formålet. Novo Industri A/S blev dannet af to brødre Thorvald og Harald
Pedersen, og i 1951 blev Novo Fonden stiftet for at sikre, at Novo forblev et dansk selskab.

Danfoss
Danfoss koncernen, der i dag er Danmarks største industrikoncern, blev i 1933 startet af Mads
Clausen, der var den eneste beskæftigede i virksomheden. I 1946 blev navnet "Dansk Køle-
automatik & Apparatfabrik" ændret til Danfoss. I 1961 var en likviditetskrise årsagen til, at
virksomheden blev omdannet til et aktieselskab. I 1971 blev fonden "Bitten & Mads Clausens
Fond" stiftet, den har i dag aktiemajoriteten gennem A-aktier. De resterende aktier ejes af fa-
milien.

Carlsberg
Carlsberg blev stiftet i 1847 af bryggeren J.C. Jacobsen. I 1876 blev Carlsbergfondet oprettet,
og året efter blev denne fond eneejer af Gamle Carlsberg. I 1902 overtog fonden også Ny
Carlsberg, der var adskilt fra Gamle Carlsberg nogle år forinden. Ved fusionen med Tuborg i
1970 blev det bestemt, at Carlsbergfondet skulle eje mindst 51 pct. af aktierne i bryggeriet.
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Virksomheden er noteret på fondsbørsen, og der er 11.000 aktionærer. Den næststørste aktio-
nær er ATP, der ejer op mod 15 pct. af aktierne.

Højgaard Holding A/S
Højgaard & Schultz A/S blev stiftet i 1921 som en fortsættelse af et personligt ejet firma, som
Knud Højgaard og Sven Schultz havde oprettet i 1918. I 1958 blev der oprettet et holdingsel-
skab Contractor Holding A/S (der senere kom til at hedde Højgaard Holding A/S). Knud Høj-
gaards Fond, der blev oprettet i 1944, ejer i dag mere end 50 pct af aktiekapitalen svarende til
mere end 70 pct. af stemmerne.

Brødrene Hartmann A/S
Aktieselskabet Brødrene Hartmann A/S blev stiftet i 1917 i København af brødrene Louis, Carl
og Gunnar Hartmann. I 1982 blev virksomheden introduceret på Københavns Fondbørs. Brød-
rene Hartmanns Fond blev stiftet i 1964. Den har ca. 15 pct. af aktierne, men alligevel stem-
memajoriteten gennem besiddelse af A-aktier. Øvrige storaktionærer er LD og ATP.

COWI Rådgivende Ingeniører A/S
Selskabet blev stiftet i 1930 af civilingeniør Chr. Ostenfeld. I 1933 kom civilingeniør Wriborg
Jønson med i selskabet. Fra 1946 til 1973 var selskabet et interessentskab under navnet Chr.
Ostenfeld & W. Jønson. I 1973 blev selskabet fondsejet, og skiftede samtidig navn til COWI-
consult Rådgivende Ingeniører A/S. I 1995 er selskabets navn ændret til det nuværende.

Aktieselskabet Dagbladet Politiken
Politiken udkom første gang i 1884. Stifterne var Viggo Hørup, Edvard Brandes og Herman
Bing. Indtil 1895 var Politiken et interessentskab med de tre stiftere som interessenter. Herefter
blev avisen omdannet til et aktieselskab med nuværende navn. I 1973 blev den selvstændige
institution Politiken-fonden oprettet for at sikre den nødvendige redaktionelle og økonomiske
uafhængighed. Denne fond har i dag over 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital, mens El-
len Hørups Fond er en anden aktionær med over 5 pct. af aktierne.

Fonde spiller også en rolle som minoritetsaktionærer i en række store virk-
somheder som f.eks. Synoptik, jf. afsnit om dominerende ejerskab ovenfor.

Da en familiekreds ofte udøver en dominerende indflydelse i flere fonde, er
der et vist fællestræk mellem fondsejerskab og familieejerskab.

Over halvdelen af de store koncerner, som er ejet af erhvervsdrivende fonde,
hører hjemme i fremstillingssektoren. Inden for denne gruppe er fondsejer-
skab særligt udbredt inden for papir og grafisk industri samt kemisk industri.
Det er især medicinalvarevirksomheder og dagblade, som er fondsejede, jf.
tabel 4.12.
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Tabel 4.12. Koncerner med fondsejerskab fordelt på hovedbrancher.
Branche Antal Pct.vis

fordeling
Ansatte,

Pct.vis
fordeling

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ................................ 1 1,8 0,2
Fremstillingsvirksomhed ................................................... 35 61,4 68,9
El-, gas-, varme- og vandforsyning.................................... 0 0 0
Bygge- og anlægsvirksomhed............................................ 5 8,8 7,4
Handel- og reparationsvirksomhed .................................... 6 10,5 3,0
Hotel- og restaurationsvirksomhed .................................... 0 0 0
Transportvirksomhed mv................................................... 3 5,3 10,0
Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed. 1 1,8 0,4
Forretningsservice, fast ejendom, udlejning mv. ............... 6 10,5 10,2
Offentlig administration, forsvar og socialforsikring......... 0 0 0
Øvrige ................................................................................ 0 0 0
I alt..................................................................................... 57 100,0 100,0

Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne.

Udenlandsk ejerskab
144 af de 500 største koncerner i dansk erhvervsliv er selskaber ejet af udlan-
det. I disse 144 selskaber var der i 1997/98 ansat godt 109.000 personer sva-
rende til 12 pct. af beskæftigelsen i de 500 største koncerner og knap 4 pct. af
den samlede beskæftigelse i Danmark. Når det tages i betragtning, at Dan-
mark er en lille åben økonomi, er de udenlandske selskabers vægt i sam-
fundsøkonomien således ret begrænset.

Ca. 1/5 af de udenlandske datterselskaber er med ansatte på mere end 1.000
personer ganske store i dansk sammenhæng. Blandt disse kan f.eks. nævnes
A/S Dansk Shell (1.892 ansatte), Akzo Nobel A/S (4.030 ansatte), Asea
Brown Boveri A/S (3.648 ansatte), APV Pasilac A/S (2.066 ansatte), Gate
Gourmet Northern Europe A/S (4.305 ansatte), forsikringsselskabet Codan
A/S (2.695 ansatte), IBM Danmark A/S (4.409 ansatte), Norsk Hydro Dan-
mark A/S (3.135 ansatte) m.fl.

I begyndelsen af den periode, hvor de første udenlandske ejede selskaber ind-
fandt sig i Danmark, var der typisk tale om nyetableringer, hvor en uden-
landsk koncern først oprettede et salgsselskab, som siden blev udbygget med
flere og flere funktioner. I dag er opkøb af eksisterende danske virksomheder
den væsentligste etableringsform for de multinationale selskaber.

Der er også sket en forskydning i den geografiske fordeling af de udenland-
ske koncerner, der etablerer sig i Danmark. I 1960erne og 1970erne var de
store investorer især amerikanske, engelske og tyske koncerner, mens det i
1980erne og 1990erne især har været de svenske, norske og britiske koncer-
ner, der har investeret sig i Danmark, jf. figur 4.3 og 4.4.
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Figur 4.3. Direkte investeringer fordelt på investorlande,
1970-97. Mia.kr.
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Anm.: Der foreligger en direkte investering, hvis investor besidder mindst 10
pct. af egenkapitalen i en virksomhed. Egenkapitaloverførsler vedrører
ervhvervelse af ejerandele i virksomheder med henblik på varig øko-
nomisk forbindelse mellem investor og virksomheden, hvor investor
kan udøve en væsentlig indflydelse på ledelsen.

Kilde: Danmarks Nationalbank, Årsberetninger, diverse årgange.
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Figur 4.4. Beholdning af direkte investeringer, ultimo 1996.
Mia.kr.
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Anm.: Koncernlån omfatter øvrige finansielle mellemværender såsom lån og
leverandørkreditter mellem koncerneforbundne selskaber.
Opgørelsen over beholdningen af direkte investeringer ved udgangen
af 1996 omfatter kun en stikprøve på 2.000 af de største virksomhe-
der, mens de årlige direkte investeringer fra 1978-1997 omfatter alle.
Endvidere er der en række årsager til, at figur 4.3 og 4.4 ikke er di-
rekte sammenlignelige. Beholdningsstørrelsen bruger indirekte land.
Det vil sige, hvis et hollandsk moderselskab investerer i Danmark
gennem et belgisk datterselskab, bliver det registreret som en hol-
landsk investering. Det vil ikke nødvendigvis være tilfældet i flow-
størrelserne. Beholdningsstørrelsen indbefatter endvidere overskud,
der er blevet i virksomheden.

Kilde: Danmarks Nationalbank, særlige opgørelser, september 1998.

En del af forklaringen er sandsynligvis, at de nordiske koncerner i et vist om-
fang har brugt Danmark som brohoved til EU's indre marked. Også perioder
med større vækst i de øvrige nordiske lande ift. Danmark kan have medført
en øget investeringslyst.

De store udenlandsk ejede virksomheder spreder sig inden for flere forskelli-
ge erhverv. Langt hovedparten er dog beskæftiget inden for fremstillings-
sektoren samt handel- og reparationsvirksomhed, jf. tabel 4.13.

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 76



77

Tabel 4.13. De største udenlandsk ejede selskaber fordelt på hovedbran-
cher.
Branche Antal Pct.vis

fordeling
Ansatte,

Pct.vis
fordeling

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ................................ 0 0 0
Fremstillingsvirksomhed ................................................... 72 50,0 44,3
El-, gas-, varme- og vandforsyning.................................... 0 0 0
Bygge- og anlægsvirksomhed............................................ 5 3,5 7,7
Handel- og reparationsvirksomhed .................................... 37 25,7 27,4
Hotel- og restaurationsvirksomhed .................................... 6 4,2 6,9
Transportvirksomhed mv................................................... 12 8,3 5,5
Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed. 3 2,1 3,4
Forretningsservice, fast ejendom, udlejning mv. ............... 8 5,6 4,2
Offentlig administration, forsvar og socialforsikring......... 0 0 0
Øvrige ................................................................................ 1 0,7 0,5
I alt..................................................................................... 144 100,0 100,0

Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne.

Andelseje, foreningseje mv.
Den danske andelsbevægelse blev startet på landet for 140 år siden. Andels-
bevægelsen er først og fremmest stærkt funderet inden for landbruget og lev-
nedsmiddelindustrien, men kendes også fra den finansielle sektor – eksem-
pelvis andelskasser, gensidige forsikringsselskaber og kreditforeninger.

Der findes forskellige former for andelsorganisationer, herunder indkøbsan-
delsselskaber (f.eks. DLG), leverandørandelsvirksomheder (f.eks. MD
Foods) og arbejdsandelsorganisationer (arbejderkooperationen og medarbej-
derejede virksomheder). Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger
(FDB) medregnes også til andelsbevægelsen som en forbrugerandelsvirk-
somhed. Fælles for andelsorganisationerne er, at de skal sikre andelshavere
økonomiske fordele ved f.eks. fælles indkøb, fremstilling og afsætning mv.

Inden for levnedsmiddelindustrien har andelsselskabsformen hele tiden været
meget udbredt og har endda i et vist omfang styrket sin position i de senere
år. Modsat har bank- og forsikringsvirksomhed særligt siden begyndelsen af
1970erne oplevet adskillige omdannelser fra andels- til aktieselskaber.

Blandt de 500 største koncerner er der 31 koncerner i andelseje, foreningseje
mv. Heraf repræsenterer 18 andelsbevægelsen, mens 13 er foreninger o.l. Der
er ingen arbejdsandelsorganisationer blandt de største andelsselskaber. Nogle
af de største andelsselskaber er nærmere beskrevet i boks 4.3.
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Boks 4.3. Nogle store andelsselskaber.
Fællesforeningen for danske brugsforeninger (FDB)
FDB blev grundlagt i 1896 som en fællesforening for danske brugsforeninger. De ældste
danske brugsforeninger blev stiftet op i 1860erne ud fra andelstanken, der dukkede op i
England nogle år forinden. Indtil begyndelsen af 1970erne var FDB udelukkende grossist-
og produktionsvirksomhed, der leverede varer til brugsforeninger over hele Danmark, men
efter fusionen i 1972 med Brugsforeningen, blev FDB detailhandel med eget net af butikker.
I 1980erne blev produktionsvirksomhederne solgt fra, mens nye kæder som Irma og Fakta
blev købt i henholdsvis 1982 og 1987. Begge var kendetegnet ved at være selvstændige ak-
tieselskaber uden samme medlemstilknytning som FDB. 1.200 butikker er i dag tilknyttet
brugsforeningsbevægelsen i Danmark, heraf er cirka halvdelen ejet af FDB, mens resten er
selvstændige. FDB er ejet af personlige medlemmer og selvstændige brugsforeninger. I alt
er 1,2 mill. danskere medlemmer af FDB.

Slagteriselskabet DANISH CROWN
Selskabet blev stiftet i 1990 efter fusionen af slagterierne Tulip Slagterierne, Slagteriselska-
bet Wenbo og Øst Jyske Slagterier. Senere er slagteriet fusioneret med en række andre
slagterier, mens aktiverne i andre slagterier er overtaget. Det ældste slagteri stammer helt
tilbage til 1887. Koncernen Danish Crown, der foruden moderselskabet, bl.a. består af ESS
Food, Tulip International A/S og Danish Prime Food Company K/S er Danmarks største
slagterikoncern. Slagteriet står bag 50 pct. af de svin og 25 pct. af de kreaturer, der slagtes i
Danmark årligt. Der er i alt 13.120 andelshavere.

DANISH CROWN er i marts 1999 fusioneret med Vestjyske Slagterier.

MD Foods
I 1970 sluttede en række mindre landmejerier og regionale mejeriselskaber sig sammen i
Mejeriselskabet Danmark. Årsagen var, at man ville skabe en mere slagkraftig virksomhed
på eksportmarkederne. Det nuværende navn kom i 1988. MD Foods har siden 1987 fusione-
ret med og købt en lang række mindre danske mejerier. I 1992 indgik MD Foods samarbej-
de med Mejeriselskabet Kløver Mælk A.m.b.a., der bl.a. betød oprettelsen af tre fællesejede
selskaber. MD Foods ejes af de 8.200 andelshavere, der alle er mælkeproducenter og leve-
randører til selskabet.

MD Foods er i april 1999 fusioneret med Kløver Mælk. Fusionen sker med MD Foods som
det fortsættende selskab og med tilbagevirkende kraft fra mejeriårets begyndelse 28. sep-
tember 1998. MD Foods bliver dermed den største koncern i dansk mejeribrugs historie og
det medfører, at over 90 pct. af den danske mælk er samlet i et selskab.

Til sammen tegner de 17 største andelsselskaber sig for en omsætning på
115,3 mia.kr. svarende til 12,4 pct. af den samlede omsætning blandt de 474
ikke-finansielle koncerner.

Blandt de 13 koncerner i foreningseje o.l. er blandt andet det nyetablerede
Kapital Holding A/S,  Tryg-Baltica og Alm. Brand, jf. boks 4.4.
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Boks 4.4. "Foreningsejede" koncerner i den finansielle sektor.
Kapital Holding A/S
Kapital Holding A/S blev i oktober 1998 en ny finansgigant, da Realkredit Danmark og BG Bank fusi-
onerede. Selskabets eneste formål er at eje BG Bank og Realkredit Danmark. Foreningen Realkredit
Danmark, som består af alle med RD-lån, ejer 55 pct. af selskabet, mens BG Banks aktionærer ejer 45
pct. af aktierne.

Realkredit Danmark blev stiftet i 1993 ved omdannelse af Kreditforeningen Danmark, der blev dannet i
1972. BG Bank var en fusion af Sparekassen Bikuben og Girobank, der havde virkning fra oktober
1995. Bikuben blev dannet tilbage i 1857, men først i 1967 blev sparekassen landsdækkende gennem
fusion med andre pengeinstitutter. I 1989 blev Bikuben den første sparekasse, der blev omdannet til ak-
tieselskab, og selskabets aktier blev optaget på Københavns Fondsbørs. Girobank blev dannet som et
resultat af, at Postgiro i 1991 blev til et pengeinstitut med staten som eneste aktionær. Postgiro stammer
tilbage fra 1919, hvor det blev stiftet som en del af postvæsenet. I 1993 blev 51 pct. af statens aktier
solgt, og i december blev Girobank noteret på Fondsbørsen. Ved fusionen med Bikuben blev de reste-
rende af statens aktier i Girobank solgt. BG Bank havde ved fusionen med Realkredit Danmark spredt
ejerskab, idet Topdanmark var største aktionær med 10 pct. af aktierne.

Alm. Brand af 1792
Alm. Brand Koncernen beskæftiger sig med forsikring, international genforsikring og driver en bank.
Alm. Brand blev i 1792 etableret som et kontor under staten ved en anordning, som Kong Chr. d. 7. un-
derskrev. Dengang var formålet udelukkende at tegne brandforsikringer for ejendomme uden for Kø-
benhavn og købstæderne, og det blev gjort af kongens lokale embedsmænd.

Alm. Brand af 1792 er et gensidigt selskab, hvis overordnede ledelse består af et Repræsentantskab på
155 medlemmer, som er valgt af og blandt forsikringstagerne og et Tilsynsråd (bestyrelse) på 15 med-
lemmer.

Offentligt ejerskab
I modsætning til en række vesteuropæiske lande spiller såvel staten som
kommunerne en begrænset rolle som ejer af erhvervslivet i Danmark. I de se-
nere år har staten endda ved salg af en række statslige (aktie)selskaber yderli-
gere reduceret sit engagement som ejer i erhvervslivet.

Ved udgangen af 1997 var der 28 statsvirksomheder af betydning, 11 aktie-
selskaber med staten som eneejer, 13 aktieselskaber med staten som hoved-
aktionær og 22 aktieselskaber, hvor staten havde en ejerandel på 50 pct. eller
derunder. Siden er Statens aktiepost i Tele Danmark afhændet i 1998. 28 eller
60 pct. af aktiviteterne i de i alt 46 aktieselskaber med statslig deltagelse ved-
rører transportydelser.

I 1997 blev der registreret 237 selskaber med kommunal eller amtskommunal
deltagelse10. Kommunerne og amtskommunerne er især engageret i interes-
sentskaber (1/3) samt andels- og aktieselskaber (1/3), og der er helt overve-
jende tale om traditionelle kommunale opgaveområder som energi,- varme-
og gasforsyning samt renovation og transportydelser.

10 Kun erhvervsdrivende virksomheder med en omsætning over hhv. 1 mill.kr. (virksomheder
omfattet af L 384) og 2 mill.kr. (virksomheder, der ikke er omfattet af L 384) er medtaget i
opgørelsen. Opgørelsen er hentet fra Redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg om kommu-
ners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.
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Blandt de 500 største koncerner er 21 selskaber, der enten er majoritetsejet af
staten eller en kommune/amtskommune, et kommunalt ejet selskab eller en
statsvirksomhed mv.11, jf. tabel 4.14. Andre selskaber, hvor det offentlige er
engageret på anden vis – som selvstændige forvaltningssubjekter og selv-
ejende institutioner med statslig finansiering og indflydelse – er henført til
ejerkategorien særlige ejerformer og omtales i næste afsnit.

Tabel 4.14. Selskaber blandt de 500 største koncerner og fritstående fir-
maer med offentligt ejerskab fordelt på kommuner, stat og statsvirk-
somheder mv.

A/S med kom-
munalt ejerskab

A/S med stats-
ligt ejerskab

Statsvirksomhed Kommunalt ejet
selskab

I alt

3 11 3 4 21

Kilde: Greens og oplysninger fra virksomhederne.

11 aktieselskaber, hvor staten12 er hovedaktionær, er blandt de 500 største.
Der er primært tale om produktion af traditionelle statslige tjenester og vel-
færdsydelser som f.eks. infrastrukturydelser gennem de 100 pct. statsligt eje-
de aktieselskaber DONG og Scandlines samt Københavns Lufthavne A/S,
hvor staten har en ejerandel på 51 pct. Scandlines er siden denne analyses til-
blivelse solgt.

3 statsvirksomheder kvalificerer sig til at være blandt de 500 største koncer-
ner. Det er Statens Seruminstitut, PostDanmark og DSB, Danske Statsbaner.

I de 3 store aktieselskaber, hvor kommunerne er engageret, er der ligeledes
tale om produktion inden for traditionelle kommunale områder som energi-
forsyning og transportydelser, herunder f.eks. NESA A/S og BusDanmark.

Særlige ejerformer
Der er 8 koncerner, der er rubriceret i kategorien særlige ejerformer. Katego-
rien omfatter de såkaldte selvstændige forvaltningssubjekter samt selvejende
institutioner med statslig deltagelse. De selvstændige forvaltningssubjekter
udgøres bl.a. af Danmarks Nationalbank, Danmarks Radio og Københavns
Havn, mens nogle af de øvrige institutioner er Dansk Teknologisk Institut,
TV2 og FORCE Instituttet, jf. også appendiks 1 til kapitel 7.

11 I denne kategori er også medtaget interessentskaber med 100 pct.s offentlige deltagelse.

12 Heraf er 5 ejet af Grønlands Hjemmestyre.
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Appendiks 1 til kapitel 4

Register for de 500 største koncerner og fritstående
firmaer i faldende orden efter antallet af ansatte.

Koncernnavn Balance,
mia.kr.

Oms.,
mill.kr.

Ansatte Org.
form

Ejer-
kate-
gori

Børs-
note-

ret
ISS-International Service System A/S 15396,2 103442 A SPR ja
A.P. Møller Gruppeni 86674,0 62000 A DOM ja
Tele Danmark A/S 23304,0 44403 A DOM ja
Post Danmark 9364,0 25478 S OFF nej
Scandinavian Airlines System 30392,7 23607 I DOM nej
Fællesforeningen for Danmarks
Brugsforeninger 30177,0 20558 S AND nej
Danfoss A/S 16501,7 18270 A FON nej
Carlsberg A/S 14918,0 18081 A FON ja
DSB, Danske Statsbaner 4869,0 15633 S OFF nej
Aktieselskabet Potagua 19502,0 14854 A FAM ja
Novo Nordisk A/S 14873,0 13196 A FON ja
MD Foods amba 23141,0 13122 N AND nej
Danisco A/S 17002,0 12937 A SPR ja
J. Lauritzen Holding A/S 14357,9 12600 A FON ja
A/S Det Østasiatiske Kompagni 16454,0 11574 A SPR ja
Den Danske Bank A/S 451,8 11409 A SPR ja
Slagteriselskabet Danish Crown ambA 23424,1 11120 N AND nej
Unidanmark A/S 327,3 10154 A SPR ja
Falck A/S 3847,5 9955 A SPR ja
Grundfos A/S 6681,6 9168 A FON nej
Sophus Berendsen A/S 7492,9 7981 A SPR ja
Kapital Holding A/Sii 501,3 7250 A AND ja
Skandinavisk Holding A/S 11087,0 6436 A DOM nej
Borealis A/S 15906,0 6397 A DOM nej
Rockwool International A/S 6258,9 6375 A DOM ja
LEGO Holding A/S 5634,3 6076 A FAM nej
NKT Holding A/S 4770,8 6056 A DOM ja
A/S Eccolet Sko 1518,8 6019 A FAM nej
Velux Industri A/S 6335,8 5323 A FAM nej
Scandlines A/S 4593,2 5273 A OFF nej
Vestjyske Slagterier A.m.b.A. 11423,0 5267 N AND nej
Monberg & Thorsen Holding A/S 8365,4 4863 A FON ja
Superfos a/s 5417,1 4855 A SPR ja
C.W. Obel A/S 2705,3 4850 A FON ja
Aarhus Oliefabrik A/S 3951,1 4739 A DOM ja
IBM Danmark A/S 7463,2 4409 A UDL ja
Gate Gourmet Northern Europe A/S 2410,5 4305 A UDL nej
Forenede Service A/S 262,2 4127 A FAM nej
Jydsk Rengøring A/S-JRS 680,0 4120 A FON nej
Akzo Nobel A/S 6134,1 4030 A UDL nej
Sabroe Refrigeration A/S 2086,2 3809 A DOM nej
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Asea Brown Boveri A/S 3460,5 3648 A UDL ja
DR 2266,6 3632 S SEL nej
Lexel Holding A/S 2225,4 3617 A DOM nej
Danske Trælast A/S 7389,7 3480 A DOM ja
A/S Bladkompagniet 503,7 3436 A DOM nej
Egmont International Holding A/S 6367,0 3310 A FON nej
Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab 3042,6 3144 A FON nej
Norsk Hydro Danmark a.siii 9629,6 3135 A UDL nej
Tryg-Baltica smba 60 3081 S AND ja
Icopal A/S 3645,0 3032 A DOM ja
Det Berlingske Officin A/S 2507,4 3029 A DOM nej
Royal Greenland A/S 2650,6 2995 A OFF nej
Incentive A/S 2295,7 2989 A SPR ja
Højgaard Holding A/S 2951,2 2818 A FON ja
GN Store Nord A/S 2722,2 2749 A SPR ja
Forsikringsselskabet Codan A/S 56,3 2695 A UDL ja
Chr. Hansen Holding A/S 2757,7 2676 A FON ja
A/S Jyske Bank 2643 A SPR ja
Steff-Houlberg Slagterierne Amba 3806,0 2582 N AND nej
Bang & Olufsen Holding A/S 3008,0 2578 A SPR ja
Coloplast A/S 1974,5 2496 A DOM ja
MAN B&W Diesel A/S 3371,1 2464 A UDL nej
Cowi Rådgivende ingeniører A/S 1324,6 2261 A FON nej
Aktieselskabet Th. Wessel & Vett,
Magasin du Nord 2903,6 2251 A DOM ja
Bus Danmark A/S 805,8 2162 A OFF nej
Holdingselskabet J.S.R. af 1.11.83 Aps 1692,3 2157 P FAM ja
Jensen Group A/S 945,1 2157 A FAM nej
Combus A/S 686,1 2149 A OFF nej
Nielsen & Nielsen Holding A/S 1818,3 2148 A FAM ja
Solar Holding A/S 3842,1 2105 A DOM ja
Carl Allers Etablissement, A/S 2933,2 2068 A FON nej
APV Pasilac A/S 2249,8 2066 A UDL nej
NCC Rasmussen & Schiøtz A/S 1174,5 2041 A UDL nej
Sydbank A/S 40,9 2025 A SPR ja
J.S. Ejendoms- og investeringsselskab A/S 2898,8 2010 A FAM nej
Henriksen og Henriksen Holding A/S 1769,7 1980 A FAM ja
Københavns Belysningsvæsen 4300,5 1908 S OFFnej
A/S Dansk Shell 6134,6 1892 A UDL nej
Rambøll, Hannemann & Højlund A/S 1144,1 1891 A FON nej
Statoil Danmark A/S 7868,9 1877 A UDL nej
Carl Bro A/S 1055,4 1867 A DOM nej
Dansk Landbrugs Grovvareselskab
A.m.b.a. 7726,9 1848 N AND nej
Skanska Jensen A/S 1961,4 1841 A UDL nej
F. Junckers Industrier A/S 1318,0 1837 A SPR ja
H. Lundbeck A/S 2326,4 1829 A FON nej
Brandtex Holding A/S 1450,3 1817 A FAM nej
J.C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S 2254,6 1801 A FON nej
Gram A/S 1428,5 1793 A FON nej
Nykredit Holding A/S 412,4 1785 A AND nej
Topdanmark A/S 16,2 1778 A SPR ja
DAT-SCHAUBiv 3622,7 1764 N AND nej
Dahl Invest International A/S 4706,8 1733 A UDL ja
Kansas Work-Wear A/S 918,3 1683 A SPR ja
Siemens Holding A/S 2550,1 1659 A UDL nej
Per Aarsleff A/S 2039,6 1643 A DOM ja
International Masters Publishers A/S 4855,1 1594 A FAM nej
Electrolux Holding A/S 2152,5 1592 A UDL nej
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Schur International a/s 1354,8 1570 A FAM nej
Møbel Invest A/S 1038,8 1550 A DOM nej
OBS! Danmark A/S 429,5 1535 A DOM nej
Nycomed Danmark A/S 2025,8 1531 A UDL ja
Aktieselskabet Dagbladet Politiken 1455,1 1496 A FON nej
DSV, De Sammensluttede Vognmænd
13-7 1976 A/S 2694,7 1466 A SPR ja
Dandy Holding A/S 1688,8 1443 A FAM nej
William Demant Holding A/S 1087,3 1443 A FON ja
Toms Fabrikker A/S 1186,1 1434 A FON nej
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 4164,5 1425 A UDL nej
KNI A/S 1345,2 1416 A OFF nej
Alm. Brand af 1792 (VIR) 1400 S AND nej
J-F Lemvigh-Müller Holding A/S 3412,3 1388 A FON nej
Mejeriselskabet Kløver Mælk A.m.b.a. 3633,9 1373 N AND nej
Spectris Holding Denmark A/S 999,2 1366 A UDL nej
Glud & Marstrand A/S 1257,4 1349 A DOM nej
Københavns Lufthavne A/S 1395,3 1314 A OFF ja
SLG Holding A/S v 4098,6 1309 A UDL nej
Haldor Topsøe A/S 1390,6 1280 A DOM nej
Kirkbi A/S 1279,9 1270 A FAM nej
A/S Vestfrost 1089,1 1253 A DOM nej
Cheminova Holding A/S 1828,0 1252 A FON ja
Sanistål A/S 2254,5 1185 A FAM ja
Deloitte & Touche Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab 698,9 1168 A SPR nej
Spar Nord Bankaaktieselskab A/S 23,1 1167 A SPR ja
Vagn Hansen Holding A/S 1290,1 1165 A FAM nej
Vald. Birns Jernstøberi A/S 766,9 1161 A FON nej
L.M. Ericsson A/S 2124,4 1147 A UDL nej
A/S Phønix Contractors 1216,4 1134 A UDL nej
Dalhoff Larsen & Horneman A/S 2632,5 1134 A FON ja
Arbejdernes Landsbank A/S 1132 A SPR nej
Synoptik A/S 810,2 1132 A DOM nej
Louis Poulsen & Co. A/S 1826,6 1126 A FAM ja
NTR Holding A/S 1395,7 1112 A DOM ja
Vestas Wind Systems A/S 1879,7 1108 A DOM ja
Bryggerigruppen A/S 1321,8 1141 A SPR ja
Compass Group Danmark A/S vi 466,9 1094 A UDL nej
AssiDomän Packaging Danmark A/S 1008,2 1086 A UDL nej
Scan-Gobian Glass A/S 846,6 1067 A UDL nej
Thrige-Titan A/S 760,6 1058 A FON ja
Jyllands-Posten A/S 1165,2 1057 A FON nej
CSC Danmark A/S 1278,7 1054 A UDL nej
Brødrene Hartmann A/S 768,5 1052 A FON ja
Tarco A/S 1110,7 991 A SPR nej
NESA A/S 2579,5 1033 A OFF ja
Statens Serum Institut 566,8 1033 S OFF nej
Flügger A/S 1006,0 1017 A FAM ja
IW Holding Aps 1526,8 1008 P FAM nej
BHJ A/S 2389,2 977 A DOM ja
Aarhuus Stiftsbogtrykkeries
Holdingselskab A/S 866,2 966 A FON nej
Dansk Teknologisk Institut 656,6 961 S SEL nej
A.L. –Pharma A/S 688,7 945 A UDL nej
Aldi Holding Aps 1973,9 926 P UDL nej
HLJ Industri A/S 779,0 920 A DOM ja
Fona Gruppen Holding A/S 1460,2 907 A UDL nej
Kemp & Lauritzen A/S 501,5 891 A FON nej
E. Pihl & Søn A/S 1261,0 879 A FAM nej
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SDC af 1993 Holding A/S 1031,6 875 A DOM nej
Unilever Danmark A/S 1572,4 874 A UDL nej
H. Hoffmann & Sønner A/S 1436,4 848 A DOM ja
PBS Holding A/S 1361,8 845 A DOM nej
Marius Pedersen A/S 532,5 837 A FON ja
Vest-Wood A/S 719,4 835 A SPR ja
Copenhagen Pectin A/S 1637,2 830 A UDL nej
Norway Seafoods Denmark A/S 871,2 829 A UDL nej
Lactosan-Sanovo Holding A/S 925,3 828 A DOM nej
Colas Danmark A/S 811,8 827 A UDL nej
A/S Chr. Fabers Fabriker 497,5 824 A FON nej
F. Salling A/S 738,0 822 A DOM nej
Løgstør Rør A/S 898,0 819 A FAM nej
Ernst & Young Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab 428,8 810 A SPR nej
Crisplant Industries A/S 975,5 809 A DOM ja
Schulstad Gruppen A/S 810,9 806 A DOM nej
ITH A/S 645,4 802 A SPR ja
Danpo Holding A/S 1010,1 795 A UDL nej
Claus Sørensen A/S 581,4 789 A FON nej
Krüger A/S 676,6 785 A UDL nej
Bodilsen Holding A/S 460,5 784 A FAM ja
Ansaldo Vølund Holding A/S 1157,7 778 A UDL nej
Stora Holding A/S 1524,9 774 A UDL nej
Ø. S. Invest A/S 663,1 771 A FAM nej
Kelsen The International Bakery A/S 825,2 769 A DOM nej
Dronningborg Industries A/S 720,1 766 A UDL nej
SAS Hotels A/S Danmark 482,5 760 A UDL nej
Scania Danmark Holding A/Svii 1381,6 757 A UDL nej
Lindab A/S 852,5 752 A UDL ja
Aalborg Stiftsstidende A/S 533,9 752 A FON nej
A/S Kaj Neckelmann, Syntetisk Fiber
Industri 740,9 751 A UDL nej
HTH Køkkener A/S 635,9 749 A UDL nej
FORCE Instituttet 413,7 738 S SEL nej
Linjebus A/S 336,1 736 A UDL nej
Calkas A/S 556,8 728 A DOM ja
Aarhus Flydedok A/S 681,8 724 A DOM nej
DSC Communications A/S 714,1 719 A UDL nej
Scandinavian Mobility International A/S 710,8 718 A DOM ja
Thygesen Textile Group Aps 461,4 713 P DOM nej
Tenneco Holdings Danmark A/S 811,9 708 A UDL nej
Juhler Holding Aps 158,3 707 P FAM nej
J&B Entreprise A/S 732,6 703 A AND nej
Dmdata A/S 376,0 697 A DOM nej
Nestlé Danmark Holding A/S 1125,0 694 A UDL nej
TOP-TOY A/S 821,5 694 A FAM nej
Hydro Texaco Holdings A/S 4615,2 690 A DOM nej
PFA Pension, forsikringsaktieselskab 95,1 689 A DOM nej
Hjem-Is Europa A/S 622,1 685 A UDL nej
City Trafik Holding A/S 243,5 678 A DOM nej
Neopac A/S 592,5 676 A UDL nej
TNT Norden A/S 792,3 675 A UDL nej
Therp Holding Aps 572,7 662 P FAM ja
A. Espersen A/S 528,7 660 A FON nej
DAKO A/S 435,6 659 A FAM nej
Tholstrup Cheese Holding A/S 889,6 659 A FON nej
Aktieselskabet Schouw & Co. 1463,7 657 A DOM ja
Spæncom A/S 493,9 656 A DOM ja
Skandia Forsikring A/S 2,1 655 A UDL ja
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Bosch Telecom A/S 910,3 652 A UDL nej
A/S Bygma 1340,4 639 A FAM nej
Ove Arkil Holding A/S 506,0 639 A FON ja
Ib Andresen Industri A/S 508,4 630 A FAM nej
H&M Hennes & Mauritz A/S 1303,6 627 A UDL nej
TICAN a.m.b.a. 1020,5 620 N AND nej
BDO ScanRevision, statautoriseret
revisionsaktieselskab 304,6 617 A SPR nej
Danewco A/S 770,2 608 A FAM nej
Harboes Bryggeri A/S 761,2 607 A FAM ja
H.S.H. Holding ApS 458,9 605 P FAM nej
ABB Daimler Benz Transportation
Denmark A/S 610,0 604 A UDL nej
Billund Lufthavn A/S 172,5 600 A OFF nej
A/S Hatting Bageri 738,2 596 A UDL nej
Foss A/S 507,8 595 A FAM nej
GKN Wheels Nagbøl A/S 426,5 593 A UDL nej
Weco Rederi AS 657,7 593 A FAM nej
Co-Ro Finans A/S 826,8 592 A FON nej
LEC, Landbrugets EDB-Center Amba 794,8 592 N AND nej
Otra Scandinavia A/S 1456,5 592 A UDL nej
Renholdningsselskabet af 1898 353,4 592 S SEL nej
Carli Gry International A/S 810,7 590 A SPR ja
Mols-Linien A/S 464,2 589 A SPR ja
Danmarks Nationalbank 52,8 586 S SEL nej
Kemira Danmark A/S 1667,6 575 A UDL nej
Gøl Holding A/S 646,7 573 A FAM nej
Orkla (DK) A/S 876,1 573 A UDL nej
Plastmo A/S 506,5 568 A UDL nej
Scandic Hotel A/S 355,1 567 A UDL nej
Aage V. Kjærs Maskinfabrik A/S 461,2 566 A FAM nej
TV 2/DANMARK 1525,7 562 S SEL nej
Waste Management Danmark A/S 355,7 562 A UDL nej
WM-Data BFC A/S 1277,0 560 A UDL nej
Egetæpper A/S 671,5 559 A FAM ja
Amtssparekassen Fyn A/S 558 A DOM ja
Fyens Stiftstidende A/S 470,9 553 A FON nej
Attention Personaleservice A/S 153,3 552 P UDL nej
Royal Arctic Line A/S 482,2 544 A OFF nej
Colorlux A/S 422,4 541 A UDL nej
NEG Micon A/S 1532,3 540 A DOM ja
Kongskilde Industries A/S 400,2 539 A DOM nej
Rederiet Knud I. Larsen A/S 703,1 539 A DOM ja
Bonnier Publications A/S 1162,9 537 A UDL nej
VT Holding A/S 555,2 537 A DOM ja
Hoffmann Esbjerg Holding A/S 845,9 536 A FAM nej
Fryco A/S 630,0 529 A FAM nej
Jamo A/S 492,6 529 A FAM ja
Bruhn Holding ApS 1117,9 528 P FAM nej
Fredgaard Radio A/S 740,8 528 A FAM ja
Kirkbi Invest A/S 464,4 525 A FAM ja
Rahbefisk A/S 579,3 524 A UDL nej
Midtkraft A/S 1444,9 521 A DOM nej
Århus Stiftstidende A/S 344,5 521 A FON nej
FTZ Euro-Holding A/S 550,3 516 A UDL nej
A/S Cimbria 333,0 514 A DOM nej
Aero-Chef A/S 506,8 514 A UDL nej
Edeka Danmark A/S 1713,5 514 A DOM nej
K. Nissen International A/S 345,5 513 A FAM nej
Terma Elektronik A/S 390,0 513 A FON nej
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Anders Brøndum Holding A/S 278,5 512 A FON nej
Ludvigsen & Hermann A/S 323,0 507 A UDL nej
Bantex A/S 328,9 503 A FAM nej
Georg Fischer Disa A/S 522,1 503 A UDL nej
GPV Industri A/S 397,1 502 A DOM ja
Aktieselskabet FMD af 11. Juni 1920 482,3 501 A UDL nej
G&S Gruppen A/S 636,4 501 A FON nej
Interdan A/S 2279,3 501 A DOM nej
Nordisk Kellogg's A/S 893,9 486 A UDL nej
BRFholding A/S 130,0 484 A FON nej
Elite Shipping A/S 449,8 484 A SPR ja
Dan Cake A/S 507,0 483 A UDL nej
Højbjerg Maskinfabrik A/S 336,2 483 A FAM nej
Intertec Contracting A/S 275,5 483 A UDL nej
Semler Holding A/S 3290,7 483 A FAM nej
Martin Gruppen A/S 428,0 479 A DOM ja
EOS Holding A/S 275,5 478 A FAM nej
Fibervisions A/S 1064,5 477 A UDL nej
Jorton A/S 331,2 474 A DOM nej
B H I –Brdr. Hansens Trikotagefabrik,
Ikast A/S 146,9 471 A FAM nej
Inter Primo A/S 418,2 470 A FAM nej
Kampsax Holding A/S 369,4 470 A FAM nej
Eurocom Industries A/S 526,1 469 A DOM nej
Københavns Havn 301,6 467 S SEL nej
Betonelement A/S 342,5 466 A DOM nej
Interessentskabet Vestkraft 1396,7 465 I DOM nej
Vinderup Fjerkræslagteri A/S 429,8 463 A FAM nej
B. W. Wernerfelt Holding A/S 377,5 459 A DOM nej
American Tool Companies A/S 345,3 458 A UDL nej
Nellemann, Nielsen & Rauschenberger
Gruppen A/S 246,5 455 A FON nej
Haribo Lakrids, Aktieselskab 452,4 454 A FAM nej
Sun Chemical Holding A/S 664,1 453 A UDL nej
Aktieselskabet af 15.06.1979 629,5 451 A FAM nej
Aktieselskabet Kjøbenhavns Sommer-
tivoli 251,2 451 A DOM ja
TELE Greenland A/S 500,8 449 A OFF nej
A/S Exclay Danmark 344,6 448 A UDL nej
Esselte A/S 547,7 448 A UDL nej
Linak Holding Aps 338,5 442 P FAM nej
Damixa A/S 537,2 439 A UDL nej
Rolf Petersen Holding A/S 684,8 439 A FAM nej
Scanvægt International A/S 370,8 439 A FAM nej
Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S 316,3 439 A FON ja
Olicom A/S 972,4 436 A SPR ja
Amagerbanken A/S 435 A SPR ja
United Biscuits A/S 525,6 435 A UDL nej
Silcon A/S 445,9 435 A UDL ja
York International A/S 315,4 434 A UDL nej
Grønlandsfly A/S 459,2 433 A DOM nej
Sækko A/S 733,3 431 A FAM nej
Grey Scandinavia A/S 1794,6 430 A UDL nej
Nordisk Wavin A/S 541,8 428 A UDL nej
A. Østergaard, Odense A/S 372,1 427 A FAM nej
Hovedstadsregionens Naturgas I/S 2145,2 427 I OFFnej
Albani Bryggerierne A/S 474,8 426 A DOM ja
Jysk Cater Aps 1241,9 424 P SPR nej
Møller & Co. A/S 681,9 424 A FON nej
Jens W. Trock Aps 671,7 423 P FAM nej
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Niro A/S 945,7 423 A UDL nej
Unimerco A/S 310,1 423 A DOM nej
Jacob Holm & Sønner A/S 627,3 416 A FAM ja
Dansk Tetra Laval Holding A/S 603,6 413 A UDL nej
Phillips Danmark A/S 1249,6 413 A UDL nej
Xerox A/S 393,0 413 A UDL nej
Dansk Olie og Naturgas A/S 8524,0 410 A OFF nej
Sønderjyllands Højspændingsværk
Andelsselskabviii 595,3 410 N AND nej
Colgate-Palmolive A/S 1012,2 409 A UDL nej
Denka Holding A/S 403,3 409 A DOM ja
Aktieselskabet Midtbank 407 A SPR ja
H. J. Hansen Holding A/S, Odense 1035,6 406 A FAM nej
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag,
Aktieselskab 408,2 403 A FON ja
Alfa Laval LKM ApS 516,2 401 P UDL nej
Holger Christiansen, Esbjerg A/S 355,9 401 A UDL nej
Scanticon a-s 229,5 401 A DOM nej
Bilia Danmark 725,8 399 A UDL nej
Kapitalformidlingsselskabet af 5.
december 1995 299,7 397 A DOM nej
A/S Dantherm 403,5 396 A FON nej
Paul Larsen, Rønne A/S 205,9 396 A FAM nej
I/S Nordjyllandsværket 1080,6 395 I AND nej
C. Løvbjerg Invest ApS 512,1 394 P FAM nej
Kraft Freia Marabou Danmark A/S 1184,7 393 A UDL nej
Glunz & Jensen A/S 633,8 392 A DOM ja
Würth Danmark A/S 450,2 390 A UDL nej
Stiholt Holding A/S 461,5 389 A FAM nej
Hanssen & Co. Holding A/S 510,2 388 A FAM nej
Brødr. Dreisler A/S Holding 702,4 387 A FAM nej
Hudevad Export A/S 176,7 387 A FAM nej
Freudendahl Invest A/S 408,6 386 A FAM nej
Jaco Gruppen Holding A/S 763,8 386 A FAM nej
KOFF A/S 390,3 386 A FAM nej
Scan-Shipping A/S 179,9 385 A FAM nej
Kommunernes Pensionsforsikring
Aktieselskab 37,0 384 A DOM nej
Minolta Danmark A/S 468,6 382 A UDL nej
Tøpholm & Westermann Aps 175,8 382 S FAM nej
Danogips A/S 507,7 380 A UDL nej
Peter Bodum A/S 474,3 379 A UDL nej
SFK Slagteriernes Fællesindkøbsforening
a.m.b.a.ix 677,6 378 N AND nej
William Cook, Europe A/S 350,6 378 A UDL nej
SKIOLD Holding A/S 403,6 377 A FAM nej
Manpower A/S x 25,8 374 A UDL nej
Forsikrings Aktieselskabet Alka 3,3 373 A DOM nej
Kivi-tex A/S 139,9 372 A FAM nej
Brødrene A. & O. Johansen A/S 932,6 371 A FAM ja
Expedit A/S 323,0 369 A DOM ja
Sybron Holdings A/S 252,2 369 A UDL nej
Svend Møller Hansen Holding A/S 260,1 368 A FAM nej
Aktieselskabet Fladkær 2302,9 366 A FAM nej
A/S Poul Haustrup Investering 574,4 365 A FAM nej
Elite Miljø, Horsens A/S 113,3 365 A FAM nej
Nokia Gruppen Danmark A/S 1659,0 364 A UDL nej
Stena Line Denmark Holding A/S 157,2 364 A UDL nej
Arvid Nilsson A/S 489,0 361 A FON nej
Wang Global A/S 341,9 359 A UDL nej

87

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 87



88

A/S Nyborg Plast 380,2 358 A UDL nej
Keld T. Lauritsen Holding Aps 298,8 357 P FAM nej
Kverneland Holding (DK) A/S 229,5 356 A UDL nej
SEAS Distribution A.m.b.A. 1162,4 355 N AND nej
Sparbank Vest A/S 5,6 353 A SPR ja
Unibus Holding A/S 155,2 353 A UDL nej
LDN International Aps 232,5 352 P FAM nej
Fragta A/S 580,2 351 A UDL nej
IKEA A/S 611,6 351 A UDL nej
A/S Boligselskabet INI 116,8 350 A OFF nej
Einar Kornerup A/S 360,6 349 A FAM nej
Aktieselskabet Lollandsbanen 110,1 348 A OFF nej

Novopan Træindustri A/S 439,6 348 A AND nej
Aktieselskabet Metallic 156,4 346 A FON nej
Korsnäs Bates A/S 393,6 346 A UDL nej
JBH A/S 278,4 344 A FAM nej
Holdingselskabet af 25.3.1983 A/S
(Bestseller-koncernen)xi 1558,1 343 A FAM nej
Forenede Danske Motorejere 112,6 341 S AND nej
Palsgaard Gods A/S 458,8 339 A FON nej
ASG Holding A/S 428,5 337 A UDL nej
Blue Water Holding A/S 148,3 337 A FAM nej
J.H. Schultz Holding A/S 258,5 336 A FON nej
Bates Korsnäs A/S 342,4 335 A UDL nej
De Bergske Blade K/S 191,2 335 I DOM nej
BPW Finans A/S 491,7 334 A UDL nej
NDI Holding ApS 580,9 334 P FAM nej
BASF Health & Nutrition A/S 733,7 332 A UDL nej
Hede Nielsen A/S 486,2 332 A DOM nej
DLF AmbA 720,2 330 N AND nej
Tinby A/S 216 329 A DOM nej
World Tourist Rejsebureau A/S 1534,4 329 A UDL nej
K.E. Christensen A/S 321,7 325 A DOM nej
Mekoprint A/S 180,6 325 A FAM nej
Mesco Denmark A/S 673,4 325 A UDL nej
Suma Holding A/S 696,3 325 A FON nej
Kodak A/S 531,7 324 A UDL nej
Andritz Danmark A/S 292,0 317 A UDL nej
Østifterne Forsikring gs 1,7 317 S AND nej
A/S Ikast Betonvarefabrik 156,2 316 A FAM nej
Harman Holding Europe A/S 731,3 316 A UDL nej
Dansk Pelsdyravlerforening 2697,7 313 S AND nej
Codan Medical Holding ApS 154,6 312 P FAM nej
Dansk Data Elektronik A/S 266,0 312 A DOM ja
ICL Danmark A/S 563,3 312 A UDL nej
Carlo Gavazzi Industri A/S 168,5 311 A UDL nej
Jørgen/Jørgine A/S 253,5 310 A FAM nej
Daloon A/S 332,8 309 A FAM nej
Huhtamaki A/S 341,4 308 A UDL nej
De Smithske A/S 223,9 307 A DOM nej
Hjulcentret Danmark A/S 353,7 307 A FAM nej
I/S Fynsværket 873,3 307 I SPR nej
KILROY travels international A/S 837,2 306 A UDL nej
McDonald's Danmark A/S 191,7 306 A UDL nej
DHL Worldwide Express A/S 262,8 305 A UDL nej
Peter Johansen Holding Aps 278,1 305 P FAM nej
Jensens Bøfhus A/S 218,5 304 A FAM nej
Blikkenslagersvendenes a.s. 156,2 303 A DOM nej
A/S Alfred Thomsen, Askov 181,8 302 A DOM nej
Birch & Krogboe A/S 171,1 302 A FON nej
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Bosal Sekura Industries A/S 180,0 302 A UDL nej
Jydske-Vestkysten K/S 347,6 302 I DOM nej
Sahva A/S 203,2 302 A FON nej
Ejner Hessel Holding A/S 612,5 299 A FAM nej
Henkel-Ecolab A/S 432,8 299 A UDL nej
Bon-Bon Holding A/S 416,1 298 A FAM nej
DE-VI A/S 228,3 298 A UDL nej
Nilpeter Holding ApS 416,1 298 P FAM nej
Gerhardt International A/S 180,3 297 A DOM nej
Søndagsavisen a-s 453,7 297 A FAM ja
GASA AARHUS A/S 1234,5 296 A SPR nej
Alliance-Eifa A/S 162,5 293 A AND nej
Ambu International A/S 237,1 293 A FAM ja
Køkkenland A/S 545,3 292 A DOM nej
DMF Holding A/S 122,3 291 A AND nej
Thorkil Andersen Holding A/S 226,6 291 A FAM nej
Pressalit A/S 276,9 290 A FAM nej
Broen Armatur A/S 196,9 289 A UDL nej
Fortsættelsessygekassen danmark,
gensidig sygeforsikring 1,6 289 S AND nej
Fibertex A/S 284,9 287 A DOM nej
Barfod A/S 394,5 284 A UDL nej
Microtronic A/S 221,4 284 A UDL nej
K-D Data A/S 227,0 283 A SPR nej
Kommunekemi A/S 292,2 282 A AND nej
Hovedstadsområdets Trafikselskab 2111,0 281 S OFFnej
Atlas-Stord Denmark A/S 127,3 279 A UDL nej
Dansk Industri Invest A/S 303,3 279 A DOM ja
Digital Equipment Corporation A/S 803,1 277 A UDL nej
I.K.I. Invest A/S 285,2 277 A FAM nej
Sund og Bælt Holding A/S 194,9 277 A OFF nej
L. Dæhnfeldt A/S 254,3 276 A UDL nej
O.k. a.m.b.a. 1762,4 275 N AND nej
Persolit Entreprenørfirma a/s 168,9 275 A FAM nej
KONE Elevator A/S 184,4 274 A UDL nej
Nordvestsjællands Energiforsyning
A.m.b.a., NVE 621,6 274 N AND nej
Sparekassen Kronjylland 3,7 273 S SEL nej
Udgiverselskabet Dagbladet af 27.11.1962
A/S 184,4 273 A SPR nej
NATIONAL Industri A/S 206,1 272 A FAM ja
Lån og Spar Bank A/S 5,4 271 A SPR ja
Aktieselskabet Vejle Amts Folkeblad 172,4 268 A SPR nej
Glasuld A/S 370,0 268 A UDL nej
Cook Group Europe A/S 535,0 267 A UDL nej
Inco Fællesindkøb A.m.b.A 980,7 266 N AND nej
Sterling European Kommanditaktieselskab 441,1 265 I DOM nej
NCR Danmark A/S 265,1 263 A UDL nej
Ilva Holding A/S 469,2 262 A FAM nej
3M a/s 544,1 261 A UDL nej
A/S af 3. Juni 1986 104,9 261 A FON nej
Mortensen & Beierholm Statsautoriseret
revisionsaktieselskab 145,9 261 A SPR nej
I/S Elsam 174,1 260 I SPR nej
Naturgas Midt-Nord I/S 1867,7 260 I OFF nej
A/S Løgstrup-Electric 203,0 259 A FAM nej
Alternativ Pakkepost Danmark A/S 280,8 259 A UDL nej
Sandvik A/S 376,4 259 A UDL nej
HavneMøllerne A/S 636,8 258 A UDL nej
Sony Nordic a/s 2183,6 258 A UDL nej
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Aktieselskabet Christian Christensen &
Co., Holstebro 407,0 257 A FAM nej

Der er opgivet omsætning for ikke-finansielle virksomheder, og balance for finansielle virksomheder.

Selskabsform:
A: Aktieselskab.
P: Anpartsselskab.
N: Andelsselskab.
I: Kommanditaktieselskab, Kommanditselskab og Interessentskaber.
S: Anden selskabsform.

Ejerforhold:
FAM: Familieejerskab
FON: Fondsejerskab
OFF: Offentligt ejerskab
UDL: Udenlandsk ejerskab.
SEL: Særlige ejerformer
AND: Andelseje, foreningseje o.l.
DOM: Dominerende ejerskab
SPR: Spredt ejerskab.

Hovedbranche:
01: Landbrug, Jagt og skovbrug.
05: Fiskeri-
10: Udvinding af råstoffer
13: Anden råstofudvinding.
15-36: Fremstillingsvirksomhed.
15: Nærings- og nydelsesmiddelindustri
17: Tekstil- og beklædningsindustri.
19: Læderindustri.
20: Træindustri.
21: Papir- og grafisk industri.
23: Mineralolieindustri
24: Kemisk industri.
25: Gummi- og plastindustri.
26: Sten-,ler- og glasindustri.
27: Jern- og metalindustri.
29: Maskinindustri.
30: Elektronikindustri.
34: Transportmiddelindustri.
36: Møbelindustri og anden fremstillingsvirks.
40: El-, gas-, varme- og vandforsyning.
45 Bygge- og anlægsvirksomhed.
50: Handel og reparationsvirksomhed,
55: Hotel- og restaurationsvirksomhed.
60: Transportvirksomhed mv.
65: Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed.
70: Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.
75: Offentlig administration.
90: Organisationer, forlystelser, kultur. mv.

i A.P. Møller Gruppen er ikke en koncern, og tal for omsætning og ansatte er hentet fra Børsens Magasiner
Guld-nummer, November 1998. Der er renset for 17 af A.P. Møller Gruppens virksomheder.
ii Kapital Holdings ansatte og balance er fundet ved hjælp af BG Bank A/S og Realkredit Danmark A/S.
iii Tallene for ansatte og omsætning er fra 1993, da der ikke længere udarbejdes koncernregnskab.
iv DAT-SCHAUB er ejet af andelshavere i andre andelsselskaber.
v SLG Holding A/S udgiver ikke koncernregnskab, og tallene for omsætning og ansatte er fundet via
datterselskaber.
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vi Compass Group Danmark udgiver ikke koncernregnskab, og tallene for omsætning og ansatte er fundet via
datterselskaber.
vii Scania Danmark Holding A/S udgiver ikke koncernregnskab, og tallene for omsætning og ansatte er fundet
via datterselskaber.
viii Sønderjyllands Højspændingsværk Andelsselskab er ejet af andelshavere i fire energi og
elforsyningsselskaber.
ix SFK er ejet af andelshavere i andre andelsselskaber.
x Manpower A/S oplyser ikke omsætning, men derimod bruttofortjeneste.
xi Holdingselskabet af 25.3.1983 A/S (Bestseller-koncernen) udgiver ikke koncernregnskab, og tallene for
omsætning og ansatte er fundet via datterselskaber.
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Appendiks 2 til kapitel 4

Register for de 100 største koncerner i faldende orden efter
omsætning. (jf. tabel 4.9)

Koncernnavn Oms.,
mill.kr.

Ansatte Org.
form

Ejerka-
tegori

Tank og Ruteskibe I/S * 34983,0 I FON
Scandinavian Airlines System 30392,7 23607 I DOM
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 30177,0 20558 S AND
Slagteriselskabet Danish Crown ambA 23424,1 11120 N AND
Tele Danmark A/S 23304,0 44403 A DOM
MD Foods amba 23141,0 13122 N AND
Aktieselskabet Potagua 19502,0 14854 A FAM
Danisco A/S 17002,0 12937 A SPR
Danfoss A/S 16501,7 18270 A FON
A/S Det Østasiatiske Kompagni 16454,0 11574 A SPR
Borealis A/S 15906,0 6397 A DOM
ISS-International Service System A/S 15396,2 103442 A SPR
Carlsberg A/S 14918,0 18081 A FON
Novo Nordisk A/S 14873,0 13196 A FON
J. Lauritzen Holding A/S 14357,9 12600 A FON
Dansk Supermarked A/S * 13924,8 5905 A FON
Vestjyske Slagterier A.m.b.A. 11423,0 5267 N AND
Skandinavisk Holding A/S 11087,0 6436 A DOM
Norsk Hydro Danmark a.si 9629,6 3135 A UDL
Post Danmark 9364,0 25478 S OFF
Dansk Olie og Naturgas A/S 8524,0 410 A OFF
Monberg & Thorsen Holding A/S 8365,4 4863 A FON
Statoil Danmark A/S 7868,9 1877 A UDL
Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a. 7726,9 1848 N AND
Sophus Berendsen A/S 7492,9 7981 A SPR
IBM Danmark A/S 7463,2 4409 A UDL
Danske Trælast A/S 7389,7 3480 A DOM
Bilka Lavprisvarehus A/S * 7091,8 9168 A FON
Grundfos A/S 6681,6 9168 A FON
Egmont International Holding A/S 6367,0 3310 A FON
Velux Industri A/S 6335,8 5323 A FAM
Rockwool International A/S 6258,9 6375 A DOM
A/S Dansk Shell 6134,6 1892 A UDL
Akzo Nobel A/S 6134,1 4030 A UDL
LEGO Holding A/S 5634,3 6076 A FAM
Dansk Tipstjeneste A/S * 5459,8 196 A OFF
Olie og Gasaktivitet I/S * 5466,0 I FON
Superfos a/s 5417,1 4855 A SPR
DSB, Danske Statsbaner 4869,0 15633 S OFF
N.A.F. International A.m.b.a. * 4862,0 63 N AND
International Masters Publishers A/S 4855,1 1594 A FAM
Odense Stålskibsværft A/S * 4844,1 4239 A FON
NKT Holding A/S 4770,8 6056 A DOM
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Dahl Invest International A/S 4706,8 1733 A UDL
Hydro Texaco Holdings A/S 4615,2 690 A DOM
Scandlines A/S 4593,2 5273 A OFF
Københavns Belysningsvæsen 4300,5 1908 S OFF
Ford Motor Company A/S * 4166,5 94 A UDL
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 4164,5 1425 A UDL
SLG Holding A/S ii 4098,6 1309 A UDL
Aarhus Oliefabrik A/S 3951,1 4739 A DOM
Maersk A/S * 3901,7 4297 A FON
Falck A/S 3847,5 9955 A SPR
Solar Holding A/S 3842,1 2105 A DOM
Steff-Houlberg Slagterierne Amba 3806,0 2582 N AND
Icopal A/S 3645,0 3032 A DOM
Mejeriselskabet Kløver Mælk A.m.b.a. 3633,9 1373 N AND
DAT-SCHAUBiii 3622,7 1764 N AND
Asea Brown Boveri A/S 3460,5 3648 A UDL
J-F Lemvigh-Müller Holding A/S 3412,3 1388 A FON
MAN B&W Diesel A/S 3371,1 2464 A UDL
DITAS Indkøbsforeningen for Tømmerhandlere
A/S *

3315,9 41 A SPR

Semler Holding A/S 3290,7 483 A FAM
Centralkøb A/S * 3069,9 96 A SPR
Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab 3042,6 3144 A FON
Bang & Olufsen Holding A/S 3008,0 2578 A SPR
D.F.N. Olie A/S * 2977,2 7 A UDL
Højgaard Holding A/S 2951,2 2818 A FON
A/S Maersk Air * 2947,5 2400 A FON
Carl Allers Etablissement, A/S 2933,2 2068 A FON
Aktieselskabet Th. Wessel & Vett, Magasin du
Nord

2903,6 2251 A DOM

J.S. Ejendoms- og investeringsselskab A/S 2898,8 2010 A FAM
Chr. Hansen Holding A/S 2757,7 2676 A FON
GN Store Nord A/S 2722,2 2749 A SPR
C.W. Obel A/S 2705,3 4850 A FON
Dansk Pelsdyravlerforening 2697,7 313 S AND
DSV, De Sammensluttede Vognmænd 13-7 1976
A/S

2694,7 1466 A SPR

Royal Greenland A/S 2650,6 2995 A OFF
Dalhoff Larsen & Horneman A/S 2632,5 1134 A FON
NESA A/S 2579,5 1033 A OFF
Siemens Holding A/S 2550,1 1659 A UDL
Det Berlingske Officin A/S 2507,4 3029 A DOM
Gate Gourmet Northern Europe A/S 2410,5 4305 A UDL
BHJ A/S 2389,2 977 A DOM
H. Lundbeck A/S 2326,4 1829 A FON
Aktieselskabet Fladkær 2302,9 366 A FAM
Incentive A/S 2295,7 2989 A SPR
Interdan A/S 2279,3 501 A DOM
DR 2266,6 3632 S SEL
J.C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S 2254,6 1801 A FON
Sanistål A/S 2254,5 1185 A FAM
APV Pasilac A/S 2249,8 2066 A UDL
Toyota Danmark A/S * 2227,7 140 A FON
Lexel Holding A/S 2225,4 3617 A DOM
Sony Nordic a/s 2183,6 258 A UDL
Electrolux Holding A/S 2152,5 1592 A UDL
Hovedstadsregionens Naturgas I/S 2145,2 427 I OFF
L.M. Ericsson A/S 2124,4 1147 A UDL
Hovedstadsområdets Trafikselskab 2111,0 281 S OFF
Sabroe Refrigeration A/S 2086,2 3809 A DOM
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*: optræder kun i opgørelsen over 100 største virksomheder målt på omsætning.
Endvidere er A.P. Møller Gruppens selskaber rubriceret som fondsejede i denne opgørelse for gøre den
sammenlignelig.

Der er opgivet omsætning for ikke-finansielle virksomheder, og balance for finansielle virksomheder.

Selskabsform:
A: Aktieselskab.
P: Anpartsselskab.
N: Andelsselskab.
I: Kommanditaktieselskab, Kommanditselskab og Interessentskaber.
S: Anden selskabsform.

Ejerforhold:
FAM: Familieejerskab
FON: Fondsejerskab
OFF: Offentligt ejerskab
UDL: Udenlandsk ejerskab.
SEL: Særlige ejerformer
AND: Andelseje, foreningseje o.l.
DOM: Dominerende ejerskab
SPR: Spredt ejerskab.

i Tallene for ansatte og omsætning er fra 1993, da der ikke længere udarbejdes
koncernregnskab.
ii SLG Holding A/S udgiver ikke koncernregnskab, og tallene for omsætning og ansatte er
fundet via datterselskaber.
iii DAT-SCHAUB er ejet af andelshavere i andre andelsselskaber.
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5. Kapitalkilder

5.1. Indledning

Et af aspekterne i relation til corporate governance er, hvordan virksomhe-
dernes kapitalstrukturforhold ser ud. I den sammenhæng fokuseres der typisk
på:

bank- eller aktiemarkedsfinansiering,
hvor solid er virksomheden og
betydningen af nye emissioner af aktiekapital.

Med andre ord: Hvem er kapitalindskyderne, og hvem må derfor formodes at
være den part, der har interesse for virksomhedens drift og organisation.

I dette kapitel belyses kapitalstrukturforholdene i danske og udenlandske
virksomheder. Kapitlet belyser desuden, hvordan danske virksomheder frem-
skaffer ny kapital. En mere teoretisk indgangsvinkel til kapitalstrukturforhol-
denes betydning for corporate governance problemstillingen findes i kapitel
12.

5.2. Kapitalstrukturforhold i danske og udenlandske virk-
somheder

Virksomhedernes kapitalstruktur belyses ofte ved at se på virksomhedernes
soliditetsgrad, jf. boks 5.1. Denne defineres som størrelsen af egenkapitalen i
virksomheden i forhold til værdien af virksomhedens samlede aktiver (eller
passiver).
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Boks 5.1. Problemer med brugen af soliditetsnøgletallet til sammenlig-
ning af virksomhedernes kapitalstruktur.
Kapitalstrukturforholdene i forskellige virksomheder kan beskrives ved at se på de pågæl-
dende virksomheders finansielle nøgletal. Blandt de relevante nøgletal er balancetal, som
måler forholdet mellem gæld og egenkapital, dvs. f.eks. soliditetgrad (egenkapital divideret
med samlede aktiver) eller forskellige gearingsudtryk (f.eks. rentebærende nettogæld divi-
deret med egenkapitalen).

Balancetal alene er imidlertid næppe nok til at foretage en fyldestgørende vurdering af en
virksomheds kapitalstruktur. Virksomhedens forventede resultater, virksomhedens forven-
tede cash flow og nøgletal relateret til disse størrelser er særdeles relevante i forbindelse
med en konkret vurdering af en virksomheds kapitalstruktur, idet disse størrelser udtrykker
virksomhedens fremadrettede muligheder for at bære en gældsbyrde.

Principielt bør en sammenligning af virksomheders kapitalstruktur derfor tage udgangs-
punkt i et bred sammenligning af nøgletal. I praksis er det imidlertid ganske vanskeligt at
foretage en sådan sammenligning. Sammenligninger af forskellige virksomheders kapital-
struktur tager derfor ofte udgangspunkt i et enkelt nøgletal som f.eks. soliditetsgrad eller
gearing.

Soliditetsnøgletallet er imidlertid ofte blevet kritiseret. Det skyldes blandt andet, at det er let
at manipulere ved at gennemføre finansielle transaktioner i virksomheden.

Herudover er det ikke uden problemer at sammenligne soliditetsgrader mellem virksomhe-
der med forskellig størrelse. Det skyldes dels, at virksomheder af forskellig størrelse ofte
kommer fra forskellige brancher, dels at små selskaber i højere grad end store kan tænkes at
indgå i en koncern, hvor det meste af egenkapital f.eks. er placeret i et moderselskab.

Sammenligninger af virksomheders soliditetsgrader på tværs af lande bør ligeledes ske med
varsomhed. Forskelle i regnskabsstandarder mv. kan således indebære, at de beregnede so-
liditetsgrader ikke er direkte sammenlignelige.

Danske virksomheders soliditetsgrad og dermed kapitalstruktur varierer med
størrelsen på virksomheden. Blandt danske virksomheder synes der således at
være en tendens til, at større virksomheder i højere grad end mindre er egen-
kapitalfinansierede, jf. figur 5.1. I 1996 havde virksomheder med mere end
500 ansatte således en soliditet på ca. 50 pct., mens virksomheder med 20-
499 ansatte havde en soliditet på 30-35 pct.
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Figur 5.1. Soliditetsgrad fordelt på virksomhedsstørrelse.
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Anm.: Opgørelsen omfatter selskabstyperne A/S og ApS med mindst 20 an-
satte.

Kilde: Danmarks Statistik.

Siden midten af 1980'erne har store virksomheder tilsyneladende forøget de-
res soliditet mærkbart fra omkring 40 pct. i 1985 til omkring 50 pct. i 1996.
De mindre virksomheders soliditet har derimod været relativt stabil set over
hele perioden. Dog synes der for alle størrelser af virksomheder at være en
opadgående tendens i soliditetsgraden siden slutningen af 1980'erne.

En betydelig del af stigningen i soliditetsgrad må formodes at være båret af
de væsentligt forbedrede indtjeningsvilkår snarere end specifikke ønsker om
lavere gældsætning. Det kan imidlertid også have haft en vis effekt, at skatte-
strukturen fra starten af 1980'erne har været mere egenkapitalvenlig, jf. kapi-
tel 6.

Ligesom soliditetsgraderne varierer med størrelsen på virksomhederne, er der
betydelige forskelle i soliditetsgrader mellem de enkelte brancher i Danmark,
jf. figur 5.2. I brancherne "Sten, ler og glas mv." samt "Mineralolie, kemi og
plast" er soliditetsgraden generelt forholdsvis høj i den betragtede periode.
Tilsvarende skiller brancherne "Træ, papir og grafik", "Jern og metal" samt
"Møbler og andet" sig ud ved at have relativt lave soliditetsgrader.
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Figur 5.2. Soliditetsgrad i udvalgte brancher i Danmark.
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Anm.: Fra og med 1995 er tal baseret på samtlige A/S, ApS og amba selska-
ber. Før 1995 er tal baseret på A/S og ApS med mindst 20 ansatte.

Kilde: Danmarks Statistik.

Forskellene i branchernes soliditetsgrader og dermed kapitalstrukturforhold
stemmer godt overens med a priori forventningerne i henhold til den teoreti-
ske litteratur, hvor det blandt andet fremgår, at industriøkonomiske forhold
har betydning for den optimale kapitalstruktur1. I brancher med høj risiko,
hvor der er store udsving i virksomhedens cash flow, vil der således være be-
hov for en større sikkerhedsmargin for at undgå insolvens. Det betyder, at
gældsandelen i brancher med høj risiko alt andet lige skal være mindre, da ri-
sikoen for at skulle afholde omkostninger i forbindelse med en konkurs ellers
vil være for stor. Det vil betyde, at indskydelse af fremmedkapital marginalt
vil kræve meget høje renter for at kunne dække en sådan risiko.

I USA har kapitalstrukturbeslutningen i en årrække været et anerkendt in-
strument for ledelsen til at forøge virksomhedens reelle værdiskabelse. Det
har i mange tilfælde ført til, at der er sket aktive tilpasninger af overkapitali-
serede virksomheders kapitalstruktur gennem tilbagekøb af egne aktier og
udbetaling af ekstraordinære dividender.

Også i Europa er der i de seneste år kommet betydelig fokus på virksomhe-
dernes kapitalstruktur. I perioden fra 1990 til midten af 1996 blev der gen-

1 Se i øvrigt kapitel 12.
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nemført omkring 50 aktietilbagekøb i Europa til en værdi af over 50 mill.
USD. Den helt overvejende andel af disse transaktioner involverede britiske
virksomheder.2

Siden midten af 1996 er mængden af aktive kapitalstrukturtilpasninger øget
voldsomt og er blevet udbredt til de kontinentaleuropæiske lande. I Tyskland
er der sket en ændring af lovgivningen, som muliggør aktietilbagekøb.

I Danmark har en lang række børsnoterede selskaber siden 2. halvår 1997 an-
nonceret at ville foretage større aktive tilpasninger af kapitalstrukturen gen-
nem tilbagekøb af egne aktier. Derudover har en række virksomheder udbe-
talt ekstraordinært store dividender som led i tilpasningen af kapitalstruktu-
ren. Skønsmæssigt beløber disse kapitalstrukturændringer sig til 15-20
mia.kr.

Samlet synes der dermed at være tegn på, at europæiske virksomheder, her-
under også danske virksomheder, i stigende grad inden for de seneste 1-2 år
er blevet mere bevidste om betydningen af deres kapitalstrukturbeslutning.

Historisk har der været en betydelig forskel i soliditetsgrader mellem forskel-
lige lande, jf. figur 5.3. I løbet af 1980erne og frem til begyndelsen af
1990erne er der imidlertid sket en betydelig konvergens i soliditetsgraderne.
Soliditetsgraderne lå således mellem 30 og 40 pct. i første halvdel af
1990erne i alle de viste lande.

2 Kilde: J.P. Morgan: European share repurchases, august 1996.
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Figur 5.3. Soliditetsgrad i udvalgte lande.
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Anm.: Figuren illustrerer forholdet mellem egenkapital og samlede aktiver
(own funds ratio) for et gennemsnit af selskaber i de enkelte lande.

Kilde: European Commission, Diretorate-General for Economic and Financi-
al Affairs, European Economi nr. 7. supp. A 1997.

Den observerede konvergens i soliditetsgrader falder tidsmæssigt sammen
med den stigende integration på de internationale finansielle markeder, der
har været særligt udtalt i den vestlige verden i forbindelse med liberaliserin-
gen af kapitalmarkederne. Konvergensen i soliditetsgrader skal således for-
mentlig ses som et resultat af, at investorerne i de forskellige lande i stigende
grad stiller de samme krav til afkast og effektivitet i finansieringen.

De seneste års konvergens i soliditetsgrader mellem lande har betydet, at den
gennemsnitlige soliditetsgrad blandt danske virksomheder nu ligger højt set i
et internationalt perspektiv. Tallene peger derfor på, at danske virksomheder i
højere grad end udenlandske er egenkapitalfinansierede3. Det er dog uklart,
om dette er struktur- eller konjunkturbetinget.

Særligt i 1980'erne har der været en markant forskel i kapitalstrukturforhol-
dene i USA og UK på den ene side og Tyskland, Frankrig og Japan på den
anden side. Amerikanske og britiske virksomheder er således i højere grad
end de andre landes virksomheder egenkapitalfinansierede. Det afspejler
formentlig det forhold, at aktiemarkederne historisk set har været relativt væ-

3 Blandt andet på grund af forskelle i regnskabsdefinitioner mellem landene skal ovenstående
resultat fortolkes med varsomhed, jf. boks 5.1.
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sentlige kapitalkilder i USA og UK, mens bankfinansiering historisk set har
haft større betydning i specielt de kontinentaleuropæiske lande.

5.3. Danske virksomheders kapitalfremskaffelse

Virksomheder kan generelt finansiere nye investeringer mv. ved at bruge det
frie cash flow, som den eksisterende drift genererer på baggrund af tidligere
indskudte midler i form af egenkapital og låntagning.

I praksis har denne form for egenfinansiering af nye investeringer væsentlig
betydning. Det gælder per definition særligt i de lande, hvor aktiemarkedet er
dårligt udviklet (likviditeten er lav). I relation til corporate governance pro-
blemstillingen har det imidlertid selvstændig interesse, hvordan eventuelle
nye indskudte midler fordeler sig på fremmed- og egenkapital, da det blandt
andet siger noget om karakteren af de aktive kapitalstrukturbeslutninger, som
virksomheden træffer.

Egenkapital
Danske virksomheder kan rejse ny egenkapital gennem emission af aktier på
dansk eller udenlandsk fondsbørs eller ved direkte privat placering af egen-
kapitalfordringer hos investorer.

Emissionsaktiviteten på Københavns Fondsbørs har været relativt svingende
gennem de seneste ca. 10 år, jf. figur 5.44. Der synes ikke at være en egentlig
opadgående trend i perioden (svarende til den reale generelle økonomiske
udvikling i perioden). For 1997 og 1998 skal det endvidere tages i betragt-
ning, at selskaber på Københavns Fondsbørs i perioden fra oktober 1997 til
og med 1998 skønsmæssigt har foretaget aktive kapitalstrukturtilpasninger i
form af tilbagekøb af egne aktier og udbetaling af ekstraordinært store divi-
dender i størrelsesordenen 15-20 mia.kr. Nettotilgangen af kapital i denne pe-
riode er således væsentlig mindre end vist i figuren5.

4 Det bemærkes, at der ikke nødvendigvis er tale om, at der er rejst ny kapital til erhvervsmæs-
sige aktiviteter, idet eksisterende aktier, som sælges af selskabets gamle aktionærer i forbindel-
se med børsintroduktioner mv., er medregnet.

5 Afnoteringer af selskaber som følge af likvidation eller af andre grunde er ikke fratrukket de
tal, som ligger til grund for figuren.
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Figur 5.4. Aktiemissioner på Københavns Fondsbørs (nye
og gamle selskaber).
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Anm.: For året 1994 gælder det, at provenuet fra introduktionen af Tele
Danmarks B-aktie udgør mere end 19 mia.kr. af det samlede provenu
på 26,6 mia.kr. For året 1998 udgør fusionen mellem BG Bank og Re-
alkredit Danmark i forbindelse med stiftelsen af Kapital Holding 13,6
mia.kr. af det samlede provenu på 18,5 mia.kr.

Kilde: Årsberetninger fra Københavns Fondsbørs A/S.

Ud over emissionsaktiviteten på Københavns Fondsbørs har en række danske
virksomheder rejst kapital på udenlandske fondsbørser. Det er imidlertid ikke
opgjort, hvor store beløb det drejer sig om.

Sammenlignet med en række andre lande ligger Danmark i midten, hvad an-
går børskapitaliseringsgrad og antallet af aktieemissioner de seneste år, jf. ta-
bel 5.1 og figur 5.5. På baggrund af disse tal er der således ikke umiddelbare
tegn på, at aktiemarkedet har større betydning som kapitalkilde i Danmark
end i andre lande.
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Tabel 5.1. Antal selskaber og markedsværdi på europæiske børser, de-
cember 1998.

Antal
selskaber

Cirkulerende ak-
tiekapital, mia.

USD

Aktiekapital pr.
indbygger,

USD

Aktiekapital i
pct. af BNP

Belgien....................... 276 247,6 24.272 99,2
Danmark .................... 254 98,9 18.712 56,5
Finland ....................... 131 154,8 30.123 123,1
Frankrig ..................... 962 985,2 16.812 68,7
Grækenland................ 246 81,6 7.767 68,3
Holland ...................... 359 603,2 38.915 159,3
Irland.......................... 101 69,7 19.031 89,4
Italien ......................... 243 569,7 9.908 48,6
Luxembourg............... 277 38,1 91.239 236,0
Norge ......................... 236 46,4 10.623 31,9
Portugal...................... 135 63,0 6.337 59,2
Spanien ...................... 1.156 1.069,4 27.210 192,1
Sverige ....................... 276 278,7 31.499 121,8
Tyskland .................... 3.525 1.094,3 13.328 51,0
Storbritannien ............ 2.920 2.297,7 39.546 164,7
Østrig ......................... 128 35,8 4.432 16,9

Kilde: Den Europæiske Børssammenslutning samtOECD.

Figur 5.5. Aktieemissioner i udvalgte lande. Procent af BNP.
1994-1997.
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Kilde: Den Europæiske Børssammenslutning.
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En anden form for egenkapitalfinansiering er venturekapital. Venturekapital
er karakteriseret ved, at investor engagerer sig aktivt i den pågældende virk-
somhed. Derfor kan der følge en vis ekspertise med, når investor placerer
penge i en given virksomhed.

Set i international perspektiv er venturekapital ikke en særlig udbredt finan-
sieringsform i Danmark, jf. figur 5.6. I 1997 udgjorde venturekapitalen såle-
des kun 0,3 pct. af BNP.

Figur 5.6. Venturekapital i udvalgte lande. Procent af BNP.
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Anm.: Tallene skal tages med et vist forbehold, idet andelen af ventureselska-
ber, som leverer data til statistikken, varierer på tværs af landene og
ikke dækker alle selskaber i hvert land.

Kilde: European Venture Capital Association.

Kapitalfremskaffelse gennem fremmedkapital
Pengeinstitutterne er erhvervslivets væsentligste kilde til fremskaffelse af
fremmedkapital. Ved udgangen af 1997 havde danske pengeinstitutter såle-
des samlet set erhvervsmæssige udlån på ca. 200 mia.kr.

Pengeinstitutterne har også historisk set været en væsentlig kilde til finansie-
ring af erhvervslivet, jf. figur 5.7. Siden slutningen af 1980'erne er der dog
kun sket en beskeden forøgelse af udlånet til erhvervslivet (i nominelle ter-
mer), selv om dansk økonomi i denne periode er vokset betragteligt.
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Figur 5.7. Pengeinstitutternes udlån til udvalgte brancher.
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På baggrund af udviklingen de seneste år må det således vurderes, at danske
pengeinstitutters udlån til erhvervslivet tilsyneladende har fået mindre betyd-
ning i de senere år. En mulig forklaring kan være, at erhvervslivet – herunder
særligt større virksomheder – i stigende omfang benytter udenlandske pen-
geinstitutter i forbindelse med låntagning og muligvis også andre finansie-
ringskilder.

Realkreditinstitutterne havde et udlån til byerhverv på 106 mia.kr. ved ud-
gangen af december 1998 og et udlån til landbrug på 118 mia.kr.6 Udviklin-
gen af nye produkter i realkreditinstitutterne, herunder kortfristede rentetil-
pasningslån, kan indebære, at realkreditudlån efterhånden i højere grad bliver
en substitut for pengeinstitutternes produkter.

Der eksisterer ikke et indenlandsk marked for virksomhedsobligationer i
Danmark.7 En række obligationsudstedende institutters virksomhed er dog
rettet direkte mod erhvervslivet.8

6 Kilde: Danmarks Nationalbank. Finansiel statistik, månedsoversigt, februar 1999. De anførte
tal er lånenes bogførte kontantsaldo. Byerhverv inkluderer "Industri og håndværk mv." samt
"Kontor og forretning".

7 Den væsentligste undtagelse fra dette er pengeinstitutternes udstedelse af ansvarlig lånekapi-
tal.

8 De væsentligste af disse obligationsudstedende institutter er Danmarks Skibskreditfond og
Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, som ved udgangen af 1997 havde samlede
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Større finansieringsselskaber med leasing, udlån og factoring aktiviteter hav-
de ved udgangen af 1996 ydet finansiering for ca. 39 mia.kr., hvoraf en del
formentlig er genudlån af pengeinstitutternes erhvervsmæssige udlån.

udlån på henholdsvis 38 mia.kr. og 27 mia.kr. Derudover har Dansk Landbrugs Realkreditfond
og Kongeriget Danmarks Fiskeribank obligationsbaserede udlån til henholdsvis landbrug og
fiskeri.
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6. Forklaringer på den danske erhvervsstruktur

6.1. Indledning

En række historiske forhold, såvel naturgivne som politisk bestemte, har
medvirket til at præge den struktur, som i dag kendetegner dansk erhvervsliv.
De selv samme forhold kan endvidere forklare en række af de forskelle, der
er til strukturer i andre industrialiserede lande. I nærværende kapitel er der
særligt sat fokus på at forklare,

at de landbrugsafledte og maritime aktiviteter stadig har en central place-
ring i dansk erhvervsliv
at der er relativt få store virksomheder i Danmark
at institutionelt ejerskab er en udbredt ejerform i Danmark
at der er relativt mange familie- og fondsejede virksomheder
at der er relativt mange andelsselskaber blandt de største virksomheder.

6.2. Sammenhængen mellem den nuværende og historiske
erhvervsstruktur

Set over en længere årrække er erhvervsstrukturen på én og samme tid både
særdeles dynamisk og forholdsvis statisk.

Det dynamiske udtrykker sig ikke mindst ved en kraftig reduktion af betyd-
ningen af de primære erhverv, som for godt 100 år siden skabte knap halv-
delen af bruttofaktorindkomsten i Danmark, jf. tabel 6.1. De teknologiske
fremskridt har imidlertid betydet, at de primære og sekundære erhverv til-
sammen har kunnet tilfredsstille en endda kraftigt stigende efterspørgsel med
en stadig mindre indsats af produktionsfaktorer.

Eksempelvis er bruttofaktorindkomsten pr. beskæftiget i landbruget steget
med en faktor 40 i løbet af de sidste 120 år. Det svarer til en gennemsnitlig
årlig stigning i arbejdskraftsproduktiviteten på 3,1 pct. En stigende del af ar-
bejdsstyrken er således med tiden blevet beskæftiget i de tertiære erhverv
(handel, service og offentlig administration), som i 1996 skabte 70 pct. af
bruttofaktorindkomsten.
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Tabel 6.1. Erhvervsstrukturen i Danmark og Sverige, 1870'erne og 1996.
Danmark, pct. Sverige, pct.

1870'erne 1996 1870'erne 1996
Primære erhverv.............. 46 6 37 3
Sekundære erhverv ......... 20 25 22 34
Tertiære erhverv.............. 34 70 41 63

Kilde: B. Micthell, International historical statistics, 1993. Danmarks Statistik, Statistisk År-
bog, 1998. Statistika centralbyrån, Statistisk Årsbok, 1999.

Den overordnede strukturudvikling, som tegner sig for Danmark, har været
stort set identisk for alle de industrialiserede lande. Eksempelvis er faldet i
den primære sektors betydning i Sverige tilnærmelsesvis på niveau med
Danmark.

Skiftet fra et overvejende landbrugssamfund til et overvejende servicesam-
fund dækker imidlertid over, at den nuværende branchestruktur på et mere
detaljeret plan har tydelige aner tilbage til den historiske branchestruktur.

For Danmarks vedkommende har særligt de gunstige betingelser for landbrug
og maritime aktiviteter været af stor betydning. For godt 100 år siden eks-
porterede Danmark stort set kun landbrugsprodukter, samtidig med at knap
halvdelen af bruttofaktorindkomsten blev skabt i landbruget, jf. tabel 6.2.

Stadig i 1994 udgjorde eksporten af levnedsmidler 25 pct. af den samlede
eksport på trods af, at landbrugets egen værditilvækst spillede en langt min-
dre rolle. Forarbejdningen af landbrugsprodukter har således fået en stadig
stigende rolle i takt med den teknologiske udvikling. Efter jern- og metalin-
dustrien er nærings- og nydelsesmiddelindustrien i dag den mest betydende
fremstillingssektor i Danmark målt efter værditilvækst. Samtidig indgik ca.
20 pct. af de samlede leverancer af rå- og hjælpestoffer mellem danske er-
hverv som input i levnedsmiddelblokken i 1994. Blokkens betydning under-
streges endvidere af, at produktionen hos 4 ud af de 20 største danske kon-
cerner i 1997 var koncentreret om levnedsmidler, jf. appendiks 1 til kapitel 4.
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Tabel 6.2. Produktions- og eksportstruktur i dansk erhvervsliv, pct.
Andel af BFI1 Andel af eksport

1870'erne 1994 1870'erne 1994
Levnedsmiddelblokken................................... - 10,1 92,5 25,2
Landbrug mv..................................................... ca. 45,0 5,5 91,0 4,5
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien............. - 4,6 1,5 20,7
Den maritime blok .......................................... - 3,3 - 16,8
Søtransport........................................................ ca. 2,0 1,5 - 11,6
Skibsværfter og -motorer.................................. - 1,8 - 5,2
Kemiske blok................................................... - 3,9 - 12,3
Medicinalvarer og medicinsk udstyr mv........... - 2,0 - 6,0
Andre kemiske produkter.................................. - 1,9 - 6,3
Andre ............................................................... ca. 53,0 82,7 7,5 45,7
I alt ................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0

1) Fordeling af den private sektors BFI ekskl. boligbenyttelse.
Kilde: Svend Aage Hansen, Økonomisk Vækst i Danmark – bind 2, 3. udgave, 1983. Dan-

marks Statistik, input- og outputtabeller for 1994.

Også de naturlige betingelser for maritime aktiviteter har præget strukturud-
viklingen i dansk erhvervsliv. Blandt de 20 største danske koncerner i 1997
var rederier som A.P. Møller Gruppen og Lauritzen Holdning A/S, som beg-
ge blev etableret omkring århundredeskiftet, jf. boks 6.1.

Før den tid havde de maritime erhverv en forholdsvis begrænset betydning
for dansk økonomi. Værftsindustrien mindede på daværende tidspunkt mere
om håndværk end egentligt industri, mens kun ca. 2 pct. af bruttofaktorind-
komsten hidrørte fra søtransport i 1870erne.

Boks 6.1. Industrialiseringen og de maritime erhverv.
Efterhånden som industrialiseringen tog fart kom en række af de teknologiske fremskridt
også de maritime erhverv til gode. Især dieselmotoren, som Burmeister & Wain (B&W) fik
patent på i 1897, fik stor betydning for dansk søfart. A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK),
der tidligere havde en betydelig rederivirksomhed, var således de første til at bestille et die-
seldrevent motorskib hos B&W. Skibet blev søsat i 1912 og allerede i 1940 sejlede 42 pct.
af alle verdens søgående motorskibe med B&W-motorer.

De andre danske rederier og værfter var naturligvis de første til at tage del i de nye mulig-
heder og i løbet af første halvdel af dette århundrede placerede Danmark sig blandt de føre-
nde nationer inden for søtransport og skibsværftsindustri. I løbet af de sidste årtier har en
række asiatiske lande vundet store markedsandele inden for værftsindustrien.

Kilde: Børsens Nyhedsmagasin (specialudgave om Industriens århundrede), marts 1999.

Målt på værditilvækst har den maritime blok stadigvæk kun en begrænset
betydning for dansk økonomi. I 1994 kom 3,3 pct. af bruttofaktorindkomsten
fra den maritime erhvervsblok.
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Eksportmæssigt set spiller den maritime blok dog en langt vigtigere rolle. I
1994 kom godt 16 pct. af dansk eksport fra den maritime blok. Endvidere har
de store rederier gennem tiden været med til at igangsætte og finansiere akti-
viteter inden for andre brancher og dermed spillet en vigtig rolle for dansk
erhvervsliv igennem en årrække.

Sverige udviser et lignende billede med en historisk præget branchestruktur.
For godt 100 år siden var svensk produktion og eksport særligt koncentreret
om træ, jernmalm og landbrugsprodukter, jf. tabel 6.3. Stadig i 1996 var en
betydelig del af svensk produktion og eksport domineret af de samme er-
hvervsblokke. Som tilfældet har været for Danmark, er der dog sket en kraf-
tig forskydning over mod de forarbejdende erhverv i takt med de betydelige
produktivitetsfremskridt.

Tabel 6.3. Produktions- og eksportstruktur i svensk erhvervsliv, pct.
Andel af BNP1 Andel af eksport

1870'erne 1996 1870'erne 1996
Levnedsmiddelblokken................................... 42,2 4,3 18,0 2,4
Landbrug mv..................................................... 36,7 1,3 - 0,9
Nærings- og nydelsesmiddelindustri................. 5,5 3,0 - 1,5
Træ- og papirblokken..................................... 16,9 7,4 42,0 15,4
Skovbrug........................................................... 10,5 1,8 - 3,5
Træprodukter og møbelindustri........................ 6,2 1,2 - 0,9
Papirindustri og grafisk industri........................ 0,1 4,4 - 11,0
Jern-, metal- og maskinblokken .................... 4,9 9,1 21,0 43,0
Udvinding af jern og metal............................... - 0,4 - 1,0
Forarbejdede jern- og metalprodukter............... - 5,1 - 27,8
Fremstilling af transportmidler......................... - 3,6 - 14,2
Elektronikblokken .......................................... - 5,8 - 16,2
Teleprodukter mv.............................................. - 5,8 - 16,2
Andre ............................................................... 36,0 76,8 19,0 23,0
I alt ................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0

1) Fordeling af den private sektors BNP.
Kilde: Industriens Utredningsinstitut, Industriell utveckling i Sverige, 1980. Statistiska Cen-

tralbyrån, Statistisk årsbok, 1999 og egne beregninger.

Sammenhængen til den historiske branchestruktur genfindes også på virk-
somhedsniveau. Blandt de 10 største svenske koncerner er virksomheder som
Volvo, Sandvik, Scania og Atlas Copco inden for jern-, metal- og maskin-
blokken, mens Svenska Cellulosa befinder sig i træ- og papirblokken, jf. tabel
6.4.

De gunstige betingelser for landbrug og maritime aktiviteter i Danmark samt
skovbrug og udvinding af jernmalm i Sverige synes således at have haft en
væsentlig betydning for den branchestruktur, der også eksisterer i de to lande
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i dag. På et mere detaljeret niveau har branchestrukturen altså undergået en
mindre drastisk udvikling end den overordnede erhvervsstruktur antyder.

Det er dog klart, at der selv på et detaljeret niveau er sket en betydelig æn-
dring af branchestrukturen. Dette skyldes ikke mindst, at den kraftige real-
indkomstfremgang har betydet et skift i de industrialiserede landes forbrugs-
mønster. Fra hovedsageligt at omfatte fødevarer og beklædning er forbruget i
dag spredt ud på langt flere varer og tjenesteydelser. Det har naturligvis dan-
net grundlag for opblomstringen af en række nye brancher og dermed den
branchestruktur, der genfindes i de fleste industrialiserede lande i dag.

Tabel 6.4. De ti største koncerner i Sverige, 1997.
Virksomhed Antal ansatte1) Branche
ABB.................................................................. 213.000 Kraftanlæg mv.
Electrolux.......................................................... 106.000 Elektronik
Ericsson ............................................................ 96.000 Teleudstyr
Volvo ................................................................ 72.000 Transportmidler
Securitas............................................................ 41.000 Forretningsservice
Skanska............................................................. 37.000 Entreprenør
Svenska Cellulosa............................................. 33.000 Papir
Sandvik ............................................................. 32.000 Maskiner
Atlas Copco ...................................................... 22.000 Maskiner
Scania................................................................ 22.000 Fly/Forsvar

1) Antal ansatte omfatter koncernernes ansatte i både ind- og udland.
Kilde: Financial Times' hjemmeside (www.ft.com)

Virksomhedsstrukturen afhænger til dels af branchestrukturen
Virksomhedsstrukturen – her defineret som fordelingen af beskæftigelsen på
virksomhedsstørrelser – afhænger af branchestrukturen. Nogle brancher er
typisk præget af mange små enheder, eksempelvis landbrug og engros- og
detailhandel, mens andre brancher omvendt er præget af meget store enheder,
eksempelvis branchen for udvinding af råolie og naturgas. Virksomheds-
strukturen inden for en branche er frem for alt påvirket af ønsket om at opere-
re med de mest rationelle størrelser for produktions- og salgsenheder.

Det vurderes, at noget af forskellen i virksomhedsstørrelser mellem Danmark
og andre lande faktisk kan forklares ved forskellige branchestrukturer. Såle-
des har Danmark en meget begrænset beskæftigelse i bil-, elektronikindustri-
en og kemisk industri, som i Europa dominerer blandt de allerstørste koncer-
ner, jf. tabel 6.5. Disse koncerner beskæftigede til sammen knap 40 pct. af det
samlede antal ansatte i de 100 største koncerner i Europa ved udgangen af
1997.
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Tabel 6.5. Branchefordeling af de 100 største koncerner i Europa, 1997.
Branche Gns. antal ansatte1) Antal koncerner
Handel- og service ............................................ 98.000 18
Finansielle virksomheder mv............................ 73.000 14
Kemisk industri................................................. 89.000 11
Transportmidler (hovedsageligt biler) .............. 160.000 9
Elektronikindustri ............................................. 177.000 8
Jern- og metalindustri ....................................... 70.000 8
Nærings- og nydelsesmiddelindustri................. 135.000 6
Olieindustri ....................................................... 76.000 5
Kommunikation ................................................ 147.000 5
Transport........................................................... 63.000 3
El-, gas- og vandværker .................................... 170.000 3
Maskinindustri .................................................. 82.000 3
Bygge- og anlægsvirksomhed........................... 101.000 2
Andet ................................................................ 83.000 5
Gennemsnit/I alt................................................ 107.000 100

1) Antal ansatte omfatter koncernernes ansatte i både ind- og udland.
Kilde: Financial Times' hjemmeside (www.ft.com) og egne beregninger.

Sverige, som også har en betydelig beskæftigelse inden for de samme indu-
strigrupper jf. tabel 6.4, har således også flere store virksomheder end Dan-
mark, jf. tabel 6.6. Særligt i gruppen 5-10.000 ansatte er der flere store virk-
somheder i Sverige.

Tabel 6.6. Fordelingen af de 100 største virksomheder i Danmark og
Sverige efter antal ansatte, 1998.

Danmark, pct. Sverige, pct.
mere end 10.000 ansatte.............................. 18 26
5-10.000 ansatte.......................................... 13 59
under 5.000 ansatte ..................................... 69 15

Kilde: Greens og Statistiska Centralbyrån's hjemmeside (www.scb.se)

En simpel standardberegning, hvor den danske beskæftigelse fordeles på små
og mellemstore virksomheder (under og over 250 ansatte) givet branche-
strukturen i andre lande, kan dog kun forklare en meget lille del af brancheef-
fekten, idet de mellemstore virksomheder dominerer inden for mange bran-
cher, jf. tabel 6.7.
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Tabel 6.7. Den danske beskæftigelse fordelt på virksomheder med under
og over 250 ansatte forudsat branchestrukturen i andre lande1).

1-249 ansatte 250 + ansatte
Faktisk branchestruktur............................... 85 15
Hollandsk branchestruktur .......................... 84 16
Fransk branchestruktur ............................... 83 17
Tysk branchestruktur .................................. 83 17
Amerikansk branchestruktur....................... 83 17
Svensk branchestruktur............................... 82 18

1) Det bemærkes, at tallene også omfatter beskæftigelsen i de helt små virksomheder i
modsætning til opgørelsen i tabel 2.3.

Kilde: OECD, National Accounts, 1998. Specialkørsel fra Danmarks Statistik samt egne be-
regninger.

En betydelig del af forskellen i virksomhedsstørrelser forklares dog også af
forskelle i befolkningsgrundlag. Traditionen for opbygning af offentligt ejede
landsdækkende monopoler i mange europæiske lande, især inden for forsy-
ningssektoren, har entydigt trukket i retning af større enheder i de store lande.
En tilsvarende landeeffekt gør sig gældende i serviceerhvervene, som i man-
ge tilfælde afgrænser sig til det hjemlige marked. Afgrænsningen skyldes
først og fremmest, at serviceerhvervene har en langt mindre udenrigshandel
end de vareproducerende erhverv, men også offentlig regulering spiller en
rolle. Liberaliseringen af de finansielle markeder er dog et eksempel på, at de
finansielle virksomheder har fået nemmere adgang til de internationale mar-
keder, hvilket uden tvivl er en medvirkende årsag til de store bankfusioner i
de seneste år.

Virksomhedsstørrelse har betydning for ejerforhold
Ejerformen af en virksomhed synes først og fremmest at være bestemt af
virksomhedens størrelse.

For både USA og UK er der påvist en klar sammenhæng mellem virksom-
hedsstørrelse og ejerform, hvor spredt ejerskab er klart overrepræsenteret
blandt de allerstørste virksomheder1. Den tilsvarende overrepræsentation gen-
findes i dansk erhvervsliv, jf. figur 6.1. Blandt de 100 største danske koncer-
ner har 16 pct. spredt ejerskab, hvorimod kun 8 pct. af de 500 største koncer-
ner har denne ejerform.

1 Goergen M., Corporate Governance and Financial Performance, 1998.
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Figur 6.1. De 100 og 500 største koncerner fordelt på ejer-
skabsform1.
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Anm.: Definitionen på ejerformerne er beskrevet i boks 4.1, kapitel 4.
1) Der er ligeledes gennemført en simpel statistisk analyse, der viser, at

virksomheder med spredt ejerskab, andelsselskaber og fondsejede
virksomheder er signifikant større end den gennemsnitlige koncern
blandt de 500 største. Resultatet af analysen er kun indikativt, da mo-
dellen mangler forklarende variable.

Kilde: Greens og egne beregninger.

Også de fonds- og andelsejede virksomheder er overrepræsenteret blandt de
100 største koncerner. Udbredelsen af fondseje hænger blandt andet sammen
med de betydelige skattefordele ved fondseje særligt indtil 1987, jf. afsnit
6.3. Andelsforeningerne er en ejerform, der er opstået i forbindelse med, at
forarbejdningen af landbrugsprodukter blev industrialiseret. At der er for-
holdsvis mange andelsselskaber i dansk erhvervsliv, er derfor ganske natur-
ligt. Hertil kommer, at den sammensatte beskatning af andelshavere generelt
vurderes at have været lempeligere end beskatningen af aktionærer, jf. afsnit
6.3.

Institutionelt ejerskab er blevet mere udbredt
I løbet af de seneste årtier har de institutionelle investorer fået en stadig sti-
gende ejerrolle i en lang række lande. Udbredelsen af institutionelt ejerskab
hænger først og fremmest sammen med det placeringsbehov, som er opstået i
forbindelse med etableringen af private pensionsordninger, jf. figur 6.2.
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I Storbritannien, hvor private pensionsordninger i institutionelt regi er meget
udbredt, ejer de institutionelle investorer knap 40 pct. af den børsnoterede
aktiekapital. I Frankrig derimod, hvor pensionen i større omfang er dækket af
offentlige ydelser i pensionsalderen (pay-as-you-go), spiller de institutionelle
investorer en langt mindre rolle. I Danmark er pensionsdækningen en kombi-
nation af privat pensionsopsparing og offentlige ydelser i pensionsalderen,
hvor førstnævnte i takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne har
fået en stigende vægt i de seneste år.

Figur 6.2. Pensionsinstitutters1) placeringsbehov og ejerandele2).
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1) Omfatter pensionskasser, livsforsikringsselskaber mv.
2) Diverse år mellem 1990 og 1998.
Kilde: Danmarks Statistik og BiS (Bank of International Settlements).

Foruden det stigende placeringsbehov har også skattesystemet i en årrække
givet husholdningerne et incitament til at opspare i pensionsordninger. Dels
er det løbende afkast af de institutionelle formuer generelt blevet beskattet
lempeligere end husholdningssektoren egen frie opsparing, jf. afsnit 6.3. Dels
har der, indtil den seneste skattejustering i juni 1998, været et stort spænd
mellem fradragsværdien ved indbetaling og beskatningen ved udbetaling for
så vidt angår kapitalpensioner.

6.3. Skattesystemet, ejerstrukturer og virksomhedsformer

Skattesystemet kan på i hvert fald to måder påvirke rammevilkårene for cor-
porate governance.
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For det første har skattesystemet behandlet forskellige typer af ejere og virk-
somhedsformerforskelligt og dermed også i et vist omfang tilskyndet til be-
stemte ledelsesstrukturer i bred forstand. For det andet har skattesystemet i
langt hovedparten af de sidste 30 år behandlet forskellige typer af kapitalaf-
kast – f.eks. udbytter overfor renter – forskelligt. Det tilskynder til bestemte
valg af kapitalstrukturer og gearingsgrader i virksomhederne, hvilket også
har afledte effekter på vilkårene og karakteren af corporate governance, jf.
kapitel 11 for en nærmere diskussion.

Nærværende afsnit er et sammendrag af konklusionerne fra en selvstændig
analyse af det danske skattesystem gennem de sidste 20-30 år. Det bør under-
streges, at analysen ikke er en samlet vurdering af den effektive beskatning af
erhvervsaktiviteter (virksomheder med maskiner, bygninger osv.), men deri-
mod en sammenligning af beskatningen af forskellige typer kapitalafkast
(først og fremmest renter, aktieudbytter og -avancer), virksomheds- og ejer-
former, hvor sondringen mellem den nominelle og effektive selskabsbeskat-
ning er mindre relevant. Analysen er nærmere dokumenteret i appendiks 1 til
kapitel 6.

For så vidt angår ejerstrukturer og virksomhedsformer er konklusionerne føl-
gende:

Skattesystemet har i hele den betragtede periode generelt begunstiget
husholdningernes opsparing i pensionsordninger frem for egen fri opspa-
ring. I takt med udbredelsen af privattegnede pensionsordninger såvel
som arbejdsmarkedspensioner er der således med tiden opbygget et større
og større placeringsbehov hos pensionsinstitutterne.

Indtil 1984 var pensionsinstitutternes formue overvejende placeret i obli-
gationer, idet deres obligationsafkast var skattefrit. Skattesystemet var
således af væsentlig betydning for, at pensionsinstitutterne indtil da havde
en ubetydelig ejerrolle i dansk erhvervsliv. Med indførelsen af realrente-
afgiften på pensionsinstitutternes obligationsafkast, har skattesystemet si-
den 1984 klart og entydigt bidraget til, at de institutionelle investorer har
placeret en stigende andel af deres formue i aktier og dermed har fået en
stigende ejerrolle i dansk erhvervsliv. I 1997 ejede de institutionelle inve-
stor 25 pct. af den samlede børsnoterede aktiekapital i danske selskaber.

Beskatningen af husholdningernes aktieindkomst var igennem 1970’erne
uafhængig af, om der var tale om minoritets- eller hovedaktionærer. Siden
1982 er beskatningen af hovedaktionærers aktieindkomst – først avancer se-
nere udbytter – blevet relativt strammere end beskatningen af minoritetsakti-
onærers aktieindkomst. Stramningen er endvidere blevet skærpet af arve- og
formueafgiftsreglerne. Som modstykke hertil har en række særregler i skatte-
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systemet imidlertid gjort det muligt for hovedaktionærer at opnå væsentlige
skattelempelser under visse virksomheds- og ejerformer.

For det første har skattefritagelsen for afkast af finansielle aktiver i
fondsejede selskaber indtil 1987 – set i  sammenhæng med den perma-
nente fjernelse af arve- og formueafgifter ved en fondsdannelse – enty-
digt trukket i retning af, at mange familieejede selskaber er blevet omlagt
til fondseje.

For det andeter det muligt ved generationsskifte til nære familiemed-
lemmer inden død at lade køber indtræde i sælgers skattemæssige stilling
for så vidt angår anskaffelsessum, -tidspunkt og -hensigt. Beskatningen af
en eventuel kapitalgevinst ved overdragelse kan således udskydes.

For det tredje har de vejledende regler vedrørende værdiansættelse af ak-
tier i unoterede selskaber bidraget til, at færre selskaber blev børsnoteret.
Det gjaldt såfremt selskaberne overvejende udloddede de løbende over-
skud. Blev de løbende overskud derimod akkumuleret i selskabet, betød
indretningen af formueloftsreglerne imidlertid, at en børsnotering af sel-
skabet kunne ske, uden at aktionærerne skulle betale mere i formueskat.

For det fjerde blev formueskatten afskaffet fra og med 1997 og arveaf-
giftsreglerne lempet i 1995, således at det er gjort nemmere at bevare de
familieejede virksomheder i almindelighed over for fondseje og instituti-
onelt ejerskab.

Der ud over har den sammensatte beskatning – set over et selskabs leve-
tid – været lempeligere for andelshavere end aktionærer. Den lempeligere
beskatning har uden tvivl trukket i retning af at fastholde andelsforenin-
gerne som ejer-/virksomhedsform, særligt i de landbrugsorienterede er-
hverv.

Der er ikke gennemført analyser for udenlandske investorer og deres skatte-
systems påvirkning af afkastkrav og kapitalstruktur i Danmark. Det må
imidlertid antages, at mere frie kapitalbevægelser i de kommende år har gjort
finansieringsvilkår for specielt større danske virksomheder væsentligt mere
afhængig af udenlandske investorers skattevilkår.
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Appendiks 1 til kapitel 6

A. Afkastkrav for forskellige ejere og virksomhedsformer
For ejerne af en virksomhed er en af de væsentligste kriterier ønsket om at opnå en
høj forrentning af den indskudte kapital. Indretningen af skattesystemet kan i sig selv
trække i retning af bestemte ejer- og virksomhedsformer i det omfang systemet bi-
drager til at nedbringe afkastkravene til disse former.

Begrebet et afkastkravberor på den antagelse, at en investor har mindst to place-
ringsmuligheder at vælge mellem, hvor valget traditionelt står mellem aktier og obli-
gationer. For investoren gælder det om at sammensætte sin portefølje af aktier og
obligationer med henblik på at maksimere det samlede efter-skat afkast under hen-
syntagen til risiko, investeringshorisont og lovgivning mv.

I det tilfælde, at valget står mellem en obligation og en aktie, er afkastkravet den for-
rentning et aktieselskab skal præstere før skat, for at afkastet efter skat(afkast før
skat fratrukket den sammensatte beskatning af selskab og aktionær) svarer til efter-
skat afkastet af obligationen, jf. boks 1.

I praksis er det hovedsageligt husholdninger med begrænsede porteføljer, der, enten
direkte eller indirekte gennem opsparing i pensionsordninger, står over for afvejnin-
gen mellem obligationer og aktier1, jf. figur 1. De optræder således kun i rollen som
minoritetsejere og får sjældent dominerende indflydelse gennem deres porteføljebe-
slutninger.

Husholdninger, med status som hovedaktionærer, optræder derimod i rollen som bå-
de ejere og deltagere i ledelsen (bestyrelse, direktion mv.). For dem handler det i
mindre grad om en afvejning mellem aktier og obligationer, og i større grad om hvil-
ke virksomhedsformer/-dannelser, der stiller de laveste afkastkrav til den indskudte
kapital i virksomheden.

1 I de senere år er investeringsbeviser ligeledes blevet et udbredt alternativ til aktier og obliga-
tioner. Det er valgt at se bort fra investeringsbeviser i nærværende analyse, da de underliggen-
de aktiver i praksis er aktier og obligationer.
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Figur 1. Porteføljeinvestor kontra hovedaktionær.
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I analyserne nedenfor er de skattebetingede virkninger på afkastkrav ved bestemte
virksomheds- og ejerformer søgt belyst. Der indledes med en diskussion af skattesy-
stemets historiske og nuværende betydning for virksomheder med snævre ejerkredse.
Herefter sættes fokus på skattesystemets betydning for afvejningen mellem aktier og
obligationer for husholdninger og pensionsinstitutter2 i perioden 1970-2002.

For så vidt angår afvejningen mellem aktier og obligationer skal det understreges, at
analyserne ikke har til hensigt at vurdere om den effektivebeskatning af erhvervsak-
tiviteter generelt er hårdere end f.eks beskatningen af statsobligationer.

Der er således ikke taget hensyn til, at gunstige fradragsregler, (den tidligere) ud-
landslempelse mv. har betydet, at før-skat indtjeningskrav i virksomhederne alt andet
lige har været lavere end de rene beskatningssatser indikerede.

Det er klart, at en lempelse af afskrivningsreglerne a priori vil øge virksomhedernes
efter-skat afkast og dermed reducere porteføljeinvestorernes afkastkrav til den ind-
skudte kapital.

Spørgsmålet om den reale beskatning af erhvervsaktiver over for f.eks. statsobligati-
oner skal imidlertid ikke blandes sammen med beskatningen af forskellige typer af

2 Der er set bort fra andre faktorer – f.eks. risiko, anden lovgivning mv. – med betydning for
investorernes afkastkrav til aktier.
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kapitalindkomst f.eks. renter over for aktieindkomst. Afskrivningsregler giver alt an-
det lige et højere investeringsniveau uanset om, der finansieres med aktier eller obli-
gationer. Det er imidlertid den relative samlede beskatning af aktie- over for obligati-
onsindkomst der dernæst bestemmer, om det bedst kan betale sig for investorerne at
få den skabte indkomst ud som rente-, udbytte- eller avanceindkomst, og dermed og-
så modsat, hvilke finansieringskilder der er billigst for virksomhederne.

Det er dette sidste problem, som er analysens kerne. Der er derfor set bort fra af-
skrivningsreglernes betydning af pædagogiske årsager. I lyset af, at erhvervsbeskat-
ningen siden midten af 1980'erne er gået i retning af bredere baser med lavere satser,
trækker det i retning af, at faldet i effektive afkastkrav for erhvervsaktiviteter for gi-
ven rente for perioden under ét er overdrevet i beregningerne.

Boks 1. Sammensat beskatning af og afkastkrav til aktieindkomst (2002-regler).
Udgangspunktet er en husholdning, der ønsker at foretage en finansiel investering på 100 kr.
Det forudsættes, at husholdningen kan vælge mellem en obligation eller en aktie og har en
tidshorisont på 1 år. Obligationsrenten er 5 pct. svarende til et før-skatafkast på 5 kr. Hus-
holdningen bor i den gennemsnitlige skattekommune, er medlem af folkekirken og betaler
topskat.

Den gennemsnitlige beskatning af en husholdnings aktieindkomst afhænger af kursværdien
af husholdningens aktiebeholdning, aktieindkomstens størrelse, og om aktieindkomsten er
udbytte eller avance. Afhængig af disse tre forhold vil den gennemsnitlige beskatning i
praksis variere mellem 0 og 40 pct. Med en selskabsskattesats på 32 pct. vil den sammen-
satte beskatning af husholdningers aktieindkomst således variere mellem 32 og 59,2 pct.

Husholdning med negativ nettokapitalindkomst
I det tilfælde, at husholdningen har negativ nettokapitalindkomst, vil husholdningens rente-
indtægter fra obligationer blive beskattet med 32,6 pct., svarende til et efter-skatafkast på
3,37 kr. Med en selskabsskattesats på 32 pct. og en skat på aktieindkomst mellem 0 og 40
pct. vil kravet til selskabets indtjening før-skatafkast variere mellem 4,96 og 8,26 kr., jf.
bokstabel. For husholdninger med begrænsede aktiebeholdninger vil skattesystemet således
være neutralt, mens skattesystemet begunstiger obligationer for husholdninger med større
aktiebeholdninger, idet afkastkravet ligger over obligationsrenten.

Husholdningen positiv nettokapitalindkomst
Har husholdningen derimod positiv nettokapitalindkomst vil den marginale beskatning af
renteindtægter være 59,1 pct., svarende til et efter-skatafkast på 2,05 kr. I det tilfælde vil
kravet til selskabets indtjening før-skat variere mellem 3,01 og 5,01 kr. For husholdninger
med små aktiebeholdninger vil skattesystemet således begunstige aktieindkomst, mens der
vil være neutralitet for husholdninger med store aktiebeholdninger.

Tabel. Afkastkrav til selskabers indtjening før skat.
Sammensatte beskatning af aktieindkomst

Minimale beskatning:
32,0 pct.

Maksimale beskatning:
59,2 pct.

Beskatning af renteindtægter
Neg. nettokap.indk.: 32,6 pct. 4,96 kr. 8,26 kr.
Pos. nettokap.indk.: 59,1 pct. 3,01 kr. 5,01 kr.
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B. Skattelempelser for virksomheder med snævre ejerkred-
se

Som modspil til at den sammensatte beskatning af hovedaktionærers aktiekapital –
det gælder både den løbende afkastbeskatning såvel som arve- og formueafgiftsregler
– i en årrække har været strammere end for minoritetsaktionærer, har en række sær-
regler tenderet til at lempe virkningen heraf, såfremt man indrettede sig med visse
typer af virksomheds- og ejerformer.

Hovedaktionærer har dermed ved valg af bestemte virksomheds- og ejerformer haft
mulighed for at sikre sig væsentlige skattelempelser i forhold til de generelle regler.
De væsentligste begunstigelser omfatter:

lempelig beskatning af fondes værdipapirafkast
implicit lav skattekursværdi af aktier i unoterede selskaber
begunstigelse ved virksomhedsoverdragelse til nære familiemedlemmer

I dag er skattesystemet væsentlig mere neutralt over for valg af virksomheds- og ejer-
form. Samtidig er formueskatten afskaffet og arveafgiftsreglerne lempet, således at
det er blevet gjort nemmere at bevare de familieejede virksomheder i almindelighed.

Lempelig beskatning af fondes værdipapirafkast
Lempelige skatteregler for behandlingen af fonde - i tilgift til ønsket om én hovedak-
tionær - må alt andet lige have bidraget til, at den danske erhvervsstruktur er karakte-
riseret ved et relativt stort antal erhvervsdrivende fonde. I 1997 var 12 pct. af de 500
største danske koncerner ejet af fonde.

Indtil 1987 kunne fonde have betydelige indtægter, herunder særligt indtægter fra fi-
nansielle aktiver, som ikke blev beskattet, i modsætning til en personlig ejet virk-
somhed eller et selskab, jf. boks 2. Der var således et væsentligt incitament til at drive
en virksomhed eller eje et selskab i en fond for derved at opnå en højere forrentning
efter skat af en eventuel finansiel formue.

Herudover gjaldt der gunstige skattemæssige regler i forbindelse med at overføre en
virksomhed eller et selskab til en fond.
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Boks 2. Fondsbeskatningen mv. i hovedtræk før 1987.
Følgende karakteristika gjorde sig gældende for beskatningen af fonde indtil 1987:

Tildeling
Mulighed for succession ved udlæg fra dødsbo
Ingen gavebeskatning i fonden

Løbende
Kun indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed var skattepligtig
Renteindtægter af og kursgevinster på obligationer og pantebreve samt renter af bank-
indeståender mv. var skattefrie, når de ikke var direkte knyttet til den erhvervsmæssige
aktivitet i fonden
Udbytter og avancer fra aktier og anparter var skattefrie medmindre papirerne var in-
dehavet i næringsøjemed
Skattefrihed for løbende ydelser og tilskud mv.
Mulighed for skattefrihed når fonden udelukkende havde almenvelgørende eller al-
mennyttige formål. Skattefriheden kunne afsmitte på helejede datterselskaber
Skattefrihed for uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål.

Med indførelsen af fondsbeskatningsloven fra og med indkomståret 1987 og senere
tiltag er der sket en betydelig opstramning af de skattemæssige forhold vedrørende
fonde.

Udgangspunktet i de gældende regler er, at fonde beskattes som selskaber, jf. boks 3.
Det skattemæssige incitament til at omdanne til fondseje er således aftaget betydeligt.
Der gælder dog særlige fradragsregler for fonde, der fortrinsvis tjener til at tilpasse
regler for beskatning af selskaber til fondes særlige karakteristika. Fradragsreglerne
skønnes derfor ikke i sig selv at kun udløse en fondsdannelse. Herudover er der sket
opstramning af både successionsmulighederne og gaveafgiftsregler, der medfører, at
det skattemæssige incitament til fondsdannelse er stærkt reduceret.
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Boks 3. Gældende regler for beskatning af fonde.
Efter gældende regler har fondsbeskatningen følgende karakteristika:

Tildeling
Ingen succession ved overdragelse til fonde
Gaveafgift afhænger af fondens formål, og der skelnes mellem grundkapital og kapital,
der kan anvendes til uddeling

Løbende
Fonde beskattes af løbende driftsoverskud som selskaber
Fonde beskattes af renteindtægter og kursgevinster som selskaber
Fonde beskattes af aktieavancer og udbytter som selskaber

Dog ...
er småfonde med en aktivmasse under 250.000 kr. kun skattepligitige af erhvervsind-
tægter
gælder der et udvidet omkostningsbegreb for fonde
er fondes uddelinger fradragsberettigede, hvis uddelingerne er formålsbestemte og
skattepligtige for modtageren, eller hvis de går til almennyttige formål
gives der et konsolideringsfradrag på 25 pct. af fondens almennyttige uddelinger
har fonde et bundfradrag på 25.000 kr. i den ikke-erhvervsmæssige indkomst.

Den løbende beskatning
Det er i forbindelse med vurderingen af incitamentet i den løbende beskatning nyttigt
at sondre mellem almennyttige fonde og fonde med andre formål, herunder særligt
familiefonde.

Almenvelgørende og almennyttige fonde var og er skattefrie af den del af indtægter-
ne, der anvendes til disse formål. Der er således ikke ændret på incitamentet til at
danne en almenvelgørende eller -nyttig fond, når der alene ses på den løbende be-
skatning.

Endvidere er der både før og efter 1987 sket beskatning hos modtageren af ikke-
almennyttige uddelinger fra en fond efter de regler, der gælder for modtageren, hvad-
enten der er tale om en person, et selskab eller en anden fond. Dette svarer stort set til
den to-leddede beskatning, der gælder for henholdsvis selskab og aktionær, såfremt
virksomheden blev drevet i selskabsform, eller den beskatning, der sker hos en per-
sonligt erhvervsdrivende. Der er således heller ikke sket ændringer i beskatnings-
principperne vedrørende fonde, når først midlerne har forladt fondssfæren. I disse til-
fælde er hovedreglen, at der er sket den fuldt tilsigtede beskatning afhængig af, hvem
aktionæren er, ligesom det er tilfældet med udlodninger fra et selskab.

Ændringen i incitamentet til at lægge en virksomhed ind i en fond for at spare løben-
de beskatning kan således isoleres til fonde med andre formål end rent almenvelgø-
rende eller -nyttige. Herudover kan ændringen i incitamentet isoleres til beskatningen
i den periode, hvor midlerne forbliver i fonden. Endvidere er der både før og efter
1987 sket beskatning af selve den erhvervsmæssige indkomst. Ændringen i incita-
mentet kan således insnævres til alene at vedrøre beskatningen af ikke-
erhvervsmæssige indkomster.
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Ændringen i den løbende beskatning består derfor hovedsageligt i, at hvor fonde ind-
til 1987 kunne akkumulere og placere ubeskattede midler, sålænge disse forblev i
fonden, så bliver disse efter gældende regler beskattet på samme måde, som hvis de
var optjent i et almindelig selskab. I modsætning til før 1987 er der således ikke læn-
gere samme skattemæssige incitament til at lægge en virksomhed eller et selskab i en
fond.

Den relative størrelse af incitamentet før 1987 varierede med selskabsskattesatsen
eller størrelsen af beskatningen af de pågældende indkomster for personligt er-
hvervsdrivende. I et stærkt forenklet regneeksempel kan det vises, at det gennem-
snitlige aktieselskab i 1970'erne skulle have et driftsoverskud før finansielle poster på
12,3 pct. af sine aktiver, hvis selskabets overskud efter skat skulle svare til overskud-
det efter skat i det tilsvarende fondsejede selskab med et driftsoverskud før finan-
sielle poster på 10 pct. af de samlede aktiver, jf. tabel 1. I takt med at selskabsskatte-
satsen blev hævet, steg forskellen til 4 pct.enheder i 1985-86. Den relative betydning
af incitamentet i den periode var dog mindre end regneeksemplet antyder, idet perso-
ner kunne sælge deres aktier skattefrit efter tre års ejertid.

Tabel 1. Et stiliseret regneeksempel af det relative incitament til fondsomdan-
nelse.1)

Pct. 1970-78 1979-84 1985-86
Driftsoverskud før fin. poster i fondsejet virksomhed ....... 10,0 10,0 10,0
Driftsoverskud før fin. poster i almindeligt selskab........... 12,3 12,7 14,0

1) Idet den væsentligste skattebegunstigelse af fondsejede virksomheder vedrørte ind-
tægter fra finansielle aktiver, er det relevante sammenligningsgrundlag driftsoverskud-
det før finansielle poster. Driftsoverskuddet før finansielle poster skal forrente både
egen- og fremmedkapital, hvorfor det er de samlede aktiver, der er det relevante for-
rentningsgrundlag. Regneeksemplet angiver således kravet til driftsoverskud før finan-
sielle poster i et almindeligt aktieselskab, hvis forrentningen efter selskabsskat skulle
svare til forrentningen i det tilsvarende fondsejede selskab med et driftsoverskud før
finansielle poster på 10 pct. af de samlede aktiver. Det er endvidere forudsat, at 40 pct.
af passiverne er aktiekapital og 60 pct. er fremmedkapital, mens 10 pct. af aktiverne er
placeret i finansielle aktiver.

Efter 1987 har der dog stadig været en række skattemæssige incitamenter til at om-
lægge en virksomhed til en fond.

Gaver til fonde
Før indførelsen af fondsbeskatningsloven i 1987 var fonde generelt skattefri af gaver.
Med fondsbeskatningsloven blev fonde som udgangspunkt gjort skattepligtige af ga-
ver. Til det udgangspunkt findes dog ganske betydelige undtagelser, hvor der enten
er undtaget for indkomstbeskatning, eller hvor selskabsskattesatsen er erstattet af en
lavere afgiftssats.

Succession til fonde
Indtil 1999 var det muligt for et dødsbo at foretage udlæg til en fond med succession.
Med den seneste skattejustering i 1998 afskaffedes den mulighed. Herved er det sik-
ret, at de midler, der tildeles en fond, er fuldt beskattede, når de indgår i fondes for-
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mue. Det er således ikke muligt at lade en fond overtage en eventuel latent skat, som
på intet tidspunkt behøver at blive udløst, hvilket netop er et af de karakteristika, der
kendetegner en fond.

Ændringen medfører en yderligere begrænsning af det skattemæssige incitament til
fondsdannelse.

Boafgift
I forbindelse med arv af henholdsvis selskaber og personligt ejede virksomheder ud-
løses der en boafgift på 15-36,25 pct. af værdien af boet. Da fonden i princippet er
evigt levende, kan denne tilbagevendende beskatning undgås (der betales dog en en-
gangsafgift ved stiftelse, jf. afsnit om gaver til fonde).

Samlet set er muligheden for at undgå tilbagevendende betaling af boafgift det væ-
sentligste tilbageværende skattemæssige incitament til at lægge et selskab eller en
virksomhed ind i en fond. Beslutningen om en fondsdannelse er derfor efter gælden-
de regler i højere grad end tidligere betinget af andre overvejelser end de skattemæs-
sige – det være sig fordelene ved fondsdannelse i relation til generationssskifte,
skattefriheden for almennyttige fonde og lignende.

Lav skattekursværdi af aktiekapital i unoterede selskaber
Det har flere gange været påpeget, at de vejledende regler, der ligger til grund for
kursværdiansættelsen af aktierne i unoterede selskaber, i gennemsnit fører til en be-
tydelig undervurdering i forhold til kursværdien af aktiekapitalen i det tilsvarende
børsnoterede selskab3.

Anvendes de vejledende regler for unoterede hovedaktionærselskaber på et tilfældigt
udsnit af børsnoterede aktieselskaber kan det da også konstateres, at den gennem-
snitlige børsnoterede kurs har været 2-2½ gange så høj, som den gennemsnitlige be-
regnede skattekurs i perioden 1992-1996 ville have været for de pågældende selska-
ber, hvis de havde været unoterede hovedaktionærselskaber, jf. figur 2. Sammenlig-
ningen gælder med det forbehold, at hovedaktionærer i større udstrækning kan dis-
ponere over selskabets overskud - bl.a. i form af udtræk til løn, hvis de deltager i den
daglige ledelse - og dermed påvirke værdien af selskabet. Skattesystemet har dog ik-
ke særskilt bidraget til, at hovedaktionærer har haft incitament til at tage forrentnin-
gen af den indskudte kapital ud som lønindkomst.

De vejledende regler betød således, at aktionærerne i et unoteret hovedaktionærsel-
skab, som ønskede at lade selskabet notere på fondsbørsen, under visse omstændig-
heder kom til at betale mere i formueskat. Hvorvidt reglerne, inden formueskattens
afskaffelse, rent faktisk medvirkede til en højere formueskat efter en børsnotering af-
hang af, om selskabet overvejende opsparede eller udloddede de løbende overskud.

3 Jf. eksempelvis: Skatteministeriet, Rapport fra aktieanalysegruppen om behov for ændringer
af kursfastsættelsesreglerne for unoterede aktier og anparter, oktober 1992.
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Figur 2. Børskurs og beregnet skattekurs for et tilfældigt udvalg
af noterede aktieselskaber, 1992-1996.
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Anm.: Den gennemsnitlige noterede kurs er beregnet på baggrund af den
børsnoterede kurs d. 31/12 i de anførte år for 38 tilfældigt udvalgte
børsnoterede danske aktieselskaber, hvor aktiernes omsættelighed ik-
ke vurderes at have været indskrænket. Skattekursen er beregnet på
baggrund af de vejledende regler for et unoteret hovedaktionærsel-
skab.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger fra Greens.

Såfremt den overvejende del af selskabets overskud blev akkumuleret, ville selv ho-
vedaktionæren i det unoterede selskab blive omfattet af det vandrette skatteloft.
Overgangen til børsnoteret selskab og dermed en større skattemæssig værdi af for-
muen, betød således ikke en effektiv større skattebetaling, men derimod et større
nedslag i formueskatten og indkomstskatten til staten. Afkastkravet til et selskab, der
overvejende akkumulerede sine overskud, var således upåvirket af, om det var børs-
noteret eller ej, jf. figur 3.
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Figur 3. Afkastkrav til børsnoteret selskab ved en forrentning på
10 pct. før skat i det tilsvarende unoterede selskab.
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Kilde: Egne beregninger.

Udloddede det unoterede selskab derimod den overvejende del af de løbende over-
skud, blev hovedaktionæren, inden aktieudbytte blev udskilt fra kapitalindkomstbe-
grebet, ikke omfattet af det vandrette skatteloft. Hvis selskabet blev børsnoteret,
skulle hovedaktionæren således betale mere i formueskat. Kravet til forrentning før
skat var derfor højere i det børsnoterede selskab, hvis hovedaktionæren skulle opnå
det samme afkast efter skat.

Særligt i perioden 1981-1988 var afkastkravet til det børsnoteret selskab væsentlig
over forrentningen før skat i det unoterede selskab. Den betydelige forskel i
1980'erne skyldtes primært, at det vandrette skatteloft var sat op fra 70 til 78 pct. og
formueskattesatsen fra 1,1 til 2,2 pct.

Det har isoleret set bidraget til, at færre virksomheder har ladet sig børsnotere i
1980'erne.

Skattebegunstigelse ved overdragelse til familie
I forbindelse med overdragelse af en virksomhed til et nærtstående familiemedlem
inden død er det muligt at lade køber indtræde i sælgers skattemæssige stilling med
hensyn til anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt for hoved-
parten af virksomhedens aktiver. Således fritages sælger for beskatning af en eventu-
el fortjeneste, mens køber overtager en udskudt skat svarende til den skat, som sæl-
ger skulle have betalt på overdragelsestidspunktet, hvis overdragelsen skete til andre
end nærtstående familiemedlemmer inden død.
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Muligheden for succession ved overdragelse til nærtstående familiemedlem inden
død betyder i praksis, at sælger kan afhænde virksomheden billigere til køber end i
tilfældet uden succession. Den reelle betydning af begunstigelsen og hvem der typisk
får glæde af den, er imidlertid svær at vurdere. Uden for familien, hvor virksomheder
kan overdrages med succession efter død, vil der være en tendens til, at gevinsten ved
skatteudskydelse kapitaliserer sig hos sælger. Ved overdragelse inden for familien,
kan de familiære bånd i sig selv være grund til, at gevinsten deles mellem sælger og
køber. Der er dog ingen tvivl om, at muligheden for succession inden død isoleret set
bidrager til, at flere virksomheder end ellers bliver overdraget til familien – herunder
også i de tilfælde, hvor den nærmeste familie ikke nødvendigvis har de bedste forud-
sætninger for at drive virksomheden videre.

Den sammensatte beskatning over tid er lempeligere for andelshavere
end for aktionærer
Skattemæssigt har andelsforeningerne altid indtaget en særstilling. Oprindeligt son-
drede man mellem lukkede og åbne foreninger, alt efter om andelsforeningen havde
omsætning med ikke-medlemmer eller ej. I 1949 blev denne sondring forladt, og den
særlige kooperationsbeskatning blev indført, hvorefter den skattepligtige indkomst
opgøres på grundlag af andelsforeningens formue.

For at en forening kan blive andelsbeskattet skal den ifølge Selskabsskattelovens
(SEL) § 1 stk. 1 nr. 3 opfylde følgende betingelser:

For det første skal foreningen have til formål at fremme medlemmernes fælles
erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed
som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde
For det andet skal der stå mindst 10 personer som ejere
For det tredje må kun 25 pct. af selskabets omsætning foregå med ikke-
medlemmer.

Opfyldes disse betingelser, beskattes foreningen ikke på grundlag af en almindelig
indkomstopgørelse, men af en indkomst, der opgøres som en vis andel af foreningens
formue. Den lempeligere beskatning af andelsforeninger end andre virksomhedsfor-
mer kan henføres til

at andelsforeningens skattepligtige indkomst opgøres som 4-4½ pct. af den
skattepligtige formue, hvilket har været betydeligt mindre end den gennemsnitli-
ge effektive obligationsrente i de seneste 15-20 år
at andelsselskabet kun betaler 14,3 pct. i skat af den skattepligtige indkomst i
modsætning til aktieselskaber, som betaler 32 pct.

En andelsforening er i praksis medlemmernes "forlængede arm" i opnåelsen af for-
delagtige priser. At foreningen kan akkumulere overskud, der beskattes lempeligere
end overskud i andre virksomhedsformer, er således ikke en skattefritagelse for for-
eningen, men en skatteudskydelsefor den dels vedkommende, der ville være betalt i
skat hos medlemmerne, hvis ikke foreningen havde akkumuleret overskuddet. Så-
længe der er formue i foreningen, vil der altså i princippet være tale om en udskudt
skat.
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Den sammensatte løbende beskatning
Før 1991 var andelshavere og aktionærer nogenlunde ens beskattet af hhv. efterbeta-
linger og udbytte. Efterbetalinger blev beskattet som personlig indkomst, mens aktie-
udbytter blev beskattet som kapitalindkomst, dog med fradrag for skattegodtgørelse
af aktieudbytter.

Set i sammenhæng med at selskabsbeskatningen var betydeligt lempeligere for an-
delsforeninger, var aktionærers afkastkrav til aktieselskaber væsentlig højere, hvis
afkastet efter skat skulle være det samme som for en andelshaver, jf. figur 4.a. Be-
skatningen af aktieudbytter blev imidlertid lagt om og reduceret fra 1991. Fra at blive
beskattet som kapitalindkomst med en gennemsnitlig marginalskat på op til 46,9 pct.
i 1990 beskattes aktieudbytter i dag som aktieindkomst med en lav og en høj sats på
hhv. 25 og 40 pct. Siden 1991 har den sammensatte løbende beskatning således været
stort set ens for henholdsvis andelshavere og aktionærer. Det bør nævnes, at sam-
menligningen af andelshavere og aktionærer vanskeliggøres af, at andelshaverne un-
der ét i større udstrækning kan disponere over selskabets overskud, idet de, som både
ejere og leverandører, kan påvirke afregningspriserne. Skattesystemet har dog i hele
den betragtede periode været neutralt for andelshavernes afvejning mellem afreg-
ningspriser og efterbetalinger.

Figur 4.a. Afkastkrav til aktieselskab, lø-
bende beskatning.
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Figur 4.b. Afkastkrav til aktieselskab,
samlet beskatning.
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Kilde: Egne beregninger.

Den samlede beskatning over tid
Det er imidlertid ikke nok kun at vurdere den løbende beskatning af de to selskabsty-
per og deres indskydere for at få et indblik i den samlede forrentning efter skat. Den
lempeligere beskatning af andelsforeninger er jo som nævnt et udtryk for en skatte-
udskydelse på andelshavernes vegne.

Som modspil til den lempeligere løbende beskatning af andelsforeningen, er det der-
for naturligt, at likvidationsbeskatningen er væsentlig højere for andelshavere end for
aktionærer. Ved afvikling af en andelsforening beskattes andelshavernes kapitalge-
vinst som kapitalindkomst, mens aktionærernes kapitalgevinst var skattefri indtil
1993 og derefter er blevet beskattet som aktieindkomst.
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På trods af den lempeligere beskatning af aktionærernes kapitalgevinst har afkastkra-
vet før skat til aktieselskabet alligevel ligget over forrentningen i andelsselskabet, jf.
figur 4.b. Det skyldes, at andelsforeningen i kraft af den lempeligere selskabsbeskat-
ning kan akkumulere et større overskud – i kroner og øre – ved en given procentvis
forrentning før skat, således at kapitalgevinsten før skat til andelshaverne bliver væ-
sentlig større.

Inddrages også beskatningen ved likvidation tegner der sig derfor et billede af, at den
sammensatte beskatning over tid er noget lempeligere for andelshavere end aktionæ-
rer. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om stiliserede regneeksempler,
hvor betydningen af en række forhold er udeladt.

Eksempelvis er der ikke set på det tilfælde, at aktieselskabet overvejende akkumule-
rer overskuddet i virksomheden i stedet for at udlodde, så aktionærerne realiserer en
større del af afkastet i form af kursgevinster, som jo historisk set har været betydeligt
lavere beskattet end aktieudbytter.

Beskatningen af koncerner
De danske skatteregler er i dag i vidt omfang udformet, således at der kan ske be-
skatning på koncernniveau i de tilfælde, hvor virksomheden drives i flere selskaber i
en koncern. Skattemæssig set er det således stort set underordnet, om et selskab selv
udfører en aktivitet – evt. gennem en filial – eller om selskabet lægger aktiviteten i
datterselskaber.

Hvis der er tale om overskudsgivende aktiviteter i datterselskaberne, er beskatningen
på koncernniveau sikret ved, at udbytter fra datterselskaber kan udloddes til moder-
selskabet uden beskatning, ligesom moderselskabet kan sælge aktierne og dermed
hjemtage overskuddet som avance uden beskatning efter tre års ejertid. Hvis der er
tale om underskudsgivende aktiviteter i enten moder- eller datterselskab, sikrer mu-
ligheden for sambeskatning mellem moderselskaber og helejede datterselskaber, at
underskuddene kan anvendes indbyrdes af de i sambeskatningen omfattede selskaber.

Reglerne gælder som hovedregel i både rent danske koncerner og i grænseoverskri-
dende koncerner. For så vidt angår de grænseoverskridende koncerner findes imid-
lertid en række værnsregler rettet mod aktiviteter i lande med et lavt skatteniveau,
herunder særligt beskatningen af finansielle indkomster fra de pågældende lande.

Reglerne om skattefrihed for datterselskabsudbytter indførtes for danske dattersel-
skaber i 1977 og for udenlandske selskaber i 1983. Før 1977 var beskatningen af ud-
bytter fra både danske og udenlandske datterselskaber på koncernniveau omfattet af
den såkaldte datterselskabslempelse. Lempelsen var en traditionel kreditregel, hvor
den selskabsskat, der var betalt i datterselskabet, blev delvist modregnet i beskatnin-
gen på koncernniveau.

Selskabers skattefrihed af aktieavancer efter tre års ejertid har eksisteret siden 1984.
Indtil 1984 var selskaber skattepligtige af aktieavancer på datterselskabsaktier. Skat-
tefrihed på ikke-hovedaktionæraktier blev indført i 1981.
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Muligheden for sambeskatning mellem danske selskaber kan spores helt tilbage til
introduktionen af indkomstbeskatningen i 1903, hvor manglen på materielle sel-
skabsretlige regler medførte, at koncerner med fordel kunne opfattes som ét skatte-
subjekt. I 1943 fastslog Højesteret, at sambeskatningen også gælder udenlandske sel-
skaber.

Reglerne om sambeskatning er i flere omgange blevet ændret, men eksisterer stadig
med det formål at give mulighed for beskatning på koncernniveau.

Samlet set har der således i en længere årrække eksisteret skatteregler, der har haft til
hensigt, at koncerner i vidt omfang behandles, som var der tale om ét selskab. Skatte-
systemet har dermed ikke lagt hindringer i vejen for koncerndannelse, men har om-
vendt heller ikke bidraget med særskilte incitamenter. Reglerne har haft til hensigt at
sikre, at der ikke er væsentlige forskelle på, om et selskab selv udfører en aktivitet –
eventuelt gennem en filial – eller om aktiviteten udføres i datterselskaber.

I forhold til udlandet er de danske regler kendetegnet ved, at også grænseoverskri-
dende koncerner kan opfattes som ét skattesubjekt.

Overordnet set har det således ikke været skattereglerne, der har været afgørende for,
om selskaber opretter datterselskaber eller ej. Muligheden for at omstrukturere kon-
cerner med succession understøtter dette.

Der har dog været tilfælde, hvor samspillet mellem skatteregler – særligt forholdet til
realrenteafgiften og dobbeltbeskatningesoverenskomster – har gjort det fordelagtigt
at udføre visse aktiviteter i datterselskaber i stedet for selv at udføre aktiviteten eller
omvendt.

C. Valget mellem aktier og obligationer
I det følgende sættes fokus på tre typer af investorer: en udenlandsk investor, en hus-
holdning og en institutionel investor.

Udenlandske investorer har fået en stigende betydning for prisdannel-
sen på det danske aktiemarked
Med de senere års liberalisering af de finansielle markeder må udenlandske investo-
rers generelle afkastkrav i stigende grad slå igennem på prisdannelsen på det danske
aktiemarked. Dels ved udenlandske placeringer i Danmark, dels ved at danske inve-
storer har fået adgang til at placere i udenlandske aktier. Det betyder, at danske inve-
storer ikke vil acceptere et lavere afkast justeret for risiko, likviditets- og andre præ-
mier f.eks. tilknyttede placeringsregler end på udenlandske aktier. Det gælder også
på danske aktier, der slet ikke er interessante for udenlandske investorer. Dog er af-
kastkravet hos de selskaber, som har vanskelig adgang til ekstern kapital, herunder de
familieejede selskaber, i mindre omfang påvirket af afkastkravet hos de udenlandske
investorer. For så vidt angår det danske skattesystem, er det dermed kun den danske
selskabsbeskatning, der er interessant for prisdannelsen, når det er udenlandske inve-
storer, der tilfører den marginale kapital til danske virksomheder. Beskatningen af
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kapitalafkastet hos danske pensionsinstitutter og husholdninger er således underord-
net.

I mange europæiske lande er institutionelle investorer fritaget for beskatning af det
løbende afkast af deres formue. Deres afkast fra danske aktier beskattes dermed kun
på selskabsniveau, i modsætning til dansk husholdninger eller pensionsinstitutter,
som også beskattes på aktionærniveau. De udenlandske investorer – under forudsæt-
ning af, at de er fritaget for beskatning af kapitalafkast – stiller således et højere af-
kastkrav til danske aktier end danske investorer, jf. tabel 2.

Tabel 2. Afkastkrav for forskellige investorer1) (2002-regler).
Pct. Husholdning (neg.

nettokap.indk.)
Dansk pensions-

kasse
Udenlandsk pen-

sionskasse
Beskatning:
- Renteindtægter................. 32,6 26,0 0,0
- Dansk aktieindkomst ....... 49,0 35,4 32,0
Afkast:
- Obligationsrente .............. 5,0 5,0 5,0
- Afkastkrav........................ 6,6 5,7 7,4

1) De præcise beskatningsforhold for udenlandske investorer er ikke kendt, men i 1995
var pensionskasser i mange europæiske lande fritaget for beskatning af deres løbende
formueafkast, jf. kap. 3 i Finansredegørelse 97, 1997.

Afkastkravene i tabel 2 viser endvidere den skattekile mellem fremmed- og egenka-
pitalsfinansiering, som selskabsskatten giver anledning til. Som det fremgår, presser
selskabsskatten afkastkravet på egenkapitalfinansiering op over afkastkravet på
fremmedkapitalfinansiering (obligationsrenten).

Ud fra afkastkravene i tabel 2 kan det endelige efter-skat afkast for obligations- og
aktieinvesteringer hos henholdsvis pensionskasser og husholdninger beregnes, jf. ta-
bel 3.

Tabel 3. Efter-skat afkast af henholdsvis aktie- og obligationsinvesteringer.
Pct. Obligationer

(Fremmed-
kapital)

Danske
aktier

Udenlandske
aktier

(1) Afkast i virksomhederne før selskabskat.. 5,00 7,40 -
(2) Selskabsskat ............................................. - 2,40 -
(3) Afkast efter selskabsskat: (1)÷(2)............ 5,00 5,00 5,00
Investorskat:
(4a) Udenlandsk pensionskasse ..................... 0,00 0,00 0,00
(4b) Dansk pensionskasse.............................. 1,30 0,25 0,25
(4c) Dansk husholdning ................................. 1,60 1,25 1,25
Afkast efter skat til:
(5a) Udenlandsk pensionskasse (3)÷(4a) ....... 5,00 5,00 5,00
(5b) Dansk pensionskasse (3)÷(4b) ............... 3,70 4,75 4,75
(5c) Dansk husholdning (3)÷(4c)................... 3,40 3,75 3,75

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 133



134

Beregningerne viser, at en (risikoneutral) indenlandsk investor har et skattebegrundet
incitament til aktieinvestering frem for obligationsinvestering, såfremt prisdannelsen
på aktier er domineret af den udenlandske investors skatteforhold med skattefrie
renteindtægter. Samtidig viser beregningerne, at pensionsopsparing fortsat er skatte-
mæssigt begunstiget i forhold til privat opsparing.

Under disse forudsætninger er det afgørende for en dansk investors valg mellem ak-
tie- og obligationsinvestering først og fremmest den relative beskatning af én krones
afkast af henholdsvis obligationer og aktier (efter selskabsskat). En relativt højere
selskabsskat i Danmark i forhold til udlandet vil således give anledning til et højere
krav til afkastet før selskabsbeskatning i danske virksomheder. Byrden af selskabs-
skatten ligger således ikke på de indenlandske investorer og pensionsopsparer. En
relativt høj selskabsskat i Danmark vil derimod kunne gøre det mindre fordelagtigt at
investere i dansk erhvervsliv og generelt forvride finansieringsstrukturen i virksom-
hederne. De lavere indenlandske reale investeringer samt forvridningernes påvirk-
ning af investeringsmønstre vil føre til en lavere produktivitet og dermed lavere in-
denlandsk realløn. Den reelle byrde af selskabsskatten tenderer således til at blive bå-
ret af arbejdskraften.

Det højere afkastkrav hos udenlandske investorer kan således blive retningsgivende
for hele det danske aktiemarked på trods af, at de realrenteafgiftspligtige institutioner
sidder på knap 25 pct. af den børsnoterede aktiekapital.

To forhold taler imidlertid imod, at det udelukkende er de udenlandske investorers
afkastkrav, der er bestemmende for prisdannelsen på det danske aktiemarked. For det
første er der formodentlig en vis spredning med hensyn til nationalitet og ejertyper
og dermed også en vis variation i beskatningsforhold og afkastkrav blandt udenland-
ske investorer.  For det andet er de realrenteafgiftspligtige institutioner, bl.a. som føl-
ge af pensionstilsagn i danske kroner og begrænsninger i den andel der kan holdes i
udenlandske aktier, i praksis forpligtet til at holde en ret høj andel af danske aktier.

Disse faktorer kan i en vis udstrækning modificere, men ikke eliminere det resultat,
at den samlede beskatning af aktieafkast hos de realrenteafpligtige har været særdeles
gunstigt i perioden 1994 og frem til nu, og formodentligt også gunstig med de regler,
der kommer til at gælde i de kommende år jf. argumentationen under afsnittet om be-
skatningen af disse institutioner.

Husholdninger
Den skattemæssige behandling af aktier i husholdningerne har kun indflydelse på den
generelle kursdannelse på det danske aktiemarked, hvis husholdningerne indtager
rollen som marginal investor. Det er der, jf. oven for, næppe holdepunkter for.

Husholdningernes aktieavancerhar over hele perioden 1970-1998 været lempeligere
beskattet end aktieudbytter, såfremt aktierne ved afhændelse havde været ejet i mere
end 2 – senere 3 år, jf. tabel 4. Den lempeligere beskatning af avancer har betydet –
bortset fra en kort periode i 1987-1993 for hovedaktionærer – at den sammensatte
beskatning af aktieavancer har ligget på linie med eller under beskatningen af obli-
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gationsafkast. Det svarer til, at afkastkravet til aktieavancer har ligget under eller på
niveau med den nominelle obligationsrente, jf. figur 5.

Tabel 4. Den marginale beskatning af husholdningers renteindtægter fra obliga-
tioner og aktieindkomst1 i udvalgte år.
Pct. 1970 1975 1982 1986 1987 1991 1994 1998 2002
Min.akt., neg. nettokap.indk.
Obligationsafkast2................. 62,1 64,7 69,7 73,2 51,0 51,8 49,2 46,4 32,6
Aktieudbytte......................... 75,7 77,8 77,3 83,3 69,4 56,6 53,8 50,5 49,0
Aktieavance .......................... 50,0 59,5 40,0 50,0 50,0 38,0 48,5 47,0 44,5
Min.akt., pos. nettokap.indk.
Obligationsafkast2................. 62,1 64,7 69,7 73,2 57,0 57,8 49,2 46,4 59,1
Aktieudbytte......................... 75,7 77,8 77,3 83,3 73,1 56,6 53,8 50,5 49,0
Aktieavance .......................... 50,0 59,5 40,0 50,0 50,0 38,0 48,5 47,0 45,9
Hvd.akt., pos. nettokap.indk.
Obligationsafkast2................. 62,1 64,7 69,7 73,2 57,0 57,8 61,7 58,7 59,1
Aktieudbytte......................... 75,7 77,8 77,3 83,3 73,1 65,9 60,4 60,4 59,2
Aktieavance .......................... 50,0 59,5 58,7 70,0 67,4 60,7 54,6 55,8 54,2

Anm.: Det er forudsat, at aktionæren bor i den gennemsnitlige danske skattekommune, er
medlem af folkekirken og betaler topskat af personlig indkomst. Endvidere er det for-
udsat, at minoritetsaktionæren kun betaler den lave sats af sin udbytte-/aktieindkomst,
mens hovedaktionæren udelukkende betaler den høje sats af sin udbytte-
/aktieindkomst fra 1991 og frem. For så vidt angår minoritetsaktionæren er det forud-
sat, at den positive kapitalindkomst fra 1994 og til og med 1998 ikke overstiger bund-
fradraget før topskat. Endelig er det forudsat, at aktionæren ikke afhænder sin aktier
før efter 3 års ejertid og i gennemsnit realiserer én tiendedel af sin aktiebeholdning
hvert år. Betydningen af afkortningen af kredittiden for indbetaling af selskabsskat i
forbindelse med indførelsen af á-conto skatteordningen er ikke inddraget i beregnin-
gerne. Det skal understreges, at en højere sammensat skat på aktier end obligationer
ikke betyder, at efter-skat afkastet på aktier er lavere. Det skyldes, at før-skat afkastet
på aktier er højere end obligationer, jf. tabel 3.

1) Den marginale beskatning af aktieindkomst er den sammensatte beskatning på sel-
skabs- og aktionærniveau.

2) Der er ikke taget højde for skattefrie kursgevinster på obligationer i beregningen af
satserne.

Kilde: Egne beregninger.

Først i 1977 blev beskatningen af aktieudbytterdelvis fritaget for beskatningen på
selskabsniveau. Det skete med indfasningen af skattegodtgørelsen for aktieudbytter.
Afkastkravet til aktieudbytter lå dog stadig betydeligt over den nominelle obligati-
onsrente frem til slutningen af 1980'erne4, jf. figur 6.

4 Forskellen mellem obligationsrenten og afkastkravet til aktieudbytter har i perioder været
endnu større end antydet i figur 6. Det skyldes, at kuponrenten til tider har ligget betydeligt
under den effektive obligationsrente, svarende til at husholdningerne har opnået en skattefri
kursgevinst ved udtrækning. Eksempelvis lå den effektive rente ca. 1,3 pct.point over kupon-
renten på den toneangivende 10-årige statsobligation i 1987. Den effektive beskatning af hus-
holdningernes obligationsafkast var i det tilfælde 48,3 pct. i stedet for de 51,0 pct. som angivet
i tabel 4.

Ark 2  12/05/99  16:21  Side 135



136

I perioden efter 1986 har der været en række omlægninger af beskatningen af hus-
holdningernes afkast af finansielle aktiver.

I forbindelse med skattereformen i 1987 indførtes begrebet "kapitalindkomst", som
på daværende tidspunkt dækkede over husholdningernes løbende indtægter fra finan-
sielle aktiver og lejeværdi af egen bolig. Beskatningen af kapitalindkomst blev ud-
skilt fra den øvrige indkomstbeskatning og negativ og positiv nettokapitalindkomst
blev samtidig beskattet forskelligt afhængig af den enkelte skatteyders indkomstfor-
hold. Samlet set betød 1987-reformen, at beskatningen af renteindtægter og aktieud-
bytter blev lempet for både minoritets- og hovedaktionærer.

Figur 5. Forskellige ejertypers afkastkrav til selskabers overskud
før skat, hvis overskuddet opspares i selskabet, 1970-2002.
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Kilde: Egne beregninger

Fra 1989 og frem til 1993 blev selskabsskattesatsen – i sammenhæng med udvidelser
af skattebasen – over tre omgange reduceret fra 50 til 34 pct. I samme periode –
nærmere betegnet 1991 – indførtes begrebet "udbytteindkomst", hvor efter aktieud-
bytter blev adskilt fra den øvrige kapitalindkomst. De første 30.000 kr. blev beskattet
med en lav sats på 30 pct., mens den resterende del aktieudbyttet blev beskattet med
en høj sats på 45 pct.

De tre omlægninger – 1987-reformen, lavere selsskabsskattesats og udskillelse af
aktieudbytter til et nyt indkomstbegreb – betød, at husholdningernes afkastkrav til
aktieudbytter kom ned på niveau med obligationsrenten, mens afkastkravet til aktiea-
vancer kom betydeligt under obligationsrenten for minoritetsaktionærer.

Med indfasningen af skattereformen fra 1993 blev beskatningen af kapitalindkomst –
såvel positiv som negativ – reduceret yderligere. Samtidig blev begrebet "udbytte-
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indkomst" ændret til "aktieindkomst", og kom ud over aktieudbytter også til at om-
fatte aktieavancer af aktier ejet i mere end 3 år. I forbindelse med ændringen blev den
høje sats reduceret fra 45 til 40 pct. og senere den lave sats fra 30 til 25 pct. Samlet
set betød ændringerne, at skattesystemet var stort set symmetrisk i 1998, således at
afkastkravet til både udbytter og avancer lå på linie med obligationsrenten for både
minoritets- og hovedaktionærer.

Figur 6. Forskellige ejertypers afkastkrav til aktieselskabers over-
skud før skat, hvis overskuddet udloddes, 1970-2002.
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Kilde: Egne beregninger

Set over hele perioden 1970-1998 har den generelt lempeligere beskatning af aktiea-
vancer entydigt trukket i retning af, at husholdninger, der har ejet aktier, dels har haft
en tilskyndelse til at holde dem i mere end 2, senere 3 år, dels har foretrukket, at de
løbende overskud er blevet opsparet i selskabet. Endvidere har bevægelsen mod et
mere symmetrisk regime sandsynligvis styrket husholdningernes tilskyndelse til at
eje aktier generelt. Den forbedrede tilskyndelse har imidlertid stået i skyggen af, at
husholdningernes afkast af opsparing i pensionsordningerne generelt har været lem-
peligere beskattet end afkastet af husholdningernes egen frie opsparing. Et forhold,
der uden tvivl er en vigtig årsag til, at institutionelt ejerskab i dag er så udbredt, mens
spredt ejerskab er begrænset.

Med den seneste justering af skattesystemet indfases endvidere en vis asymmetri for
husholdninger med negativ nettokapitalindkomst, idet beskatningen af deres rente-
indtægter reduceres fra 46 til 32 pct., jf. tabel 4. Hertil kommer, at den seneste æn-
dring af kapitalindkomstbegrebet, hvor lejeværdi af egen bolig (imputeret afkast af
egen bolig) udgår, betyder, at langt hovedparten af alle danske husholdninger vil væ-
re registreret med negativ nettokapitalindkomst i fremtiden. For husholdninger, med
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mindre porteføljer, begrænses tilskyndelsen til at eje aktier5 i forhold til obligationer.
Dog betyder skattefritagelsen af aktieavancer på beholdninger med en kursværdi un-
der 112.000 kr. (i 1999-kr.), at husholdninger med begrænsede aktiebeholdninger
stadig kun bliver beskattet med de 32 pct. på selskabsniveau ved salg af aktier.

Pensionsinstitutter
Indtil 1984 var afkastet af husholdningernes opsparing i pensionskasser, livsforsik-
ringsselskaber mv. fritaget for beskatning6. Pensionsinstitutterne havde således et
betydeligt incitament til at placere deres formuer i obligationer, idet aktieindkomsten
blev beskattet på selskabsniveau. jf. tabel 5. Den stærkt asymmetriske beskatning af
pensionsinstitutternes aktier og obligationer betød, at deres afkastkrav til aktieind-
komst var op til to tredjedele højere end den nominelle obligationsrente i perioden
1970-1983, jf. figur 5 og 6.

Tabel 5. Den marginale sammensatte beskatning af pensionsinstitutters obliga-
tionsafkast og aktieindkomst1 i udvalgte år.
Pct. 1970 1975 1984 1985 1990 1991 1993 1998 2002
Obligationsafkast2....... 0,0 0,0 40,5 40,6 44,0 40,5 50,1 35,8 26,0
Aktieindkomst............. 36,0 37,0 40,0 50,0 40,0 38,0 34,0 37,3 35,4

1) Den marginale beskatning af aktieindkomst er den sammensatte beskatningen på sel-
skabs- og aktionærniveau.

2) Betydningen af friholdelsesbrøken er ikke indregnet.
Kilde: Egne beregninger.

Med vedtagelsen af realrenteafgiften på obligationer i 1984 blev spændet i beskat-
ningen mellem pensionsinstitutternes aktieindkomst og renteindtægter indsnævret
betydeligt. Aktier blev en mere attraktiv investering for pensionsinstitutterne og obli-
gationernes andel af pensionsformuen blev langsomt reduceret, jf. tabel 6. Selv om
realrenteafgiftsatsen steg i løbet af 1980'erne, som følge af en stigende realrente, var
den sammensatte beskatning af aktieindkomst stadig højere, idet selskabsskattesatsen
blev forhøjet fra 40 pct. til 50 pct. i perioden 1985-1989.

5 Det er endvidere værd at bemærke, at ændringen af kapitalindkomstbegrebet betyder, at ho-
vedaktionærer tilskyndes til at reinvestere/konvertere deres aktieindkomst til obligationsafkast.
Det skyldes, at deres renteindtægter i år 2002 beskattes med 32,6 pct., mens den sammensatte
beskatning af deres aktieindkomst befinder sig et sted mellem ca. 40 og 60 pct.

6 I 1983 blev der indført en midlertidig formueafgift på pensionsinstitutternes formuer, hvor
både aktier og obligationer indgik i afgiftsgrundlaget. Det er valgt at se bort fra denne afgift.
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Tabel 6. Fordelingen af de realrenteafgiftspligtige institutioners aktiver på inve-
steringsgoder i udvalgte år, pct.
Pct. 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1996
Realrenteafg.pligt. aktiver1) .. 98,0 90,3 83,1 80,3 72,1 65,2 58,2 56,4 55,7
Realrentefrie aktiver ............. 2,0 9,7 16,9 19,7 27,9 34,8 41,8 43,6 44,3
Heraf aktier ........... ............... 1,3 6,5 7,4 7,4 11,9 15,8 19,5 19,7 20,8

1) De realrenteafgiftspligtige aktiver omfatter obligationer, konvertible obligationer og
pantebreve.

Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

Fra 1989 og frem til 1993 blev selskabsskattesatsen reduceret af tre omgange fra 50
til 34 pct., hvorefter afkastkravet til danske aktier faktisk kommer under den nomi-
nelle obligationsrente. Siden 1993 er realrenten faldet, således at realrenteafgiften var
på niveau med den sammensatte beskatningen af aktieindkomst i 1998. Realrenteaf-
giften betyder imidlertid, at neutraliteten i systemet er betinget af niveauet for real-
renten. I forbindelse med den seneste justering af skattesystemet i juni 1998 afskaffes
realrenteafgiften fra år 2000 og erstattes med en fast nominel sats på 26 pct. Med
omlægningen til en fast nominel sats, er der således sikret et stabilt system, hvor be-
skatningen af renteindtægter ikke varierer med niveauet for realrenten.

Det afgørende for pensionsinstitutternes afkast på aktieinvesteringer er imidlertid, at
der fra midten af 1980'erne blev indført adgang til at erhverve udenlandske aktier,
samtidig med, at udlændinge fik fri adgang til at erhverve danske aktier. Det betød en
betydelig reduktion i den rolle selskabsskatten har for efter-skat afkastet for de insti-
tutionelle investorer. En forhøjelse af selskabsskatten vil således først og fremmest
presse afkastkravet op i danske virksomheder, idet de institutionelle investorer jo el-
lers kunne foretage placeringer i udlandet. De institutionelle investorer har dog i kraft
af rentegarantier i danske kroner, valutakursrisiko mv. ikke betragtet udenlandske
aktier som fulde substitutter for danske aktier. Der har derfor næppe været fuld over-
væltning af selskabskatten i det faktiske afkast fra danske aktier.

Det samlede resultat har været, at skattereglerne siden 1984 entydigt har begunstiget
de realrenteafgiftspligtiges placeringer i aktier. Det vil formodentligt også være til-
fældet i fremtiden. Afkastkravet til aktieindkomster(før selskabskat) fra dominerende
internationale investorer (uden beskatning af renteindtægter jf. ovenfor) må med
uændrede skatteregler i udlandet forventes fortsat at ligge signifikant over deres af-
kastkrav til renteindtægter. Investeringer i aktier må derfor fortsat være attraktive for
danske pensionsinstitutter, selvom om den sammensatte skat på aktieindtægter over-
stiger skatten på renteindtægter jf. tabel 5.

Det har – i sammenhæng med udbygningen af arbejdsmarkedspensioner og det deraf
afledte placeringsbehov – uden tvivl bidraget til udbredelsen af institutionelt ejerskab
i dansk erhvervsliv.
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7. De danske styringsmodeller set i internationalt
perspektiv – fordele og ulemper

7.1. Placering af den danske model – hvad kan udledes
heraf?

Et overvejende kontinentaleuropæisk, kontrolorienteret ejersy-
stem
I de kontinentaleuropæiske lande set under ét domineres virksomhederne ge-
nerelt set af få og forholdsvis store ejere. I disse lande har aktiemarkederne
også en forholdsvis beskeden rolle som formidler af kapital til virksomheder-
ne. Kombinationen af høj ejerkoncentration og små aktiemarkeder betegnes
undertiden som et kontrolorienteret eller et insider system. I USA og Stor-
britannien, hvor ejerstrukturen omvendt er meget spredt, er aktiemarkederne
til gengæld markant større,jf. tabel 7.1. Denne kombination kaldes for et
markedsbaseret eller et outsider system.

Ses bort fra Tyskland er aktiemarkederne generelt større, jo større andelen af
store virksomheder er. Det er ligeledes karakteristisk, at de institutionelle in-
vestorer (ekskl. banker) ejer en langt større andel af den cirkulerende aktie-
kapital, når ejerskabet generelt er spredt.

Tabel 7.1. Nogle nationale karakteristika.
Lav Middel Høj

Mange store virksomheder Italien, Spanien,
Grækenland

Danmark, EU15,
Frankrig

Tyskland, Holland,
Sverige, Storbrit.,
USA

Børskapitaliseringsgrad1) Danmark, Frankrig,
Grækenland, Italien,
Norge, Portugal,
Spanien, Tyskland,
Østrig

Belgien, Finland, Ir-
land,

Holland, Luxem-
bourg, Sverige, Stor-
britannien, USA

Andel af aktiekapital ejet af in-
stitutionelle investorer ekskl.
banker.

Tyskland, Frankrig,
Italien

Danmark, Holland,
USA, Japan

Storbritannien

Ejerkoncentration USA, Storbritannien Japan, Holland EU15, Danmark,
Østrig, Belgien, Fin-
land, Frankrig,
Tyskland, Italien,
Norge, Spanien, Sve-
rige

1) Værdien af aktiekapitalen i forhold til bruttonationalproduktet.
Kilde: Oplysninger i tabellen er hentet fra de foranstående kapitler.
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De danske virksomheder er i lighed med virksomhederne i de fleste konti-
nentaleuropæiske generelt præget af en forholdsvis høj ejerkoncentration,
hvor især familier og fonde udøver stor ejerindflydelse i virksomhederne.
Derudover er andelseje relativt mere udbredt i Danmark end i de andre lande.
Danmark er dog blandt de kontinentaleuropæiske lande med det største antal
store virksomheder, hvor ejerkredsen er spredt.

Ligesom det generelle billede er der i Danmark sammenfald mellem en høj
ejerkoncentration og et beskedent aktiemarked, om end det danske aktiemar-
ked ikke er blandt de allermindste. Østrig, Italien og Tyskland har f.eks. i
forhold til økonomiernes størrelse væsentlig mindre aktiemarkeder end Dan-
mark.

Den danske ejerstruktur har dog ikke et ubetinget kontinentaleuropæisk til-
snit. En forholdsvis stor andel af aktiekapitalen i Danmark er således i lighed
med Holland, USA, Japan og Storbritannien ejet af pensionskasser, livsfor-
sikringsselskaber og andre institutionelle investorer (ekskl. banker).

7.2. Fordele og ulemper ved forskellige ejerskabsmodeller

Forskellige typer af ejerskab indebærer forskellige typer af problemstillinger.
Der er således såvel fordele og ulemper ved det spredte som det koncentrere-
de ejerskab, ved andelseje, ved fondseje og offentligt ejerskab mv. Afvejnin-
gen af fordele og ulemper beror bl.a. på de enkelte virksomheders situation,
herunder f.eks. om virksomhederne er store eller små, om de er i vækst eller i
en konsolideringsfase, om de er engageret i meget risikofyldte investeringer
mv. Den optimale ejerstruktur for en virksomhed kan således også ændre sig
over tid.

Spredt versus koncentreret ejerskab
Det koncentrerede ejerskaber kendetegnet ved, at ejerskabet er domineret af
en eller få store investorer enten alene eller i fællesskab med en række min-
dre investorer. Da den/de store ejer/ejere både har stor mulighed og stor øko-
nomisk tilskyndelse til sætte ressourcer ind på at overvåge og presse virk-
somhedsledelserne, må det koncentrerede ejerskab forventes at medføre et
rimeligt aktivt ejerskab.

Det spredte ejerskab, hvor alle investorer er små, må på den anden side for-
ventes at indebære en adfærd, hvor investorerne overvejende giver deres
holdninger til virksomhederne og deres ledelser til kende ved køb og salg af
ejerrettigheder, fordi den enkelte ejers økonomiske tilskyndelse og mulighed
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for at påvirke ledelsen er begrænset1. Der stemmes med andre ord med fød-
derne.

Ved en vurdering af, om den ene eller den anden ejerskabsmodel er at fore-
trække kan anlægges dels en samfundsøkonomisk vinkel, dels en investor-
vinkel.

Set ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkeler spørgsmålet, om kontrol mest
effektivt udøves ved at lade markedskræfterne råde – ved at virksomhedsle-
delserne presses til god performance af ændringer i aktiekurserne og trussel
om overtagelse fra en ny storinvestor – eller ved alternativt at store investorer
har en direkte løbende indflydelse på virksomhedsledelserne.

En klar forudsætning for, at det spredte ejerskab kan føre til et effektivt pres
på virksomhedsledelserne er, at prissignalerne på markederne for ejerrettig-
heder hurtigt og smidigt kan føre til ønskede handler. I Danmark er der barri-
erer herfor, jf. kapitel 10 og 13.

Omvendt er det en forudsætning for, at det koncentrerede ejerskab virker ef-
fektivt, at store ejere ikke drager egne økonomiske fordele på bekostning af
mindre ejere f.eks. ved at tilegne sig selv ledelsesposter til en højere afløn-
ning end deres kompetence berettiger og begrænse udbyttebetalinger, som
sammen med kursgevinster er minoritetsejeres primære afkast2.

Set fra den enkelte investors synsvinkeler spørgsmålet, om gevinsterne ved
kontrol er større end omkostningerne ved aktiv overvågning/indflydelse3.
Svaret afhænger bl.a. af hvilke investorer, der er tale om – lille lønmodtager
eller stor kapitalstærk institutionel investor – og størrelsen af virksomheder-
ne.

For den enkelte investor vil det alt andet lige være forbundet med større om-
kostninger at opnå indflydelse i en stor end i en lille virksomhed, alene af den
grund at desto større markedsværdien er, desto mere koster en given ejeran-
del. Dertil kommer, at jo større en andel af sin formue, som den enkelte inve-
stor binder i en enkelt virksomhed, desto mere øges risikoen på denne inve-
stors portefølje – og kan på grund af investors tabsrisiko potentielt være en

1 Hirschman´s exit-voice-model, jf. Hirschman (1970).

2 Problemstillingen er særlig aktuel i de tilfælde, hvor utilfredse minoritetsejere i praksis har
vanskeligt ved at afhænde deres aktier til en rimelig markedskurs. I nogle familiekontrollerede
virksomheder er det f.eks. bestemt i vedtægterne, at aktieposterne kun kan afhændes inden for
familien.

3 Agentteorien, jf. Fama & Jensen (1983).
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hæmsko for virksomhedens udvikling. Ved at sprede sine investeringer på
mange virksomheder opnår investoren fordelene ved risikospredning, men
det indebærer, at ejerandelene alt andet lige bliver lavere, hvilket reducerer
gevinsterne ved at have ejerindflydelse.

Det spredte ejerskab og den tilsvarende høje risikospredning gør derfor denne
ejerform særlig velegnet f.eks. for virksomheder, der skal bruge kapital til at
gennemføre store investeringer med en høj risiko eller virksomheder i eks-
pansion, der kræver en større kapitaltilførsel end f.eks. et familieeje kan stille
til rådighed. Det spredte ejerskab kan også være et optimalt alternativ for en
familieejet virksomhed i forbindelse med et generationsskifte, enten fordi ar-
vingerne ikke kan trække kapital ud af virksomheden til betaling af arveafgift
o.l., eller fordi arvingerne ikke magter at lede virksomheden videre.

Er der omvendt tale om store kapitalstærke investorer, er høje ejerandele ikke
på samme måde som for små investorer vanskeligt foreneligt med risiko-
spredning. Betydningen af hensynet til risikospredning afhænger således af
hvor stor en samlet portefølje, som investorerne har at sprede risiko på.

Analyser af sammenhængen mellem ejerstrukturen og virksom-
hedernes performance
Der er gennemført en række analyser af sammenhængen mellem virksomhe-
dernes performance og ejerstrukturerne, hvoraf kun enkelte analyser er gen-
nemført på danske data. Udgangspunktet for de forskellige analyser varierer.
I det følgende er det valgt at fokusere på analyser af, om spredt ejerskab er
bedre end koncentreret ejerskab eller omvendt, samt på betydningen af insti-
tutionelle investorer. Analyser af betydningen af skift i ejerskabet (virksom-
hedsovertagelser) er behandlet i kapitel 13, mens analyser af betydningen af
ledelsesmedejerskab indgår i kapitel 8.

Analyserne af  betydningen af ejerkoncentrationen efterlader ikke et entydigt
billede af, om én ejerstruktur er bedre end en anden ejerstruktur. I nogen
analyser konstateres ingen sammenhæng eller kun en svag sammenhæng, og i
de analyser, hvor der findes en stærkere sammenhæng varierer resultaterne.
Der synes således ikke umiddelbart at kunne peges på én rigtig model, der
passer til alle virksomheder til alle tidspunkter.

Der synes dog at være indikationer på, at det spredte ejerskab er særlig vel-
egnet for virksomheder i vækst, mens det koncentrerede ejerskab er mere
velegnet for virksomheder i en konsolideringsfase.

Det gælder således i en analyse af Thomsen og Pedersen (1997) baseret på
ejerdata for de største 100 virksomheder i hver af de 12 europæiske lande
(dvs. 1.200 virksomhedsdata), jf. tabel 7.2. Heri konstateres, at selv om der
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ikke overordnet set er en sammenhæng mellem ejerstrukturerne og virksom-
hedernes performance, er der efter korrektion for branche- og landeeffekter
en sådan sammenhæng for virksomheder i forskellige vækstfaser. Virksom-
heder med en koncentreret ejerstruktur udviser en bedre performance, når de
pågældende virksomheder er i en konsolideringsfase (lav vækst), mens virk-
somheder med en spredt ejerstruktur udviser en bedre performance, når de
pågældende virksomheder ekspanderer (høj vækst).

Tabel 7.2. Analyser af sammenhæng mellem ejerstruktur og performan-
ce.

Sammenhæng Data
Demsetz & Lehn (1985) Nej 511 store amerikanske virk-

somheder
Holderness & Sheehan
(1988)

Nej 114 amerikanske virksom-
heder i 1978-84

Charreaux (1997) Nej franske virksomheder
Marc Goergen (1998) Nej tyske og engelske virksom-

heder
Gorton & Schmid (1996) Ja, delvis

Koncentreret ejerskab giver
bedre performance på data –
fra 1985, men ikke på data fra
1974

88 og 57 tyske virksomhe-
der i hhv 1974 og 1985

Zeckhouser & Pound (1990) Ja, delvis

Positiv sammenhæng mellem
koncentreret ejerstruktur og
performance i "lettilgængeli-
ge" brancher

-

Thomsen & Pedersen (1997) Nej, ikke overordnet

Ja, når der skelnes ml. virk-
somheder i ekspansion og
konsolideringsfase

1.200 europæiske virksom-
heder. De 100 største i hvert
europæisk land.

Hill & Snell (1989) Ja

Positiv sammenhæng mellem
produktivitet og koncentreret
ejerstruktur

122 store amerikanske virk-
somheder i 1980

Shleifer & Vishny (1986) Ja

Positiv sammenhæng mellem
koncentreret ejerstruktur og
performance

-

Problemerne i Thomsen og Pedersens analyse er væsentligst, at de 100 største
virksomheder i hver af de europæiske lande har en meget forskellig størrelse,
og derfor kan være vanskeligt sammenlignelige, dels at der ikke tages højde
for forskelle i virksomhedernes konkurrenceforhold. Dertil kommer, at denne
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analyse ligesom nogle af de øvrige heller ikke tager højde for, hvem de bag-
vedliggende investorer er (f.eks. husholdning eller pensionskasse) og deres
evne til at bære tab.

Den betydelige udvikling af institutionelle investorer gennem de senere år har
f.eks. betydet, at det koncentrerede ejerskab – i hvert fald i betydningen flere
betydelige enkeltaktionærer – godt kan forenes med lav risiko. De institutio-
nelle investorer forvalter således meget store formuer relativt til de enkelte
husholdninger, og har derfor gode muligheder for at sprede deres investerin-
ger og samtidig opnå høje ejerandele.

I modsætning til Thomsen og Pedersen (1997) findes i Schleifler & Vishny
(1986) en positiv sammenhæng mellem en koncentreret ejerstruktur og virk-
somhedernes performance, og også Zeckhouser & Pound (1990) når til sam-
me resultat i brancher, hvor der ikke kræves særlig kompetence for at gen-
nemskue virksomhedsforholdene. Derimod finder Zeckhouser og Pound in-
gen sammenhæng i de brancher, der fordrer mere specifik viden. Forsknings-
og udviklingsintensiteten i de enkelte virksomheder anvendes til at skelne
mellem de to branchetyper, hvor høj forsknings- og udviklingsindsats korre-
sponderer med de brancher, der kræver særlig indsigt.

I Thomsen og Pedersen (1997) testes Zeckhouser og Pounds resultat på euro-
pæiske data, men i denne analyse konstateres ingen sammenhæng mellem
ejerstrukturer og virksomhedernes forsknings- og udviklingsintensitet.

Hill og Snell (1989), hvis analyse omfatter 122 store amerikanske virksom-
heder, finder også en positiv sammenhæng mellem en koncentreret ejer-
struktur og virksomhedernes produktivitet. Analysen viser også, at en kon-
centreret ejerstruktur indebærer en mindre tilbøjelighed til, at virksomheder-
ne breder sig over marginale aktiviteter – f.eks. gennem opkøb af nye virk-
somheder – der har begrænset tilknytning til kerneområder. Det sidste har
ofte vist sig at være forbundet med ringe efterfølgende indtjening.

I Demsetz og Lehn (1985), der analyserer 511 store amerikanske virksomhe-
der, konstateres ingen sammenhæng mellem ejerstrukturerne og virksomhe-
dernes performance målt ved deres markedsværdi, når der korrigeres for an-
dre forhold, som har betydning for virksomhedernes resultater, herunder stør-
relse, kapitalintensitet, forsknings- og udviklingsintensitet, branchespecifikke
forhold mv. Dette resultat understøttes af Holderness & Sheehan (1988), som
analyserer på amerikanske data, og Charreaux (1997), som analyserer på
franske data.

Tilsvarende resultat konstateres i Goergen (1998), der sammenholder dels
performance i børsnoterede tyske virksomheder med en høj ejerkoncentration
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og børsnoterede engelske virksomheder med en spredt ejerkreds, dels per-
formance i tyske og engelske virksomheder kontrolleret af familier sammen-
holdt med engelske og tyske virksomheder med en spredt ejerkreds. Goergen
forklarer bl.a. sit resultat med, at når de meget forskellige kapitalmarkeder i
hhv. Tyskland og England synes at fungere lige godt, kan det hænge sammen
med, at de servicerer forskellige typer af industrier. Det tyske kapitalmarked
servicerer således primært virksomheder i brancher, der ikke er særlig risiko-
betonede og hvor fordelene ved overvågning og kontrol i vidt omfang opve-
jer ulemperne ved mindre risikospredning. Det engelske kapitalmarked er på
den anden side bedre til at servicere virksomheder i brancher med høj risiko-
eksponering.

Kan store aktive institutionelle investorer påvirke virksomheder-
nes performance?
Især i England og Tyskland, hvor finansielle virksomheder ikke som f.eks. i
USA er underlagt et lovfastsat loft for køb af ejerandele i anden erhvervsvirk-
somhed, er der gennemført analyser af, om og hvordan finansielle virksom-
heder som kapitalejere påvirker virksomhedernes performance.

Det generelle billede er, at de institutionelle investorer synes at spille en rolle,
og at der synes at være en vis overvægt af analyser, hvor de institutionelle in-
vestorer kan medvirke til bedre performance i virksomhederne.

Cable (1985), der analyserer på tyske data, finder at tyske bankers medejer-
skab i andre erhvervsvirksomheder giver bedre performance, hvilket under-
støttes af Gorton og Schmid (1996), som også analyserer på tyske data.

I McConnell og Servaes (1990) gennemføres en analyse af hhv. knap 1.200
og knap 1.100 amerikanske virksomheder fra 1976 og 1986, hvor der skelnes
mellem forskellige typer af ejere. Analysen viser, at der er en positiv sam-
menhæng mellem virksomhedernes performance og institutionelle investorers
kapitalandele, og at det institutionelle ejerskab forstærker de positive effekter
af ledelsesmedejerskab, jf. kapitel 8. Analysen har dog begrænset forkla-
ringskraft, jf. tabel 7.3.
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Tabel 7.3. Analyser af sammenhængen mellem virksomhedernes per-
formance og institutionelt ejerskab.

Cable
(1985)

McConell
& Servaes
(1990)

Gorton &
Schmid
(1996)

Perlitz &
Seger
(1994)

Wenger
& Kase-
rer
(1996)

Short &
Keasy
(1997)

Brickley, Lea-
se & Smith
(1994)

Sammen-
hæng

Ja

Positiv for
bankejer-
skab

Ja

Positiv for
institutio-
nelt ejer-
skab

Ja

Positiv for
bankejer-
skab

Ja

Negativ
for bank-
ejerskab

Ja

Negativ
for bank-
ejerskab

Ja Ja

Positivt, især
for investe-
ringsforeninger
og pensions-
kasser, der for-
valter off. ord-
ninger

Data De 100
største ty-
ske virk. i
1970

1.173 og
1.093
amerikan-
ske virk. i
hhv. 1976
og 1986

88 og 57
tyske virk.
i hhv.
1974 og
1985

Tyske
virksom-
heder

Tyske
virk-
somhe-
der

Noterede
selsk. på
London
Stock
Exchange,
1988-92

-

Ligesom i McConnell og Servaes (1990) finder Short & Keasy (1997), at det
institutionelle ejerskab kan understøtte den positive sammenhæng mellem le-
delsesmedejerskab og virksomhedernes performance. Dette resultat kan skyl-
des, at institutionelle investorer har særligt komparative fordele i forhold til
andre investorer f.eks. fordi de kan bære større tab end husholdningsaktionæ-
rer og har mulighed for at fordele udgifter til professional porteføljemanage-
ment og indsamling af information på mange investorer. Det kan også skyl-
des, at eksistensen af i hvert fald nogle større aktionærer virker befordrende
på ledelsens og dermed virksomhedens præstationer. Den sidste udlægning
hænger godt sammen med, at  institutionelle investorers ejerskab har en  sær-
lig positiv effekt på resultaterne i de virksomheder, hvor der ikke er andre
store ejere. Short & Keasy’s analyse antyder, at betydningen af institutionelle
investorer kan være kompleks.

Brickley, Lease og Smith (1994) undersøger de institutionelle investorers
stemmeadfærd ved forsøg på virksomhedsovertagelser, hvor ledelsen på for-
skellig vis modsætter sig en overtagelse. Analysen viser, at de institutionelle
investorers modstand er størst, hvis ledelsens forslag til værn fører til en dår-
ligere forrentning af aktionærernes kapitalindskud. Analysen viser også, at
investeringsforeninger og pensionskasser, der forvalter offentlige pensions-
ordninger, synes at være bedre i stand til at modstå påvirkninger fra ledelsen
end banker og forsikringsselskaber, der har eller kan få en mere direkte til-
knytning til virksomhederne. Analysen understøtter således, at institutionelle
investorer har en positiv rolle, men at de forskellige typer af institutionelle
investorer ikke nødvendigvis har helt sammenfaldende interesser. Som fundet
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i Short & Keasy må flere aspekter inddrages ved analyser af de institutionelle
investorers ejerrolle.

Forskelle i bl.a. investorbeskyttelse kan være medvirkende for-
klaring på, at forskelle i ejerkoncentration tilsyneladende ikke fø-
rer til forskellig performance
Det er blevet påpeget, at når den angelsaksiske model (spredt ejerskab mv.)
fører til ligeså god virksomhedsperformance som den kontinentaleuropæiske
model (koncentreret ejerskab mv.) skyldes det bl.a., at det spredte ejerskab er
kombineret med en generelt høj investorbeskyttelse og effektive markeder for
køb og salg af ejerrettigheder, der kan kompensere for manglen på store ind-
flydelsesrige ejere. I de kontinentaleuropæiske lande er der derimod væsent-
lige barrierer for f.eks. virksomhedsovertagelser og f.eks. i Tyskland generelt
en lav beskyttelse af minoritetsaktionærer, der gør det vanskeligere at overla-
de presset på virksomhedsledelserne til markedernes prissignaler.

I La Porta et.al. (1998b) er 27 lande grupperet efter graden af investorbe-
skyttelse og graden af ejerkoncentration i de 20 største noterede virksomhe-
der. Sammenligningen viser, at spredt ejerskab overvejende forekommer i
lande med en høj grad af investorbeskyttelse. I de lande, der har en høj inve-
storbeskyttelse, er 48 pct. af de største virksomheder spredt ejet mod kun 27
pct. i de lande, der har en lav investorbeskyttelse,jf. tabel 7.4.Med en høj in-
vestorbeskyttelse er minoritetsaktionærer villige til at betale en højere pris for
deres aktier, da de har tillid til en retslig beskyttelse mod f.eks., at store kon-
trollerende ejere udhuler deres investering. Højere aktiekurser øger de store
investorers tilbøjelighed til at rejse yderligere egenkapital, men også til at di-
vercificere ved at sælge ud af eksisterende aktieposter, da tab af en kontrol-
position ikke er forbundet med den samme risiko for ekspropriation af andre
store ejere.
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Tabel 7.4. Ejerstruktur i 27 landes største virksomheder fordelt på hen-
holdsvis høj og lav investorbeskyttelse. Pct.vis fordeling.
Land/ejer Spredt Familie Stat Finansiel

virk-
somhed

Erhvervs-
virk-

somhed

Andet

Høj investorbeskyttelse:

Argentina .................... 0 65 15 5 15 0
Australien.................... 65 5 5 0 25 0
Canada ........................ 60 25 0 0 15 0
Hong Kong.................. 10 70 5 5 0 10
Irland........................... 65 10 0 0 10 15
Japan ........................... 90 5 5 0 0 0
New Zealand............... 30 25 25 0 20 0
Norge .......................... 25 25 35 5 0 10
Singapore .................... 15 30 45 5 5 0
Spanien ....................... 35 15 30 10 10 0
Storbritannien ............. 100 0 0 0 0 0
USA ............................ 80 20 0 0 0 0
Gns. ............................ 48 25 14 2,5 8 2,9

Lav investorbeskyttelse:
Belgien........................ 5 50 5 30 0 10
Danmark ..................... 40 35 15 0 0 10
Finland ........................ 35 10 35 5 5 10
Frankrig ...................... 60 20 15 5 0 0
Tyskland ..................... 50 10 25 15 0 0
Grækenland................. 10 50 30 10 0 0
Israel ........................... 5 50 40 0 5 0
Italien .......................... 20 15 40 5 10 10
Sydkorea ..................... 55 20 15 0 5 5
Mexico ........................ 0 100 0 0 0 0
Holland ....................... 30 20 5 0 10 35
Portugal....................... 10 45 25 15 0 5
Sverige ........................ 25 45 10 15 0 5
Schweiz....................... 60 30 0 5 0 5
Østrig .......................... 5 15 70 0 0 10
Gns. ............................ 28 34 22 7 2,3 7

Gns. Alle lande 36 30 18 5 5 5,2

Anm.: Kriterier for lav/høj investorbeskyttelse er bl.a. om princippet om én aktie–én stemme
gælder, mulighederne for at stemme (personligt fremmøde, pr. brev eller andet), krav
om deponering af aktier forud for generalforsamling, effektivitet i retslig beskyttelse af
minoriteter mv.

Kilde: La Porta et. al. (1998b).

La Porta et.al.´s afgrænsning af høj og lav investorbeskyttelse indebærer, at
Danmark i lighed med hovedparten af de kontinentaleuropæiske lande er be-
dømt til at have en lav investorbeskyttelse.
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Analysemetoder er problematiske
Når de forskellige analyser ikke fører til klare sammenhænge hænger det
formentlig i en vis udstrækning sammen med, at der i hvert fald er nogle
analyser, hvis analysemetoder er problematiske. Der er således mange fakto-
rer, som påvirker virksomhedernes resultater, og analyserne har generelt van-
skeligt ved at isolere netop effekten af ejerstrukturerne. Det synes således bå-
de vanskeligt at opstille solide kriterier for virksomhedernes resultater og ta-
ge højde for sammenlignelighedsproblemer. Spørgsmålet er f.eks.: Opnår en
virksomhed en god indtjening 10 år i træk, fordi dens ejerskabsstruktur og
hjemlandets regulering er heldigt valgt eller fordi; 1) dens tilgængelige regn-
skabstal giver et kunstigt positivt relativt billede; 2) virksomheden har mono-
polmagt f.eks. pga. juridiske eller andre barrierer, der holder konkurrenter
ude; virksomheden er engageret i risikofyldte investeringer, som investorer
kræver kompensation for; 3) virksomheden er placeret i et land, hvor skatte-
forhold og kapitalmarkeder presser prisen på kapital op, eller i en branche,
hvor markedsforhold afviger fra andre branchers?

Det forhold, at mange undersøgelser ikke har taget højde for de nødvendige
korrektioner (jf. nedenfor), kan have medvirket til at forplumre bl.a. diskussi-
onen af den amerikanske overfor den japanske "model". I 1980erne, hvor de
japanske vækstrater systematisk oversteg de amerikanske med adskillige pro-
centenheder, var der en udpræget tendens til at betragte USA-baserede firma-
er som præget af for meget fokus på de forestående kvartalsregnskaber og for
lidt fokus på investeringer og langsigtet produktudvikling. I 1990erne har det
modsatte synspunkt gjort sig gældende – naturligt inspireret af et rekordlangt
opsving i USA og recession i Japan – nemlig at styrken i den amerikanske
struktur har været og er den stærke fokus på "shareholder value" og et aktivt
børsmarked.

Fondsejerskab
Virksomheder, hvor en fond enten ejer hele eller hovedparten af kapitalen er
en helt særegen ejerform. Fonden ejer sig selv, og der er ingen udenforståen-
de ejere. Fraværet af privatøkonomiske ejerinteresser og indflydelsesmulig-
heder samt det forhold, at fondens bestemmende ejerandele på grund af
vedtægtsmæssige bindinger som hovedregel ikke kan overgå til andre ejere,
indebærer i endnu højere grad end det spredte ejerskab, at ingen – hverken
markedet eller private ejere – kan lægge et effektivt pres på ledelsen til at til-
stræbe højst mulig indtjening. Dog er de fondsejede virksomheder, som er
børsnoterede, formentlig underlagt et vist markedspres for at kunne tiltrække
ekstern kapital.

Modstykket til manglen på privatøkonomiske interesser er ikke som for det
spredte ejerskab, at fonden så også kun har en begrænset risiko for tab. I
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hvert fald i de 100 pct.s fondejede virksomheder må fonden også alene bære
risikoen for tab.

Den fastlåste ejerkonstruktion i fondsejede virksomheder, hvor fonden typisk
kræves at opretholde bestemmende ejerandele, kan i nogle situationer udgøre
en barriere for virksomhedens overlevelse. Hvis egenkapitalgrundlaget er
spinkelt, og hvis virksomheden samtidig er forhindret i at optage ny egenka-
pital, fordi fonden i så fald vil miste bestemmende indflydelse, kan det være
umuligt for virksomheden at gennemføre en nødvendig ekspansion ligesom
forsøg på overlevelse kan medføre, at ledelsen bliver så forsigtig i sine inve-
steringsdispositioner, at det skader virksomhedens konkurrenceevne.

Fondsejerskab kan dog også indebære fordele. Ved at have en stabil og lang-
sigtet ejer, hvis primære formål er, at virksomheden skal trives og overleve,
kan f.eks. drages fordel af en lav udbytteprocent og høj konsolideringsgrad,
som kan give finansielt råderum til nyinvesteringer (høj grad af selvfinansie-
ring). Det kan også være lettere at gennemføre langsigtede investeringer, som
giver lavt afkast på kort sigt, hvilket især i forsknings- og uddannelsesinten-
sive brancher kan være en fordel.

Fravær af personlige incitamenter til fordel for mere almennyttige formål
(non-profit fondsejerskab) kan også i nogen tilfælde udgøre en konkurrence-
mæssig fordel. Uafhængighed af særlige ejerinteresser kan være afgørende
for f.eks. dagblades troværdighed som seriøs nyhedsformidler.

Udenlandsk ejerskab
Multinationale koncerner etablerer eller opkøber bl.a. virksomheder i andre
lande, fordi det giver bedre adgang til markederne og dermed styrkede afsæt-
ningsmuligheder.  Der kan også være tale om at udnytte særlig favorable
produktionsforhold (f.eks. at få adgang til en unik teknologi) eller opnå stor-
driftsfordele eller eliminere en konkurrent.

De problemstillinger, der kan været knyttet til de virksomheder, hvor en
udenlandsk virksomhed har bestemmende indflydelse, vil afhænge af, om
den pågældende virksomhed er 100 pct.s ejet af en udenlandsk koncern, eller
om der også er (danske) minoritetsinteresser involveret. I sidstnævnte tilfælde
kan der være en potentiel konflikt mellem forskellige ejerklasser.

Retsstillingen for minoritetsejere i udenlandske datterselskaber, der har do-
micil i Danmark, følger af den danske aktieselskabslov.

Det vil dog formentlig være endnu vanskeligere for minoritetsejere i uden-
landske datterselskaber end for minoritetsejere i danske selskaber at overvåge
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ledelsen, ikke mindst fordi det kan være meget tidskrævende og omkost-
ningsfyldt at indhente informationer om moderselskabet.

Andelseje, foreningseje mv.
Ejerne af andelsbevægelsens selskaber består af en i vedtægterne fastsat
gruppe af andelshavere, der i princippet hver har en stemme. Ejerkredsen er
derfor normalt en vekslende kreds uden dominerende ejere. Ligesom for de
øvrige ejerkategorier, er der både fordele og ulemper i relation til forholdet
mellem ejerne og ledelsen forbundet med denne form for ejerskab.

Fordelen for ejerne kan være stordriftsfordele i tilknytning til indkøb, frem-
stilling, afsætning mv. Normalt er det også forholdsvis let for andelsselskaber
at få adgang til lånekapital på gunstige rente- og afdragsvilkår.

Blandt ulemperne ved andelsselskabsformen kan bl.a. peges på, at for-
eningsinteresserne (medlemmernes interesser) og forretningsinteresserne
(virksomhedsøkonomiske målsætninger) ikke altid er forenelige. For eksem-
pel har den  koncentrationstendens, der har været inden for slagterier og me-
jerier (fusioner og opkøb), betydet, at leverandørernes alternativer er blevet
reduceret, ligesom der er skabt en større binding til bestemte selskaber.

Et andet problem er, at mange andelsselskaber er underkapitaliserede, fordi
egenkapitalen alene tilvejebringes ud fra årets indtjening. Problemet er særlig
fremtrædende, når en stor del af indtjeningen udbetales som restbetaling til
andelshaverne, og når restbetalingerne fungerer som konkurrenceparameter i
forsøg på at hindre, at andelshavere skifter til andre selskaber og dermed at
råvaregrundlaget forsvinder.

Den meget brede ejerkreds kan endvidere indebære, at pres for forandringer
og nyinvesteringer skal komme fra andelshaverne, der hver for sig ikke har
stor tilskyndelse hertil.

Offentligt ejerskab
Staten eller kommunerne kan også være engagerede i erhvervsvirksomhed,
ofte på meget forskellig vis. Der kan f.eks. være tale om statsvirksomheder -
dvs. virksomheder, hvis økonomiske styring sker over finansloven, mens
overvågning og kontrol med ledelsen er overladt til staten (ansvarlige mini-
sterområde) – eller aktieselskaber, hvor staten eller en eller flere kommuner
er enten ene- eller hovedejer.

En række af udfordringerne for ledelsen af sådanne selskaber er sammenfal-
dende med privat ejede selskaber f.eks. spørgsmålet om den professionelle
ledelse reelt følger helt samme målsætninger, som ejerne ønsker.
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Hertil kan komme spørgsmålet om, hvordan politiske hensyn afvejes over for
virksomhedens forretningsmæssige interesser. Det gælder også i de tilfælde,
hvor der principielt er en forholdsvist entydigt forrentningsgrundlag som
f.eks. at opnå en god indtjening i en vanlig service- eller industrivirksomhed.
Således har der i udlandet været eksempler på, at statsejede virksomheder
gentagne gange har fået tilført ny kapital, selv om virksomhederne i årevis
har været drevet med betydeligt underskud og uden klar udsigt til forbedrede
resultater. Det kan således være ekstra svært for en offentlig aktionær at pres-
se ledelsen til at tage de skridt, der er nødvendige for at vende en virksom-
hed, herunder f.eks. ved tilpasninger af forretningsområder, ansættelsesvilkår
og antallet af ansatte.

7.3. Konklusion

Der synes ikke at være samfundsøkonomiske eller andre hensyn, der taler for,
at den offentlige regulering skal favorisere bestemte ejerskabsstrukturer eller
generelt besværliggøre ændringer. Såvel virksomheder med spredt som kon-
centreret ejerskab skal have gode betingelser. Det kræver generelt en god be-
skyttelse af investorerne, og at der ikke er mange barrierer for køb og salg af
ejerrettigheder. Særlig den aktuelle danske ejerstruktur, hvor enkelte store
ejere ofte er dominerende i virksomheder, fordrer en effektiv beskyttelse og
især minoritetsejernes kapitalinteresser.

Det gælder både situationer, hvor der kan være tale om konfliktende interes-
ser mellem minoritets- og majoritetsaktionærer, og hvor der kan være kon-
fliktende interesser mellem forskellige grupper af minoritetsejere – banker
versus institutionelle investorer versus lønmodtageraktionærer mv.
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Appendiks 1 til kapitel 7

Særlige ejerformer

Kategorien særlige ejerformer, der også beskrives i kapitel 4, omfatter virksomheder
med tæt tilknytning til den offentlige sektor. Det drejer sig om selvejende institutio-
ner og de såkaldte selvstændige forvaltningssubjekter. Et selvstændigt forvaltnings-
subjekt varetager en bestemt del af den offentlige forvaltning, men har selvstændig
indtægt og formue. Der er dog også ofte et betydeligt element af rent forretnings-
mæssig virksomhed. Forskellen mellem selvstændige forvaltningssubjekter og selv-
ejende institutioner er bl.a., at førstnævnte kan nedlægges eller omdannes til et andet
retssubjekt.

De selvstændige forvaltningssubjekter er oprettet ved lov eller aktstykke. Deres selv-
stændige status indebærer, at de ikke indgår i det almindelige administrative hierarki.
I modsætning til hvad der gælder for den almindelige statsforvaltning, har den på-
gældende minister ikke en instruktionsadgang over for institutionen ud over de be-
føjelser, der er udtrykkeligt hjemlede i den pågældende lov.

Som eksempel kan nævnes Post Danmark, der stort set drives rent forretningsmæs-
sigt. I Post Danmark går de offentlige opgaver ikke ud over, hvad der er fastlagt i sel-
skabets koncession (befordringspligten) eller i form af særskilt finansierede ordnin-
ger (bladtilskuddet). I loven om Post Danmark er tilstræbt en virksomhedsform så
vidt muligt efter aktieselskabslovens og årsregnskabslovens regler. Det indebærer
bl.a., at Post Danmark har sin egen bestyrelse.

Selvstændige forvaltningssubjekter indebærer ikke nogen særskilte styringsmæssige
fordele i forhold til aktieselskabsformen. Den væsentligste forskel er, at en selvstæn-
dig offentlig virksomhed kan have tjenestemænd ansat.

Selvejende institutioner kan også være tæt knyttet til det offentlige i kraft af, at de fi-
nansieres helt eller delvist af offentlige midler, eller ved at der er en væsentlig of-
fentlig indflydelse på ledelsen af virksomheden, f.eks. gennem udpegning af besty-
relsesmedlemmer.

Regler for selvejende institutioner udgøres som udgangspunkt af dens vedtægter,
med mindre der er særlig lovgivning om den pågældende institution. Hertil kommer
en række regler for modtagelse af offentlige tilskudsmidler mv.

Selvejende institutioner er en almindelig organisationsform for tilskudsmodtagende
institutioner, hvor den offentlige styring sker gennem lov og vilkårene for modtagel-
sen af tilskuddet.
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Derimod er en selvejende institution som udgangspunkt ikke en velegnet ramme for
udøvelsen af offentlig erhvervsvirksomhed. Det skyldes, at ejerrollen er elimineret,
og der derfor mangler et væsentligt styringsinstrument. Selvejende institutioner er af-
skåret fra at betale udbytte til stifteren og kan derfor ikke stilles over for udbyttekrav
fra statens side. Det er heller ikke muligt for staten at reagere på utilfredsstillende re-
sultater ved at afhænde virksomheden helt eller delvist.

Grænsen mellem selvstændige forvaltningssubjekter og selvejende institutioner med
statslig finansiering og indflydelse er ikke skarp. F.eks. betegnes TV2 som en selv-
ejende institution, men er i praksis at regne som et selvstændigt forvaltningssubjekt
på linie med Danmarks Radio.
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8. Ledelsen af selskaber

8.1. Indledning

Et aktieselskab hviler dybest set på en kontrakt mellem aktionærerne, der ejer
selskabet og ledelsen, der administrerer den daglige drift i selskabet. Ledel-
sen er udpeget af aktionærerne til at forvalte den investering, som aktionæ-
rerne har foretaget i selskabet.

Ledelsen har imidlertid ikke a priori sammenfaldende interesser med ejerne.
Især hvis ejerkredsen er meget spredt, kan det være vanskeligt for aktionæ-
rerne at hindre, at en stærk ledelse tilegner sig en dominerende indflydelse og
derfor forfølger egne målsætninger. En enkelt mindre aktieejer har således
både begrænset mulighed og økonomisk tilskyndelse til at kontrollere den
daglige ledelse af virksomheden.

I lovgivningen er aktionærerne sikret en række kontrolmekanismer over for
ledelsen, herunder bl.a. valg af en bestyrelse, hvis hovedformål er på ejernes
vegne at føre tilsyn og kontrol med den daglige ledelse. Af forskellige årsa-
ger er bestyrelsen dog ikke altid i praksis i stand til at opfylde dette formål.

Bestyrelsesmedlemmerne kan f.eks. mangle incitamenter til at være tilstræk-
kelig kritiske over for den siddende direktion og/eller være for dårligt infor-
meret/misinformeret. Bestyrelsen kan også være så bredt sammensat, at be-
slutningsgangene bliver så tunge, at mange beslutninger reelt træffes af di-
rektionen. Ineffektiv kontrol kan ligeledes bero på manglende indsigt og erfa-
ring blandt bestyrelsesmedlemmer, måske fordi direktionen har påvirket ud-
pegningen af bestyrelsesmedlemmerne, eller fordi markedet for egnede be-
styrelsesmedlemmer er for lille.

Set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er det ønskværdigt, at aktionærerne
enten på egne vegne eller gennem repræsentanter har gode rammevilkår for
kunne føre en effektiv kontrol med ledelsen. Her som på andre centrale cor-
porate governance områder er udfordringen for den offentlige regulering at
finde den rette balance mellem på den ene side et naturligt spillerum for den
private aftalefrihed og opstilling af nogle rammeregler, der sikrer/muliggør
en sådan indflydelse på ledelsens dispositioner.
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Det tilsiger, at fokus for den offentlige indsats må være på at øge gennemsig-
tigheden af direktionens dispositioner og bestyrelsens muligheder for at læg-
ge et kritisk og konstruktivt engagement i virksomheden. Disse spørgsmål
har i de senere år været udgangspunktet for en del analyser i forskellige lan-
de, herunder de britiske kommissorier som bl.a. Cadbury Kommissionen
(1992), Hampel Kommissionen (1998) m.fl.

Board of directors are a crucial part of the corporate structure. They are the link between the
people who provide capital (the shareholders) and the people who use that capital to create
value (the managers). This means that the boards are the overlap between the small, power-
ful group that runs the company and a huge, diffuse, and relatively powerless group that
simply wishes to see the company run well. Kilde: Corporate Governance for the 21st Cen-
tury ”Watching the Watchers” (Robert A.G. Monks og Nell Minow)

I første del af dette kapitel beskrives selskabsledelsens organisation og funk-
tion, det selskabsretlige grundlag for sammensætning af ledelsen samt de
pligter, der påhviler ledelsen i sit arbejde. Endvidere fremhæves forhold, som
aktionærerne kan interessere sig for ved sammensætningen af selskabets le-
delse.

Lovgivning om direktionens og bestyrelsens arbejde kan ikke alene sikre, at
ledelsen varetager aktionærernes interesser. I nogle selskaber anvendes derfor
som supplement særlige aflønningsformer, hvor aflønningen er knyttet sam-
men med mål for ledelsens opnåede resultater. I anden del af kapitlet beskri-
ves kort nogle af de mest anvendte former for præstationsafhængige afløn-
ningsformer samt de fordele og ulemper, der er forbundet hermed.

Kapitlet afrundes med en redegørelse for, om lovgivningen, herunder skatte-
forhold, blokerer for anvendelsen af sådanne aflønningsformer.

8.2. Karakteristiske ledelsessystemer

Selskabernes valg af ledelsesmodel kan groft opdeles i to, hhv.

det en-strengede ledelsessystem – også betegnet insidermodellen eller
den angelsaksiske model og
det to-strengede ledelsessystem – også betegnet outsidermodellen eller
den kontinentaleuropæiske model.

Det en-strengede ledelsessystem
I det en-strengede system har et selskab kun et ledelsesorgan, The Board of
Directors, der både varetager den overordnede og den daglige ledelse af sel-
skabet. The Board of Directors vælges af generalforsamlingen.
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Selv om der kun er ét ledelsesorgan, fordeles opgaverne mellem medlem-
merne på samme måde som mellem bestyrelse og direktion i det to-strengede
ledelsessystem, jf. nedenfor. Der vil typisk være en gruppe af medlemmer
(executive officers), herunder den administrerende direktør (the chief execu-
tive officer (CEO)), der forestår den daglige ledelse af selskabet, og en grup-
pe af medlemmer, der alene beskæftiger sig med den overordnede kontrol og
ledelse af selskabet (outside directors).

Det en-strengede system anvendes primært i England og USA, jf. boks 8.1.

Boks 8.1. Eksempler på lande med et ledelsessystem med flest træk fra
det en-strengede ledelsessystem.
USA Amerikanske selskaber har en en-strenget ledelsesstruktur med en be-

styrelse (board of directors), der har til opgave at lede selskabet og
overvåge den daglige ledelse. Ledende direktører, herunder den admi-
nistrerende direktør (chief exectutive officer CEO), vælges af bestyrel-
sen. Lovgivningen indeholder ikke de danske regler om, at flertallet af
bestyrelsens medlemmer ikke må være direktører, og om at en direktør
ikke må være bestyrelsesformand, jf. afsnit 8.3.

Selskabslovgivningen i USA fastlægges af de enkelte stater, hvorfor
detailreguleringen vil være afhængig af, i hvilken stat et selskab stiftes.
Fondsbørserne har dog i et vist omfang stillet krav til vedtægterne og
ledelsens sammensætning i de selskaber, der søges optaget til notering.

Bestyrelsens ansvarsområder varetages i praksis ofte af forskellige un-
derudvalg. Disse underudvalg kan få delegeret kompetence på konkrete
områder dog bortset fra visse særlige vigtige beslutninger, herunder
f.eks. beslutninger om udbyttestørrelse eller mere fundamentale beslut-
ninger om f.eks. fusioner, reorganiseringer samt vedtægtsændringer. Et
underudvalg kan f.eks. forestå dialogen med den eksterne revisor
("audit comittee") eller forestå forhandlingerne med de ledende medar-
bejdere og direktører om disses aflønning ("compensation comittee").

England Ledelsesstrukturen i de engelske selskaber minder meget om det ame-
rikanske system og er som i USA baseret på det en-strengede system. I
England består ledelsen i et selskab af en bestyrelse (board of direc-
tors), hvoraf en eller flere medlemmer også udgør selskabets daglige
ledelse (executive directors).

"While the UK system closely resembles that of the United States, there
are a few notable differences. For instance, in constrast to the United
States, a majority of boards in the United Kingdom have a non-
executive chairman. However, many boards have a majority of inside
directors – only 42 percent of all directors are outsiders, and 9 percent
of the largest UK companies have no outside directors at all". (Uddrag
fra Monks & Minows, Corporate Governance for the 21st. century,
Watching the watchers, 1996).
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Det en-strengede ledelsessystem lider umiddelbart af den svaghed, at der or-
ganisatorisk er tale om selv-kontrol, idet det samme organ både varetager den
daglige ledelse samt den overordnede kontrol.

I både USA og England har der da også i de senere år været øget fokus på
styringsmæssige problemer foranlediget af ledelsens sammensætning på
eksterne og interne medlemmer, herunder de svagheder der er forbundet med
at være administrerende direktør og formand (chairman of the board) samti-
digt. Ved personsammenfald mellem formand og administrerende direktør
bliver formandens tilsyns- og kontrolfunktion i praksis udvandet. Dertil
kommer, at pensionerede direktører, der meget ofte fortsætter som menige
medlemmer i ledelsen, i mange tilfælde er i stand til gennem nære relationer
til øvrige ledelsesmedlemmer at opretholde en stor indflydelse i selskabet til
gene for en ny administrerende direktør.

I Cadbury-rapporten (1992) adresseres disse problemer ved at anbefale større
brug af eksterne ledelsesmedlemmer (non executive directors), der er uaf-
hængige af den daglige ledelse, dvs. uden forretningsmæssige eller andre re-
lationer, der i væsentlig grad kan påvirke udøvelsen af selvstændig og uaf-
hængig dømmekraft. Selv om en væsentlig rolle for eksterne ledelsesmed-
lemmer er at yde et positivt bidrag til selskabets ledelse som ligeværdige le-
delsesmedlemmer, ses det således som deres særlige opgave at overvåge den
daglige ledelses præstationer og påtage sig en lederrolle, hvor der opstår inte-
ressekonflikter.

Det to-strengede ledelsessystem
I det to-strengede system er direktions- og ledelsesorganet fuldstændig ad-
skilt. Direktionen har det daglige ledelsesansvar, og bestyrelsens eneste op-
gave er at overvåge og føre tilsyn med direktionen. Bestyrelsen er et rent
kontrolorgan og direktionen et rent administrationsorgan. Bestyrelsen har
således ingen selvstændige forvaltningsbeføjelser og kan f.eks. ikke tegne
selskabet udadtil.

De styringsmæssige problemer, der knytter sig til dette ledelsessystem, er
først og fremmest, at bestyrelsen kan have for dårlig indsigt i selskabets dag-
lige drift og derfor ikke har tilstrækkelig fornemmelse for de problemer, som
den daglige ledelse kan stå overfor.

Det to-strengede ledelsesystem findes først og fremmest i sin rendyrkede
form i Tyskland, hvor der er et ubetinget forbud mod personsammenfald
mellem bestyrelse og direktion, jf. boks 8.2. Mange lande, herunder Dan-
mark, anvender ledelsessystemer, der minder om det tostrengede system, men
ikke i rendyrket form.
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Boks 8.2. Det rendyrkede to-strengede ledelsessystem i Tyskland.
Tyskland har et udpræget to-strenget ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direk-
tion. I Tyskland spiller bestyrelsen en langt mere tilbagetrukket rolle end bestyrelsen i et
dansk selskab. Bestyrelsen i et tysk selskab er i langt højere grad et egentligt kontrolorgan,
der overvåger direktionens ledelse af selskabet. Bestyrelsen kan kræve oplysninger fra di-
rektionen og kan kræve selskabets bøger, regnskabsmateriale mv. forelagt. Derimod er det
principielt direktionen, der har kompetencen til at beslutte selskabets strategi og væsentlige
beslutninger, der dog skal forelægges for bestyrelsen, men bestyrelsen har sædvanligvis ikke
magtbeføjelser til direkte at ændre direktionens beslutninger. En direktør kan ikke være
medlem af bestyrelsen.

Kilde: Rapport til Erhvervsministeriet "Selskabsretlig regulering i udvalgte lande" udarbejdet
af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard, 1995.

8.3. Ledelsessystemet i danske aktieselskaber

Efter aktieselskabsloven skal ledelsen bestå af en bestyrelse og en direktion.
Derudover er der mulighed for et repræsentantskab som et yderligere ledel-
sesorgan. Repræsentantskaber ses oftest i selskaber i den finansielle sektor,
men  har mindre praktisk betydning i andre sektorer.

Selv om ledelsen af danske aktieselskaber hviler på to ledelsesorganer, be-
tragtes ledelsessystemet alligevel som en mellemting mellem det en-
strengede og to-strengede ledelsessystem. I dansk selskabslovgivning opere-
res således ikke som f.eks. i Tyskland med en skarp opdeling imellem besty-
relse og direktion.

Den daglige ledelse varetages af direktionen. Direktionen skal følge de ret-
ningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse
omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art
eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen som udgangs-
punkt kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Loven fastlæg-
ger dog ikke konkret, hvor grænsen går mellem overordnet og daglig ledelse.
Fordeling af opgaverne er derfor overladt til tradition og nærmere regulering
i det enkelte selskab.

Fraværet af en skarp sondring mellem bestyrelsen og direktionen viser sig
også ved, at personkredsen i de to ledelsesorganer kan være delvist sammen-
faldende. Det er således tilladt for direktører at sidde i bestyrelsen, men de
må ikke udgøre flertallet i bestyrelsen. Desuden må bestyrelsesformanden ik-
ke være direktør i selskabet.

I det følgende gives en uddybende beskrivelse af de enkelte ledelsesorganer i
det danske selskabsretlige system, herunder deres opgaver, størrelse, sam-
mensætning samt  hvordan de udpeges.
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Bestyrelsen
Bestyrelsens opgaver og kompetencer
Bestyrelsen udgør bindeleddet mellem ejerkredsen og direktionen og har som
overordnet opgave at føre kontrol og tilsyn med direktionen på ejerkredsens
vegne. For ejerkredsen er det afgørende, at tilsynsfunktionen er effektiv.

Efter danske aktieselskabstraditioner beskæftiger bestyrelse og direktion sig i
vidt omfang med de samme forhold i selskabet, men bestyrelsens opgaver er
dog generelt af mere overordnet karakter. Bestyrelsen trækker de brede linier
op, mens direktionen beskæftiger sig med de daglige forretninger. Direktio-
nen skal dog altid følge overordnede instrukser fra bestyrelsen, jf. tabel 8.1.

Tabel 8.1. Opgavefordeling mellem bestyrelse og direktion i danske ak-
tieselskaber.

Bestyrelsen Direktionen

Ledelsenaf selskabets anliggender .............................. Ja Ja

Daglig ledelse ............................................................... Nej Ja

Daglig ledelse sædvanlige dispositioner..................... Nej Ja

Daglig ledelse usædvanlige dispositioner................... Ja
Ja, efter aftale
med bestyrelse

Sørge for forsvarlig organisationaf selskabets virksom-
hed ................................................................................ Ja Nej
Tage stilling til, om selskabets kapitalberedskaber for-
svarligt .......................................................................... Ja Nej

Påse bogføring kontrolleres......................................... Ja Nej

Påse, at bogføringen opfylder lovgivningen ................. Nej Ja

Påse, at formueforvaltningen kontrolleres................... Ja Nej

Påse, at formueforvaltningen foregår betryggende ...... Nej Ja

Kilde: Aktieselskabslovens § 54.

Bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Dissen-
ser kan kræves optaget i protokollen. Udover en forhandlingsprotokol skal
bestyrelsen udforme en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forret-
ningsordenen har til formål at forpligte bestyrelsen til at udføre de opgaver,
som det må forventes en aktiv bestyrelse engagerer sig i, jf. boks 8.3.
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Boks 8.3. Lovgivningsfastsatte minimumskrav til indholdet i forret-
ningsordenen i børsnoterede og statslige aktieselskaber.
I følge aktieselskabsloven skal bestyrelsens forretningsorden i børsnoterede- og statslige ak-
tieselskaber fastsætte retningslinier for følgende forhold:

Bestyrelsens konstitution, beslutningsdygtighed, mødeintervaller
Arbejdsdelingen, forretningsgange, bemyndigelser og instrukser mellem bestyrelsen og
direktionen
Tilsyn med direktionen og datterselskaber
Førelse af lovpligtige protokoller m.v.
Bestyrelsens kontrol af selskabets organisation, herunder f.eks. regnskabsfunktion, in-
tern kontrol, edb-organisation og budgettering
Pålæg til bestyrelsen om at skaffe sig de nødvendige oplysninger til udførelsen af sit
hverv
Pålæg til bestyrelsen om at følge op på planer, budgetter, rapporter om selskabets likvi-
ditet m.v.
Pålæg til bestyrelsen om at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen inden un-
derskrift af denne
Pålæg til bestyrelsen om at gennemgå perioderegnskaber i forhold til budgetter
Nødvendige grundlag for revision og behov for intern revision.

Bestyrelsen kan prioritere selskabets interesser forud for aktionærernes. Det
drejer sig primært om spørgsmål vedrørende kapitalafgang fra selskabet, der
skal hindre aktionærers misbrug af selskabets kapital, repræsentation af sel-
skabet udadtil og ansættelse og afskedigelse af direktionen. Aktionærer har
dog altid ret til af afskedige bestyrelsen, eller bestyrelsen kan tage sin afsked.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af alle medlemmer er til
stede, og træffer beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forman-
dens stemme udslagsgivende. Det skal dog altid tilstræbes, at samtlige besty-
relsesmedlemmer har haft mulighed for at deltage i behandlingen af en sag.
Ved forfald kan et bestyrelsesmedlem repræsenteres ved en suppleant. I til-
fælde af at der ikke er en suppleant, kan der gives fuldmagt til et andet besty-
relsesmedlem.

En direktør har, selv om den pågældende ikke er medlem af bestyrelsen, som
udgangspunkt ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmødet. Han
har endvidere ret til at få indført sine synspunkter i bestyrelsesforhandlings-
protokollen.

Der skal i selskabet føres en særlig protokol over bestyrelsesmedlemmers, di-
rektørers og ledende medarbejderes aktiebesiddelser i selskabet og koncern-
tilknyttede selskaber.

Valg af bestyrelse
Med sigte på at bestyrelsens størrelse kan tilpasses de enkelte selskabers for-
skellige behov, er der ingen øvre grænse for antallet af bestyrelsesmedlem-
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mer. Et aktieselskab skal dog have en bestyrelse bestående af mindst 3 med-
lemmer.

Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges af generalforsamlingen,
medmindre selskabet har et repræsentantskab, der i så fald vælger bestyrel-
sens medlemmer. Ejerkredsens kompetence til at vælge bestyrelsesmedlem-
merne modsvarer, at bestyrelsen på aktionærernes vegne administrerer aktio-
nærernes kapitalindskud i selskabet.

Bestyrelsesmedlemmer kan højst vælges for en fireårig periode ad gangen.
Kutymen er, at et eller to medlemmer kommer til valg ad gangen, så der ikke
opstår situationer, hvor alle bestyrelsesmedlemmer udskiftes samtidig. Et be-
styrelsesmedlem har ret til at udtræde af bestyrelsen på et hvilket som helst
tidspunkt ved meddelelse herom til den øvrige bestyrelse. Et bestyrelses-
medlem kan således ikke tvinges til at sidde i en bestyrelse, hvis medlemmet
f.eks. ikke er tryg ved bestyrelsesarbejdet.

Selskabets direktører kan vælges til bestyrelsen, men flertallet af bestyrelsens
medlemmer må ikke udgøres af direktører. Dette krav skal sikre, at kompe-
tencefordelingen mellem den daglige ledelse og den overordnede ledelse af
selskabet ikke blandes sammen på grund af mange personsammenfald. Fler-
tallet af bestyrelsens medlemmer er således ikke beskæftiget med den daglige
ledelse og forudsættes derfor også at være mere uafhængige i vurderingen af
selskabets forhold.

Forud for valg til bestyrelsen skal der gives oplysninger om de opstilledes le-
delseserhverv i andre danske aktieselskaber. Hensigten er at skærpe aktionæ-
rernes opmærksomhed om, hvorvidt de foreslåede bestyrelsesmedlemmer er
egnede, og om de vurderes at have tid til at varetage bestyrelsesfunktionen i
det pågældende selskab.

Bestyrelsesformanden
Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen selv, medmindre andet er be-
stemt i vedtægterne. Formanden har til opgave at indkalde til bestyrelsesmø-
der, når det skønnes nødvendigt og skal påse, at samtlige bestyrelsesmed-
lemmer indkaldes.

Selskabets direktører kan ikke vælges som bestyrelsesformand. I børsnotere-
de og statslige aktieselskaber er der endvidere forbud mod den ”arbejdende
bestyrelsesformand”. F.eks. kan en advokat ikke både arbejde som advokat
for og være bestyrelsesformand i selskabet. Reglen blev indført i 1993 som
konsekvens af bl.a. Nordisk Fjer sagen.
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Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) opfordrer nu direkte bestyrelserne i landets store virk-
somheder til at gøre op med advokaternes dobbeltroller. Det fremgår af en fortrolig liste med
anbefalinger til virksomhedernes bestyrelsesmedlemmer. Her opfordrer LD bestyrelserne til
at sikre: At selskabets egen advokat ikke har sæde i bestyrelsen, og at selskabets formand,
hvis denne er advokat, sikrer, at selskabets advokatrådgivning foregår via et andet kontor
end den pågældendes eget – medmindre særlige forhold gør sig gældende. LD´s vicedirektør
Jeppe Christiansen understreger, at der alene er tale om en overordnet anbefaling, der ikke
skal betragtes som et egentligt krav til virksomhederne. Uddrag fra Børsens Nyhedsmagasin
nr. 18, 31. oktober 1997.

I de seneste år er der til trods for aktieselskabslovens bestemmelser om opgave- og ansvars-
fordeling mellem bestyrelse og direktion set eksempler på en uheldig magtkoncentration hos
bestyrelsesformanden med heraf følgende tvivl om ansvarsplaceringen. På denne baggrund
foreslås det, at der for børsnoterede selskaber indføres en begrænsning for bestyrelsesfor-
manden til at udføre arbejde for selskabet, idet sådanne opgaver alene kan udføres af besty-
relsesformanden, hvis opgaven er af enkeltstående karakter, og hvis opgaven udføres for be-
styrelsen efter dennes anmodning. Uddrag fra Bemærkninger til Lov nr. 1060 af 23. decem-
ber 1992.

I Tyskland er der et generelt forbud mod, at medlemmer af kontrolorganet
(bestyrelsen) også er medlemmer af administrationsorganet (direktionen). I
Sverige er der netop indført et forbud mod, at bestyrelsesformanden kan være
en direktør i selskabet. I England og USA er der ikke et sådant forbud, og i
USA er der nærmest tradition for, at de to hverv bestrides af den samme per-
son,jf. tabel 8.2.

Tabel 8.2. Forbud mod sammenfald mellem bestyrelsesformand og di-
rektør i udvalgte lande.

Sverige Tyskland England Holland Danmark USA
Ja Ja Nej Ja Ja Nej

I USA er den administrerende direktør (CEO) og bestyrelsesformanden såle-
des den samme person i ca. 76 pct. af de største amerikanske selskaber1. I
England er den tilsvarende andel ca. 30 pct.2.

Ikke mindst i USA har de ledelsesmæssige problemer i tilknytning hertil væ-
ret til debat. En undersøgelse dokumenterer, at amerikanske selskaber, der
har adskilt funktionen som administrerende direktør og bestyrelsesformand,
klarer sig bedre end de selskaber, hvor der er sammenfald mellem de to
funktioner3.

1 Korn/Ferry International, ”Board of directors, Twentieth Annual Study,” 1993.

2 Oxford Analytica, Board Directors and Corporate Governance: Trends in the G7 Countries
over the Next Ten Years,a study prepare for Russel Reynolds Associates, Price Waterhouse,
Goldman Sachs International, Gibson, Dun & Crutcher, by Oxford Analytica Ltd, Oxford,
England, sept. 1992, p. 65.
3 Rechner & Dalton (1991).
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If the board of directors is really there to represent the interest of the stockholders, what is
the chief executive doing on the board? He´s the professional manager. He cannot represent
the shareholders and impartially sit in judgement of himself. Kilde: Harold Geneen, former
CEO and Chairman of ITT Corp.

I en dansk undersøgelse fra 19984, der omfatter 154 børsnoterede ikke-
finansielle danske virksomheder, peges på, at bestyrelse og direktion bør væ-
re adskilt for at give ledelsen et kvalificeret modspil. Værdiskabelsen er såle-
des højere i virksomheder, hvor der ikke er overlap mellem bestyrelse og di-
rektion, sammenlignet med virksomheder, der har overlap.

Europakommissionens forslag til 5. selskabsdirektiv indeholder en skarpere
funktionsopdeling mellem direktion og bestyrelse, der, hvis den vedtages, vil
indebære en justering i de danske regler, jf. appendiks 8.1.

Der synes ikke fra nogen side at være fremkommet væsentlig kritik af reglerne i aktiesel-
skabsloven om ledelsesstrukturen i aktieselskaber og heller ikke i de øvrige nordiske lande
synes en sådan kritik at være kommet til orde. Spørgsmålet om der i større selskaber f.eks. i
børsnoterede selskaber burde gælde en regel om, at ingen samtidig kan være medlem af di-
rektion og bestyrelse, fortjener dog en nærmere overvejelse. Forenkling og fremtidstilpas-
ning af selskabslovene, Betænkning nr. 1229, Industriministeriet, februar 1992, p. 100.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Ifølge den danske aktieselskabslov har medarbejderne i større aktieselskaber
siden 1974 haft ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer svarende til
halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer dog mindst 2 medlemmer. I
dag ligger grænsen på selskaber, der i de sidste tre år har beskæftiget gen-
nemsnitligt 35 medarbejdere,

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter
som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Reglerne om medarbejdervalgte besty-
relsesmedlemmer kan derfor siges at være udtryk for en stakeholder-
tankegang.

Undersøgelser viser, at ca. 20 pct. af de selskaber, der opfylder betingelserne
for at have medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer5, udnytter dette.

4 PLS Consult (1998).

5 Se f.eks. ”Medarbejdere i bestyrelsen - i 20 år”, Landsorganisationen i Danmark, Industri-
og Samordningsministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening. 1994.
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Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kendes i bl.a. Sverige, Tyskland
og Østrig, men f.eks. ikke i USA og England, jf. tabel 8.3.

Tabel 8.3. Ret til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i udvalgte
lande.

Sverige Tyskland Frankrig England Holland Danmark USA
Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej

Kilde: European Commission (1997b).

Bestyrelsesmedlemmer valgt af andre end generalforsamlingen/repræsen-
tantskab
I et selskabs vedtægter kan offentlige myndigheder eller andre gives ret til at
udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen. En sådan ret kan også fremgå
direkte af lovgivningen. For forsikringsselskaber og pengeinstitutter gælder
f.eks. bestemmelser om, at offentlige myndigheder skal have adgang til at
udpege et medlem af bestyrelsen for at sikre offentlig indsigt i selskabet.

Repræsentantskab
I et selskabs vedtægter kan fastlægges, at der foruden bestyrelsen skal være et
repræsentantskab. Flertallet af repræsentantskabets medlemmer skal vælges
af generalforsamlingen. Hvem, der vælger resten, fastsættes i vedtægterne.
Selskaber med repræsentantskaber er sjældent forekommende, og et repræ-
sentantskab har kun praktisk betydning i større selskaber eller selskaber med
en meget stor aktionærkreds, f.eks. forsikringsselskaber og pengeinstitutter.

Direktionen
Bestyrelsen i et selskab ansætter en direktion. I aktieselskabsloven foreskri-
ves, at direktionen skal bestå af 1-3 medlemmer6, med mindre det fremgår af
vedtægterne, at selskabet skal have en større direktion.

Ansættelse af en direktion må anses som en af bestyrelsens væsentligste op-
gaver som repræsentant for ejerkredsen, som ikke selv via generalforsamlin-
gen umiddelbart har indflydelse herpå.

Ledelsens kompetencer
Ejerkredsen har oplagt stor interesse i, at medlemmerne af selskabets besty-
relse har de fornødne kompetencer. Selskabets resultater afhænger således i

6 Det bemærkes, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem de valgte direktører og tite-
len direktør. Det er kun de direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er
direktører i aktieselskabslovens forstand. Personer, der tildeles titler som f.eks. salgsdirektør,
personaledirektør o.l. uden anmeldelse, betragtes som øvrige lønmodtagere i selskabet.
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høj grad af, at den valgte ledelse er udrustet med de rette kvalifikationer, her-
under den rette faglige baggrund, erfaringer fra lignende virksomheder o.l.

En bred definition af kompetence dækker ikke kun over evner og uddannelse
(kvalifikationerne), men også forhold som f.eks. alder, bopælsafstand i for-
hold til selskabet, omfang af deltagelse i andre hverv mv.

Professionel baggrund
I de børsnoterede selskaber synes der at være en tendens til et forholdsvist
stort antal professionelle bestyrelsesmedlemmer7. Herved forstås personer,
der gennem erhverv, som f.eks. advokat, har et omfattende kendskab til nogle
specifikke erhvervsforhold eller personer, der gennem sin position som leder
i en anden erhvervsvirksomhed har et godt kendskab til erhvervslivet og le-
delsesforhold.

Det synes også at være forholdsvis almindeligt, at medarbejdere på højt pla-
cerede poster i selskabet, f.eks. finans- og økonomidirektør, forskningschef
el.lign. optræder som generalforsamlingsvalgte i eventuelle datterselskabers
bestyrelser.

Da bestyrelsen er et kollektivt organ, kan en bredt funderet bestyrelse derfor
drage nytte af de enkelte medlemmers viden og ekspertise. Aktieselskabslo-
ven stiller imidlertid ikke krav til ledelsens professionelle baggrund. Årsagen
er, at loven skal dække mange forskellige situationer og erhvervsforhold, og i
praksis vil det derfor ikke være muligt at opstille specifikke krav til bestyrel-
sesmedlemmernes erhvervsmæssige kompetence i en lovregel. Alternativet er
en generelt formuleret regel, men en sådan vil nemt få karakter af en tom
hensigtserklæring uden et selvstændigt indhold.

Køn og alder
Med hensyn til alder er der alene et lovkrav om, at bestyrelsesmedlemmer og
direktører skal være myndige8.

En række selskaber har imidlertid selv formuleret alderskriterier for bestyrel-
sesmedlemmer. En undersøgelse9 af vedtægterne i 50 af de største danske
aktieselskaber viser, at 11 eller knap 1/4 af selskaberne havde vedtægtsmæs-

7 Det findes ingen officiel statistik af den professionelle baggrund for bestyrelsesmedlemmer i
danske aktieselskaber.

8 Dvs. fyldt 18 år, og ikke være under værgemål eller samværgemål.

9 Selskaberne er udvalgt ud fra Børsens oversigt over "Danmarks 500 største koncerner" fra
november 1997. Rene datterselskaber, 100 pct. udenlandsk ejede selskaber, statslige aktiesel-
skaber og andelsselskaber er ikke inkluderet.

Ark 2  12/05/99  16:24  Side 168



169

sige bestemmelser om en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. I de fleste
tilfælde er grænsen for nyvalg 70 år.

Set under ét er mere end 2/3 af direktører og bestyrelsesmedlemmer i denne
undersøgelse 50 år eller derover. Størstedelen heraf findes blandt begge køn i
aldersgruppen 50 – 59 år. Dog er der næsten ligeså mange kvindelige besty-
relsesmedlemmer i aldersgruppen 40 – 49 år. Der er ingen kvindelige og kun
3 mandlige direktører over 70 år, ligesom kun 3-4 pct. af bestyrelsesmed-
lemmerne er over 70 år, jf. tabel 8.4. Den høje andel af forholdsvis ældre le-
delsesmedlemmer afspejler formentlig, at der er stor efterspørgsel efter erfar-
ne erhvervsledere.

Tabel 8.4. Direktions- og bestyrelsesmedlemmer i 50 store børsnoterede
aktieselskaber opdelt på alder og køn.

Kvindelige
direktører

Mandlige
direktører

Kvindelige besty-
relsesmedl.

Mandlige besty-
relsesmedl.

Antal (Pct.) Antal (Pct.) Antal (Pct.) Antal (Pct.)
Under 29 år .... 0 (0) 0 (0) 3 (1,9) 5 (0,3)
30 – 39 år ....... 0 (0) 29 (7,6) 22 (13,7) 85 (5,9)
40 – 49 år ....... 2 (25) 114 (29,9) 58 (36) 274 (18,9)
50 – 59 år ....... 5 (62,5)) 180 (47,2) 63 (39,1) 649 (44,8)
60 – 69 år ....... 1 (12,5) 55 (14,4) 11 (6,8) 377 (26)
70 -................. 0 (0) 3 (0,8) 4 (2,5) 60 (4,1)
I alt................. 8 (100) 381 (100) 161 (100) 1450 (100)

Anm.: Undersøgelsen medtager både ledelsesmedlemmer udpeget af generalforsamlingen og
medarbejdere.

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, maj 1998.

Ledelserne i de undersøgte selskaber er klart domineret af mænd. Der er med
8 kvindelige og 381 mandlige næsten 50 gange så mange mandlige som
kvindelige direktører. Som bestyrelsesmedlemmer er der 9 gange så mange
mandlige som kvindelige bestyrelsesmedlemmer, altså en noget mindre udtalt
forskel.

En ganske stor andel  – godt 70 pct. – af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer
i danske børsnoterede selskaber er medarbejdervalgte (i alt 102), hvor ande-
len for mænd er under 25 pct.

Bopæl
I dansk aktieselskabslovgivning er der krav om, at direktører og mindst halv-
delen af bestyrelsens medlemmer som hovedregel skal have bopæl her i lan-
det. Kravet gælder dog ikke i det omfang, andet er fastsat i medfør af inter-
national aftale eller regler fastsat af erhvervsministeren. Det gælder f.eks. for
statsborgere i EU- og EØS-landene. Aktieselskabsloven indeholder endvidere
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hjemmel til at kunne dispensere, og denne mulighed for dispensation udnyt-
tes.

For et krav om en vis bopælsmæssig tilknytning til selskabets hjemland taler
hensynet til selskabets medkontrahenter, kreditorer og myndighederne, dvs.
både privatretlige og offentligretlige hensyn. Omvendt kan dog anføres, at
sådanne hensyn via internationale konventioner og aftaler om gensidig bi-
stand kan varetages lige så betryggende uden for selskabets hjemland.

Ikke mindst den stigende internationalisering kombineret med den nye kom-
munikationsteknologis muligheder kunne tale for mere fleksible regler. Det
kan f.eks. forekomme besynderligt, at et udenlandsk ejet datterselskab er
tvunget til at vælge ledelsesmedlemmer med bopælsmæssig tilknytning til
Danmark. For anpartsselskaber blev bopælskrav til ledelsen ophævet  pr. 1.
juni 1996.

En undersøgelse af bopælsfordelingen blandt bestyrelsesmedlemmer og –
suppleanter i 50 af de største danske børsnoterede selskaber viser, at 3,8 pct.
har bopæl i udlandet. Til sammenligning udgør andelen af udlændinge i ikke-
børsnoterede aktieselskaber 7,8 pct. Denne højere andel skyldes muligvis, at
mange børsnoterede udenlandske moderselskaber har danske datterselskaber,
som ikke er børsnoterede.

Ledelsesmedlemmer med bopæl i udlandet stammer fortrinsvis fra England,
men Tyskland og Sverige er også godt repræsenteret,jf. tabel 8.5.
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Tabel 8.5. Bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter i 50 store børsnotere-
de aktieselskaber fordelt efter bopæl. Maj 1998.
Bopæl Antal
Danmark ................................................................................................. 1935
England................................................................................................... 19
Tyskland ................................................................................................. 11
Sverige.................................................................................................... 8
USA........................................................................................................ 7
Frankrig .................................................................................................. 6
Norge...................................................................................................... 6
Belgien ................................................................................................... 4
Spanien ................................................................................................... 3
Schweiz .................................................................................................. 2
Italien...................................................................................................... 2
Australien ............................................................................................... 1
Kina ........................................................................................................ 1
Finland.................................................................................................... 1
Malaysia ................................................................................................. 1
New Zealand........................................................................................... 1
Singapore................................................................................................ 1
Thailand.................................................................................................. 1
Uoplyst ................................................................................................... 1
I alt.......................................................................................................... 2011

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, maj 1998.

Den reelle internationale indflydelse på ledelsesposterne i danske børsnotere-
de selskaber er formentlig mindre end 2 pct. og formodentlig lavere end de
samlede udenlandske investeringer i de samme selskaber. En gennemgang af
navnene blandt bestyrelsesmedlemmer med registreret bopæl i udlandet viser
således, at ca. halvdelen har navne, der tyder på, at de pågældende personer
er af dansk herkomst (udenlandsdanskere).

Den internationalisering af bestyrelsesarbejdet, som den svenske topleder Percy Barnevik
netop har sat systematisk i værk i flere af Wallenberg-imperietsselskaber, vil ikke blive ko-
pieret i danske selskabsbestyrelser. Det fastslår flere topchefer i dansk erhvervsliv, og som
den væsentligste barriere peger de især på danske selskabers lidenhedi international måle-
stok – og de praktiske problemer, der følger af at hente udenlandske erhvervsfolk ind i be-
styrelseslokalet. Percy Barnevik, der sidder for enden af bestyrelsesbordet i Wallenberg-
imperietsstørste investeringsselskab, Investor, meddelte i sidste uge, at tiden er kommet til
en gennemgribende modernisering af blandt andet bestyrelsesarbejdet i de selskaber, som
Investor kontrollerer. CorporateGovernance og ShareholderValueskal  i højsædet, og der-
for skulle selskaber som Electrolux, Stora, SKF, og Scaniaalle have nye bestyrelsesmed-
lemmer med international erfaring. Vi har brug for, at bestyrelserne ser tingene i et globalt
perspektiv, lød Barneviksforklaring blandt andet. Derfor hentede han blandt andet en Sony-
præsident, en Heineken-bestyrelsesformand og en tidligere Mercedes-Benztopchef ind på
bestyrelsesposterne i selskaberne. Uddrag fra Børsen den 27. marts 1998.

De danske selskabers meget begrænsede orientering mod udlandet og inddra-
gelse af international erfaring i ledelsen kan være udtryk for en vis traditio-
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nalisme i Danmark, ligesom danske virksomheders begrænsede størrelse i
international sammenhæng måske indebærer et forholdsvist begrænset behov
for udenlandske bestyrelsesmedlemmer. En anden medvirkende forklaring
kan være, at udenlandske investorer lægger større vægt på det lokal kend-
skab, som danske kandidater besidder, end på at få egne folk ind på bestyrel-
sesposter. Det kan ikke mindst tænkes, hvis det danske aktiemarked rent le-
delsesmæssigt af en eller flere årsager opfattes som utilgængeligt eller ”pro-
vinsielt”.

Direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LD, Flemming Skov Jensen, ser ikke noget presse-
rende behov for ændringer i den måde, bestyrelserne i danske selskaber arbejder på. LD rå-
der over ca. 45 mia. kr., hvoraf godt en tredjedel er placeret i aktier. For det første er selv de
største danske selskaber meget små i en international sammenhæng, og der er  derfor slet ik-
ke det behov for den internationalisering, som Percy Barnevik lægger så stor vægt på i
Wallenberg-selskaberne. For det andet synes jeg også, de danske selskabers resultater gen-
nem årene tydeligt viser, at man godt kan klare sig uden det internationale islæt i bestyrel-
sen, siger han. Uddrag fra Børsen den 27. marts 1998.

En anden barriere for at internationalisere bestyrelserne kan være sproget.
Uanset at de fleste danskere har et rimeligt kendskab til et eller flere frem-
medsprog, må det antages, at bestyrelsesmøder afholdt på et fremmedsprog er
forbundet med praktiske vanskeligheder. Tolkning er naturligvis en mulig-
hed, men det er både tids- og omkostningskrævende.

Den øgede internationalisering kan dog måske indebære, at muligheden for at
afholde bestyrelsesmøder på et fremmedsprog vil blive betragtet som en
standardnorm i konkurrencen om at tiltrække investeringer til selskaberne.

Antal bestyrelsesposter
Der er ikke i den danske aktieselskabslov regler for, hvor mange bestyrelser
et enkelt bestyrelsesmedlem kan have sæde i.

Dog er der en regel om, at generalforsamlingen skal gøres opmærksom på
andre sådanne poster forud for et valg til bestyrelsen. Der skal således gives
oplysning om bestyrelseskandidaternes ledelseshverv i andre danske aktiesel-
skaber, dog bortset fra hverv i 100 pct. ejede datterselskaber. Begrundelsen
for reglen er at øge aktionærernes opmærksomhed på, om de foreslåede be-
styrelsesmedlemmer er egnede til og har tid til at passe bestyrelseshvervet.
Personer, der er bestyrelsesmedlemmer i mange selskaber, kan således have
vanskeligere ved at varetage det enkelte selskabs interesser fuldt ud. Enkelte
personers varetagelse af mange bestyrelsesposter kan derudover føre til en
uhensigtsmæssig magtkoncentration i erhvervslivet.

På tværs af lande er der forskellig praksis for lovgivning om antal bestyrel-
sesposter. Ligesom i Danmark findes der i Sverige ikke regler, der fastsætter
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et maksimalt antal bestyrelsesposter. I Sverige har det været overvejet at ind-
føre en sådan regel, men resultatet har dog været at afstå, jf. tabel 8.6.

I Tyskland kan en person ikke vælges til en bestyrelse, hvis den pågældende
allerede er bestyrelsesmedlem i 10 erhvervsvirksomheder. Til denne hoved-
regel er tilknyttet en række undtagelser, særligt for  koncernforbundne sel-
skaber. I Frankrig er regelsættet nogenlunde tilsvarende.

Tabel 8.6. Grænser for antal bestyrelsesposter i udvalgte lande.
Sverige Tyskland Frankrig Danmark

Ingen grænse Maks. 10 Maks. 10 Ingen grænse

Der er både argumenter for og imod lovfastsatte begrænsninger i antallet af
bestyrelsesposter.

Som argument imod kan anføres, at en persons antal bestyrelsesposter er et
forhold, som det enkelte selskabs interessenter selv bør være opmærksom på
ved ansættelse af direktører og bestyrelsesmedlemmer. Det kan f.eks. indgå
som en del af ansættelseskontrakten for en direktør, at den pågældende ved
siden af sit arbejde i selskabet ikke må eller maksimalt må lade sig indvælge i
ledelsen af et vist antal selskaber. Udformningen af vilkårene i en ansættel-
seskontrakt er formentlig næppe et spørgsmål, som selskabets aktionærer in-
volveres direkte i. Det udelukker imidlertid ikke, at selskabet har en formule-
ret politik herom, som er kendt af aktionærerne.

Endvidere kan anføres, at de almindelige erstatningsansvarsregler til dels sik-
rer en vis begrænsning i en enkelt persons bestyrelseshverv. Risikoen for
udløsning af et erstatningsansvar øges ved at påtage sig så mange forskellige
bestyrelseshverv, at der ikke er den fornødne tid til at varetage de pligter, lo-
ven kræver, i de enkelte selskaber.

På den anden side kan indvendes, at selv om valg til bestyrelse foretages af
aktionærerne på generalforsamlingen, er dette valg ikke nødvendigvis udtryk
for en enig beslutning blandt aktionærerne. Der kan således sagtens være in-
teressemodsætninger mellem et selskabs aktieejere (f.eks. mellem minoritets-
og majoritetsaktionærer, eller fordi de har forskellig viden), ligesom de for-
skellige aktieejere ikke har lige adgang til at udøve deres indflydelse. En bre-
dere beskyttelse af alle aktionærer kan derfor tale for lovfastsatte begræns-
ninger på antallet af bestyrelsesposter.

Fastlæggelse af en eventuel grænse for antallet af bestyrelsesposter vanske-
liggøres imidlertid af, at det er svært at give en generel vurdering af hvor lang
tid, der skal påregnes for at varetage et bestyrelseshverv på passende vis. Det
afhænger bl.a. af selskabets størrelse og forhold i øvrigt, jf. boks 8.4.
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Boks 8.4. Vurdering af den nødvendige tidsmæssige indsats for bestyrel-
sesmedlemmer.
I følge dagbladet Børsen den 2. januar 1998 vurderer en af de personer, der besidder flest
bestyrelsesposter i Danmark, at en bestyrelsesformandspost tager ca. 250 timer om året, et
menigt medlemskab af en tilsvarende bestyrelse tager cirka den halve tid, og at næstfor-
mandsposten i tid kan svinge imellem en bestyrelsesformandspost og et menigt medlem-
skab. Ifølge bladets oplysninger er topscoreren blandt bestyrelsesmedlemmer i danske sel-
skaber registreret som medlem i 23 bestyrelser, heraf 10 som bestyrelsesformand. Anvendes
de nævnte tidsestimater over bestyrelsesarbejdet og forudsættes, at de 13 bestyrelsesposter
er som menigt medlem, svarer topscorerens krævede/forventede arbejdsindsats til mindst
4.125 timer pr. år eller 18,3 timer pr. dag. For en fuldtidsbeskæftiget er den gennemsnitlige
årlige arbejdstid 1.755 timer10 svarende til en daglig arbejdsindsats på 7,8 timer11. Topscore-
rens krævede arbejdsindsats er således mere end to gange større end for en fuldstidsbeskæf-
tiget.

Hvor mange bestyrelsesposter, det er forsvarligt at påtage sig, må naturligvis
også vurderes i sammenhæng med anden beskæftigelse  - f.eks. et sideløben-
de fuldtidserhverv - eller om et eller flere af de selskaber, hvori man beklæ-
der bestyrelsesposter, er koncernforbundne.

Inhabilitet og andre interessekonflikter
De interessekonflikter, der kan være mellem ejerne af et selskab og selska-
bets ledelse, søges i et vist omfang imødegået ved regler om inhabilitet.

I henhold til aktieselskabsloven må et bestyrelsesmedlem eller en direktør ik-
ke deltage i behandlingen af følgende forhold

aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller
søgsmål mod den pågældende selv eller
aftale mellem selskabet og tredjemand eller
søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har
en væsentlig interesse heri, der kan være i modstrid med selskabets inte-
resser.

Reglerne angiver grænserne for tilladelige interessekonflikter mellem ejer-
kredsen og ledelsen.

Reglerne om inhabilitet håndteres generelt af de enkelte bestyrelsesmedlem-
mer selv. Det er et krav, at bestyrelsesmedlemmer selv oplyser om forhold,
der kan føre til inhabilitet. Det er således den enkelte, der selv skønner over,
hvorvidt der foreligger en utilladelig interessekonflikt.

10 Arbejde og Service, Regeringen, januar 1999.

11 I begge regneeksempler er forudsat 45 arbejdsuger på et år.
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Interessemodsætninger relateret til inhabilitet vedrører en meget begrænset
del af de mulige konflikter, der kan være mellem ejerkredsen og ledelsen.
Disse øvrige mulige interessemodsætninger er i princippet ikke reguleret i
selskabslovgivningen eller i lovgivningen i øvrigt.

8.4. Delkonklusion om ledelsesstrukturen i aktieselskaber

Organiseringen af bestyrelsens og direktionens arbejdsfordeling giver ikke
umiddelbart anledning til behov for ændringer i aktieselskabslovens bestem-
melser om ledelsen. Den danske ledelsesmodel indeholder elementer fra så-
vel det en- som det tostrengede ledelsessystem. Tilpasninger i aktieselskabs-
loven på dette område kan dog blive aktuel, hvis internationaliseringen nød-
vendiggør et valg mellem de toneangivende ledelsessystemer. Der opereres
således i det senest foreliggende forslag til 5.selskabsdirektiv med en skarpe-
re funktionsopdeling mellem direktion og bestyrelse. Direktivet har imidler-
tid været diskuteret siden 1972 og står næppe foran en snarlig vedtagelse, jf.
appendiks 8.1.

Reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer virker også samlet set fleksible.
Der er betydelig mulighed for at variere antallet af medlemmer med et mini-
mumsantal på tre. Der er ikke formelle formkrav til et bestyrelsesmedlem i
form af bestemte professionelle kvalifikationer, og det vurderes ikke at være
formålstjenligt at opstille minimumskriterier som egentlige lovkrav.

Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved aktieselskabslovens bopælskrav. Selv
om der er dispensationsmuligheder, kan det ikke udelukkes, at nogle danske
aktieselskaber oplever begrænsninger i at udnytte ledelsesmæssige ressourcer
fra statsborgere i tredjelande, herunder at tiltrække udenlandsk kapital.

I dag er antallet af bestyrelsesmedlemmer i danske børsnoterede selskaber,
som er bosat i andre lande under alle omstændigheder meget lavt -  under 4
pct., hvoraf mange er udenlandsdanskere. Det kan formentlig i et vist omfang
henføres til, at der i Danmark i modsætning til f.eks. Sverige ikke er ret man-
ge meget store selskaber med udenlandske kapitalinteresser.

Hensyntagen til ønsket om en effektiv bestyrelse kunne tilsige et loft over
antallet af bestyrelsesposter, som kan bestrides af en enkelt person. I Frankrig
og Tyskland kan en enkelt person maksimalt have 10 bestyrelsesposter og til-
svarende regler har været overvejet i Sverige, men er afvist. I Danmark, hvor
der ikke er noget loft, er der eksempler på personer, der besætter et meget
betydeligt antal bestyrelsesposter. Ved en vurdering af arbejdspresset som
bestyrelsesmedlem bør dog tages højde for i hvilket omfang, der er tale om
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poster i koncernforbundne bestyrelser, hvilket der formentlig i  mange tilfæl-
de er ægte synergieffekter forbundet med.

Begrænsninger i en enkelt person antal af bestyrelsesposter vurderes først og
fremmest at være et spørgsmål, som aktionærerne selv bør tage stilling til.
Det står således aktionærerne frit for ved valg til bestyrelse på generalfor-
samlingen at fravælge personer, der i forvejen besætter mange bestyrelsespo-
ster. Det er der mulighed for, da der skal gives oplysning om øvrige bestyrel-
sesposter for de personer, som er opstillet til valg til bestyrelsen.

8.5. Præstationsafhængig aflønning af ledelsen

Fremme af ledelsens tilskyndelse til at varetage virksomhedsejernes interesse
kan ikke sikres alene gennem lovgivning om bestyrelsens og direktionens ar-
bejde. Derfor benyttes i nogle virksomheder en aflønning af ledelsen, der på
forskellig vis er knyttet til ledelsens opnåede resultater.

Udgangspunktet for anvendelse af præstationsafhængige aflønningsformer er,
at den ansatte ledelse ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser med
aktionærerne, og at aflønningsformen skal påvirke ledelsens handlemåde. En
dansk undersøgelse viser f.eks., at 1/3 af 71 adspurgte ledelser blandt de 300
største virksomheder i dansk erhvervsliv prioriterer kapitalafkastet højest,
men at de øvrige 2/3 anser andre mål som væsentligere, herunder f.eks. stor
markedsandel, omkostningseffektivitet, produktudvikling, medarbejdernes
arbejdsforhold mv., jf. boks 8.5.
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Boks 8.5. Virksomhedsledelsernes fokus.
Undersøgelser peger på, at amerikanske virksomhedsledelser er mere indtjeningsorienterede
end japanske og danske virksomhedsledelser.

Det viser bl.a. en undersøgelse af, hvordan 71 toplederne i Danmark i 1997 prioriterede mel-
lem 8 forskellige målsætninger samt tilsvarende undersøgelser gennemført i USA og Japan.
Indtjening prioriteres væsentligt lavere i Japan end i USA, mens Danmark ligger et sted midt
imellem. Sammenligningen er alene en rangordning af ledelsens målsætninger, men siger ik-
ke noget om vægtningen på forskellige målsætninger på tværs af landene.

De adspurgte danske virksomhedsledere prioriterer set under ét kapitalafkastet højest (som i
USA), mens aktiekursen prioriteres lavest (som i Japan). Der er dog en betydelig spredning i
de danske virksomhedsledelsers prioritering. Selv om det samlet set højst prioriterede mål
(afkast) ligger som nr. 1 blandt ca. 1/3 af de 71 adspurgte ledelser, anser 2/3 andre mål som
væsentligere, herunder f.eks. markedsandel, omkostningseffektivitet eller aktiekurs.

Danmark
1997

Danmark
1997

Gns. rang

USA
1981

Japan
1981

Kapitalafkast 1 2,7 1 3
Markedsandel 2 3,2 3 2
Produktudvikling 3 3,3 4 1
Omkostninger 4 3,8 5 4
Medarbejdernes arbejdsforhold 5 5 8 7
Socialt image
(og miljø)

6 5,6 7 6

Markedsværdi ift.
/bogført værdi

7 5,6 6 5

Aktiekurs 8 5,7 2 8

Den danske undersøgelse viser et gennemsnit af 71 vurderinger i privatejede danske firmaer
udvalgt blandt landets 300 største. Spørgsmålet er stilet til den administrerende direktør.

Kilde: Thomsen (1999).

Også en spørgeskemaundersøgelse af det ledelsesmæssige fokus i 74 af de 248 børsnoterede
selskaber gennemført i foråret 1997 af PA viser, at der blandt de danske topledere er store
forskellige i både holdningen til og anvendelse af ledelsesmetoder, der bidrager til et højt ak-
tionærafkast (shareholder value). Undersøgelsen viser, at de selskaber, hvis ledere fokuserer
på en shareholder value kultur, over en syvårig periode har haft en markant større værdiska-
belse end øvrige børsnoterede selskaber.

Kilde: PA. Consulting Group (1997).

I det følgende gives en oversigt over de mest anvendte præstationsafhængige
aflønningformer, fordele og ulemper forbundet hermed, samt hvilken regule-
ring brugerne af præstationsafhængige aflønningsformer er underlagt.

Ark 2  12/05/99  16:24  Side 177



178

Forskellige former for præstationsbaserede aflønningsformer
Der kan overordnet skelnes mellem tre forskellige former for præstationsaf-
hængige aflønningsformer

Bonus
Overskudsdeling eller -andel
Aktiebaserede aflønningsformer

Bonusi form af et kontant engangsvederlag gives typisk for en særlig indivi-
duel præstation. Vurderingen af, om en ledelsesmedarbejder skal have bonus,
er typisk baseret på bestyrelsens helhedsvurdering af medarbejderens indsats
og opnåede resultater.

Ved overskudsdelingaflønnes ledelsen med en bestemt andel af virksomhe-
dens overskud.

De aktiebaserede aflønningsformerer alle, som betegnelsen antyder, løn, der
på en eller anden måde er knyttet til udviklingen i selskabets aktiekursudvik-
ling. Aktiebaseret aflønning kan være medarbejderaktier, aktieoptioner, war-
rants eller konvertible obligationer.

Som medejer af selskabet tildeles ledelsen en vis andel af selskabets aktier,
der afhængig af kursudviklingen på aktierne både kan indebære et negativt og
et positivt lønbidrag.

Aflønning med aktieoptioner giver ledelsen en ret til at købe allerede ud-
stedte aktier på et på forhånd fastsat tidspunkt til en på forhånd fastsat pris
(exercise-kursen). Aktieoptioner giver ledelsen et positivt lønbidrag, hvis
kursen på selskabets aktier på et tidspunkt overstiger den forhåndsaftalte pris.
Hvis aktiekursen falder til under den forhåndsaftalte pris, vil ledelsen lide et
beskedent tab svarende til den betalte pris for optionen (begrænset ”down-
side” risk).

Mens aktieoptioner er retten til at købe allerede udstedte aktier, er en warrant
retten til på et fremtidigt tidspunkt at nytegne aktier i det selskab, der har ud-
stedt warranten. En warrant betegnes også undertiden som en tegningsret.

Konvertible obligationer består i, at selskabet på et bestemt tidspunkt for-
pligter sig til at konvertere et lån fra en medarbejder (fremmedkapitalind-
skud) til aktier (egenkapital) til en på forhånd fastsat kurs. Der er således tale
om et låneforhold, hvis forrentning i sidste ende afhænger af selskabets ud-
vikling. På samme måde som aktieoptioner er der ingen downside risiko for
medarbejderen, jf. nedenfor.
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Fordele og ulemper ved præstationsafhængig aflønning
De umiddelbare fordele ved de præstationsafhængige aflønningsformer er, at
de kan medvirke til at hindre ledelsen i en ikke-økonomisk adfærd, herunder
f.eks. forhindre urentable køb af andre virksomheder (emperiebyggeri). Des-
uden kan præstationsafhængig aflønning være en konkurrenceparameter i sel-
skabernes forsøg på at tiltrække og fastholde kompetente ledere og andre
nøglemedarbejdere. Det kan være særlig relevant for investorer i små virk-
somheder, hvor virksomhedens resultater helt afgørende hviler på få nøgle-
medarbejdere.

Der kan også være begrundelser for præstationsafhængig aflønning, som ikke
er direkte relateret til økonomiske forhold. Præstationsafhængig aflønning
kan f.eks. ses som en genvej til større lønspredning, da en høj fast gage kan
være vanskeligere at begrunde på grund af særlige kulturelle barrierer.

Hvis bestyrelsen er god til at vurdere ledende medarbejderes arbejdsindsats
og opnåede resultater, synes det umiddelbart fordelagtigt at vælge bonusaf-
lønning af ledende medarbejdere. Bonusaflønning hviler således på en hel-
hedsvurdering, hvor der er sker en afvejning af mange forskellige forhold,
som kan have haft betydning for resultatudviklingen i den pågældende virk-
somhed.

Er bestyrelsen derimod ikke særlig god til at vurdere direktionens præstatio-
ner, og /eller ikke tilstrækkelig loyal i forhold til at pleje aktionærernes inte-
resser – kan det fra aktionærernes synsvinkel måske være mere fordelagtigt at
vælge en af de øvrige former for præstationsafhængig aflønning.

Uanset hvilken af disse øvrige former for  præstationsafhængig aflønning, der
vælges, er det dog alligevel sjældent muligt at opnå et fuldstændigt interesse-
sammenfald mellem ledelsen og ejerne, ligesom de forskellige aflønnings-
former kan have utilsigtede virkninger. Men selvom det i praksis nærmest er
umuligt at skabe perfekt sammenfald, er det muligt, at virksomhedens ejere
kan se en fordel i større sammenfald af interesser med ledelsen, men der er en
række forhold, som fortsat kan skabe forskelle mellem ledelsens og ejernes
målsætninger.

Et af de væsentligste problemer er, at det er vanskeligt at opstille målepunk-
ter for ledelsens indsats, som er tilstrækkelige og ikke kan påvirkes af tilfæl-
digheder eller manipuleres af ledelsen ("regeltænkning"), jf. tabel 8.7.
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Tabel 8.7. Nogle ulemper forbundet med forskellige former for præstati-
onsafhængig aflønning.

Bonusafløn-
ning

Overskuds-
deling

Medejer-
skab

Aktieopti-
oner

Bestyrelsen dårlig til at vurdere
præstationer....................................
Element af tilfældighed..................
"Mulighed for regeltænkning".......
Incitamentsproblemer....................
Risiko for overlønning...................
Potentielt konfliktskabende
Bindinger på ledelsens disposi-
tonsfrihed .......................................
Finansieringskrav...........................

Risikoen for "regeltænkning" er størst ved anvendelse af meget ensidige mål
for ledelsens præstation som f.eks. overskuddet. Et stort overskud kan således
opnås ved effektiv ledelse, men det kan også opnås ved en kunstig oppust-
ning af overskuddet f.eks. ved at ændre regnskabsprincipper eller ved at ned-
bringe forsknings- og udviklingsindsatsen.

I modsætning til overskudsdeling anses det typisk for vanskeligere at mani-
pulere grundlaget for aktiebaseret løn. Aktiernes værdi er bestemt af fremti-
dige overskud i virksomheden og vil i den egenskab falde, hvis f.eks. ind-
tægtsskabende investeringer reduceres. Virksomhedens aktier vil samtidig
være genstand for omsætning, hvor investorerne inddrager tilgængelig viden
ud over regnskabets overskudsdel. Ledelser udstyret med aktier i virksomhe-
den - eller optioner kan dog have incitament til at puste virksomhedens værdi
op ved f.eks. at mindske udbyttebetalingen eller tilbagekøbe virksomhedens
egne aktier. Incitamenter til mindsket udbyttebetaling kan modvirkes ved
korrektion for kapitaludlodninger til aktionærerne i forbindelse med bereg-
ning af den præstationsafhængige løndel.

Tilfældighedselementet ved præstationsafhængig aflønning viser sig ved, at
det kan være meget vanskeligt at vurdere, hvilke resultater som er skabt af
ledelsen, og hvilke resultater som skyldes eksterne faktorer. En god ledelse i
en lavvækst-branche vil ikke nødvendigvis blive tilstrækkeligt belønnet for
sine meritter, mens en dårlig ledelse i en højvækstbranche uretmæssigt kan få
en høj aflønning.

Et regneeksempel på danske forhold viser, at branchespecifikke forhold kan
have afgørende indvirkning på præstationsafhængig aflønning. I Danmark
ville aktieoptioner givet til ledelserne i et næsten seks-årigt historisk forløb
(1/1-1983-1/9/87) have resulteret i forskelle i den samlede aflønning på tværs
af brancher på op til 5-600 pct., jf. boks 8.6.
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Boks 8.6. Beregninger af gennemsnitlige potentielle løntillæg i perioden
1983-88 i udvalgte brancher.
Møller og Nielsen (1997) har gennemført beregninger af, hvad 5 gennemsnitlige direktører i
forskellige brancher ville have fået i løntillæg, hvis de havde fået tildelt optioner i perioden
1/1/1983 til 1/9/1988. De modtager alle en option svarende til en markedsværdi for de un-
derliggende aktier på 1 mill. kr. – exerciseprisen sættes til spotkursen, dvs. 1 mill. kr. For
hver procent, aktierne stiger efter 1/1/1983 tjener de 10.000 kr. hver.

Gevinsterne af aktieoptionerne for ledere i de forskellige brancher opgøres 1/9/1988 ved at
se på, hvor meget de forskellige aktieindeks er steget.

Branche:
Aktieindeks pr. 1/9/1988.
1/1/1983 = 100

Tilhørende optionsge-
vinst

Bank...............................................235 1.350.000
Forsikring ......................................522 4.220.000
Handel og Service..........................273 1.730.000
Rederi.............................................210 1.100.000
Industri...........................................170 700.000

Som det fremgår ville forsikringsdirektøren have fået 6 gange så meget som industridirektø-
ren. Ifølge Møller og Nielsen er der næppe grund til at tro, at forsikringsbranchen har haft
direktører af en kvalitet, der så væsentligt oversteg kvaliteten af direktører i bank- eller indu-
stribranchen. Branchespecifikke konjunkturudsving o.l. kan ligesåvel som forskelle i direk-
tørers dygtighed vise sig at forklare forskellig performance.

Opstilling af målepunkter vanskeliggøres yderligere af, at der også skal tages
stilling til, hvordan aflønningen skal ske i tilfælde af større ændringer, herun-
der f.eks. i forbindelse med fusioner, jobskifte eller kapitalstrukturændringer.

Udover problemer med at opstille de rigtige og tilstrækkelige målepunkter er
et andet generelt problem, at den præstationsafhængige aflønning ikke altid
som tilsigtet giver ledelsen de "rigtige" incitamenter.

For det første kan det være vanskeligt at sikre ledelsen og ejerne samme risi-
koprofil. Ledelsen har således sjældent i samme omfang som ejerne mulighed
for en diversificeret  formuesammensætning, hvorved ledelsens formue bliver
tættere forbundet med virksomhedens værdi end for øvrige aktionærer. Det
gælder særligt i store børsnoterede selskaber. Det indebærer, at ledelsens risi-
kovilighed næppe følger aktionærernes, idet ledelsen står til at miste både job
og store dele af formuen, hvis virksomheden går ned.

Anvendelsen af aktiebaseret aflønning kan dog også gøre ledelsens risikovil-
lighed større end ønsket af aktionærerne.

Medejerskab eller aktieoptioner i en nødlidende virksomhed med angrebet
egenkapital og løbende tab vil ikke være meget værd for ledelsen. Det kan fø-
re ledelsen til at tage uforholdsmæssigt store risici for virksomheden. Ledel-
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sen har alt at vinde og meget lidt at tabe, idet værdistigninger tilfalder ledel-
sen som medejere, mens kreditorerne bærer tabet, hvis virksomheden lukker.

For det andet kan incitamentsproblemer vise sig ved, at ledelsen i perioder
bevidst reducerer effektiviteten i virksomheden. Det skyldes, at der typisk er
tale om lønkontrakter, der løber i flere år. Aflønnes med f.eks. aktieoptioner
vil det i nogen situationer kunne betale sig for ledelsen at køre på lavt blus i
en periode, så der kan erhverves en masse optioner til en lav kurs for at kunne
opnå en særlig stor kursgevinst ved efterfølgende at forøge effektiviteten i
virksomheden.

Udover målepunkt- og incitamentsproblemer kan der også være andre  uhel-
dige følgevirkninger af incitamentsaflønning. Medejerskab kan på grund af
regler om inside-handel indebære, at ledelsen bliver mere bundet i sine dispo-
sitionsmuligheder end andre minoritetsaktionærer, fordi ledelsen kan blive
beskyldt for at udnytte inside-information/kurspåvirkende information. Med-
ejerskab kan desuden være dyrt for ledelsen, hvis den må lånefinansiere sit
kapitalindskud/beskatningen af kapitalindskuddet. Præstationsafhængig af-
lønning kan også føre til overlønning af ledelserne, hvis bestyrelsen selv er
domineret af direktører, der ønsker en sådan aflønningsform. Dertil kommer
de mulige konflikter, der kan opstå mellem bestyrelse og direktion, hvis der
efter forhandling af en præstationsafhængig aflønningskontrakt viser sig at
være forhold i virksomheden, som direktionen ikke blev gjort bekendt med
forud for kontraktens indgåelse (skjulte "lig i lasten").

Virker præstationsafhængig aflønning i praksis?
Der er især gennemført analyser på amerikanske data af, om ledelsen i virk-
somhederne får større fokus på aktionærernes interesse i at skabe høj indtje-
ning, når de gøres til medejere.

Samlet set synes analyserne at sandsynliggøre, at ledelsesmedejerskab kan
bidrage til at motivere ledelsen til at tilstræbe en fornuftig forvaltning af virk-
somhedens ressourcer både på kort og længere sigt. Særligt mindre ejeran-
dele synes at bidrage positivt til virksomhedernes værdiskabelse. Ved større
ejerandele er der mere blandede resultater, hvilket formentlig bl.a. hænger
sammen med graden af ledelsens risikoeksponering, jf. nedenfor. Høje eje-
randele kan også indebære, at ledelsen udnytter sin indflydelse til egen vin-
ding på bekostning af de øvrige aktionærer, f.eks. ved at trække kapital ud til
sig selv som bonus eller løn.

Et generelt problem ved analyserne er, at det er svært at afgøre, om virksom-
heder med høj indtjening skyldes, at ledelsen er medejer, eller om ledelsen er
medejer, fordi det går godt i virksomheden. Eller endnu mere banalt, at hvis
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der anvendes f.eks. aktiebaseret aflønning generelt, så vil ledelsen få stor løn
i de virksomheder, der går godt og modsat.

I Morck et. al. (1988) konstateres, at performance stiger med stigende med-
ejerskab, når ledelsens kapitalandel er i intervallet 0-5 pct. og over 25 pct.
Derimod er der en negativ sammenhæng, når ledelsens ejerandel er mellem 5
og 25 pct. For ejerandele over 25 pct. er sammenhængen igen positiv.
McConnell & Servaes (1990) finder en lignende ikke-lineær sammenhæng.
Forklaringskraften i begge analyser er dog meget lav, ligesom begge analyser
er blevet kritiseret for at anvende en database af lav kvalitet.

Kole (1996) finder i lighed med Morck et.al. og McConnell og Servaes en
positiv sammenhæng mellem virksomhedernes performance og ledelses-
medejerskab for ejerandele i intervallet 0-5 pct. , og en negativ sammenhæng
i for ejerandele i intervallet 5-25 pct., men i modsætning til disse to analyser
ingen sammenhæng ved ejerandele over 25 pct., jf. tabel 8.8.

Tabel 8.8. Analyser af sammenhængen mellem ledelesesmedejerskab og
virksomhedernes performance.

Morck et.
al. (1988)

McConnell
& Servaes
(1990)

Chung &
Pruitt
(1996)

Kole
(1996)

Agrawal &
Knoeber
(1996)

Hall
(1998)

Jensen &
Murphy
(1990)

Sammen-
hæng

Ja

Både posi-
tiv og ne-
gativ

Ja

Både posi-
tiv og ne-
gativ

Ja

Stærkt po-
sitiv

Delvis

Både posi-
tiv og ne-
gativ

Nej Ja

Positiv

Ja

Svagt po-
sitiv

Data 371 af de
største
amr. virk. i
1980

1.173 og
1.093 amr.
virk. i hhv.
1976 og
1986.

404 amr.
virk. i
1987

371 af de
største
amr. virk. i
1980

400 store
amr. virk.

478 børs-
not.
amr.virk.
1980-94.

1.700 amr.
virk.

En forklaring på den ikke-lineære sammenhæng mellem ledelsens ejerandele
og virksomhedernes performance kan bl.a. være, at ledelsen udsættes for en
stor risikoeksponering ved høje ejerandele, der kan føre til, at ledelsen igang-
sætter færre risikobetonede investeringer med et forventet højt afkast end i en
situation, hvor dennes personlige formueforhold ikke i samme grad var bun-
det til usikkerhed om virksomhedens indtjeningssituation.

Agrawal og Knoeber (1996), hvis analyse omfatter 400 store amerikanske
virksomheder, finder i modsætning til de øvrige analyser ingen sammenhæng
mellem ledelsesmedejerskab og virksomhedernes performance. Disse forfat-
tere peger i øvrigt på, at sammenhængen ligeså vel kunne gå den modsatte
vej, nemlig at ledelsen har høje ejerandele, fordi det går godt i virksomheder-
ne.
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Jensen & Murphy (1990) konstaterer en positiv sammenhæng mellem samlet
aflønning af ca. 1.700 amerikanske direktører og virksomhedernes perfor-
mance, men den statistiske sammenhæng er kun svagt signifikant.

Hall (1998) kritiserer Jensen & Murphys resultater dels for at være baseret på
data fra før eksplosionen i brug af optioner, dels for at udtrykke lønfølsom-
heden i forhold til virksomhedens samlede aktieværdi. Hall anvender i stedet
en række forskellige mål for ændringer i virksomhedens værdi, og konstate-
rer, at ledelsens aflønning i gennemsnit er blevet mere end 3 gange så følsom
i forhold til virksomhedernes værdi fra 1980 til 1994. Hall finder endvidere,
at sammenhængen mellem aflønning og performance er dobbelt så stor, når
ledelsen modtager aktieoptioner frem for aktier.

Gyldne håndtryk
Gyldne håndtryk dækker over gunstige afskedigelsesbetingelser, der normalt
består i, at ledelsen ved afskedigelse modtager et engangsvederlag.

En begrundelse for at give ledelsen gunstige afskedigelsesbetingelser er, at
ledelsen får en mindre tilskyndelse til at modarbejde fornuftige beslutninger
om f.eks. fusion, lukning af virksomheden eller andre omstruktureringer, som
er i aktionærernes interesse, men som kan indebære ledelsens afgang. En så-
dan form for jobsikkerhed kan også medvirke til, at ledelsen bliver mere risi-
kovillige til fordel for aktionærerne.

Den væsentligste ulempe ved gyldne håndtryk er, at de meget ofte udløses,
fordi en virksomhed klarer sig så dårligt, at en omstrukturering er påkrævet.
Det virker både imod den egentlige hensigt, og virker samtidig anstødeligt på
mange, at personer, der kan have haft hovedansvaret for en virksomheds
nedtur, skal forgyldes.

Gyldne håndtryk kan også påvirke styrkeforholdet mellem direktion og be-
styrelse uheldigt. Fordi ledelsens aflønning faktisk kan være højere, hvis den
må gå af end ved at blive, reduceres direktionens incitamenter til at følge be-
styrelsens anvisninger. Bestyrelsen har derudover vanskeligere ved at anven-
de truslen om fyring over for direktionen, fordi den kan blive kritiseret for at
misbruge aktionærernes penge. Gyldne håndtryk kan således medvirke til at
øge direktionens indflydelse på bekostning af bestyrelsens.
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8.6. Offentlig regulering og beskatning af forskellige præ-
stationsafhængige aflønningsformer

I dette afsnit beskrives, om virksomhedernes valg af præstationsafhængige
aflønningsformer bremses eller påvirkes af lovgivningen.

Regulering af præstationsafhængig aflønning i selskabslovene
I dansk aktieselskabslov er eksplicit formuleret mulighederne for alternative
aflønningsformer af ledelsen.

"Bestyrelsesmedlemmer og direktører kan lønnes såvel med fast vederlag
som med tantieme. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvan-
ligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for for-
svarligt i forhold til selskabet, og i moderselskaber, koncernens økonomiske
stilling."12

Aflønning af ledelsen kan således i henhold til aktieselskabsloven ske ved
fast vederlag og/eller tantieme. Bortset fra gyldne håndtryk dækker begrebet
tantieme i princippet alle former for præstationsafhængig aflønning, herunder
f.eks. aflønning ift. udviklingen i selskabets bruttoresultat, omsætning eller
aktiekursudvikling. Før april 1991 var det udelukkende muligt at give præ-
stationsafhængig aflønning, der var knyttet til udviklingen i selskabets over-
skud.

I henhold til aktieselskabsloven skal ledelsen tilbagebetale tantieme, som er
modtaget i de seneste 5 år, hvis selskabet går konkurs, og hvis det viser sig, at
selskabet var insolvent på tidspunktet for udbetalingen af tantiemen. På dette
punkt afviger de danske regler fra f.eks. de amerikanske, der ikke indbefatter
en sådan tilbagebetalingspligt.

Aflønning med tantieme skal fremgå af årsregnskabets noter. Der er ingen
oplysningsforpligtelser om principperne for en eventuel præstationsafhængig
aflønning eller størrelsen af aflønningen. Alene det forhold, at aflønnings-
formen anvendes, skal registreres. Det gælder også for aftalte fratrædelses-
godtgørelser, såkaldte gyldne håndtryk, jf. nedenfor.

For så vidt angår den selskabsretlige proces er denne forholdsvis begrænset
ved anvendelse af aflønning med overskudsandel, aktier eller aktieoptioner. I
disse tilfælde er fastsættelsen af aflønningen et bestyrelsesanliggende. Kun
ved afdækning af risici på udstedte optioner ved opkøb af egne aktier forud-
sættes generalforsamlingens forudgående accept.

12 Jf. aktieselskabslovens §64, stk. 1.
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Da aflønning med warrants og konvertible obligationer indebærer en kapital-
forhøjelse i selskabet, forudsætter denne form for aflønning generalforsam-
lingens og dermed aktionærernes forudgående accept. Alternativt skal besty-
relsen være bemyndiget til at foretage sådanne dispositioner, eller det skal
være bestemt i vedtægterne, at ledelsen kan aflønnes på denne måde.

Regnskabsmæssig regulering af præstationsafhængig aflønning
I henhold til årsregnskabslovens regler skal der i årsregnskaberne for virk-
somheder omfattet af denne lov gives oplysninger om lønninger, vederlag og
forpligtelser til at yde pension til:

direktionen,
bestyrelsen og
repræsentantskabet.

Oplysningerne skal specificeres på hver kategori. Dette medfører, at det er
vederlaget m.v. til den samlede direktion, som skal oplyses, og der er således
ikke noget krav om, at oplysningerne skal gives for det enkelte medlem af di-
rektionen. Endvidere skal oplysningerne kun indeholde de vederlag mv., som
de enkelte medlemmer oppebærer på grund af deres ledelsesfunktion. Der
skal derfor ikke oplyses om den løn, et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
oppebærer på baggrund af sit daglige arbejde i virksomheden. Det er kun
vedkommendes bestyrelseshonorar, som skal oplyses.

Selskaber, som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber, kan, hvis
det er nødvendigt for at undgå at vise vederlaget mv. for et enkelt medlem af
selskabets ledelse, vise beløbet samlet for to kategorier (f.eks. samlet for be-
styrelsen og direktionen, hvis direktionen kun består af én person) eller ude-
lade oplysningen, hvis kun én kategori modtager vederlag for deres funktion
(f.eks. hvor bestyrelsen ikke modtager vederlag, og direktionen kun består af
én person).

Oplysningerne skal indeholde de samlede vederlag m.v., som gives til de en-
kelte ledelsesmedlemmer for deres ledelseshverv. Eksempler på de vederlag
m.v., som skal medtages, er:

løn,
fri bil, bolig, telefon og lignende,
tildeling af medarbejderaktier, optioner, warrants m.v.,
indbetaling til pension.

Vederlagene m.v. skal opgøres til deres økonomiske værdi på tildelingstids-
punktet. Hvis en direktør modtager en option på at købe en aktie i selskabet
på et givet tidspunkt til en aftalt pris, er det optionens markedsværdi (minus
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eventuel egenbetaling fra direktøren), der skal indgå i det beløb, der skal op-
lyses.

I og med at det er det samlede vederlag m.v., som skal oplyses, er det oplys-
ningerne uvedkommende, hvorledes vederlaget m.v. posteres i selskabets
bogholderi. For eksempel vil tildeling af warrants ikke på noget tidspunkt på-
virke resultatopgørelsen i selskabets årsregnskab. Selskabet skal dog alligevel
opgøre den økonomiske fordel, ledelsesmedlemmet herved får, og oplyse
dette beløb som en del af det samlede vederlag til ledelsesmedlemmet.

Det er dog ikke muligt for regnskabslæsere at vide, hvordan splittet er mel-
lem fast løn og andre lønformer. Det er heller ikke kutyme, at virksomheder-
ne frivilligt giver oplysning herom. Det er i modsætning til f.eks. store ame-
rikanske virksomheders regnskabsoplysninger, der typisk giver en mere til-
bundsgående redegørelse for aflønningen af ledelsen.

Regnskabsmæssig regulering af gyldne håndtryk
Aftalte fratrædelsesgodtgørelser, såkaldte gyldne håndtryk, skal omtales i års-
regnskabet, dersom de er af betydning for bedømmelse af selskabets økono-
miske stilling. Dette gælder, selv om medarbejderen ikke er afskediget eller
planlagt afskediget på tidspunktet for aflæggelsen af årsregnskabet.

På det tidspunkt, hvor det besluttes at afskedige medarbejderen, skal den
samlede fratrædelsesgodtgørelse omkostningsføres i årsregnskabet og opføres
som en forpligtelse.

Skattemæssig behandling af forskellige præstationsafhængige
aflønningsformer
Udgangspunktet for den skattemæssige behandling af præstationsafhængige
aflønningsformer i Danmark er, at denne form for aflønning skal behandles
som al anden aflønning.

Uanset om et præstationsafhængigt lønelement består af en aktie, en aktieop-
tion, en warrant, en konvertibel obligation eller en overskudsandel, er der så-
ledes tilstræbt en ensartet effektiv beskatning, der ikke giver en skattemæssig
tilskyndelse til anvendelse af en aflønningsform frem for en anden. Dog er
medarbejderaktier og udlodningsaktier/fondsaktier begunstiget, forudsat ord-
ningen i den enkelte virksomhed omfatter alle medarbejdere, jf. appendiks 2
til dette kapitel.

Neutraliteten i skattesystemet kan anskueliggøres ved at se på en række for-
skellige præstationsafhængige aflønningsformer.
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I et regneeksempel, jf. appendiks 3til dette kapitel, erstattes den nuværende
faste grundløn med et nyt lønsystem, hvor den faste grundløn kun er halvt så
stor som den nuværende faste grundløn. Under det nye lønsystem suppleres
denne lavere faste grundløn med en præstationsafhængig løn, som i dag for-
ventes at udgøre det halve af det gamle lønsystems faste grundløn, og som
følger kursudviklingen på virksomhedens aktier. Den forventede (før skat)
løn til medarbejderen under det nye lønsystem er den samme som i det gamle
lønsystem. Forskellen mellem det nye og det gamle lønsystem består i, at der
i det nye lønsystem er tilføjet en lønrisiko på halvdelen af lønnen. Denne løn-
risiko er også i nedadgående retning sammenlignet med den faste grundløn.

Den præstationsbetingede løndel udformes på en af følgende 3 måder:

1. Virksomheden udsteder købsoptioner, der tildeles medarbejderen. Købs-
optionerne giver medarbejderen ret til på et fremtidigt tidspunkt at købe
aktier i virksomheden til en nærmere aftalt pris.

2. Medarbejderen tildeles aktier fra virksomhedens egenbeholdning. Dette
suppleres med, at medarbejderen selv skal købe aktier i virksomheden
ved at låne penge i banken.

3. Medarbejderen får en kontant bonus, hvis størrelse afhænger af den
fremtidige aktiekurs.

Modellerne 1-3 har det til fælles, at lønnen afhænger af den faktiske aktie-
kurs, og at de for givne antagelser omkring aktiekursens sandsynlighedsfor-
deling og optionens aftalepris giver medarbejderen den samme løn før skat
uanset faktisk aktiekurs, jf. appendiks 3 til dette kapitel.

Hovedkonklusionen i eksemplet er, at skattestrukturen ikke entydigt giver
anledning til en favorisering af den ene aflønningsform frem for den anden.

På baggrund af eksemplet baseret på skatteregler i 2002 er det imidlertid
værd at notere sig, at:

Optionsmodellen og en kontant bonusordning giver helt samme resultat
efter skat for både medarbejderen og virksomheden.

For medarbejderen med positiv nettokapitalindkomst virker aktiemodel-
len umiddelbart som en attraktiv aflønningsmodel. Årsagen er, at aktie-
aflønning beskattes mere lempeligt hos medarbejderen end en kontantaf-
lønning og en aflønning med optioner, idet der ikke betales arbejdsmar-
kedsbidrag og særligt ATP-bidrag af aktieaflønningen. Derudover be-
skattes værdistigningen på aktierne kun med 40 pct., hvorimod den tilsva-
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rende værdiforøgelse på optionen og den kontante bonus beskattes med
den sammensatte skat på 62,8 pct.

For medarbejderen med negativ nettokapitalindkomst virker aktiemodel-
len derimod mindre attraktiv. Det er et resultat af, at aktiemodellen er
konstrueret, således at medarbejderen selv skal finansiere en del af aktie-
købene ved at låne i banken. Med negativ nettokapitalindkomst er skatte-
værdien af rentefradraget således begrænset til 32,6 pct. mod 59,1 pct. for
medarbejderen med positiv nettokapitalindkomst. Man skal være meget
forsigtige med håndfaste konklusioner. Eksemplet forudsætter nogle ret
håndfaste konklusioner om, hvilke underliggende afkastkrav og dermed
også efterskat-værdien af de udbytter/avancer, som direktører modtager.

8.7. Delkonklusion om præstationsafhængige aflønning-
former

Præstationsafhængig aflønning i form af f.eks. aktieoptioner, aktier, over-
skudsdeling mv. kan være med til at motivere ledelsen til at skabe høj indtje-
ning i virksomheden, herunder f.eks. forhindre urentable køb af andre virk-
somheder (emperiebyggeri). For at virke rigtigt skal de præstationsafhængige
aflønningsordninger imidlertid skrues omhyggeligt sammen.

Særlig for optionsaflønning vil det være naturligt, at optioner erstatter anden
aflønning, således at der også gives tilskyndelse til at være påpasselig med
dispositioner. Det afgørende er at få konstrueret ordningerne således, at ledel-
sens risikoprofil giver en tilskyndelse til at føre den investeringspolitik, som
aktionærerne ønsker.

Præstationsafhængig aflønning har hidtil været flittigt anvendt i især USA. I
Danmark er der en forholdsvis begrænset anvendelse heraf, og det nøjagtige
omfang kendes ikke.

Set ud fra et reguleringsperspektiv påkalder anvendelsen af præstationsaf-
hængig aflønning sig særligt opmærksomhed omkring oplysningskrav om
aflønning af direktionen samt skattesystemets behandling af forskellige præ-
stationsafhængige aflønningsformer.

I henhold til årsregnskabslovens regler skal der i årsregnskaberne for virk-
somheder omfattet af denne lov gives oplysninger om samlede vederlag mv.,
som gives til ledelsesgruppen, herunder f.eks. fast løn, fri bil, medarbej-
deraktier, optioner, indbetaling til pension mv. Da det er det samlede veder-
lag, der oplyses, er det ikke muligt for regnskabslæsere at vide, hvordan
splittet er mellem fast løn og andre lønformer. Det er heller ikke kutyme, at
virksomhederne frivilligt giver oplysning herom. Det er i modsætning til
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f.eks. store amerikanske virksomheders regnskabsoplysninger, der typisk gi-
ver en mere tilbundsgående redegørelse for aflønningen af ledelsen.

Da det er relevant information for investorer at vide, i hvilket omfang ledel-
sen er aflønnet med præstationsafhængig løn, kan det overvejes at skærpe
kravene til oplysningerne i årsregnskabet herom.

Der er ikke fundet barrierer i den offentlige regulering for anvendelsen af
præstationsafhængige aflønningsformer, og heller ikke væsentlige tilskyndel-
ser til at foretrække en aflønningsform frem for en anden. Der er dog for-
skelle, som primært skal ses i sammenhæng med, at den præstationsaflønnede
person kan være udsat for en likviditetsbelastning i forbindelse med køb af
aktier i kombination med forskellige regler for beskatning af rente og aktie-
indkomster. Spørgsmålet kan med fordel indgå i overvejelserne i det udvalg
under Skatteministeriet, der i øjeblikket undersøger mulighederne for tilpas-
ninger af aktiebeskatningen under hensyntagen til behovet for et sammen-
hængende skattesystem og konsekvenser for provenu.
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Appendiks 1 til kapitel 8

Europakommissionen´s 5. selskabsdirektiv om ledelses-
struktur i aktieselskaber

Europakommissionen har med forslaget til det 5. selskabsdirektiv forsøgt at udforme
regler for aktieselskabernes ledelsesstruktur.

Landenes forskellige brug af henholdsvis det en-strengede og det to-strengede ledel-
sessystem og varianter heraf har imidlertid gjort det vanskeligt at udarbejde et direk-
tiv, der kan skabe grundlag for en harmonisering af selskabsledelserne i de enkelte
medlemsstater. Såvel det en-strengede som det to-strengede system er indeholdt i
forslag til det 5. selskabsdirektiv.

I det to-strengede ledelsessystem vælges medlemmerne af kontrolorganet (bestyrel-
sen) på generalforsamlingen. Medlemslandene kan dog tillade, at op til 1/3 af kon-
trolorganets medlemmer kan vælges og afsættes på anden måde.

Direktionen vælges af kontrolorganet, og der kan ikke vælges medlemmer til direkti-
onen fra kontrolorganet. Kontrolorganet er udelukkende tiltænkt en tilsynsfunktion,
og det er i direktivet angivet, hvordan dette tilsyn nærmere skal foretages. Det sker
bl.a. ved, at kontrolorganet løbende sikres informationer fra direktionen. Direktionen
skal mindst hver tredje måned fremsende en rapport om selskabets forretningsmæssi-
ge forhold. Herudover kan kontrolorganet til enhver tid kræve at få en særlig redegø-
relse om selskabets forretninger. Dernæst skal visse beslutninger om selskabets for-
retninger forelægges kontrolorganet til godkendelse, men kontrolorganet kan ikke
diktere en anden beslutning end den forelagte. Denne godkendelsesordning er således
ikke den samme, som at beslutningen fremlægges til afgørelse i kontrolorganet.
Kontrolorganet kan heller ikke som en dansk bestyrelse tage initiativet til at spørgs-
mål tages op.

I henhold til forslaget skal ledelsen i det en-strengede system vælges af generalfor-
samlingen. Organet er dog delt på den måde, at medlemmer valgt på generalforsam-
lingen er såkaldte non executives (medlemmer med ikke-direktør status), der ansætter
et antal medlemmer med status som direktører. Antallet af direktører skal dog være
mindre end antallet af medlemmer, der ikke har status som direktører. Selv om alle
medlemmer er i samme ledelsesorgan, er deres opgaver delte. Medlemmer med di-
rektørstatus forestår selskabets daglige ledelse, mens medlemmer uden direktørstatus
har til opgave at udøve kontrol med førstnævnte.

Ark 2  12/05/99  16:24  Side 191



192

Der er en del afvigelser i direktivforslaget fra de gældende danske regler om ledel-
sesstruktur. En vedtagelse af direktivet vil således medføre, at det danske system må
rettes til, så der sker en skarpere funktionsopdeling mellem direktion og bestyrelse.

Corporate Governance har fokuseret på behovet for, at der er en effektiv kontrol med sel-
skabets ledelse, ligesom den har fokuseret på omkostninger, der er forbundet hermed. Denne
debat kan således bidrage til vurderingen af 5. selskabsdirektiv, der netop fokuserer på be-
hovet for en styrket tilsynsfunktion, men debatten har dog også vist, at der ikke kan siges
kun at eksistere et gyldigt system, hvor tilsynsfunktionen varetages på tilfredsstillende må-
de……..En af erkendelserne i Corporate Governance debatten synes netop at være, at de
forskellige selskabsstrukturer i vidt omfang er historisk og politisk bestemt. Uddrag fra
"Nyere tendenser i skandinavisk selskabsret, Harmonisering af aktieselskabers struktur"  af
Karsten Engsig Sørensen.

Selv om 5. selskabsdirektiv fastholder en skarp adskillelse mellem bestyrelse og di-
rektion, er det ikke givet, at bestyrelsen bedre varetager aktionærernes interesser ved
udelukkende at få en kontrolfunktion. Ledelsen vil blive mindre fleksibel, derved at
bestyrelsen ikke kan deltage i selskabets ledelse og det vil bl.a. udelukke bestyrelsen
fra at opnå en indsigt og en viden af mere praktisk karakter. Samtidig kan forbudet
mod personsammenfald indebære en yderligere omkostning særligt i mindre selska-
ber, hvis direktørerne eller direktøren ikke længere kan deltage i bestyrelsen.

På den anden side kan det ikke udelukkes, at en præcisering af bestyrelsens tilsyns-
funktion på nogle områder kan have en positiv effekt. En funktionsopdeling vil med-
føre, at bestyrelse og direktion har gensidige pligter og rettigheder, hvilket vil gå i
retning af et mere "checks- and balance" system, hvor hvert enkelt organ handler in-
den for sin kompetence, som den er defineret i loven. Dermed vil direktion og besty-
relse blive to uafhængige organer, der gensidigt kontrollerer hinanden.

Der synes ikke fra nogen side at være fremkommet væsentlig kritik af reglerne i aktiesel-
skabsloven om ledelsesstrukturen i aktieselskaber og heller ikke i de øvrige nordiske lande
synes en sådan kritik at være kommet til orde. Spørgsmålet om der i større selskaber f.eks. i
børsnoterede selskaber burde gælde en regel om, at ingen samtidig kan være medlem af di-
rektion og bestyrelse, fortjener dog en nærmere overvejelse. Forenkling og fremtidstilpas-
ning af selskabslovene, Betænkning nr. 1229, Industriministeriet, februar 1992, p. 100.

Ark 2  12/05/99  16:24  Side 192



193

Appendiks 2 til kapitel 8

Beskatning af forskellige former for præstationsafhængige
aflønningsformer

I det følgende beskrives den skattemæssige behandling af forskellige typer af instru-
menter/ordninger, som et selskab kan benytte til at aflønne medarbejdere afhængigt
af, hvorledes det går selskabet – det være sig ledelse eller alle medarbejdere. Filoso-
fien er, at der herved opstår en direkte forbindelse mellem medarbejdernes/ledelsens
performance og aflønningen. Udgangspunktet for den skattemæssige behandling af
denne form for aflønning er, at performanceafhængig aflønning skal behandles som
al anden aflønning.

Skattemæssigt skelnes der som udgangspunkt mellem to typer af incitamentafløn-
ningsordninger.

Den første gruppe er ordninger, hvor der ikke er krav til den kreds, der omfattes af
ordningen. Disse ordninger kan således anvendes som generelle ordninger, der om-
fatter alle medarbejdere, men kan også målrettes mod en snæver kreds som for ek-
sempel ledelsen. Til denne gruppe hører warrants og aktieoptioner, som vil blive be-
skrevet i skattemæssig sammenhæng i det efterfølgende.

Den anden gruppe er de såkaldte medarbejderaktier, hvor der som udgangspunkt
stilles krav om, at de pågældende ordninger skal være generelle for alle medarbejde-
re. Medarbejderaktieordningerne fordeler sig på henholdsvis favøraktier og gratisak-
tier. De skattemæssige aspekter af disse ordninger vil ligeledes blive beskrevet i det
efterfølgende.

Kontanter, bonus eller overskudsandele
Hvis en medarbejder modtager bonus eller overskudsandele fra selskabet, beskattes
dette som almindelig lønindkomst. Selskabet vil have fradragsret for udgifterne her-
til.

Almindelige aktier
Selskabet kan også vælge at aflønne deres medarbejdere ved at give dem aktier i sel-
skabet. Værdien af aktien beskattes som personlig indkomst, men der betales ikke ar-
bejdsmarkedsbidrag eller særligt pensionsbidrag. Ved salg af aktien beskattes fortje-
nesten efter de almindelige regler for beskatning af aktieavancer. Selskabet har fra-
dragsret for udgifterne forbundet med tildelingen af aktier til medarbejdere, hvis ak-
tierne tildeles fra selskabets beholdning. Dette skyldes, at udgifterne betragtes på lige
fod med en almindelig lønudbetaling. Hvis aktierne tildeles ved en nytegning gives
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der ikke fradragsret, da det ikke betragtes som en udgift for selskabet, men for aktio-
nærerne i form af et værdifald på deres aktier.

Konvertible obligationer
Medarbejderen kan tilbydes konvertible obligationer i selskabet. En konvertibel obli-
gation er et gældsbrev, som giver medarbejderen ret til at konvertere sin fordring til
aktier i selskabet. Konverteringsretten haves gerne på et nærmere fastsat tidspunkt.
Medarbejderen kan få de konvertible obligationer tildelt eller betale markedsværdien
for dem. Der sker kun beskatning ved oprettelsen, hvis medarbejderen ikke betaler
markedsværdien. Værdien beskattes da som personlig indkomst uden arbejdsmar-
kedsbidrag og særligt pensionsbidrag. Selskabet har fradragsret for den tilsvarende
udgift. Ved konvertering sker ingen beskatning, mens der ved salg af aktierne eller
den konvertible obligation sker beskatning efter de almindelige regler for beskatning
af aktieavancer.

Aktieoptioner til medarbejdere
En aktieoption er kort fortalt en ret – aldrig en pligt – til at købe eller sælge allerede
udstedte aktier på/inden for et på forhånd fastsat tidspunkt eller -rum til en på for-
hånd aftalt pris eller til en pris baseret på på forhånd fastlagte principper.

Reglerne for beskatning af aktieoptioner er senest ændret i forbindelse med den nye
kursgevinstlov, som har virkning fra den 1. januar 1997.

Når der er tale om aktieoptioner, som anvendes i forbindelse med incitamentafløn-
ning af medarbejdere, er det alene tildelingen af retten til på et tidspunkt at købe ak-
tier i det selskab/den koncern, hvor vedkommende er ansat, der er interessant. Ne-
denstående vil således alene omhandle beskatningen af denne form for aktieoptioner.

Det særlige ved aktieoptioner til medarbejdere er, at optionen typisk tildeles medar-
bejderen vederlagsfrit, hvorefter denne typisk har ret til på et fremtidigt tidspunkt at
købe aktier til den pris, de havde på tidspunktet for optionstildelingen eller eventuelt
til en favørkurs.

I begge tilfælde har optionen en værdi på tildelingstidspunktet. Værdien kan afhæn-
gig af kontrakten bestå af en gevinstmulighed, et favørelement og en rentefordel ved
den udskudte aktieinvestering. Denne værdi skal som udgangspunkt beskattes som et
skattepligtigt lønaccessorium for medarbejderen efter ligningslovens § 16, jf. stats-
skattelovens § 4.

At der er tale om et lønaccessorium medfører endvidere, at selskabet har fradragsret
for tildelingen.

Før 1. juli 1991var praksis, at beskatningen af dette lønaccessorium blev udskudt til
udnyttelsestidspunktet. Forskellen mellem aktiernes handelsværdi på udnyttelsestids-
punktet og det medarbejderen skulle betale for aktierne i henhold til optionen, be-
skattedes som personlig indkomst. Aktierne ansås for erhvervet på udnyttelsestids-
punktet.
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Fra og med 1. juli 1991ændredes beskatningen for aktieoptionerne til medarbejder-
ne.
Ændringerne medførte, at lønaccessoriet skulle beskattes på det tidspunkt, hvor der
erhvervedes endelig ret til formuegodet, hvilket som hovedregel vil sige på tilde-
lingstidspunktet. Beskatningen skulle ske som personlig indkomst. Der skulle ikke
betales arbejdsmarkedsbidrag af lønaccessoriet, da der var tale om B-indkomst for
medarbejderen.

Til ovenstående hovedregel fandtes den – i praksis særdeles relevante – undtagelse,
at såfremt der til optionen var tilknyttet suspensive betingelser, så ansås retserhver-
velsen for udskudt, indtil betingelserne var opfyldt. I praksis medførte dette, at så-
fremt det var en betingelse for at udnytte optionen, at medarbejderen var ansat i sel-
skabet på udnyttelsestidspunktet, så var beskatningstidspunktet sammenfaldende med
udnyttelsestidspunktet.

Udover beskatningen af værdien ved tildelingen skulle den løbende værdistigning på
optionen beskattes efter et lagerprincip, jf. den tidligere kursgevinstlovs § 8 E. Den
løbende værdistigning var ligeledes skattepligtig som personlig indkomst, da det lø-
bende afkast var at anse for erhvervet i vederlagsnæring, jf. den daværende kursge-
vinstlovs § 4 sammenholdt med personskattelovens § 4 stk. 3.

Tab på optionen kunne fradrages i det omfang, de kunne rummes i tidligere beskatte-
de beløb vedrørende samme option eller fremføres til modregning i optioner med
samme aktie som underliggende aktiv.

Med lov nr. 440 af 10. juni 1997blev der ændret på ovenstående beskatningsform,
for så vidt angår køberetter – ikke tegningsretter eller salgsretter. Det skete med ind-
sættelsen af ligningslovens § 28.

Bestemmelsen har virkning for køberetter, hvortil der erhverves ret fra og med ind-
komståret 1998.

Bestemmelsen medfører, at beskatningen af køberetter til aktier udskydes til det fak-
tiske udnyttelsestidspunkt eller på det tidspunkt, hvor køberetten afstås. Beskatnings-
grundlaget er køberettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis salgstids-
punktet (salgssummen), som opgøres som forskellen mellem aktiernes markedsværdi
og den kurs, de kan købes til i henhold til optionen. Såfremt der er sket en vis egen-
betaling for optionen, skal denne betaling fradrages ved opgørelsen af værdien. Vær-
dien beskattes som personlig indkomst efter personskattelovens § 3, da der er tale om
et lønaccessorium. På baggrund af en nyligt vedtaget lov skal der nu betales arbejds-
markedsbidrag og særligt pensionsbidrag af lønaccessoriet.

Ligningslovens § 28, omfatter ikke såkaldt differenceafregning, hvor ejeren af købe-
retten blot får udbetalt værdien ved køberettens udløb.

Hvis ikke den tildelte aktieoption opfylder betingelserne for at være omfattet af be-
stemmelsen i ligningslovens § 28, er konsekvensen, at beskatningen falder tilbage på
de almindelige regler. Efter de almindelige regler beskattes lønaccessoriet på tilde-
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lingstidspunktet. Herudover gælder det, at den løbende gevinst på optionen beskattes
efter lagerprincippet, således at denne skal opgøres fra år til år.

Såfremt en køberet udløber uden at være udnyttet, ses der bort fra beskatningen. Hvis
køberetten således er værdiløs på udnyttelsestidspunktet, får det ikke skattemæssige
konsekvenser for medarbejderen.

Den kreds, der kan modtage køberetter med udskudt beskatning efter ligningslovens
§ 28, er ikke begrænset til almindelige lønmodtagere. Bestemmelsen omfatter også
køberetter, der gives som vederlagtil konsulenter, revisorer og bestyrelsesmedlem-
mer mv.

Det er ikke alene køberetter tildelt af det selskab, som medarbejderen er ansat i, der
er omfattet af bestemmelsen, men også køberetter tildelt fra et selskab, der er kon-
cernforbundet med arbejdsgiverselskabet. Hovedformålet med denne bestemmelse
er, at det skal være muligt for holdingselskaber at udstede køberetter med udskudt
beskatning til medarbejdere i datterselskaber. Når et holdingselskab afholder en per-
sonaleudgift i form af køberetter i et datterselskab, vil dette tilskud kunne være skat-
tepligtigt for datterselskabet. Såfremt tilskuddet er skattepligtigt for datterselskabet,
er beskatningstidspunktet for tilskuddet udskudt til det indkomstår, hvor modtageren
udnytter køberetten. Der stilles ikke krav til de aktier, der ligger til grund for købe-
retten. Der kan i princippet være tale om aktier i koncernforbundne selskaber eller i
helt udenforstående selskaber.

Salg af de aktier, der er anskaffet på baggrund af en køberet omfattet af ligningslo-
vens § 28, behandles efter aktieavancebeskatningslovens regler. Som anskaffelses-
tidspunkt for aktierne anses det faktiske købstidspunkt – altså udnyttelsestidspunktet.
Anskaffelsessummen for aktierne udgør den faktiske købspris med tillæg af det be-
løb, der er beskattet som lønaccessorium og med tillæg af en eventuel egenbetaling
for optionen.

Det forhold, at tildelingen af køberetter anses for et lønaccessorium til medarbejde-
ren, medfører, at udgiften er fradragsberettiget for selskabet, jf. statsskatteloven § 6a.
I ligningslovens § 28, stk. 2 er det bestemt, at selskabet først kan fradrage optionens
værdi på udnyttelses- eller afståelsestidspunktet for køberetten. Beskatning af medar-
bejderen og fradraget for selskabet sker således på samme tidspunkt.

Leveringen af den underliggende aktie i henhold til køberetten er i sig selv en skatte-
udløsende begivenhed for selskabet. Hvis opfyldelsen således sker med selskabets
egne aktier, der har været ejet i mindre end tre år, kan opfyldelsen af køberetten ud-
løse tab henholdsvis avance på de pågældende aktier.

Warrants til medarbejdere
Hvor aktieoptioner omhandler retten til at købe og sælge allerede udstedte aktier, er
en warrant  retten – aldrig pligten – til på et fremtidigt tidspunkt at nytegneaktier i
det selskab, der har udstedt warranten.
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Warrants er udtrykkeligt undtaget fra kursgevinstlovens regler, hvis de omfattes af
aktieavancebeskatningslovens regler.

Som beskrevet ovenfor vedrørende aktieoptioner er der et lønaccessorium forbundet
med, at en medarbejder får tildelt en warrant i det selskab, denne er ansat i. Dette
medfører, at værdien af en warrant, der tildeles en medarbejder vederlagsfrit eller til
en favørkurs, skal beskattes på tildelingstidspunktet (retserhvervelsestidspunktet).
Værdien opgøres som warrantens markedsværdi på retserhvervelsestidspunktet fra-
trukket en eventuel egenbetaling. Værdien beskattes som personlig indkomst, jf. per-
sonskattelovens § 3.

Som anført i beskrivelsen af de tidligere regler for behandlingen af aktieoptioner er
det muligt at udskyde retserhvervelsestidspunktet og dermed beskatningen ved at gø-
re retten til at tegne aktier betinget af, at visse forhold er opfyldt på udnyttelsestids-
punktet, og at medarbejderen ikke kan disponere over warranten i løbetiden.

Ved et senere salg af de aktier, der er anskaffet på grundlag af warranten, opgøres
aktiernes anskaffelsessum som det faktiske tegningsbeløb med tillæg af det beløb,
der er beskattet som lønaccessorium.

Anskaffelsestidspunktet for aktierne er retserhvervelsestidspunktet for de tildelte
warrants. Ved at udskyde retserhvervelsestidspunktet med suspensive betingelser,
udskyder man således samtidig anskaffelsestidspunktet for aktierne, hvilket har be-
tydning for, hvornår avancer på aktierne skal beskattes som kapitalindkomst eller ak-
tieindkomst.

Man skal endvidere være opmærksom på, at man ved at udskyde beskatningstids-
punktet i en periode, hvor aktierne stiger i værdi, får en større del til beskatning som
lønaccessorium, som medregnes til den personlige indkomst, mens den avance, der
opnås ved salg af aktierne, kun medregnes til kapitalindkomsten/aktie-indkomsten.

Da den personlige indkomst typisk beskattes hårdere end kapitalindkomst og altid
hårdere end aktieindkomst, er det således ikke nogen ubetinget fordel at udskyde ret-
serhvervelsestidspunktet til udnyttelsestidspunktet for warranten, da en større del af
værdistigningen herved medregnes til den personlige indkomst.

Man skal kort sagt vurdere, om værdien af den skatteudskydelse, der opnås, kan op-
veje den yderligere beskatning, der følger af, at værdien medregnes til den personlige
indkomst.

Selskaber, der udsteder warrants, har ikke fradrag for udstedelsen. Det skyldes kort
og godt, at det ikke er selskabet, der har en udgift ved udstedelsen. Retten til at tegne
aktier til en favørkurs er derimod udtryk for en kapitalforhøjelse, der udvander vær-
dien af de andre aktionærers aktier, når modtageren af warranten "inviteres med" i
aktionærkredsen til priser, der ligger under markedsværdien på udnyttelsestidspunk-
tet. Det er således de øvrige aktionærer, der gennem en værdiforringelse på deres ak-
tier betaler, hvis warranten er noget værd på udnyttelsestidspunktet. Om de har fra-
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drag for den værdiforringelse, der kommer på deres aktier, følger af de almindelige
regler i aktieavancebeskatningsloven.

Da der er tale om et kapitalindskud, sker der heller ikke beskatning af selskabet i for-
bindelse med modtagelsen af tegningsbeløb eller eventuel betaling ved udstedelsen af
warranten.

Såfremt tegningskursen i henhold til en warrant er lavere end markedskursen på akti-
erne på udstedelsestidspunktet, kan tildelingen af warrants få betydning for de eksi-
sterende aktionærer i selskabet. Det skyldes, at de eksisterende aktionærer i selskabet
i det tilfælde anses for at afstå de pågældende tegningsretter til medarbejderne, hvor-
for der skal ske afståelsesbeskatning. Hvis warranten udstedes med en tegningskurs,
der ligger på eller over markedskursen, anses det ikke for en afståelse, jf. aktieavan-
cebeskatningslovens § 1, stk. 2.

Medarbejderaktier
Ifølge reglerne i ligningslovens § 7 A kan et selskab oprette skattebegunstigede med-
arbejderaktieordninger. Der er to mulige ordninger, hvor forhold som selskabstype,
båndlæggelsesperiode og fradragsret adskiller sig.

Favøraktier til medarbejdere
Ifølge § 7 A, stk. 1, kan skatteministeren godkende en medarbejderaktieordning, hvor
et aktie-, anparts- eller andelsselskab kan give medarbejdere ret til at erhverve aktier,
anparter eller andelsbeviser i selskabet til en favørkursværdi, uden at værdien af den-
ne ret skal medregnes til de ansattes skattepligtige indkomst.

Det er en forudsætning, at favørkursen ikke sættes lavere end til pari, og at aktierne,
anparterne eller andelsbeviserne er båndlagt i mindst 5 år.

Forskellen mellem favørkursværdien og aktiernes handelsværdi beskattes først ved
salg af aktierne efter båndlæggelsens ophør efter aktieavancebeskatningslovens reg-
ler.

Selve beskatningen vil således afhænge af, hvorvidt der er tale om børsnoterede ak-
tier eller unoterede aktier, og hvorvidt disse har været ejet i mere eller mindre end 3
år. Ved afståelse af tegningsretten, der er knyttet til en medarbejderaktie, er det de
almindelige beskatningsregler, der er gældende.

Hvis tegningsretten vedrører nyudstedte aktier, kan selskaberne ikke opnå fradrags-
ret. Hvis selskabet derimod giver medarbejderne ret til at erhverve aktier af selska-
bets beholdning af egne aktier, kan selskabet ved opgørelsen af sin skattepligtige
indkomst fratrække forskellen mellem aktiernes handelsværdi på afhændelsestids-
punktet og den kursværdi, som medarbejderne erhverver aktierne til.

Gratisaktier til medarbejdere
Ifølge § 7 A, stk. 2, kan skatteministeren godkende en medarbejderaktieordning, hvor
et aktie- eller anpartsselskab kan udlodde udbytteandele eller lignende skattefrit til de
ansatte i form af aktier.
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Selskabet kan højst udlodde 8.000 kr. årligt skattefrit til hver ansat. Grænsen er hæ-
vet fra 6.000 kr. med finanslovsaftalen for 1999 og er gældende fra indkomståret
1999. Overstiger aktiernes kursværdi denne grænse, medregnes det overskydende
beløb ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.

Medarbejderaktierne udstedt i henhold til stk. 2 skal båndlægges i minimum 7 år.

Derudover er det en betingelse, at aktier, der udloddes efter denne ordning, mindst
har samme stemmeværdi som de aktier i selskabet, der i øvrigt har stemmeværdi.

Hvis medarbejderen efter båndlæggelsesperiodens udløb afhænder aktierne, sker be-
skatningen efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler. Anskaffelses-
summen for aktierne sættes til aktiernes handelsværdi på tildelingstidspunktet.

Selskabet kan fratrække kursværdien af de tildelte aktier ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst. Det gælder også de beløb, der udloddes udover de 8.000 kr. Fra-
dragsretten gælder både ved nyudstedelse og overdragelse af aktier.

Generelt om medarbejderaktieordninger
For begge typer af medarbejderaktieordninger gælder, at en medarbejderaktieordning
efter ligningslovens § 7 A som udgangspunkt skal omfatte alle medarbejdere. Der
kan dog indføres kriterier i forbindelse med tilknytning til virksomheden (mo-
der/datterselskab), arbejdets varighed (fuldtid/deltid), anciennitet, aflønning eller en
kombination af disse. Selskabets bestyrelsesmedlemmer kan kun omfattes af en med-
arbejderaktieordning, hvis de er medarbejdere i selskabet.

Derudover gælder det, at medarbejderen på erhvervelsestidspunktet skal være ansat i
uopsagt stilling i selskabet, medmindre medarbejderen på grund af alder er opsagt til
pensionering, eller der er tale om en sæsonmedarbejder.

I forbindelse med godkendelsen af den pågældende ordning påses det, at retten til at
tegne aktier står i rimeligt forhold til den enkelte medarbejders aflønning i selskabet.
Der skal endvidere være fastsat et maksimum for den enkelte medarbejders adgang
til at tegne aktier i selskabet.

Udover oplysningspligt om enhver medarbejder, der erhverver medarbejderaktier,
stilles der krav om en revisorattestation, før en medarbejderaktieordning kan god-
kendes.

Derudover gælder særlige sambeskatnings- og koncernregler mv., der tager højde for
medarbejderaktierne. Eksempelvis er det muligt – når visse betingelser er opfyldt – at
opretholde en sambeskatning på trods af medarbejderaktierne, der ellers kræver he-
lejerskab for moderselskabet.

Udenlandske selskaber, der driver virksomhed i Danmark, kan ligeledes anvende
reglerne i LL §7A. Hvor der er tale om et datterselskab af et udenlandsk selskab,
gælder reglerne umiddelbart for tildeling af aktierne i datterselskabet til medarbej-
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derne i selskabet. Hvor der er tale om en filial af et udenlandsk selskab er reglerne li-
geledes anvendelige. Kravet om, at der skal være tale om en generel ordning, må
imidlertid formodes at bevirke, at det udenlandske selskab finder en anden løsning.
Det er tvivlsomt, om en stor udenlandsk koncern vil skrue en medarbejderordning
sammen, så den opfylder specifikke danske krav, der alene medfører, at de danske
medarbejdere kan opnå en gunstig skattemæssig behandling.

Skatteministeren skal årligt afgive en redegørelse til Folketinget om gratisaktierne.
Antallet af godkendte ordninger toppede i 1989 og 1990 med 20 fordelt på et nogen-
lunde tilsvarende antal selskaber. Siden 1990 er antallet af godkendte ordninger fal-
det og nåede i 1996 kun op på 11 ordninger – dog fordelt på et noget større antal sel-
skaber, jf. tabel 1.Det afspejler, at de få selskaber, der benytter ordningen, er større
koncerner.

Tabel 1. Godkendte medarbejderaktieordninger.
Ansøgningsår Godkendte ordninger

ordninger
Antal selskaber

1987 6 6
1988 10 10
1989 20 20
1990 20 24
1991 14 14
1992 16 19
1993 16 16
1994 13 14
1995 11 15
1996 11 28

Kilde: TfS 1998.367, Skatteministerens redegørelse til Folketinget.

Fra og med 2000 skal der ikke længere ske godkendelse af medarbejderaktieordnin-
gerne forud for tildelingen. Pligten til årligt at redegøre for omfanget af gratisaktie-
ordninger bortfalder ligeledes.

Finansiering af aktiekøb
Præstationsafhængig aflønning i form af aktieoptioner, warrants eller favøraktieord-
ninger stiller – ligesom det er tilfældet ved et almindeligt aktiekøb – krav til den en-
kelte medarbejder om at tilvejebringe midler til køb af aktier i selskabet. Oftest vil
medarbejderen være nødsaget til at låne penge til finansiering af aktiekøbet.

Med Pinsepakken blev skatteværdien af renteudgifter reduceret fra omkring 46 pct.
til omkring 32 pct. i 2001 for personer med negativ nettokapitalindkomst. Den redu-
cerede skatteværdi af renteudgifter kan i samspil med reglerne om aktieindkomstbe-
skatning medføre en hårdere beskatning af medarbejdere, der lånefinansierer køb af
aktier i selskabet, hvor de er ansat.

Dette skyldes, at spændet mellem skatteværdien af renteudgiften vedrørende lånet og
beskatningen af aktieindkomst stiger, idet aktieindkomst beskattes i sit eget system
adskilt fra kapitalindkomst. Aktieindkomst under 35.000 kr. (1998) beskattes med 25
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pct., mens aktieindkomst herover beskattes med 40 pct. Beskatningen af aktieind-
komst vil således finde sted, uanset om aktionæren har store renteudgifter på det lån,
der har finansieret købet af aktierne i første omgang.

Samspilsproblemet gør det mindre attraktivt at anvende præstationsafhængig afløn-
ning i en form, hvor medarbejderen skal lånefinansiere erhvervelse af aktier og teg-
ningsretter.

Spørgsmålet behandles nu i Generationsskifteudvalget.
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Appendiks 3 til kapitel 8

Virksomhedens anvendelse af forskellige præstationsaf-
hængige aflønningsformer

I dette appendiks belyses ved hjælp af et taleksempel, hvorvidt de forventede gæl-
dende skatteregler i 2002 generelt giver anledning til at foretrække en given præstati-
onsafhængig aflønningsform frem for en anden. Hovedkonklusionen er, at skatte-
strukturen ikke entydigt giver anledning til en favorisering af den ene aflønningsform
frem for den anden.

Eksemplet
Der betragtes en virksomhed, der ønsker at give direktøren en præstationsafhængig
løn.

Hidtil har direktøren fået en fast grundløn på 2 mill.kr. årligt. Denne aflønningsform
ønskes nu erstattet med et lønsystem, hvor grundlønnen fortsat er på 2 mill.kr. årligt
de første 4 år, men hvor grundlønnen i det 5. år sættes ned til 1 mill.kr. samtidig med,
at der i det 5. år indføres en præstationsbetinget og dermed variabel løn. Den variable
løn i det 5. år forventes i dag at udgøre 1 mill.kr., således at direktørens forventede
løn er den samme under de to lønsystemer. Forskellen mellem de to lønsystemer be-
står således i, at direktørens lønrisiko er øget i det nye lønsystem i forhold til det
gamle. Den variable løn konstrueres således, at den følger kursudviklingen på virk-
somhedens aktier. Det betyder, at direktøren har et incitament til at yde en god præ-
station.

Det antages, at aktiekursen følger en symmetrisk sandsynlighedsfordeling, og at alle
markedsdeltagere er vidende herom. Det antages ligeledes, at prisen på aktien har en
middelværdi efter det 5. år på 2 mill.kr., og at markedet har et før skatafkastkrav til
virksomheden på 5 pct. årligt, svarende til markedsrenten. Med og uden skat giver
det en pris på virksomhedens aktie på henholdsvis 1.692.105 kr. og 1.567.052 kr. i
dag, idet selskabsskattesatsen i tilfældet med skat er 32 pct.

I taleksemplet nedenfor betragtes 3 aflønningsformer. For at fokusere på effekten af
skat konstrueres aflønningsformerne i en skattefri verden, således at der opnås nøj-
agtig det samme resultat for direktøren målt i nutidsværdi/fremtidsværdi, uanset
hvilken af de 3 aflønningsformer der vælges.

I det følgende beskrives først, hvordan de tre aflønningsformer er konstrueret. Her-
efter beskrives, hvordan de i en verden uden skat giver anledning til de samme re-
sultater for direktøren, når betalingerne måles i fremtidsværdier. Efterfølgende tages
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der højde for skat, der resulterer i, at de 3 aflønningsformer ikke længere giver den
samme nettoaflønning til direktøren.

Aktieoption til direktøren
Den første aflønningsform består i, at virksomheden i dag udsteder en europæisk
call-option (købsoption) med virksomhedens aktie som det underliggende aktiv og
forærer optionen til direktøren. Med optionen følger en aftale med direktøren om, at
optionen ikke må sælges før udløb, således at direktøren har interesse i at yde god
præstation.

Optionen har en løbetid på 5 år og giver efter 5 år direktøren ret til at købe en aktie i
virksomheden for 1 mill.kr. Da virksomheden selv er udsteder af optionen, er det
virksomheden, der skal levere aktien til direktøren. Den såkaldte aftalepris på 1
mill.kr. er sat så lavt i forhold til variansen på aktiekursen, at det altid kan betale sig
at udøve retten til at købe en aktie for 1 mill.kr. Dette er illustreret i figur 1. Varian-
sen på aktiekursen i det 5. år er så lav, at prisen på aktien aldrig vil komme under 1
mill.kr.

Figur 1. Aktieprisens sandsynlighedsfordeling.

1000 1500 2000 2500 3000

Aktiepris

Anm.: Aktieprisen er i 1.000 kr.

Uden beskatning er fortjenesten i det 5. år ved at udøve optionen givet som forskel-
len mellem den faktiske pris på aktien og aftaleprisen på 1 mill.kr. Da prisen på ak-
tien altid er større end 1 mill.kr., er denne forskel altid positiv, og optionen vil derfor
altid blive udøvet.
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Aktier til direktøren
Et alternativ til ovenstående aflønningsform er, at direktøren i stedet for at modtage
en option tildeles ½ aktie fra virksomhedens egenbeholdning, og at direktøren på-
lægges selv at købe ½ aktie i virksomheden, der finansieres ved at låne i banken til
en markedsrente på 5 pct. Kombineret med et krav fra virksomheden om at aktien
skal holdes i minimum 5 år, giver dette arrangement den ønskede før skat aflønning
af direktøren i det 5. år., hvor direktøren antages at sælge aktien. Virksomhedens
omkostninger før skat bliver ligeledes de samme som i optionseksemplet.

I relation til skattebehandlingen er det afgørende, at den halve aktie tages fra egenbe-
holdningen, da tildelingen derved er fradragsberettiget i virksomheden, hvilket ikke
er tilfældet, hvis aktien er nyudstedt.

Direktøren modtager en kontant bonus
Den tredje aflønningsform består i at give direktøren en kontant bonus. Direktøren
modtager således 1 krone for hver krone aktieprisen overstiger 1 mill.kr. Før skat op-
når direktøren derfor samme præstationsafhængige løn som i de to forrige eksempler.

Aflønningsformerne i en verden uden skat

Aktieoption til direktøren
Direktørens faktiske præstationsafhængige løn, der samtidig udgør virksomhedens
reelle omkostninger til den variable løndel, er i optionsmodellen givet som aktiepri-
sen fratrukket aftaleprisen på 1 mill.kr.

Da middelværdien af aktieprisen er 2 mill.kr., forventer direktøren at modtage 1
mill.kr. i præstationsbetinget løn ud over sin faste grundløn på 1 mill.kr. En præstati-
on under det forventede (svarende til en aktiepris under 2 mill.kr.) betyder imidlertid,
at direktøren ikke er i stand til at realisere en samlet løn, der er lige så stor som under
det gamle lønsystem, hvor direktøren var sikret en løn på 2 mill.kr. uanset præstation.
Optionsmodellen indebærer derfor en lønrisiko for direktøren i nedadgående retning i
forhold til det gamle lønsystem.

Virksomhedens faktiske omkostninger til den variable løndel og direktørens præsta-
tationsafhængige løn er opsummeret for 3 forskellige faktiske aktiepriser i tabel 1.
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Tabel 1. Sammenligning af de forskellige aflønningsformer uden skat.
Aktiens faktiske pris efter 5 år, 1.000 kr.

1.900 2.000 2.100
Virksomhedens omkostninger, fremtidsværdi
(år 5):
Optionsmodellen............................................... 900 1.000 1.100
Aktiemodellen................................................... 1.000 1.000 1.000
Kontantmodellen .............................................. 900 1.000 1.100

Direktørens aflønning, fremtidsværdi (år 5):
Optionsmodellen............................................... 900 1.000 1.100
Aktiemodellen .................................................. 900 1.000 1.100
Kontantmodellen .............................................. 900 1.000 1.100

Aktie til direktøren
Aktien koster i dag 1.567.052 kr. Virksomheden tildeler ½ aktie til direktøren i dag,
og direktøren køber selv ½ aktie i dag ved at låne beløbet (783.526 kr.) i banken til
en rente på 5 pct. Virksomhedens omkostning ved at tildele en ½ aktie i dag er
783.526 kr., hvilket i fremtidsværdikroner (år 5) er 1 mill.kr. Direktørens lån har li-
geledes en fremtidsværdi på 1 mill.kr.

Efter 5 år ejer direktøren en aktie i virksomheden, der i dag har en forventet værdi på
2 mill.kr. Modstykket til aktien er en gæld til banken med en fremtidsværdi på 1
mill.kr. Netto giver det direktøren en fortjeneste på aktiens pris fratrukket 1 mill.kr.,
og denne fortjeneste er et direkte resultat af direktørens engagement med virksomhe-
den. Arrangementet har således nøjagtig samme effekt på virksomheden og direktø-
ren som i optionseksemplet, jf. tabel 1.

Direktøren modtager en kontant bonus
I det 5. år udbetaler virksomheden 1 krone til direktøren for hver krone, aktieprisen
overstiger 1 mill.kr. Denne kontante bonusordning giver direktøren den samme løn
og den samme risiko som i de to andre aflønningsformer, jf. tabel 1. Som i options-
modellen afhænger virksomhedens omkostninger af aktiekursen.

Resultatet af forskellige aflønningsformer i en verden med skat
I tabel 2-4 nedenfor tages der under hver af de 3 aflønningsformer højde for det for-
ventede gældende skattesystem i 2002. Resultatet efter skat målt i fremtidsværdi (ef-
ter det 5. år) for henholdsvis virksomheden og direktøren er beregnet for 3 forskellige
faktiske aktiepriser efter det 5. år. De overordnede resultater er opsummeret i tabel 5.
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Tabel 2. Aktieoption til direktøren.
Aktiens faktiske pris efter 5 år, kr.

1.900.000 2.000.000 2.100.000

Virksomheden:

Nettoudgift før skat ved udøvelse af optionen .. 900.000 1.000.000 1.100.000
Skattefradrag af optionen1)................................ 288.000 320.000 352.000

Omkostninger efter skat, fremtidsværdi (år 5) 612.000 680.000 748.000

Direktøren:

Gevinst ved at udøve optionen efter 5 år .......... 900.000 1.000.000 1.100.000
Skat af optionen2).............................................. 565.029 627.810 690.591

Aflønning efter skat i fremtidsværdi (år 5) ....... 334.971 372.190 409.409

1) Aktiens markedsværdi fratrukket aftaleprisen er fradragsberettiget for virksomheden
på udøvelsestidspunktet, dvs. efter det 5. år.

2) Optionen beskattes først på udøvelsestidspunktet. Grundlaget er aktiens markedsværdi
fratrukket aftaleprisen, som beskattes som personlig indkomst, hvoraf der også betales
arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) og særligt ATP-bidrag (1 pct.). Marginalskattesatsen
ekskl. arbejdsmarkedsbidrag antages at udgøre 59,1 pct., svarende til den højeste mar-
ginalskattesats i en gennemsnitskommune.
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Tabel 3. Aktie til direktøren.
Aktiens faktiske pris efter 5 år, kr.

1.900.000 2.000.000 2.100.000

Virksomheden:

Udgift i dag til køb af ½ aktie........................... 846.052 846.052 846.052
Skattefradrag i dag ved at udbetale ½ aktie...... 270.737 270.737 270.737

Omkostninger efter skat, fremtidsværdi (år 5)1) 680.000 680.000 680.000

Direktøren:

Værdi af aktien efter 5 år .................................. 1.900.000 2.000.000 2.100.000
Skat af ½ aktie ved tildeling2) .......................... 500.017 500.017 500.017
Skat af kursgevinst3) ........................................ 83.158 123.158 163.158
Optagelse af lån til finansiering af ½ aktie ....... 846.052 846.052 846.052

Aflønning efter skat i fremtidsværdi (år 5):

- Direktøren har positiv nettokapitalindkomst4) 327.391 387.391 447.391

- Direktøren har negativ nettokapitalindkomst5) 228.149 288.149 348.149

Anm.: Alle beløb er angivet i værdier i de år, hvor betalingen eller skattefradraget finder sted.
Den samlede værdi efter skat af ordningen for henholdsvis virksomheden og direktø-
ren er beregnet på baggrund af de enkelte betalinger eller skattefradrag ved at fremdis-
kontere disse værdier til det 5. år.

1) Virksomhedens diskonteringsrente er 3,4 pct., svarende til markedsrenten efter skat
(0,05⋅(1-0,32)).

2) Direktøren beskattes af ½ aktie på tildelingstidspunktet. Kursværdien beskattes som
personlig indkomst, hvoraf der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) og særligt
ATP-bidrag (1 pct.). Tildelingen af ½ aktie beskattes således med 59,1 pct., svarende
til den højeste marginalskattesats i en gennemsnitskommune.

3) Kursgevinsten på aktien antages at blive beskattet med den høje sats på 40 pct. Direk-
tøren antages således at sælge hele beholdningen efter det 5. år i stedet for løbende at
realisere kursgevinster med henblik på kun at betale den lavere sats på 25 pct.

4) Med positiv nettokapitalindkomst er skatteværdien af rentefradraget 59,1 pct. Direktø-
rens diskonteringsrente er derfor 2,045 pct., svarende til markedsrenten efter skat.

5) Med negativ nettokapitalindkomst er skatteværdien af rentefradraget 32,6 pct. Direktø-
rens diskonteringsrente er derfor 3,37 pct., svarende til markedsrenten efter skat.
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Tabel 4. Kontant bonus til direktøren.
Aktiens faktiske pris efter 5 år, kr.

1.900.000 2.000.000 2.100.000

Virksomheden:

Udgift til bonus i det 5. år ................................ 900.000 1.000.000 1.100.000
Skattefradrag af bonusudbetaling .................... 288.000 320.000 352.000

Omkostninger efter skat ................................... 612.000 680.000 748.000

Direktøren:

Kontant bonusbetaling...................................... 900.000 1.000.000 1.100.000
Skat af bonus 1) ................................................ 565.029 627.810 690.591

Aflønning efter skat.......................................... 334.971 372.190 409.409

Anm.: Alle betalinger og skattefradrag finder sted i år 5. Der er derfor ikke behov for diskon-
tering.

1) Den kontante bonus beskattes som personlig indkomst, hvoraf der også betales ar-
bejdsmarkedsbidrag (8 pct.) og særligt ATP-bidrag (1 pct.). Marginalskattesatsen
ekskl. arbejdsmarkedsbidrag antages at udgøre 59,1 pct., svarende til den højeste mar-
ginalskattesats i en gennemsnitskommune.

Tabel 5. Sammenligning af de forskellige aflønningsformer efter skat.
Aktiens faktiske pris efter 5 år, kr.

1.900.000 2.000.000 2.100.000

Virksomhedens omkostninger efter skat, fremtids-
værdi (år 5):
Optionsmodellen..................................................... 612.000 680.000 748.000

Kontantmodellen .................................................... 612.000 680.000 748.000

Aktiemodellen......................................................... 680.000 680.000 680.000

Direktørens aflønning efter skat, fremtidsværdi (år
5):
Optionsmodellen..................................................... 334.971 372.190 409.409

Kontantmodellen .................................................... 334.971 372.190 409.409

Aktiemodellen (positiv nettokapitalindkomst)........ 327.391 387.391 447.391

Aktiemodellen (negativ nettokapitalindkomst)....... 228.149 288.149 348.149

Som det fremgår af bl.a. tabel 5, opnås samme resultat i optionsmodellen som i kon-
tantmodellen. Grunden hertil er bl.a., at virksomheden i optionsmodellen opnår sit
skattefradrag på det tidspunkt, hvor optionen udnyttes, og at fradragsgrundlaget er
det samme som direktørens beskatningsgrundlag. Herudover skal direktøren betale
arbejdsmarkedsbidrag og særligt ATP-bidrag både af optionens værdi på udnyttel-
sestidspunktet og af en kontant bonus.

Det fremgår desuden af tabel 5, at det i eksemplet er billigst for virksomheden at an-
vende den kontante bonusordning eller optionsordningen, når virksomheden klarer
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sig dårligere end ventet. Når virksomheden derimod klarer sig bedre end ventet, er
aktiemodellen derimod den billigste for virksomheden.

Aktiemodellen virker umiddelbart som en attraktiv aflønningsmodel. I det tilfælde,
hvor den faktiske pris på aktien efter 5 år er 2 mill.kr. som forventet, er direktørens
aflønning efter skat godt 15.000 kr. (omkring 4 pct.) højere i aktiemodellen end i
kontant- og optionsmodellen, hvis direktøren har en positiv nettokapitalindkomst.
Samtidig er fremtidsværdien af virksomhedens omkostninger de samme (680.000
kr.) efter skat i alle tre modeller1.

Hvis den præstationsafhængige løn medvirker til at realisere et højere afkast i virk-
somheden end ventet (aktieprisen overstiger 2 mill.kr.), er aktiemodellen endnu mere
fordelagtig end de andre modeller, når direktøren har en positiv nettokapitalind-
komst. Med en faktisk aktiepris på 2,1 mill.kr. vil direktørens aflønning efter skat i
dette tilfælde være 38.000 kr. (godt 9 pct.) større i aktiemodellen end i de andre to
modeller. Det forekommer på trods af, at virksomheden sparer et pænt beløb efter
skat i aktiemodellen i forhold til kontantmodellen.

Aktiemodellens fordelagtighed skal ses som en følge af, at aktieaflønning beskattes
mere lempeligt hos direktøren end en kontantaflønning og en aflønning med optio-
ner. Forskellen består således i, at direktøren ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag og
det særlige ATP-bidrag af aktieaflønningen. Derudover beskattes værdistigningen på
aktierne kun med 40 pct., hvorimod den tilsvarende værdiforøgelse på optionen og
den kontante bonus beskattes med den sammensatte skat på 62,8 pct.

Det skal imidlertid bemærkes, at resultaterne bl.a. er en følge af antagelsen om, at di-
rektøren skal låne penge i banken til at købe ½ aktie. I det tilfælde, at den faktiske
aktiepris bliver som forventet (2 mill.kr.), vil direktøren med det store rentefradrag
på 59,1 pct. således tjene 2.248 kr. efter skat (fremtidsværdikroner) ved at købe ½
aktie for penge, der er lånt i banken. Omvendt vil direktøren med rentefradraget på
32,6 pct. lide et tab på 60.129 kr. ved at låne pengene til at købe ½ aktie, når den
faktiske aktiepris bliver som forventet.

1 Fordelagtigheden ved aktiemodellen forøges, hvis aktieavancen beskattes med den lave sats
på 25 pct. i stedet for den høje sats på 40 pct. Det kan være tilfældet for aktiemodeller, hvor
der indgår mindre beløb.
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9. Aktionærernes muligheder for at udøve kontrol

9.1. Indledning

Aktivt ejerskab er væsentligt for opnåelse af gode resultater i virksomheder-
ne. En forudsætning for aktivt ejerskab er bl.a., at lovgivningen giver mulig-
hed for, at den øverste beslutningsret i selskabet udøves af ejerne, herunder at
ejerkredsen har mulighed for at gøre sin indflydelse reelt gældende over for
selskabets ledelse.

Kerneområdet i udøvelsen af ejerskab er rammerne for gennemførelsen af
selskabets generalforsamling. Formalia omkring generalforsamlingen regule-
res af aktieselskabsloven og selskabets vedtægter. Afgivelsen af stemmer på
en generalforsamling er en væsentlig, men ikke den eneste del af en vellykket
udøvelse af ejerinteresser i selskabet. For at udøvelsen af stemmeretten giver
adgang til reel indflydelse, er det også nødvendigt

at der er mulighed for at påvirke hvilke emner, der behandles på general-
forsamlingen
at der er tid til sætte sig fornuftigt ind i dagsordenen i perioden fra ind-
kaldelsen til afholdelse af generalforsamlingen
at der er lejlighed til formulere alternative forslag til dagsordenen

It is also important to recognise the limitations on shareholder action. Firstly, shareholders
themselves are subject to constraints – they range from the smallest individual shareholders
who act on their behalf, to the largest institutional shareholder who invest third party funds,
frequently under instruction, and always in a competitive environment. Secondly, sharehol-
ders cannot be dennied their rights; they must be free to buy or sell as they see fit. Thirdly,
shareholders by and large are not experienced business managers and cannot substitute for
them. Shareholders can however test strategy, performance over time and governance, and
can and should hold management accountable provided they do this with integrity. Uddrag
fra Committee on Corporate Governance (chaired by Sir Ronald Hampel), 1997.

9.2. Formål med generalforsamlingen og dens opga-
ver/kompetencer

Aktionærernes ret til at træffe beslutning i et selskab udøves i forening på ge-
neralforsamlingen, som er den øverste myndighed i selskabet. Der skal afhol-
des generalforsamling mindst én gang årligt (det såkaldt ordinære generalfor-
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samlingsmøde), men bestyrelsen kan også indkalde til et særligt ekstraordi-
nært møde.

Generalforsamlingen kan som udgangspunkt træffe afgørelse i et ethvert for-
hold, der vedrører selskabet, medmindre andet er bestemt i loven. General-
forsamlingen kan derfor både udstede generelle retningslinier, f.eks. ved-
tægtsbestemmelser, og træffe afgørelse i konkrete sager. Det skal fremgå af
selskabets vedtægter hvilke anliggender, der skal behandles på generalfor-
samlingen.

Standardanliggender er normalt de (få) afgørelser, der alene kan træffes af
generalforsamlingen, herunder valg af bestyrelsens flertal, valg af revisor,
godkendelse af årsregnskab og beslutning om fordeling af overskud eller
dækning af tab (kapitalallokering), jf. tabel 9.1. Væsentlige beslutninger som
konkursbegæring og betalingsstandsning er derimod i henhold til aktiesel-
skabsloven henlagt til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen også uden aktionæ-
rernes godkendelse kan træffe afgørelse om f.eks. flytning af virksomheden
(men ikke flytning af hjemsted), delvis nedlæggelse eller salg af virksomhe-
den mv., jf. kapitel 8.

Udover disse standardanliggender viser en gennemgang af 50 af de største
aktieselskaber i Danmark1, at der på generalforsamlingen ofte gives bemyn-
digelse til at erhverve egne aktier samt behandles forslag fra bestyrelsen eller
aktionærer.

1 Undersøgelsen af vedtægter i de 50 største aktieselskaber i Danmark er udført af Erhvervs-
og Sekskabsstyrelsen i maj 1998.
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Tabel 9.1. Det ordinære og det ekstraordinære generalforsamlingsmøde.
Opgaver og afholdelse.
Type Opgaver Afholdes hvornår
Ordinær Årligt statusmøde

• Spørgsmål, hvor alene generalfor-
samlingen i henhold til loven kan
træffe afgørelse

- valg af bestyrelsens flertal
- valg af revisor
- godkendelse af årsregnskab
- beslutning om fordeling af overskud

eller dækning af tab
- anlæg af erstatningssag mod ledelsen
- ændring af vedtægterne (f.eks. for-

højelser eller nedsættelse af kapital)
- opløsning af selskabet
- fusion
- omdannelse af selskabet til anparts-

selskab
- uddeling af gaver til almennyttige

formål
• Andre spørgsmål som efter selska-

bets vedtægter er henlagt til general-
forsamlingen

• senest 5 måneder efter regnskabs-
årets udløb

Ekstraor-
dinær

Ved stillingtagen til spørgsmål der op-
står mellem de ordinære generalfor-
samlinger.

Bestyrelsen skal i denne situation
• redegøre for selskabets økonomiske

stilling og om fornødent
• stille forslag om foranstaltninger der

bør træffes, herunder selskabets op-
løsning.

Indkaldes
• når bestyrelsen, selskabets revisor

eller repræsentantskabet finder
det hensigtsmæssigt, eller

• når aktionærer, der ejer 10 pct. af
aktiekapitalen – eller den mindre
brøkdel, som måtte være fastsat i
vedtægterne – skriftligt fremsæt-
ter krav herom til bestyrelsen med
angivelse af et eller flere bestemte
emner, der ønskes behandlet, eller

• senest 6 måneder efter at selska-
bet har tabt halvdelen af sin aktie-
kapital (kapitaltab).

Udover de anliggender, der er specificeret i vedtægterne, kan bestyrelsen,
selv om det ikke kræves af loven, vælge at forelægge spørgsmål af væsentlig
betydning til drøftelse og afgørelse på generalforsamlingen. Særligt i selska-
ber med få selskabsdeltagere kan tilskyndelsen til at konsultere aktionærerne
være stor.

I perioder har der været tendens til, at generalforsamlingen ikke blev betrag-
tet som andet og mere end formalia og pindemadder, men interessen for en
mere aktiv medvirken synes i de senere år at være skærpet.
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”The general meeting of shareholders is often deemed to be a ”nonevent”. The rate of partici-
pation is limited, and the major shareholders often make use of other means to procure the in-
formation that they desire or to make their positions known, such as by holding office on the
management board or on the supervisory board, by letters to the management , etc. However,
there seems to be a trend toward a change in the above situation, and the role of the general
meeting of shareholders as an interface for the various interests in prescence appears to be
growing." Uddrag fra Ernst & Youngs rapport om ”The Simplification of the Operating Re-
gulations for Public Limited Companies in the European Union” 1995

9.3. Indkaldelse

Generalforsamlingsproceduren indledes med en indkaldelse.

Aktieselskabsloven indeholder minimumsforskrifter til indkaldelsesmåde og
–varsel. Inden for disse minimumsforskrifter er indkaldelse til generalfor-
samling et vedtægtsanliggende, dvs. et forhold, som aktionærerne i et vist
omfang har direkte indflydelse på.

Reglerne om indkaldelsesmåden og indkaldelsesvarslet skal sikre, at kom-
munikationen mellem selskabet og aktionærerne vedrørende generalforsam-
lingen er både hensigtsmæssig og tidssvarende.

Reglerne skal dog tilgodese forskellige - til tider krydsende - hensyn. På den
ene side tilsiger hensynet til ejerkredsen, at kommunikationen mellem sel-
skabet og den enkelte aktionær er så direkte som mulig, samt at varslerne er
så lange, at aktionærerne har tid til at træffe de fornødne forberedelser. Hen-
synet til f.eks. udenlandske aktionærer, der eventuelt skal bruge tid på over-
sættelse mv., taler også for lange varsler.

På den anden side taler operationelle hensyn til selskabet og dermed også til
aktionærerne for, at varslerne ikke er uforholdsmæssigt lange, og at indkal-
delsesmåden er fleksibel. Selskabet har således en forretningsmæssig interes-
se i, at generalforsamlingsorganet i visse situationer hurtigt kan træffe beslut-
ninger, f.eks. vedrørende strategiske overvejelser om omstrukturering og til-
pasning af selskabets organisation.

Indkaldelsesmåden
Indkaldelse til generalforsamling skal uanset vedtægternes bestemmelser ske
skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer (navneaktier), der har frem-
sat begæring herom. Kan selskabets aktier lyde på ihændehaveren, dvs. en del
af selskabets aktier er ikke noteret på navn, skal indkaldelsen tillige ske of-
fentligt, f.eks. via aviser og dagblade, jf. boks 9.1.
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Boks 9.1. Anvendelsen af ihændehaver- og navneaktier
En undersøgelse af vedtægter for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs gennemført i
marts 1999 viser, at godt 40 pct. udsteder kun ihændehaveraktier, 1/3 udsteder kun navne-
aktier, mens de resterende knap 1/4 udsteder en kombination af ihændehaver- og navneakti-
er, jf. tabel nedenfor.

Tabel. Anvendelsen af aktietyper blandt selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.
Februar 1999.
Aktier udstedes til ihændehaveren:

omsætningspapirer
ikke omsætningspapirer

104

104
0

Aktierne udstedes på navn:

omsætningspapirer
ikke omsætningspapirer
A-aktier er ikke omsætningspapirer og B-aktier er omsætningspapirer

82

75
1
6

A- og B-aktier kan både lyde på navn og ihændehaver og er  omsætningspapirer. 3
A-aktierne udstedes på navn og er ikke omsætningspapirer. B-aktierne udstedes til
ihændehaver og er omsætningspapirer. 48
A-aktierne udstedes på navn og B-aktierne udstedes til ihændehaver. Begge er om-
sætningspapirer. 6
Ingen oplysninger 1
I alt 244
Kilde: Vedtægter for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.

Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning om for-
øgelse af aktionærernes forpligtelser over for selskabet, eller hvor særlige
aktionærrettigheder berøres, skal dog sendes til enhver noteret aktionær, uan-
set om de har fremsat anmodning herom eller ej.

Udover disse begrænsninger kan vedtægterne frit bestemme indkaldelsesmå-
den, f.eks. at indkaldelse skal ske telefonisk eller via internet.

Indkaldelsesvarslet
Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og medmindre
vedtægterne har fastsat en længere frist senest 8 dage før generalforsamlin-
gen.

En gennemgang af vedtægterne i 40 af de største danske aktieselskaber viser,
at indkaldelsesfristen til ordinære generalforsamlinger i over halvdelen af sel-
skaberne svarer til lovens minimumsforskrifter, mens knap 1/3 af selskaber
indkalder mindst 14 dage før, jf. tabel 9.2.
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Tabel 9.2. Indkaldelsesfrister til ordinære generalforsamlinger fastsat i
vedtægterne i 40 af de største danske aktieselskaber.
Indkaldelsesfrist til ordinær GF Selskaber

Antal Pct.vis fordeling
8 dage før ..................................................................... 1 2,5
Mindst 8 dage og højest 4 uger før .............................. 23 57,5
14 dage før ................................................................... 3 7,5
Mindst 14 dage og højest 4 uger før ............................ 12 30,0
Mindst 14 dage og højest 6 uger før ............................ 1 2,5
Længere end 4 uger før................................................ 0 0
I alt .............................................................................. 40 100

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Anvendelsen hos flertallet af de undersøgte selskaber til at benytte sig af lo-
vens minimumsforskrifter kan tages som udtryk for, at aktionærerne enten er
tilfredse med længden af lovens frister, eller at aktionærerne ikke er opmærk-
somme på denne indflydelsesmulighed.

Sammenlignet med andre lande er de danske regler og praksis for indkaldel-
sesfrister meget lempelige. I Tyskland er der således en indkaldelsesfrist på
minimum 1 måned før generalforsamling, i England minimum 21 dage før og
i Sverige minimum 2 uger før, jf. tabel 9.3.

Tabel 9.3. Minimumskrav for indkaldelsesfrister til generalforsamling i udvalg-
te lande.
Danmark Sverige Tyskland a) Englandb)

Senest 8 dage før Min. 2 uger før, men
mange særlige frister

Min. 1 måned før Ordinær GF :
21 dage før

Ekstraordinær GF:
14 dage før

a) Jf. den tyske aktieselskabslovs § 123, jf. § 124.
b) Jf. section 369 i Companies Act 1985. Der er krav om skriftlighed.

En vis grænse for, hvor tidligt indkaldelsen kan ske, anses dog også for nød-
vendig, da en meget tidlig indkaldelse kan indebære risiko for, at indkaldel-
sen forglemmes, og at nye aktionærer, som kommer til i perioden fra indkal-
delsen til afholdelsen af generalforsamlingen, ikke bliver bekendt med, at der
skal afholdes generalforsamling.

Det har i Sverige været overvejet at sondre mellem store og små aktieselska-
ber med hensyn til minimumsindkaldelsesfrist som følge af, at en aktiv delta-
gelse på generalforsamlingen kræver mere forberedelse i store aktieselskaber
end i små.
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Indkaldelsesformen
Der stilles ikke egentlige krav til selve indkaldelsens formelle udformning,
f.eks. krav til sprog mv., men der stilles visse krav til indholdet.

Uanset at det ikke fremgår af loven, bør indkaldelsen naturligvis oplyse om
tid og sted for afholdelsen af generalforsamlingen. Herudover fremgår det af
lovgivningen, at det i indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal
behandles på generalforsamlingen, men ikke dagsordenen i sin fulde ordlyd.

Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen,
skal forslagets væsentligste indhold angives. Indkaldelse til generalforsam-
linger, hvor der skal træffes beslutning om forøgelse af aktionærernes for-
pligtelser overfor selskabet, skal dog indeholde den fulde ordlyd af den fore-
slåede vedtægtsændring.

Spørgsmålet er, om kravet om en angivelse af forslagets væsentligste indhold
også bør udstrækkes til andre beslutninger end vedtægtsændringer, f.eks.
større omstruktureringer af selskabet. I Sverige, der på dette område har til-
svarende bestemmelser som i Danmark, er det blevet kritiseret, at informati-
onsniveauet forud for en generalforsamling ikke er tilstrækkeligt højt2.

Kombinationen af, at indkaldelsesvarslet til generalforsamlingen kan være
meget kort, og at informationsgrundlaget kan være meget sparsomt, indebæ-
rer, at aktionærerne måske hverken på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt har
den fulde indsigt i de spørgsmål, der skal afgøres, og heller ikke den fornød-
ne tid til at forberede og stille ændringsforslag til dagsordenen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke adgang til aktieselskabers dagsorden
til generalforsamling, og har derfor ikke kendskab til praksis omkring indkal-
delse og udformning af dagsorden. Det formodes dog, at indkaldelsen nor-
malt udformes som et udkast til dagsordenen for generalforsamlingen, men
det er ikke et krav. Bestyrelsen kan således inden for lovens rammer vente
med at fremlægge de fuldstændige forslag til 8 dage før afholdelsen af gene-
ralforsamlingen, jf. afsnit om dagsorden nedenfor.

Skærpelse af indkaldelsesfrist- og form?
De problemer, der følger af korte indkaldelsesfrister og et lavt informations-
niveau, gælder i endnu større udstrækning for udenlandske ejere af danske
aktier. For udenlandske aktionærer, der måske bl.a. skal bruge tid på over-
sættelse o.l., er 8 dages frist ikke meget. Det kan derfor ikke udelukkes, at de
korte indkaldelsesfrister er et forhold, som spiller ind for udenlandske inve-
steringer i danske selskaber.

2 Jf. SOU 1995:44 s. 169.
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Imod en skærpelse af lovgivningen taler, at selskaberne allerede gennem en
vedtægtsbestemmelse har mulighed for at øge indkaldelsesfristen til general-
forsamlingen, hvis selskabet eller aktionærerne oplever indkaldelsesfristen,
som en hæmsko for kapitalfrembringelse og/eller aktionærindflydelse.

Dette synspunkt harmonerer med de strømninger, det hersker for tiden om at
undgå unødvendig regulering og overlade det til markedet selv at bestemme
vilkårerne, hvor ikke særlige samfundshensyn gør sig gældende. Det skal i
den forbindelse bemærkes, at der er ikke hidtil i forbindelse med ændringer
af aktieselskabsloven er fremført synspunkter til støtte for en ændring af den-
ne minimumsfrist.

9.4. Dagsorden

Dagsordenen er som indkaldelsen til generalforsamlingen vigtig information
fra bestyrelsen til aktionærerne. Dagsordenen angiver sædvanligvis mere ud-
førligt end selve indkaldelsen hvilke spørgsmål, der skal afgøres på general-
forsamlingen.

Den fulde dagsorden og de fuldstændige forslag skal senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen fremlægges på selskabets kontor og sendes til enhver noteret
aktionær, der har fremsat anmodning herom. Selskabet kan i vedtægterne ha-
ve bestemt, at dagsordenen skal udsendes tidligere.

Lovens 8-dages frist synes ligesom indkaldelsesfristen at have overlevet upå-
agtet siden aktieselskabsloven af 1930.

Dagsordenen er et væsentligt dokument for generalforsamlingen. Dagsorde-
nen sætter grænserne for hvilke emner, der kan behandles på generalforsam-
lingen. Således kan sager, der ikke er sat på dagsordenen, kun afgøres af ge-
neralforsamlingen, hvis alle fremmødte aktionærer samtykker.

Det er vigtigt, at den enkelte aktionær har indflydelse på udformningen af
dagsordenen. Enhver aktionær har derfor ret til at få et bestemt emne be-
handlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav her-
om over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for
generalforsamlingen. Denne forslagsfrist gælder dog ikke personvalg.

Det kan imidlertid være svært at stille relevante ændringsforslag alene på
grund af indkaldelsens meget sparsomme oplysningsniveau.
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen deltog i foråret 1998 i generalforsamlingen i en række dan-
ske børsnoterede selskaber. På de generalforsamlinger, hvor styrelsen var repræsenteret, var
der optaget emner på dagsordenen fremsat af en aktionær i mindre end 5 pct. af tilfældene.

Den danske 8-dages frist for udsendelse af dagsorden er ligesom indkaldel-
sesvarslet til generalforsamling meget kort i forhold til reglerne i en række
andre lande.

I England skal den fulde dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen til
generalforsamling eller hurtigst muligt herefter, dvs. så vidt muligt 21 dage
før afholdelse af generalforsamling. I Tyskland skal den fulde dagsorden ud-
sendes minimum en måned før generalforsamlingen, dels samtidig med ind-
kaldelsen til generalforsamling, jf. tabel 9.4.

I Tyskland skal ledelsen begrunde samtlige dagsordensforslag. Desuden kræ-
ves, at såfremt aktionærerne ønsker at stille alternative dagsordensforslag,
skal disse senest offentliggøres 10 dage efter, at selskabet har offentliggjort
indkaldelse og dagsorden. Aktionærerne har m.a.o. en 10-dages frist til at
formulere andre dagsordensforslag.

Tabel 9.4. Udsendelsesfrist for fuldstændig dagsorden i udvalgte lande.
Danmark Sverige Tyskland England
8 dage før GF 2 uger før GF 1 måned før GF 21 dage før GF eller

hurtigst muligt her-
efter.

9.5. Personvalg

En af generalforsamlingens vigtigste opgaver er at vælge selskabets bestyrel-
se.

Aktieselskabsloven indeholder ikke nogen regler om, hvorledes bestyrelses-
kandidater opstilles og af hvem. I praksis antages det, at bestyrelsen, evt.
formanden, i samarbejde med hovedaktionærerne finder frem til, hvem der
skal opstilles som kandidater. Det kan naturligvis variere fra selskab til sel-
skab.

I nogle lande har det været overvejet at overlade spørgsmålet om opstilling af
bestyrelseskandidater til særlige nomineringskomiteer nedsat af bestyrelsen.
Uanset hvorledes opstillingen foregår, er en opstilling af kandidater til besty-
relsen, der ikke afspejler magtforholdene i selskabet, formentligt formålsløs.

Det må dog under alle omstændigheder anses for hensigtsmæssigt, at oplys-
ningerne om, hvem der er opstillet til bestyrelsen, foreligger så tidligt som
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muligt. Det kan f.eks. anføres i dagsordenen, således at det ikke blot fremgår,
at der skal ske valg til bestyrelsen. Ellers bliver aktionærerne først på selve
generalforsamlingen bekendt med hvilke personer, der er opstillede.

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens indtryk, at dagsordener i større sel-
skaber i praksis udformes med angivelse af hvilke personer, der er opstillet af
bestyrelsen.

Forslag til personvalg skal ikke foreligge på et bestemt tidspunkt forud for
generalforsamlingen. Aktionærerne har således mulighed for på selve gene-
ralforsamlingen at opstille modkandidater til ledelsesposter, men det afhjæl-
per ikke, at aktionærerne først meget sent i valgforløbet får mulighed for at
gøre sig bekendt med de opstillede kandidater.

For at gøre aktionærernes beslutningsgrundlag forud for ledelsesvalg så fuld-
stændigt som muligt, skal der gives oplysning om opstillede kandidaters le-
delseshverv i andre danske aktieselskaber.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen deltog i foråret 1998 i generalforsamlingen i en række dan-
ske børsnoterede selskaber. I ca. 95 pct. af de generalforsamlinger, hvor styrelsen deltog,
gav dagsordenspunktet ”valg til bestyrelsen” ikke anledning til forudgående debat. Der
kunne således gås direkte til afstemning, som oftest blot var dirigentens konstatering af, at
de af bestyrelsen stillede kandidater var valgt.

De danske regler for personvalg adskiller sig ikke væsentligt fra reglerne i en
række andre lande, herunder i Sverige og England. I Tyskland gælder dog
særlige regler for personvalg til bestyrelsen, jf. tabel 9.5.

Tabel 9.5. Særlige regler for personvalg til bestyrelsen i udvalgte lande.
Danmark Sverige Tyskland England

Nej Nej Ja Nej

Hvis der på generalforsamlingen i tyske selskaber skal ske valg til bestyrel-
sen, skal det i dagsordenen angives i henhold til, hvilke lovbestemmelser be-
styrelsen er sammensat, og i hvilket omfang generalforsamlingen er bundet af
de stillede forslag. Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal angive de pågæl-
dendes navn, stilling og bopæl.
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9.6. Hvor skal generalforsamlingen afholdes?

Generalforsamlinger skal ifølge aktieselskabsloven afholdes på selskabets
hjemsted, medmindre vedtægterne bestemmer, at den skal eller kan afholdes
på andet angivet sted. Adgangen til i vedtægterne at fastlægge et andet sted
for generalforsamlingen, er udtryk for en fleksibilitet i lovgivningen, som gør
det muligt at tilpasse forholdene til det enkelte selskab og dets aktionærer.

Kravet om hjemsted stammer formentlig fra tider, hvor selskaberne havde et
mere lokalt præg med en lokal ejerkreds, der forventede, at generalforsamlin-
gen blev afholdt i hjemstedskommunen, bl.a. fordi transport var mindre be-
kvem og mere bekostelig.

Fremkomsten af ny informationsteknologi stiller imidlertid i dag erhvervsli-
vet overfor muligheder, der indebærer, at generalforsamlingen kunne afhol-
des på alternative steder og måder. Det er f.eks. teknologisk muligt, at et mø-
de kan afholdes mellem deltagere i forskellige lande, uden at deltagere sam-
les på samme sted (video-konference).

De nye muligheder for at afholde generalforsamling andetsteds end selska-
bets hjemsted, skal dog ses i sammenhæng med adgangen til at afgive stem-
mer elektronisk eller pr. brev. De gældende regler herom, jf. afsnit 9.10 ne-
den for, indebærer således sammen med det øvrige regelsæt, der er bygget op
om det personlige fremmøde, at selskabernes muligheder for at udnytte den
nye teknologi på nuværende tidspunkt er begrænsede. Det har hidtil været
frygtet, at anvendelse af moderne teknologi hindrer den dialog mellem ledel-
se og aktionærer, der traditionelt lægges stor vægt på.

De danske regler om hjemstedspligt for afholdelse af generalforsamling afvi-
ger ikke fra reglerne i en række andre lande. I Sverige og Tyskland kræves
også, at generalforsamlingen afholdes på selskabets hjemsted. Dog tillades
det i Tyskland, at børsnoterede selskaber kan afholde generalforsamlingen på
den tyske børs, hvor selskabets aktier er noteret, medmindre selskabets ved-
tægter bestemmer noget andet,jf. tabel 9.6.
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Tabel 9.6. Krav til afholdelse af generalforsamling og mulighed for at
anvende moderne teknologi i udvalgte lande.

Danmark Sverige Tyskland England
Hvor skal GF
afholdes?

Hjemstedet
(andet kan be-
stemmes i ved-

tægterne)

Hjemstedet Hjemstedet (dog
undtagelser)

-

Mulighed for at
anvende moder-
ne teknologi?

Nej Nej Ja Ja

I Tyskland er der også i modsætning til Danmark og Sverige mulighed for
anvendelse af moderne teknologi. Tyske selskaber bestemmer således selv i
vedtægterne, hvordan aktionærerne kan afgive deres stemme.

I Sverige har det i forbindelse med revision af den svenske aktieselskabslove
været overvejet, om de svenske regler for afholdelse af generalforsamlingen
burde ændres. Det er umiddelbart blevet afvist. Det er dog samtidig erkendt,
at de tekniske muligheder i fremtiden giver mulighed for, at generalforsam-
lingen kan afholdes flere steder på én gang, hvorfor der kan være anledning
til at genoverveje spørgsmålet.

Anvendelse af moderne teknologi er generelt et forhold, der er opmærksom-
hed om i forbindelse med lovgivningsinitiativer i Danmark. Det kan i lyset
heraf overvejes at foretage en samlet gennemgang af generalforsamlingsreg-
lerne i aktieselskabsloven, således at eventuelle hindringer for selskabernes
anvendelse af moderne teknologi fjernes.

9.7. Hvem kan deltage på generalforsamlingen – adgangs-
ret

Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen er så væsentlig, at den
kaldes en individualrettighed. Enhver aktionær har ret til at møde på general-
forsamlingen og tage ordet dér. Dog er det af praktiske hensyn fundet nød-
vendigt at tillade vedtægtsbestemmelser om, at en aktionær senest 5 dage før
generalforsamlingen skal have anmeldt sin deltagelse hos selskabet.

En aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen omfatter også møde ved
en fuldmægtig. Aktionæren (fuldmagtsgiveren) kan give fuldmægtigen in-
struks om, hvordan denne skal stemme. f.eks. bestemme at fuldmagten kun
gælder til at stemme for enkelte og evt. imod andre af de forslag, der fremgår
af dagsordenen. Aktionæren, men ikke en fuldmægtig, kan medtage en rådgi-
ver. Generalforsamlinger er normalt ikke åbne for andre. I børsnoterede og
statslige aktieselskaber er generalforsamlingen dog åben for pressen.
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Undtaget fra det almindelige princip om adgangsret er ejere af navneaktier.
Inden en ejer af navneaktier får sin erhvervelse noteret i aktiebogen eller an-
meldt og dokumenteret sin erhvervelse, kan erhververen af en navneaktie ik-
ke udøve sine rettigheder.

9.8. Hvilke oplysninger får aktionærerne på generalfor-
samlingen

Selv om aktionærerne i et aktieselskab er selskabets ejere, har disse ikke uden
for generalforsamlingen nogen ret til at gribe ind i selskabets drift eller krav
på at få udleveret oplysninger om selskabet. Det er derfor vigtigt, at aktionæ-
rerne har adgang til relevante informationer om selskabets drift og økonomi.

Udgangspunktet i aktieselskabsloven er, at aktionærerne forud for den ordi-
nære generalforsamling senest 8 dage før modtager årsregnskabet og evt.
koncernregnskabet med revisionspåtegning, årsberetning samt bestyrelsens
beretning.

Loven stiller alene krav om, at disse dokumenter fremlægges af bestyrelsen,
men ikke nødvendigvis om at bestyrelsen mundtligt redegør for bestyrelsens
beretning. Det er sædvanligt, at vedtægterne vedrørende dagsorden for gene-
ralforsamlingen i de fleste selskaber indeholder et særskilt punkt om bestyrel-
sens beretning.

Lovens krav til de oplysninger, der skal fremlægges for aktionærerne i for-
bindelse med generalforsamlingen, er bagudrettede, dvs. de angår alene det
forgangne år. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at aktionærerne har lige så
stor interesse i oplysninger om ledelsens forventninger til fremtiden. Dette er
dog ikke reguleret i lovgivningen.

Spørgsmålsretten
Aktionærerne har ret til på alle generalforsamlinger at stille spørgsmål til sel-
skabets bestyrelse og direktion om alle forhold, som har betydning for be-
dømmelsen af årsregnskab, årsberetning og et evt. koncernregnskab samt le-
delsens stilling i øvrigt for de punkter og andre spørgsmål, der er indeholdt i
dagsordenen for generalforsamlingen.

Bestyrelsen og direktionen forpligtelse til at svare beror på, om meddelelse af
de ønskede oplysninger efter bestyrelsens skøn kan ske uden væsentlig skade
for selskabet. Bestyrelsen kan således vægre sig ved at udlevere oplysninger
som følge af dennes pligt til at tilgodese selskabets og dermed ejernes inte-
resser. Væsentlig skade for selskabet kan f.eks. foreligge, hvis oplysningerne
ud fra forretningsmæssige overvejelser på alvorlig vis kan skade selskabets
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erhvervsinteresser, herunder f.eks. oplysninger om konkurrence- og produk-
tionsmæssige forhold.

Det formodes dog at være sædvane, at såfremt hele aktiekapitalen er repræ-
senteret på generalforsamlingen, kan et flertal blandt samtlige aktionærer
pålægge bestyrelsen at fremkomme med oplysningerne. Såfremt bestyrelsen
herefter fortsat skønner, at oplysningerne er til væsentlig skade for selskaber,
må konsekvensen være, at bestyrelsen nedlægger sit hverv i selskabet.

Såfremt bestyrelsen skønner, at spørgsmålet kan besvares uden skade for sel-
skabet, men besvarelsen forudsætter oplysninger, der ikke er tilgængelige på
generalforsamlingen, skal oplysningerne inden 2 uger efter generalforsamlin-
gen skriftligt fremlægges hos selskabet og tilsendes de aktionærer, der har
fremsat begæring herom. Generalforsamlingen må i denne situation selv af-
gøre, om de forlangte oplysninger er så betydningsfulde, at afgørelse af de til
oplysningerne tilknyttede anliggender må udskydes til en senere generalfor-
samling.

I børsnoterede selskaber er spørgsmålsretten udvidet til også at omfatte
skriftlige spørgsmål, der er stillet inden for de sidste 3 måneder før general-
forsamlingen. Selskabet kan vælge at svare skriftligt. I så fald skal spørgs-
målet og besvarelsen fremlægges for aktionærerne på generalforsamlingen.
Besvarelse kan undlades, hvis aktionæren ikke er repræsenteret på general-
forsamlingen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen deltog i foråret 1998 i generalforsamlingen i en række dan-
ske børsnoterede selskaber. Aktionærerne benyttede sig alene af spørgsmålsretten på lidt
over halvdelen af de generalforsamlinger, hvor styrelsen var repræsenteret.

Spørgsmålsretten betragtes som en af aktionærernes individualrettigheder. Jo
mindre indflydelse en aktionær har, jo vigtigere er det for den enkelte at have
mulighed for at overvåge dispositionerne i selskabet. Det kan derfor overve-
jes at udstrække spørgsmålsretten til også at omfatte resten af året, dvs. ikke
alene generalforsamlingen. Visse større amerikanske selskaber som f.eks.
IBM er i dialog med deres aktionærkreds på internettet. Denne dialog må dog
anses for at være mindre formel, hvorfor der kan stilles spørgsmål ved effek-
tiviteten og nytteværdien.

9.9. Afstemning

Afstemningsmåde
Som udgangspunkt gælder der for selve afstemningen det princip, at aktionæ-
ren skal møde op på generalforsamlingen og afgive sin stemme. Beslutnings-
processen i selskaberne er derfor knyttet til selve den fysiske tilstedeværelse
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på generalforsamlingen, hvad enten man møder op selv eller ved en fuld-
mægtig. En aktionær har ikke mulighed for at benytte sig af hverken afstem-
ning pr. brev eller afstemning via telefon, internet el.lign.

I Sverige og Tyskland er det heller ikke muligt at stemme pr. brev, men det er
f.eks. tilladt i England,jf. tabel 9.7.

Tabel 9.7. Mulighed for at stemme til generalforsamling pr. brev i ud-
valgte lande.

Danmark Sverige Tyskland England
Nej Nej Nej Ja

En vis fleksibilitet med hensyn til, hvorledes selskaberne kan indrette sig
vedrørende afstemningsmåder, synes at være hensigtsmæssig. Mulighederne
bør dog ikke ses isoleret til brevafstemning, men også i sammenhæng med
andre teknologiske muligheder, herunder f.eks. e-mail. Der kan derfor over-
vejes en ændring af afstemningsregler på dette område.

Afstemningsprincipper
I Danmark gælder der - i modsætning til visse andre europæiske lande -  ikke
nogen quorum-regel3 for generalforsamlingen. I danske selskaber kan der
således træffes almindelige beslutninger, blot der er en enkelt aktionær til
stede og beslutninger kan træffes, selv om stemmeflertallet på generalfor-
samlingen udgør mindre end halvdelen af det samlede antal stemmer i sel-
skabet.

Ved afstemninger er det udgangspunktet, at beslutninger træffes med simpelt
flertal, medmindre vedtægterne opstiller større krav. Til de mange former for
generalforsamlingsbeslutninger, der således alene kræver simpelt stemme-
flertal, hører f.eks. godkendelse af regnskab, valghandlinger mv. For forslag,
hvor der er lige mange stemmer for og imod, bortfalder forslaget.

Ved vedtægtsændringer er hovedreglen efter aktieselskabsloven, at der skal
foreligge et flertal på 2/3 både af de afgivne stemmer og af den repræsentere-
de stemmeberettigede kapital. Dog skal beslutning om vedtægtsændringer,
hvorved aktionærernes forpligtelser over for selskabet forøges tiltrædes af
samtlige aktionærer.

Visse vedtægtsændringer som f.eks. beslutning om ret til udbytte eller til ud-
lodning, omsættelighedsindskrænkninger, indløsningspligt eller stemmeloft

3 Dvs. et krav om, at generalforsamlingen kun er beslutningsdygtig, hvis et vist antal aktionæ-
rer er mødt eller en vis del af aktiekapitalen er repræsenteret. Der kan dog på forskellig vis
stilles krav herom i vedtægterne.
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kan kun gennemføres med en majoritet på 9/10 såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Der er en indløs-
ningsret for de aktionærer, som på generalforsamlingen har modsat sig disse
beslutninger. Indløsningen skal ske til en pris, der svarer til aktiernes værdi.

9.10. Dirigenten

Aktieselskabsloven regulerer ikke selve beslutningsproceduren på generalfor-
samlingen, men generalforsamlingen skal ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen blandt aktionærerne eller uden for denne kreds, med-
mindre andet er bestemt i vedtægterne. I store selskaber er det sædvanligt, at
generalforsamlingen ledes af en professionel dirigent, f.eks. en advokat.

Dirigentens rolle er at varetage mødeledelsen under generalforsamlingen
samt afgøre proceduremæssige spørgsmål, herunder påse, at beslutningerne
formelt er i overensstemmelse med loven og vedtægterne. Dirigenten er i ud-
øvelsen af sit hverv naturligvis underlagt generalklausulen om, at generalfor-
samlingen ikke må træffe beslutninger, som åbenbart kan skaffe visse aktio-
nærer eller andre utilbørlige fordele.

Afviklingen af afstemningerne over de stillede forslag og eventuelle æn-
dringsforslag på generalforsamlingen, dvs. hvilken rækkefølge forslagene
skal sættes til afstemning i, ledes derfor af dirigenten.

I praksis forekommer det, at bestyrelsen foranlediger, at der sammen med
f.eks. indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes en fuldmagt til alle akti-
onærerne, hvorefter de pågældende aktionærer bemyndiger bestyrelsen til at
stemme for de af bestyrelsen stillede forslag. Hvis bestyrelsens sammensæt-
ning afspejler flertallet af aktionærernes interesser, er det ikke betænkeligt at
lade bestyrelsen stemme via fuldmagter. En aktionær kan også iværksætte
indsamling af fuldmagter f.eks. for at vælte den siddende bestyrelse. I praksis
er det ofte grupper af minoritetsaktionærer, der forsøger at samle magten på
denne måde.

For et par år siden var der en del presseomtale af en kvindelig aktionær i Den Danske Bank,
der forsøgte at indsamle tilstrækkeligt mange fuldmagter ind til at kunne få plads i bankens
bestyrelse. Selv om kvinden modtog flere tusinde fuldmagter, var det dog ikke muligt at
samle stemmer nok.

Aktieselskabsloven udtaler sig ikke om, hvorvidt selskabet har ret eller pligt
til at afholde omkostningerne til en sådan fuldmagtindsamling, hvad enten de
er foranlediget af bestyrelsen eller af aktionærer.
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I det hele synes spørgsmålet om fuldmagter ikke at spille den store rolle i den
danske debat. Det kan muligvis hænge sammen med, at der er gode mulighe-
der for personligt fremmøde på generalforsamlingen. Endvidere er der ikke i
Danmark en stærk tradition for fuldmagtsindsamlende aktionærforeninger.

I USA og til dels også i Tyskland har spørgsmålet om fuldmagter derimod
spillet en stor rolle i corporate governance debatten, jf. boks 9.2.

Boks 9.2. Regler om fuldmagter i USA og Tyskland.
USA I USA stilles der strenge krav til, hvilke oplysninger der skal gives samtidig

med indsamlingen af fuldmagterne (proxy). Det kan f.eks. være oplysninger om
ledelsesmedlemmer i forbindelse med valg til bestyrelse.

Det har været diskuteret, om oplysningsreglerne favoriserer de siddende besty-
relser, idet disse har lettere adgang til information end aktionærerne. Bestyrelsen
er f.eks. ikke forpligtede til at udlevere fortegnelser over aktionærerne. Desuden
kan bestyrelsen vælge selv at sende eventuelt fuldmagtsmateriale ud, og kon-
trollerer dermed, hvornår materialet udsendes.

Reglernes formål er at sikre, at der ikke kan træffes væsentlige beslutninger bag
om ryggen på minoritetsaktionærer. På det seneste er reglerne for aktionærer
lempet noget, så det er lettere for individuelle aktionærer at samle fuldmagter
ind.

Tyskland I Tyskland har debatten om fuldmagter særligt samlet sig om spørgsmålet om
koncentration af magt hos banker. Det er sædvanligt forekommende i tyske
banker, at banker, der har klienters aktier i depot, samler skriftlige fuldmagter
fra aktionærerne og udøver stemmeretten på aktierne. Samtidig kan den samme
bank være kreditor, aktionær og have bestyrelsesmedlemmer i selskabet. Før
generalforsamlinger har banken pligt til at råde sine klienter til, hvorledes de
skal stemme og skal samtidig anmode om en instruks. Hvis banken ikke modta-
ger instruktioner, kan den stemme i overensstemmelse med de afgivne anbefa-
linger. Det er denne koncentration af magt, hvorom interessen har samlet sig.
Spørgsmålet må anses for at være et særligt tysk fænomen.

9.11. Aktionærmøder

Aktieselskabsloven lægger til grund, at kontakten mellem selskabet og dets
aktionærer foregår på generalforsamlingen. Gennem de senere år er aktio-
nærmøder dog blevet mere udbredt.

”Lønmodtagernes Dyrtidsfond var i 80erne hyppig gæst på talerstolen under de børsnotere-
de generalforsamlinger, men i dag er der længere mellem indlæggene. Aktiechef Henrik
Fænøe erkender, at det skyldes, at en del af debatten er flyttet over i andre fora, og han
tvivler på, at den flyttes tilbage igen. Der er så megen formalia på generalforsamlingen, at
der ikke er plads til ping-pong dialog. Dermed være ikke sagt, at generalforsamlingen er
spild af tid. Det kan være nødvendigt at markere sin holdning på generalforsamlingen for at
komme i den tættere dialog med virksomheden til daglig. Desuden gør nogle virksomheder
en del ud af at præsentere ny strategi på deres generalforsamling, siger Henrik Fænøe.” Ud-
drag fra Børsen den 13. marts 1998.
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Aktionærmøder er kendetegnet ved, at de i forhold til generalforsamlingen er
formløse. Aktieselskabsloven indeholder ikke bestemmelser om afviklingen
af aktionærmøder. F.eks. kan et selskab frit vælge at holde en række aktio-
nærmøder forskellige steder i landet (”road-shows”).

Aktionærmøder i børsnoterede selskaber er præget af en tættere dialog mel-
lem selskabet og aktionærerne, og emnerne, der behandles, kan være mere
dybdegående end de, der behandles på generalforsamlingen. Aktionærmø-
derne kan både være rettet mod potentielle investorer og eksisterende ejere.
Oplysninger givet på aktionærmøder skal respektere de børsretlige oplys-
ningsforpligtelser.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen deltog i foråret 1998 i generalforsamlingen i en række dan-
ske børsnoterede selskaber. Det var alene en mindre del af selskaberne (ca. 20 pct.), der er-
klærede, at de afholdt aktionærmøder.

De uformelle aktionærmøder signalerer åbenhed om selskabernes forhold og
virker derfor som regel tillidsvækkende på selskabernes interessenter både i
gode og dårlige tider.

En anden form for aktionærmøder end de ovenfornævnte er møder, der af-
holdes mellem et selskabs ledelse og f.eks. en eller flere hovedaktionærer.
Sådanne møder kan være i strid med aktieselskabslovens princip om ligebe-
handling, såfremt alene visse aktionærer får adgang til oplysninger om sel-
skabets forhold.

En hovedaktionærs forhåndstilslutning til væsentlige omstruktureringer i sel-
skabet kan dog være vital for selskabets interesser. Aktieselskabsloven regu-
lerer ikke sådanne møder mellem hovedaktionærer og selskabets ledelse. En
hovedaktionær, der på denne måde opnår adgang til oplysninger om et sel-
skab, der ikke er almindeligt kendte, skal respektere reglerne om insider-
viden.

9.12. Konklusion

De korte indkaldelsesfrister og de forholdsvis begrænsede informationskrav i
forbindelse med generalforsamlingen kan i visse situationer bevirke, at aktio-
nærerne ikke kan handle kvalificeret på generalforsamlingen. Endvidere kan
den teknologiske udvikling og den stigende internationalisering give anled-
ning til overvejelser om initiativer, der sigter mod at skabe de gunstigste
rammer for muligheden for aktionærindflydelse.
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Noget tyder imidlertid på, at aktionærerne ikke udnytter eller er bevidst om
eksisterende muligheder for konkret at tilpasse selskabets rutiner, således at
aktionærernes behov tilgodeses.

Blandt forhold, aktionærerne kan overveje, kan nævnes

behov for at forlænge indkaldelsesfristerne til generalforsamling,
er informationsgrundlaget tilstrækkeligt til at sikre forsvarlig aktionæ-
rindflydelse,
ændrede fuldmagter.
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10. Begrænsninger i aktionærernes indflydelse

10.1. Indledning

Det er kun på generalforsamlingen, at selskabets ejere i henhold til lovgiv-
ningen har mulighed for at udøve direkte indflydelse på selskabet, herunder
på dets ledelse. Her kan de f.eks. stille dagsordensforslag, tage ordet mv. Den
endelige indflydelse udmøntes i den enkelte aktionærs stemmeret. Forhold,
der på den ene eller den anden måde begrænser aktionærernes stemmeret, be-
grænser således også deres indflydelse i selskabet.

Udgangspunktet i dansk ret er som i de andre EU-landes ret, at risiko og ind-
flydelse i et selskab skal følges ad, dvs. der skal være proportionalitet mellem
den indskudte kapital og stemmeretten. Dette er reflekteret i aktieselskabslo-
vens princip om ”en aktie – en stemme” (ligeretsgrundsætningen).

Dette princip bliver dog i Danmark såvel som i en række andre EU-lande
brudt af forskellige undtagelser i form af stemmeretsbegrænsninger, omsæt-
telighedsbegrænsninger mv.

For finansielle virksomheder, som er underlagt offentligt tilsyn, er der endvi-
dere direkte i lovgivningen fastsat en række begrænsninger i deres ejerindfly-
delse.

I dette kapitel beskrives først forskellige muligheder, der generelt findes for
at begrænse aktionærers indflydelse, og der præsenteres såvel argumenter for
som imod en opretholdelse af disse begrænsninger.

Dernæst diskuteres de særlige begrænsninger i finansielle virksomheders
mulighed for at udøve indflydelse i anden erhvervsvirksomhed.

10.2. Stemmeretsbegrænsninger

Stemmeretsbegrænsning eller stemmeretsdifferentiering er en generel beteg-
nelse for de undtagelser, som fraviger hovedreglen om ”en aktie – en stem-
me”. Differentiering af stemmeretten fremgår af et selskabs vedtægter.
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Stemmeretsbegrænsninger er hyppigt anvendt i danske selskabers vedtægter.
I 29 ud af de 50 største danske aktieselskaber er der således bestemmelser i
vedtægterne om stemmeretsbegrænsninger, typisk bestemmelser om aktie-
klasser1.

Bevæggrunden for stemmeretsbegrænsninger er, at der for én aktio-
nær(gruppe) ønskes mere eller mindre indflydelse end for en anden. Der er
ofte tale om, at en oprindelig aktionær(gruppe), f.eks. stifteren og dennes fa-
milie eller en fond, ønsker at bevare sin indflydelse i selskabet, når nye aktio-
nærer kommer til, eller at nogle aktionærer ikke ønsker, at en eller flere be-
stemte aktionærer får for stor magt.

A- og B-aktier
Det fremgår af aktieselskabsloven, at vedtægterne kan bestemme, at der skal
være forskellige aktieklasser. Ligeretsgrundsætningen kan således fraviges
ved bestemmelse om aktieklasser i vedtægterne. Vedtægterne skal nærmere
angive

aktieklasserne
størrelsen af disse
begrænsninger i fortegningsretten til nye aktier.

Det følger af ligeretsgrundsætningen, at en beslutning, der forrykker retsfor-
holdet mellem aktionærerne, skal tiltrædes af samtlige aktionærer, hvis rets-
stilling forringes.

Indførelsen af aktieklasser indebærer, at aktionærerne i de forskellige klasser
får forskellige rettigheder. Oftest er der tale om en differentiering af stemme-
retten. Vedtægterne kan således bestemme, at visse aktiers stemmeværdi for-
øges, men ikke ud over ti gange stemmeværdien af nogen anden aktie af
samme størrelse.

Det betyder, at der ved differentiering af stemmeretten ofte ses en etablering
af A-aktier (ordinære aktier) og B-aktier (evt. præferenceaktier), hvor en A-
aktie giver 10 stemmer og en B-aktie giver 1 stemme. Stemmeløse aktier kan
ikke vedtages.

B-aktierne kan til gengæld for den lavere stemmeret have økonomisk præfe-
rencestilling, herunder f.eks.:

forlods ret til udbytte

1 Oplysningerne stammer fra en undersøgelse af vedtægterne i 50 af de største danske aktiesel-
skaber foretaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i maj 1998.
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akkumulerende ret til udbytte
fortrin ved kapitalforhøjelse
fortrin frem for andre aktionærer ved likvidation.

Brug af aktieklasser er også almindeligt i andre lande. I Sverige er der som i
Danmark mulighed for at udstede aktier med forskellige stemmevægt i for-
holdet 1:10, mens der i England er vide muligheder for at etablere aktieklas-
ser med forskellige rettigheder, herunder forskellig stemmeret. Også USA gi-
ver mulighed for forskellige aktieklasser,jf. tabel 10.1.

I Japan skal alle aktier have samme stemme, og i Tyskland er der principielt
forbud mod både flerstemmeaktier og stemmeløse aktier, og med en lovæn-
dring vedtaget i marts 1998 også forbud mod udstedelse af "stemmestærke"
aktier (aktier med en uforholdsmæssig stærk stemmeret)2 og børsnoterede
aktier med maksimumsstemmeret3. Der kan dog fortsat i Tyskland udstedes
stemmeløse præferenceaktier.

Tabel 10.1. Forbud mod aktieklasser.
Danmark Sverige Tyskland England USA1) Japan1)

Nej

Stemmevægt
1:10

Nej

Stemmevægt
1:10

Ja, men dog
ikke mod

stemmeløse
præference-

aktier

Nej Nej Ja

1) Kilden til oplysninger for USA og Japan er Rafael La Porta et.al. (1998a).

Aktieklasser indføres ofte som et værn mod overtagelsesforsøg, jf. kapitel 13.
En anden typisk årsag er generationsskifte, hvor den oprindelige ejer af en
virksomhed ønsker at bevare indflydelsen samtidig med, at hans formue
gradvist overgår til andre – oftest til stifterens arvinger. Bevæggrunden kan
også være tilførelse af egenkapital fra udvalgte investorer, eller delvis salg af
en virksomhed eller ved kapitaltilførsel i forbindelse med børsintroduktioner,
hvor den eller de tidligere ejere har ønsket at bevare indflydelsen. Det ses
ofte, at børsnoterede selskaber kun har noteret B-aktierne, mens de unoterede
A-aktier er ejet af den tidligere eneejer(kreds).

Stemmeretsdifferentieringen medfører forskellige muligheder for aktionærer-
ne i de forskellige aktieklasser, hvis de er utilfredse med forholdene i selska-
bet. A-aktionærerne vil typisk bruge deres stemme og mulighed for medbe-
stemmelse på at få ændret forholdene, mens B-aktionærerne, som vil have

2 Eksisterende ”stemmestærke” aktier udfases over 5 år.

3 Eksisterende rettigheder udfases over 2 år.
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svært ved at få deres stemmer til at slå igennem, typisk vil sælge deres aktier
for finde et bedre sted at investere deres midler.

Siden efteråret 1991 har Rella så at sige belejret Aller-koncernen og er i dag ugebladskon-
cernens suverænt største aktionær, men er på samme tid stort set uden indflydelse. Selv om
Rella ejer 55,4 pct. af den samlede Aller-aktiekapital – på 18 mio. A- og B-aktier – er det
udelukkende B-aktier uden stemmeret, der er i Rellas besiddelse. De bestemmende A-aktier
er derimod spredt ud på Aller-familien og efterkommerne, hvor Aller-fonden sidder på
magten med 56 pct. af stemmerne. Da Rella blev stiftet for otte år siden af en kreds af fi-
nansfolk omkring brødrene Henning og Jens Arnth-Jensen, var ideen at presse på for at få
Aller-koncernen eller Rella Holding børsnoteret. Alternativt håbede Rellas finansfolk på, at
EU med et direktiv ville ophæve diskriminationen mellem A- og B-aktier. Men ingen af
delene er blevet til virkelighed. Uddrag fra Jyllands-Posten den 3. juni 1998.

Stemmeloft
Mens en opdeling i aktieklasser begrænser den enkelte akties indflydelse, så
medfører et stemmeloft, at den enkelte aktionærs indflydelse begrænses.

Aktieselskabsloven giver mulighed for i vedtægterne at fastsætte stemmelof-
ter. Et stemmeloft indebærer en maksimeret stemmeret for en aktionær eller
en gruppe aktionærer, der må anses som én interessegruppe.

Det kan f.eks. vedtages, at ingen kan udøve mere end f.eks. 20 stemmer uan-
set, hvor mange aktier vedkommende ejer, eller det kan være vedtaget, at in-
gen kan udøve stemmeret for mere end f.eks. 2 pct. af aktiekapitalen. Hvis
stemmeloftet sættes så lavt, at hver aktionær kun har én stemme, er stemme-
loftet udtryk for et andelsprincip. Visse tidligere andelsselskaber, som er om-
dannet til aktieselskaber, har bevaret en ordning, hvorefter hver aktionær har
én stemme.

Aktier uden for stemmeloftet er ikke uden betydning. Deres ret til udbytte,
fondsaktier mv. er uberørt, og de får endvidere en vis betydning ved ved-
tægtsændringer. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de
afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stem-
meberettigede aktiekapital. Til den stemmeberettigede aktiekapital medtælles
alle tilstedeværende aktier – også de, der er stemmeløse på grund af stem-
meloftet.

Stemmelofter ses sjældent i familieselskaber eller andre lukkede selskaber,
mens de ofte ses i større selskaber med mange aktionærer, herunder børsnote-
rede selskaber. Sparekasseaktieselskabers vedtægter skal indeholde bestem-
melse om stemmeloft.

Et stemmeloft har til formål at hindre en eller flere storaktionærer i at sætte
sig på selskabet. I selskaber med spredt ejerskab er det ofte tilstrækkeligt at

Ark 2  12/05/99  16:24  Side 234



235

eje 15–20 pct. af aktiekapitalen for at have praktisk majoritet. Aktionærer
med praktisk majoritet og dermed normalt stemmeflertal på generalforsam-
lingen behersker i praksis hele selskabet, herunder ved at kunne udpege alle
de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og dermed udnævne og
afskedige selskabets direktion. Indførelsen af et stemmeloft kan bevirke en
afdæmpning af investorers interesse for at investere i selskabet med henblik
på at opnå en betydelig eller bestemmende indflydelse.

Ønsker om at indføre stemmeloft synes navnlig at være motiveret med en el-
ler flere af 3 følgende begrundelser:

begrænsning af enkelte investorers mulighed for, navnlig ved opkøb af
aktier i selskabet, at opnå en betydelig eller dominerende indflydelse

ønske om at kunne tiltrække også mindre aktionærer, uden at disse føler
sig sat uden for indflydelse, således at der opnås stor spredning af aktier-
ne eller etablering af et andelslignende internt forhold mellem aktionæ-
rerne

begrænsning af den enkelte aktionærs stemmeret med henblik på at sel-
skabet også kan varetage andre interesser end aktionærernes, herunder
bl.a. medarbejderinteresser, offentlige interesser eller regionale hensyn.

Indførelse af et stemmeloft i bestående selskaber skal vedtages af mindst 9/10
såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsente-
rede stemmeberettigede aktiekapital.

Noteringsfrist
Det fremgår af aktieselskabsloven, at vedtægterne kan bestemme, at en aktio-
nær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke skal kunne udøve stem-
meret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden
at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og do-
kumenteret sin erhvervelse.

Det længste indkaldelsesvarsel i henhold til aktieselskabsloven er 4 uger. Der
kan således være fastsat en noteringsfrist på 4 uger, dvs. at vedtægterne kan
bestemme, at en ”ny” aktionær ikke skal kunne stemme på generalforsamlin-
gen, hvis aktionæren har erhvervet sin aktie i op til 4 uger før generalforsam-
lingen, forudsat at indkaldelsen er udsendt med 4 ugers varsel.

Denne noteringsfrist er også udtryk for en stemmeretsbegrænsning, som styr-
ker de oprindelige aktieejeres position. Den skal sikre dem mod, at nye aktio-
nærer uden varsel ”overrumpler” dem på en generalforsamling.
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Aktionærudnævnte bestyrelsesmedlemmer
Vedtægterne kan tillægge offentlige myndigheder eller andre ret til at udpege
1 eller flere medlemmer af bestyrelsen. Flertallet af bestyrelsens medlemmer
skal vælges af generalforsamlingen, men enkelte aktionærer kan gives ret til
at udpege medlemmer af bestyrelsen med den følge, at de øvrige aktionærers
indflydelse reduceres.

Omdannes et personligt drevet firma til et aktieselskab, sker det f.eks., at den
tidligere ejer forbeholder sig ret til, f.eks. så længe denne lever, at besætte en
(eller flere) bestyrelsespladser.

10.3. Omsættelighedsbegrænsninger

Som selskabsretlig hovedregel er aktier frit omsættelige og ikke indløselige.
For så vidt angår navneaktier kan begrænsninger i omsætteligheden samt
indløsningspligt indføres i vedtægterne.

Indskrænkninger i aktiernes omsættelighed skal fremgå af vedtægtsbestem-
melserne. Blandt de 50 største danske aktieselskaber havde 19 selskaber i
1998 vedtægtsbestemmelser om begrænsninger i omsætteligheden, typisk be-
stemmelser om forkøbsret og/eller samtykke til overdragelse4.

Formålet med omsættelighedsbegrænsninger har mange ligheder med stem-
meretsbegrænsninger, nemlig at sikre udvalgte aktionærer og ledelsen større
indflydelse. Midlet er dog lidt anderledes, idet det er omsætteligheden og ik-
ke stemmeretten, som påvirkes. Resultatet bliver dog mere eller mindre det
samme.

Omsættelighedsbegrænsninger i vedtægterne synes således navnlig at være
motiveret af følgende begrundelser

give aktionærerne indsigt i, hvem der optages i deres kreds
skabe vished om indflydelsen i selskabet for enkelte aktionærer eller ak-
tionærgrupper (familier) ved overgang af aktier til andre
middel til at undgå uønskede koncentrationer af aktier og uvente-
de/uønskede forsøg på overtagelse af selskabet.

Indløsningsbestemmelser, som ikke er egentlige omsættelighedsbegrænsnin-
ger, kan ligeledes have til formål at sikre den eksisterende ledelse eller de ek-
sisterende aktionærer kontrol med, hvem der ejer virksomheden. Indløsnings-
ret er udtryk for en form for køberet for selskabet (tvangssalg for aktionærer-

4 Undersøgelse gennemført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i maj 1998.
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ne). Udnyttelse af indløsningsretten hindrer anden aktieovergang og virker
dermed som en omsættelighedsbegrænsning.

Vedtagelse af omsættelighedsbegrænsninger eller skærpelse af bestående be-
grænsninger kræver 9/10 stemme- og kapitalmajoritet på generalforsamlin-
gen, kombineret med en indløsningsret for nedstemte aktionærer.

I det følgende beskrives de mest almindelige former for omsættelighedsbe-
grænsninger, herunder indløsningsbestemmelser.

Forkøbsrettigheder
Såfremt en aktie påtænkes solgt til anden side, betyder en forkøbsretsbe-
stemmelse, at sælgeren skal tilbyde aktien til den eller de i henhold til be-
stemmelsen berettigede med henblik på, at de kan udnytte deres ret til at købe
på fastsatte vilkår.

Vedtægterne bestemmer, at der i tilfælde af aktieovergang skal tilkomme ak-
tionærer eller andre forkøbsret samt de nærmere procedureregler herfor, her-
under bl.a. inden for hvilken frist, forkøbsretten skal være udøvet.

En vedtægtsbestemmelse om forkøbsret omfatter alle former for overgang,
herunder ved skifte, pantsætning og retsforfølgning. Forkøbsretten er ofte
formuleret som en ret til at overtage aktierne til den pris, der bevisligt kan
opnås til anden side. Pris og betalingsvilkår kan være fastsat på mange må-
der, idet de dog kan tilsidesættes ved dom, hvis de er urimelige.

Formålet med reguleringen i aktieselskabsloven er alene at bidrage til, at det
nærmere indhold af omsættelighedsindskrænkningen på forhånd gøres klart.

Forkøbsrettigheder i vedtægterne synes navnlig at være motiveret ud fra et
ønske om at sikre selskabets eksisterende aktionærer eller andre, som for-
købsretten tilkommer, en vis kontrol med, hvem der bliver aktionærer. Det
kan f.eks. være i forbindelse med generationsskifter eller aktive aktionærers
udtræden af selskabet.

Ofte vil der være tale om, at de øvrige aktionærer ved enhver overgang af
aktier har forholdsmæssig forkøbsret til en kurs fastsat af selskabets revisor
på grundlag af det senest aflagte årsregnskab.

Samtykke til aktieoverdragelse
Det kan i vedtægterne fastsættes, at aktieovergang kun kan ske efter samtyk-
ke af enten bestyrelsen eller andre.
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Afgørelse om samtykke skal efter anmodning om en aktieoverdragelse ske så
hurtigt muligt. Bestyrelsen træffer typisk denne afgørelse, men afgørelse her-
om kan også være henlagt til generalforsamlingen.

Der kan i vedtægterne være opstillet nærmere kriterier for samtykkeafgørel-
sen, f.eks. at bestyrelsen skal begrunde sin afgørelse.

Hvis vedtægterne ikke opstiller sådanne kriterier, er risikoen, at bestyrelsen
på bekostning af aktionærerne opnår en uhensigtsmæssig stor indflydelse i
selskabet. Bestyrelsen kan f.eks. modsætte sig, at aktionærer, der gerne vil ud
af deres ejerskab, kan komme det, ligesom den kan tilvælge aktionærer, som
er venligt stemt over for bestyrelsen.

Krav om samtykke fra f.eks. en tidligere eneejer eller en fond vil også medfø-
re en forskydelse af indflydelsen i selskabet væk fra aktionærerne.

Indløsningsbestemmelser
En indløsningsbestemmelse i vedtægterne medfører, at en aktionær under
nærmere opregnede betingelser, herunder af hvem, må acceptere at blive
indløst. At blive indløst betyder, at man skal sælge sin aktie til den, som har
indløsningsretten til at købe til en på forhånd fastsat pris eller efter en på for-
hånd fastsat metode til at fastlægge prisen. Såvel selskabet som andre kan
have indløsningsret.

Pligt for aktionærer til at lade selskabet eller andre indløse deres aktier helt
eller delvis skal fremgå af vedtægterne. Bestemmelser om indløsning skal in-
deholde betingelserne for indløsningen samt hvem, der har ret til at forlange
den.

Selskabet eller andre kan have retten til at kræve indløsning ved f.eks. en vis
begivenheds indtræden, efter et bestemt åremål eller blot et påkrav. Når det er
selskabet, som indløser, vil det normalt føre til en kapitalnedsættelse under
hensyntagen til selskabets beholdning af egne aktier, og indløsningsretten
medfører i disse tilfælde en nedskrivning af kapitalen.

Indløsningsret kan også være tillagt en eller flere aktionærer.

Optagelse i vedtægterne af bestemmelser om, at aktionærerne forpligtes til at
lade deres aktier indløse uden for tilfældet af selskabets opløsning, er kun
gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapi-
tal.
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Indløsningsbestemmelser kan have et meget forskelligt indhold. Oftest er en
indløsningsbestemmelse en køberet.

Indløsningsbestemmelser af ovennævnte karakter har ingen sammenhæng
med de indløsningsbestemmelser, der findes i aktieselskabsloven om hen-
holdsvis pligt og ret for minoritetsaktionærer til at blive indløst af en hoved-
aktionær. Indløsningsbestemmelserne i aktieselskabsloven indebærer, at en
minoritetsaktionær har pligt til at lade sig indløse af en hovedaktionær, hvis

en aktionær ejer mere end 9/10 af aktierne i et selskab, og aktionæren har
en tilsvarende del af stemmerne, og
aktionæren og selskabets bestyrelse i fællesskab bestemmer, at de øvrige
aktionærer i selskabet skal lade deres aktier indløse af aktionæren.

Der er en modsvarende ret for minoritetsaktionærer til at fordre sig indløst af
en hovedaktionær, hvis

en aktionær ejer mere en 9/10 af aktierne i et selskab, og hvis aktionæren
har en tilsvarende del af stemmerne.

Bestemmelserne har baggrund i, at det kan være vanskeligt at håndtere de
forskellige modsætningsforhold, som er mellem en "stor" hovedaktionær og
et "lille" mindretal. Derfor giver bestemmelserne mulighed for et tvangs-
salg/tvangskøb.

Ejerlofter
Vedtægterne kan bestemme, at der skal være en øvre grænse for, hvor stor en
aktiepost den enkelte aktionær kan eje.

Aktieselskabsloven indeholder indirekte en hjemmel herfor. Det er således
bestemt, at vedtagelse af en sådan grænse for parternes aftalefrihed kræver, at
den tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på gene-
ralforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

En bestemmelse om et ejerloft hindrer indflydelse i selskabet for en aktiebe-
siddelse, som ligger ud over loftet. Endvidere kan aktionæren pålægges at af-
hænde en overskydende del af sin besiddelse.

Hvis selskabets aktionærer ønsker en stemmestruktur, hvor enkelte aktionæ-
rer har en begrænset indflydelse, er indførelse af et ejerloft et meget virk-
ningsfuld middel. Indførelse af et ejerloft har større virkning end indførelse af
stemmelofter eller andre stemmeretsbegrænsninger. En aktionær, som besid-
der aktier ud over et stemmeloft eller, som besidder aktier med lavere stem-
meret (B-aktier), har en vis indflydelsesmulighed i forhold til hele kapitalbe-
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siddelsen, idet disse aktier kan blokere for vedtagelser af vedtægtsændringer,
som kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Derimod har aktier, som be-
siddes ud over et ejerloft, slet ingen stemmemæssig indflydelse. Ejerlofter
sikrer derfor ledelsens uafhængighed af enkeltaktionærerer i højere grad end
stemmeretsbegrænsninger/lofter.

For børsnoterede aktier gælder, at de normalt skal være frit omsættelige. For
at et ejerloft ikke i for høj grad skal virke omsætningsbegrænsende, accepte-
rer Fondsbørsen kun ejerlofter på 10 pct. eller mere af den nominelle aktie-
kapital.

Aktionæroverenskomster
En aktionæroverenskomst er ikke reguleret af aktieselskabsloven, men er en
privatretlig aftale mellem aktionærer. Det betyder, at aftalen kun forpligter
aftaleparterne. Aktionæroverenskomster skal ikke anmeldes til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, og de er ikke offentligt tilgængelige. Mindstekravene til
vedtægternes indhold er derimod reguleret i aktieselskabsloven, vedtægterne
er bindende for alle aktionærer og offentligt tilgængelige. De grundlæggende
beføjelser, som kan være genstand for regulering i vedtægterne, er aktionæ-
rernes forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.

Formålet med at indgå en aktionæroverenskomst kan være at sikre en ønsket
magtbalance i selskabet. I nogle selskaber indgår aktionærerne f.eks. i for-
bindelse med stiftelsen eller en børsintroduktion en aftale med henblik på at
sikre selskabets fremtidige struktur og magtbalancen i selskabet. Det kan væ-
re bestemmelser, der forpligter deltagerne til at stemme for en given sam-
mensætning af ledelsen eller omsættelighedsbegrænsninger i form af krav om
samtykke blandt aftaleparterne til aktieoverdragelse.

Ulempen ved aktionæroverenskomster er, at de begrænser åbenheden om sel-
skabet og selskabets forhold. Der kan være store usikkerhedsmomenter for-
bundet med det nærmere indhold af aftalen og retsvirkningerne over for
tredjemand. For at sikre åbenhed om selskabets forhold, er det derfor af stor
betydning, at vigtige indbyrdes forpligtelser sikres gennem direkte optagelse i
vedtægterne.

Fordelen ved aktionæroverenskomster er, at de kan designes bedre til aftaler
mellem enkelte aktionærers interesse evt. af midlertidig karakter, og nemt
kan opsiges. Derimod skal en ny vedtægtsbestemmelse indføres med mindst
2/3 flertal.
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10.4. Bør begrænsninger i stemmeret og omsætteligheden
forbydes?

Set ud fra en retspolitisk synsvinkel skal lovgivningen modvirke svig og ud-
nyttelse, herunder beskytte minoriteter. I Danmark søges dette kombineret
med en tradition for en forholdsvis høj grad af aftalefrihed, der i hvert fald i
en vis udstrækning giver aktionærerne mulighed for at indrette deres virk-
somhed, som de finder mest hensigtsmæssig.

Set ud fra en økonomisk synsvinkel skal lovgivningen tilskynde til den bedst
mulige udnyttelse af de ressourcer, der er bundet i virksomhederne. Det sik-
res ved en effektiv ledelse af virksomhederne, der skaber høj indtjening5.

Overvejelser for og imod aktieklasser
Ligeretsprincippet
Et hovedargument imod anvendelsen af aktieklasser er, at indflydelsen i sel-
skabet skal være proportional med den enkeltes kapitalindskud i selskabet
(”en aktie – en stemme”).

Hertil kan anføres, at det kan synes besynderligt, at aktieindehavere i mod-
sætning til ejere af gældsbeviser skal tildeles en særlig retsstatus. I henhold til
den danske aktieselskabslov kan aktieselskaber således udstede værdipapirer,
som ikke er aktier, men til hvilke, der er knyttet ret til udbytte, ret til at tegne
aktier mv. (f.eks. konvertible obligationer). Disse værdipapirer kan på lige
fod med aktier børsnoteres.

Samme argument kan anvendes om udbydere af almindelig fremmedkapital,
der heller ikke er sikret en indflydelse i det lånende selskab uanset kapitalind-
skuddets størrelse. Dog er forpligtelser på fremmedkapitalfinansiering foran-
stillet egenkapitalfinansiering. Det gælder jo imidlertid også ganske ofte for
B-aktier.

Effektivitetsovervejelser
Set ud fra effektivitetshensyn kan der både argumenteres for og imod anven-
delsen af aktieklasser.

Et væsentligt argument imod aktieklasser er, at de virker som et værn mod
overtagelser, og i den egenskab medvirker til en fastlåsning af ejerstrukturer.
Risikoen herved er stagnation og manglende strukturtilpasning i virksomhe-
derne, der i værste fald kan føre til konkurs. Store eller omfattende konkurser

5 Der har blandt teoretikere været en debat om forholdet mellem effektivitet og retfærdighed.
Nogle teoretikere har gjort gældende, at der er et indbygget modsætningsforhold mellem de to
begreber, jf. f.eks. Schans Christensen (1991).
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kan have en negativ afsmittende effekt på aktiemarkederne, der gør det dyre-
re for andre virksomheder at få kapital. Mere generelt fører sen eller util-
strækkelig tilpasning til mindre vækst og fornyelse og dermed også en lavere
produktion, færre skatteindtægter osv.

En opdeling af aktierne i aktieklasser kan dog på den anden side medvirke til
at løse principal-agent problemet, der består i, at ledelsens interesser ikke er
sammenfaldende med aktionærernes. Opdeling i A- og B-aktier sikrer såle-
des, at der trods alt kan være aktionærer, der har en bestemmende indflydelse
i et selskab med en ellers spredt ejerkreds. Sådanne aktionærer vil både have
mulighed og incitament til at udføre kontrol og overvågning med selskabsle-
delsen til gavn for de samlede aktionærinteresser og dermed også den sam-
fundsøkonomiske udnyttelse af produktionsressourcerne.

Et andet – knap så overbevisende - argument for anvendelsen af aktieklasser
er, at de kan forbedre et selskabs ekspansionsmuligheder, uden at bestem-
mende ejere mister indflydelse. Det er f.eks. en relevant betragtning, hvis
stifterne mv. har en vidensfordel i driften af virksomheden. I Danmark kan
nogle virksomhedsstiftere have modstand mod at lukke ny aktiekapital ind i
virksomheden og dermed dele indflydelsen med eksterne investorer, mens en
sådan kulturel barriere er mindre fremtrædende i f.eks. USA.

Markedet kan selv regulere anvendelsen af aktieklasser
En ofte fremført argument for at fastholde muligheden for anvendelse af ak-
tieklasser er, at markedet er selvregulerende. Aktionærer, der investerer i B-
aktier er og bør være klar over de begrænsede indflydelsesmuligheder, og
bliver på ingen måde lokket eller snydt. Medmindre den begrænsede indfly-
delse kompenseres på anden vis, er modstykket til den begrænsede stemme-
ret, at B-aktier prisfastsættes lavere end A-aktier.

En undersøgelse af kursudviklingen for 6 store aktieselskaber forankret i
Danmark, der både har noteret A- og B-aktier på Københavns Fondsbørs, vi-
ser ikke klare tegn på, at de stemmestærke A-aktier prisfastsættes højere.
Dette synes i et vist omfang at kunne henføres til, at andre forhold kompense-
rer B-aktionærer for den reducerede stemmeret, jf. boks 10.1.

En række udenlandske undersøgelser, der sammenligner kurser på aktier med
samme udbytterettigheder, men forskellige stemmerettigheder viser, at inve-
storerne generelt er villige til at betale for ekstra indflydelse. F.eks. konstate-
res i Lease et. al (1983, 1984) De Angelo & De Angelo (1985) og Zingales
(1995), at stemmestærke aktier handles til en højere kurs, særlig i situationer,
hvor der er tale om køb af aktieposter, der giver bestemmende indflydelse. I
andre lande er der konstateret en endnu højere prisfastsættelse af indflydelse.
F.eks. finder Levy (1982), at investorer er villige til i gennemsnit at betale
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over 45 pct. mere for de stemmestærke aktier. I Sverige er fundet en tilsva-
rende procentsats på 6½ (Levy (1982)), i Schweiz en sats på 20 pct. (Horner
(1988)) og i Italien en sats på 82 pct. (Zingales (1994)).

Boks 10.1. Udviklingen i kursen på A- og B-aktier i 6 store aktieselska-
ber noteret på Københavns Fondsbørs, 1992-98.
B-aktionærer har traditionelt begrænset stemmeret i forhold til A-aktionærer, hvilket umiddelbart
skulle forventes at afspejle sig i en lavere kursfastsættelse end for A-aktier. Kursudviklingen for 6
store aktieselskaber i perioden 1992-98 viser dog ikke klare tegn på, at A-aktierne prisfastsættes
højere. Kun for FLS Industries ligger kurserne på A-aktierne i længere perioder over kurserne på
B-aktierne. Men billedet er ikke entydigt, da kurserne på B-aktierne i perioder også ligger over
kurserne på A-aktierne. Forskellen mellem aktiekurserne sløres i øvrigt af de få observationer for
FLS Industries aktier.

Når kurserne for A- og B-aktier stort set er sammenfaldende, må der være andre forhold, som
kompenserer B-aktionærerne for deres mindre indflydelse i selskaberne. Det kunne være større
udbytter, forlods ret til udbytter, fortrin ved kapitalforhøjelser eller likvidation.

Ifølge vedtægterne har B-aktionærerne i Sophus Berendsen og FLS Industries begrænset stemme-
ret, men til gengæld ret til forlods udbyttebetaling og forlods dækning ved likvidation. Tilsvaren-
de har B-aktionærerne i Carlsberg begrænset stemmeret, men forlods ret til udbyttebetaling.
Derimod har B-aktionærerne i ISS-International Service System begrænset stemmeret og i de to
rederier Dampskibsselskabet af 1912 og Dampskibsselskabet Svendborg slet ingen stemmeret og
ingen særlige rettigheder i øvrigt. I de to rederier er størstedelen af A-aktierne ejet af familiefon-
de. Det betyder, at de reelt har magten i selskaberne, og markedet opfatter derfor ikke en A-aktie
som mere værd end en B-aktie. Desuden ejer ATP også en del A-aktier. Koncentrationen af A-
aktier på få hænder betyder desuden, at investorerne er villige til at betale en lidt højere pris for de
mere likvide B-aktier, jf. at kurserne på B-aktier faktisk i perioder ligger en anelse over kurserne
på A-aktierne.

En tilsvarende koncentration i ejerskabet af aktierne i ISS-International Service System forekom-
mer dog ikke. Men hvis aktionærerne hver især kun ejer en lille andel af selskabets A-aktier, kan
det være uden betydning, om de har stemmeret, da de alligevel ikke ejer en tilstrækkelig stor an-
del af aktiekapitalen til at kunne øve nogen særlig indflydelse på selskabet. De er i stedet interes-
seret i en diversificering af deres investeringer og opnår i øvrigt samme afkast på en B-aktie som
på en A-aktie.

Figur a. Figur b.
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Figur c. Figur d.

0

100

200

300

400

92 93 94 95 96 97 98

0

100

200

300

400

A-aktier B-aktier

92   93   94   95   96   97  98

Kurs i 1.000 Kurs i 1.000
Dampskibsselskabet 1912

0

100

200

300

400

500

92 93 94 95 96 97 98

0

100

200

300

400

500

A-aktier B-aktier

92 93 94 95 96    97    98

Kurs i 1.000 Kurs i 1.000
Dampskibsselskabet Svendborg

De kraftige kursfald i de to dampskibsselskabers aktier i maj 1998 skyldes uddeling af fonds-
aktier.
Figur e. Figur f.
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Den begrænsede stemmeret kan også medføre, at markedet helt nægter at af-
tage denne type af aktier. Det vil automatisk få selskabet til at ophøre med at
udstede aktier af denne type, da de ellers ikke kan få den nødvendige kapital.
Er der derimod et marked for aktier med begrænset indflydelse, er der åben-
bart også en efterspørgsel. Lovregulering er da alene nødvendig for at sikre,
at aktionærerne oplyses fuldt ud om den begrænsede indflydelse, der følger
ved køb af sådanne aktier.

Panelet har drøftet hensigtsmæssigheden i opdeling af kapitalen i aktieklasser i forbindelse
med stemmeretsdifferentiering. Der blev givet udtryk for den grundholdning, at indflydelse
bør være i forhold til investeret kapital. Der er dog en generel forståelse for situationer, hvor
aktieklasser er et praktisk redskab, f.eks. i forbindelse med generationsskifte. Et forslag
kunne være, at der indsættes tidsbegrænsning for, hvor længe forskellige klasser vil kunne
opretholdes. Panelet finder dog ikke, at der ligger et generelt problem i de forskellige aktie-
klasser. Kilde: Rapport fra Turnuspanelet vedrørende regelforenkling på Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsens område. Juni 1998.
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Problemet ved at overlade reguleringen til markedet selv er, at aktionærer
uden reel indflydelse typisk optræder som free-riders. Det betyder, at hvis de
er uenige med selskabets ledelse, sælger de deres aktier uden først at gøre
forsøg på at påvirke ledelsen. Særlig hvis ejerskabet er meget spredt, vil en
sådan adfærd forringe situationen for aktionærgruppen som helhed. Det kan
med andre ord være dyrt at afvente aktiemarkedets reaktion ikke blot for ak-
tionærerne, men også for andre interessenter i virksomhederne som f.eks.
medarbejdere.

Parentetiskt kan här också noteres en betydande diskrepens mellan ord och handling hos de
utländske institutioner som kritiserar systemet med röstvärdesdifferentiering. Samma insti-
tutioner har som tidligare påpektes ökat sin andel av den svenska börsaktiestocken frän i
runda tal fem til trettiofem procent under senare år. Vad är det de köper ? Jo, just rötsvaga
B-aktier. Särskilt stort har det utländske intresset varit för exempelvis Ericsson. Där är den
utlandsägda andelen en bra bit ovanför 50 procent, trots att Ericssons B-aktie i praktiken inte
gernågon rösträtt alls, dess röstvärde är blott 1/1000. [Störste tillatna röstvärdeskillnaden är
1 till 10, men med stöd av äldre bestämmelser förekommer i en handfull bolag röstvärdes-
skilnaden 1 till 1000]. Kilde: Corporate Governance- några implikationer för den svenska
aktiebolagslagens utformning af Rolf Skog,

Begrænsninger i ejerindflydelse kan medføre misbrug
Et argument imod anvendelse af klasseopdeling er, at forekomsten af enkelte
store aktionærer i den stemmetunge klasse øger risikoen for, at disse aktionæ-
rer drager fordele af deres større indflydelse på bekostning af minoritetsakti-
onærerne.

I det omfang en eller flere aktionærer misbruger indflydelse, vil aktiesel-
skabslovens øvrige bestemmelser, herunder navnlig generalklausulen dog
kunne komme i anvendelse.

Måske bør der i reguleringen skelnes mellem små og store selskaber
Aktieselskaber med en begrænset ejerkreds – oftest ikke børsnoterede selska-
ber – vil typisk være kendetegnet ved, at aktionærkredsen og ledelsen er tæt
knyttet sammen og ofte består af samme kreds af personer. Den måde, som
sådanne selskaber organiseres og ledes på, minder ofte meget om selskabsty-
per, som er mere formløse, herunder f.eks. interessentskaber. Generalforsam-
linger i familieselskaber har f.eks. ofte karakter af ”papirgeneralforsamlin-
ger”, hvor der ikke finder egentlige afstemninger sted.

I denne type af selskaber er konflikten mellem ejer- og ledelsesinteresser,
som den kendes fra selskaber med en større ejerkreds, meget sjældnere. Akti-
onærer i selskaber med en begrænset ejerkreds må således i større omfang
end selskaber med en større ejerkreds kunne gives en betydelig grad af frihed
til selv at fastlægge reglerne for deres indflydelse.
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I selskaber med en videre ejerkreds, herunder navnlig børsnoterede selskaber,
er sandsynligheden for, at aktionærernes og ledelsens interesser ikke er sam-
menfaldende, derimod stor. Disse interesseforskelle betyder, at aktionærerne
har en interesse i at bevare en reel indflydelse på selskabets ledelse.

Overvejelser for og imod stemme- og ejerlofter
Stemmelofter kan i modsætning til anvendelsen af aktieklasser ikke medvirke
til at løse principal-agent problemet, fordi stemmelofter indebærer, at ingen
aktionærer får nogen særlig indflydelse.

Stemmeloftsbestemmelser fælles for alle aktieklasser betyder således, at
småaktionærer formelt får større indflydelse end deres aktiekapitalandel i før-
ste omgang berettiger til. Stemmeforskellene mellem stor- og småaktionærer
udjævnes med begrænsning af større aktionærers indflydelsesmuligheder i
selskabet til følge.

Selv om den enkelte småaktionærs formelle indflydelsesmulighed øges, er
det ikke sikkert, at det er fordelagtigt for småaktionærerne at gøre deres ind-
flydelse gældende. Det afhænger af en afvejning af omkostninger og gevinst
herved. Da omkostningerne for den enkelte småaktionær typisk vil overstige
gevinsten, og da samtidig de større aktionærers muligheder for at udøve ind-
flydelse er blevet reduceret, bliver resultatet ofte, at kontrollen over selskabet
de facto flyttes fra ejerkredsen til selskabets topledelse, hvilket kan være til
skade også for mindre aktionærer.

Risikoen for direktions- og bestyrelseskontrollerede virksomheder forstærkes
i de situationer, hvor bestyrelsen har fri adgang til at indsamle blanco stem-
mefuldmagter og af ledelsens adgang til aktiebogens oplysninger.

10.5. Fondseje

En bestemmende A-aktiepost i fondseje er en anden metode til at sikre, at der
ikke sker en uventet overdragelse af bestemmende aktieposter. De særlige
forhold om fondsejerskab er behandlet i kapitel 11.

10.6. Delkonklusion om generelle begrænsninger i aktio-
nærernes muligheder for ejerindflydelse

Den danske selskabslovgivning indeholder mulighed for flere måder, hvorpå
aktionærers indflydelse i et selskab kan begrænses. Hensigtsmæssigheden af
disse muligheder er til konstant offentlig diskussion. Årsagen til dette er
blandt andet, at de enkelte reguleringer er indført på et givet tidspunkt og til-
passet selskabets forhold samt de samfundsmæssige og økonomiske forhold
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på dette tidspunkt. Udviklingen kan imidlertid betyde, at disse begrænsninger
ikke længere er hensigtsmæssige, og at de bliver en byrde for selskabet og
begrænser dets udviklingsmuligheder.

Spørgsmålet er, om det er en samfundsmæssig opgave at regulere de be-
grænsninger, som der kan være på aktionærers indflydelse i et selskab, eller
om dette skal overlades til aktionærerne selv.

Retspolitiske overvejelser fører ikke til et selvstændigt behov for afskaffe
disse begrænsninger. Såfremt ledelsen eller storaktionærer drager egne for-
dele på bekostning af minoritetsaktionærer kan aktieselskabslovens general-
klausul bringes i anvendelse. Også hensynet til en så stor grad af aftalefrihed
trækker i denne retning.

Set ud fra effektivtsovervejelser er det vanskeligt at pege på i hvilken retning
brugen af aktieklasser trækker. På den ene side kan anvendelse af aktieklasser
være med til at løse principal-agent problemet. På den anden side kan aktie-
klasser virke som et værn mod ønskelige virksomhedsovertagelser. Afvejnin-
gen af fordele og ulemper er ikke klar, og det synes derfor umiddelbart mest
hensigtsmæssigt at overlade beslutningen herom til aktionærerne selv.

Det er mere klart, at begrænsninger, der fører til, at ingen aktionærer har no-
gen (særlig) indflydelse – f.eks. på grund af meget restriktive stemme- og
ejerlofter – kan indebære tab af effektivitet. I sådanne virksomheder er risi-
koen, at utilfredse aktionærer frem for at presse ledelserne stemmer med
"fødderne", hvilket i kombination med et ineffektivt marked for køb og salg
af ejerrettigheder kan føre til faldende indtjening, tab af arbejdspladser mv.

Om den fremtidige anvendelse af begrænsninger, der kan føre til, at ingen
aktionærer har nogen særlig indflydelse, synes behovet for nærmere overve-
jelser om udformningen af disse at være mere udtalt end for brugen af aktie-
klasser. I sådanne videre overvejelser bør udover effektivitetshensyn i hvert
fald to forhold inddrages.

For det første vil fremtidige ejere have mulighed for at være opmærksom på
begrænsningerne, inden de investerer i selskabet, når begrænsningerne frem-
går af selskabets vedtægter. Vedtægterne for aktie- og anpartsselskaber er of-
fentligt tilgængelige. Begrænsningen i indflydelse er således ikke diskrimine-
rende mod nye ejere, da disse har mulighed for at undersøge hvilke begræns-
ninger i indflydelse, der hviler på en ejerandel.

For det andet må det forventes, at ejerne sammen kan finde ud af at ophæve
de begrænsninger, der er for at få indflydelse, hvis begrænsningen af aktio-
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nærernes indflydelse er en byrde for selskabet og derigennem dets ejere,
f.eks. ved at selskabet ikke kan tiltrække tilstrækkelig med ny egenkapital.

10.7. Begrænsninger i finansielle virksomheders mulighed
for udøvelse af ejerindflydelse i anden erhvervsvirk-
somhed

Finansielle virksomheder under tilsyn er i modsætning til andre investorer
underlagt den begrænsning som ejere af kapitalandele i andre erhvervsvirk-
somheder, at de ikke må have bestemmende indflydelse i disse virksomheder.
For investeringsforeninger er der lignende bestemmelser herom fastsat i EF
direktiver.

Begrænsningen er bl.a. begrundet i, at finansielle virksomheder har fået ene-
ret til at drive finansiel virkomhed, og derfor skal begrænse deres aktivitet
hertil. Ikke mindst for pensionsinstitutter, herunder LD og ATP, har holdnin-
gen været, at deres kompetence ikke ligger i at drive erhvervsvirksomhed.

Med begrænsningen med hensyn til bestemmende indflydelse er der i Dan-
mark – bl.a. i lighed med de anglosaksiske lande – lagt vægt på, at kreditin-
stitutter er långivere og derfor ikke skal udfylde en dobbeltrolle som långiver
og ejer. Denne problemstilling er bl.a. blevet aktualiseret af den finansielle
krise i Sydøstasien.

Hertil kommer, at pensionsinstitutterne historisk set ikke må drive anden
virksomhed, i det de har koncession til alene at drive finansiel virksomhed.

Det er også ønsket med lovgivningen at gøre tilsynsfunktionen overkomme-
lig. Fravigelse af princippet om bestemmende indflydelse kan gøre det van-
skeligere for tilsynet at vurdere hele virksomheder og koncerner, da det for-
udsætter indsigt i erhvervsvirksomhed af vidt forskellig art. Tilsynet med fi-
nansielle virksomheder bygger således på, at der skal være et minimum af ri-
siko ved finansiel virksomhed bl.a. ved at sikre en vis distance mellem de ka-
pitalforsynende og kapitalforbrugende virksomheder.

Dertil kommer, at finansielle virksomheders deltagelse i overordnede strate-
giske beslutninger i anden erhvervsvirksomhed kan indebære den risiko, at
den finansielle virksomhed ikke optræder som uvildig f.eks. i forbindelse
med ekstra kapitaltilførsel til en nødlidende virksomhed.

Generelt er kreditinstitutters aktiviteter således strengere reguleret end øvrige
finansielle institutter, primært fordi kreditinstitutter i modsætning til de øvri-
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ge institutter overvejende leverer fremmedkapital6. Argumentet er, at det
forekommer selskabsretligt usædvanligt, at indskydere af fremmedkapital
f.eks. deltager i virksomhedernes ledelsesorganer. Det kan således være for-
bundet med en særlig risiko, fordi en sammenblanding af udlånsvirksomhed
og deltagelse i overordnede strategiske beslutninger om virksomheders drift
kan føre til en ukritisk og uansvarlig långivning.

Hvornår foreligger der bestemmende indflydelse?
Afgrænsningen af, hvornår der er foreligger bestemmende indflydelse tager
udgangspunkt i koncernbegreberne i aktieselskabsloven, jf. boks 10.2. Denne
afgrænsning giver imidlertid ikke mulighed for præcist at angive faste pro-
centgrænser for, hvor stor en kapitalandel, der skal besiddes for, at der fore-
ligger mulighed for at udøve bestemmende indflydelse. Vedtægtsmæssige
stemmeretsbegræsninger kan f.eks. indebære, at der ikke foreligger bestem-
mende indflydelse, uanset at en finansiel virksomhed besidder over halvdelen
af aktiekapitalen i en virksomhed.

Boks 10.2. Aktieselskabslovens koncernbegreb.
I henhold til aktieselskabsloven foreligger en koncern, hvis en aktionær

1. besidder flertallet af stemmerettighederne i selskabet, medmindre der er vedtægtsmæssi-
ge stemmeretsbegrænsninger eller

2. har ret til at udnævne eller afsætte flertallet af medlemmerne i selskabets bestyrelse eller,
hvis selskabet ingen bestyrelse har, dets direktion eller

3. har ret til at udøve bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne
eller aftaler med dette i øvrigt eller

4. på grundlag af aftaler med andre aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne i
selskabet eller

5. besidder stemmerettigheder i selskabet og i øvrigt udøver bestemmende indflydelse over
dette.

Finanstilsynet  har kompetence til at afgøre, om forbudet mod bestemmende
indflydelse krænkes. Ved tilsynets administration er det indtil videre praksis,
at hver sag må afgøres konkret under hensyntagen til de individuelle forhold,
herunder f.eks. aktionærsammensætning og eventuelle aktionæroverenskom-
ster. Hertil kommer, at vedtægtsmæssige stemmeretsbegrænsninger vil kunne
føre til, at bestemmende indflydelse ikke opnås, uanset at en finansiel virk-
somhed besidder over halvdelen af aktiekapitalen eller stemmerettighederne i
et selskab. Selv om Finanstilsynet ikke har lagt sig fast på bestemte procent-
grænser for maksimale kapitalandele, har tilsynet dog forudsat, at der som en
grov gennemsnitsregel ikke foreligger bestemmende indflydelse i følgende
situationer:

6 Det afspejler sig f.eks. i ledelsesreglerne for kreditinstitutter, der indebærer, at eksempelvis
en bankdirektør ikke kan sidde i bestyrelsen i en anden erhvervsvirksomhed.
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Den øvrige aktionærkreds består af højest 2 aktionærer, der besidder en
indflydelse, som mindst svarer til den pågældende finansielle virksom-
heds.
Den øvrige aktionærkreds omfatter mere end 2 aktionærer, men hvor høj-
est 2 deraf til sammen besidder en indflydelse, som mindst svarer til den
pågældende finansielle virksomheds.
Den øvrige aktionærkreds omfatter flere end 2 aktionærer, men hvor flere
end to deraf tilsammen besidder en indflydelse, som mindst svarer til den
pågældende finansielle virksomheds, såfremt disse investorer er professi-
onelle investorer, typisk institutionelle investorer.

Lovens udgangspunkt og Finanstilsynets praksis for, hvornår der foreligger
bestemmende indflydelse indebærer, at to finansielle virksomheder, der er
omfattet af samme lov, ikke i fællesskab må have bestemmende indflydelse,
mens to finansielle virksomheder, der ikke er omfattet af samme lov, gerne
må.

Hvis det beror på tilfældigheder, at flere finansielle selskaber tilsammen har
mulighed for at øve bestemmende indflydelse og de ikke ved aftale eller an-
den kontakt samordner deres adfærd, er lovens udgangspunkt imidlertid, at
der ikke foreligger bestemmende indflydelse er omfattet af samme lov.

Desuden har to forsikringsselskaber eller pensionskasser, eller et forsikrings-
selskab og en pensionskasse7, mulighed for at via deltagelse i kapitalformid-
lingsaktieselskaber at udøve bestemmende indflydelse over en erhvervsvirk-
somhed.

Begrænsningen i de finansielle virksomheders mulighed for at udøve be-
stemmende indflydelse virker ikke nødvendigvis snærende i forhold til deres
investeringsbehov. I princippet kan en finansiel virksomhed eje næsten hele
aktiekapitalen i en anden erhvervsvirksomhed, hvis den blot frasiger sig at
have bestemmende indflydelse f.eks. ved at overdrage sine stemmerettighe-
der til andre aktionærer. Derimod indebærer reglen, at de finansielle virk-
somheder ikke som andre investorer har mulighed for at udøve en ligeså aktiv
ejerrolle.

7 Dvs. finansielle virksomheder, som er underlagt Lov om forsikringsvirksomhed (LFV).
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Nogle undersøgelser peger på, at store finansielle investorer i fravær af andre
store investorer med en betydelig indflydelse har vist sig at have en gunstig
indvirkning på virksomhedernes resultater (jf. kapitel 7)8. Det kan derfor ikke
udelukkes, at begrænsningen i muligheden for at udøve bestemmende indfly-
delse kan føre til et dårligere samfundsøkonomisk resultat end i en situation
uden denne begrænsning.

I øvrigt kan det svært at begrunde, hvorfor to finansielle virksomheder i fæl-
lesskab skal have adgang til at udøve bestemmende indflydelse, men ikke en-
keltvis specielt set i lyset af, at der kan være effektivitetsgevinster forbundet
med én stor institutionel investor i erhvervsvirksomheder med en i øvrigt
spredt ejerkreds.

På den baggrund kunne overvejes, om reglerne om begrænsninger i instituti-
onelle investorers (ekskl. kreditinstitutter) mulighed for at udøve bestem-
mende indflydelse, er hensigtsmæssigt indrettet.

Institutional shareholders have a responsibility to make considered use of their vo-
tes….Where an institution is committed, explicitly or de facto, to retaining a substantial
holding in a company, it shares the board`s interest in improving the company`s performan-
ce. As a result some institutions now take a more active interest in corporate governance.
They can do this by voting on resolutions in General meetings, and informally through
contact with the company. Uddrag fra Hampel Committee on Corporate Governance, Final
Report, January 1998.

Spørgsmålet om den fremtidige regulering af finansielle investorers mulighed
for at udøve bestemmende indflydelse i anden erhvervsvirksomhed overvejes
i forbindelse med arbejdet i udvalget om den finansielle sektor efter år 2000.

8 Dette resultat kan skyldes, at institutionelle investorer har nogle særlige komparative fordele i
forhold til andre investorer, men det kan også skyldes, at det generelt virker befordrende på le-
delsens præstationer og dermed virksomhedernes, at der er nogle store ejere.
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11. Erhvervsdrivende fonde

11.1. Indledning

Antallet af virksomheder ejet af en fond enten direkte eller indirekte gennem
holdingkonstruktioner udgør et begrænset antal, men størrelsen af den reelle
erhvervsvirksomhed, som udøves og beherskes af de erhvervsdrivende fonde
er ganske betydelig. Et særkende ved fondseje er, at ingen parter udenfor
fonden har ejerandele til fondens formue – og derfor er der heller inden ejere
til at kontrollere fondenes ledelser.

Der er derfor grund til særligt at redegøre for denne selskabsform i  diskussi-
onen om det aktive ejerskab.

Der er registreret 1.078 erhvervsdrivende fonde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fondene
fordeler sig størrelsesmæssigt således:

Egenkapital, mill.kr. Antal
1.000-

100-1.000
50-100
10-50
-10

12
56
65
222
723

Den samlede egenkapital i de registrerede fonde udgør ca. 50 mia.kr., hvoraf de 12 største
erhversdrivende fondes egenkapital udgør ca. 22,6 mia.kr.

Fondsformen – der også dækker betegnelserne selvejende institutioner og le-
gater – blev som selskabsform første gang lovreguleret i 1985 med ikrafttræ-
delsen af to love, der regulerer almenvelgørende og familiefonde – herefter
benævnt som ikke-erhvervsdrivende fonde – og de erhvervsdrivende fonde.
Endvidere gennemførtes fondsbeskatningsloven med virkning fra 1987, jf.
også kapitel 6. Baggrunden for lovgivningen var, at der igennem 1970’erne
var konstateret en stigende udbredelse af fonde med tilknytning til erhvervs-
virksomhed, hvilket bl.a. var begrundet i de dagældende beskatningsforhold.

Formålet med lovreguleringen af de erhvervsdrivende fonde var at skabe en
ensartet ramme for erhvervsdrift, således at der herigennem blev tilstræbt en
rimelig ligestilling for erhvervsvirksomheder uanset i hvilken selskabsform,
den bliver drevet. Gennem fondslovgivningen blev der skabt en sammen-
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hængende erhvervslovgivning, og hvor der i vidt omfang blev taget hensyn til
principperne fra den almindelige selskabsret. Erhvervsfondsloven giver mu-
lighed for gennemsigtighed og åbenhed om fondenes erhvervsdrift. Desuden
forener loven det hidtidige princip om, at stifters ønsker og ideer med fonds-
stiftelsen skal respekteres samtidig med, at der åbnes op for en smidig og af-
balanceret udvikling af den erhvervsvirksomhed, der udføres i fondsform.

Fondslovene blev revideret i 1992, hvor antallet af fondsmyndigheder blev
begrænset fra tidligere at være samtlige ministerier til kun to: Justitsministe-
riet og Erhvervsministeriet. Registrering i Fondsregistret ophørte, således at
det herefter alene er de erhvervsdrivende fonde, der skal registreres i Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen, mens de ikke-erhvervsdrivende fonde skal an-
meldes til den lokale skattemyndighed.

11.2. Fondsmyndigheden

Med fondslovene indførtes en tilsynsmyndighed for fondene, da de ikke har
en ejerkreds – som i aktieselskaber - til at udøve kontrol med fondsbestyrel-
sens ledelse. Fondsmyndighedens opgaver er dels at kontrollere overholdelse
af erhvervsfondsloven og fondens vedtægter, dels at vejlede fondsbestyrelser
om deres opgaver og pligter. Ved kontrollen bruges informationerne fra års-
regnskaberne, der skal aflægges i overenstemmelse med årsregnskabsloven
og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse. Fonds-
myndigheden skal endvidere give samtykke til forskellige dispositioner, som
i aktieselskaber typisk tilkommer generalforsamlingen.

Tilsynet med de erhvervsdrivende fonde er enten Justitsministeriet, Civilretsdirektoratet,
eller Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Civilretsdirektoratet er fonds-
myndighed for ca. 200 fonde med såkaldte blandede formål, dvs. at fonden har dels er-
hvervsmæssige formål, dels almennyttige eller familiemæssige formål. Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen er fondsmyndighed for ca. 880 fonde med erhvervsmæssige formål.

Det er fondsbestyrelsens pligt at henvende sig til fondsmyndigheden for
f.eks. at få samtykke til vedtægtsændringer eller ekstraordinære dispositioner,
som kan risikere at krænke vedtægten. Imidlertid kan fondsmyndigheden og-
så selv tage initiativ til at undersøge nogle forhold nærmere enten ved at an-
mode bestyrelsen eller revisor om en redegørelse eller ved at indlede gransk-
ning af nærmere angivne forhold.

Fondsmyndigheden kan give bestyrelsen, en direktør eller revisor pålæg om
at bringe et forhold i overensstemmelse med lovens eller vedtægtens regler,
og kan afsætte bestyrelsesmedlemmer, der ikke opfylder kravene i vedtægten
eller loven.
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Endvidere kan fondsmyndigheden nedsætte et vederlag til bestyrelsen, der
findes for højt. Vederlag til bestyrelsen må ikke overstige, hvad der anses for
sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Erhvervsfondsloven har
endvidere givet Erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om
størrelsen af vederlaget til bestyrelsen. Denne bemyndigelse er dog ikke ud-
nyttet på nuværende tidspunkt. En konkret undersøgelse fra 1997 indikerer
dog ikke, at bestyrelseshonorarer skulle være specielt høje i erhvervsdrivende
fonde, jf. tabel 11.1.

Tabel 11.1. Bestyrelseshonorarer i 169 erhvervsdrivende fonde, 1997.
Egenkapital,
mill.kr.

Antal
Højeste gns.
vederlag, kr.

Laveste gns.
vederlag, kr.

Gns. veder-
lag, kr.

2-5......................... 28 16.667 800 5.227
5-10....................... 22 39.333 1.000 9.759
10-20..................... 32 60.000 530 11.056
20-30..................... 24 50.000 1.015 17.363
30-60..................... 28 78.000 1.475 24.959
60 - ....................... 35 128.125 3.000 38.378

Kilde: Undersøgelse foretaget af Erhvervs- og selskabsstyrelsen i 328 erhvervsdrivende fon-
de, hvoraf kun 160 oplyste om honorar fordelt på de enkelte medlemmer af bestyrel-
sen.

Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde
En fond er erhvervsdrivende, hvis den selv udøver erhvervsvirksomhed eller
er holdingfond for et eller flere datterselskaber. Når fonden f.eks overdrager
varer, erlægger tjenesteydelser eller lignende, udøver salg eller udlejning af
fast ejendom er den som følge af denne aktivitet erhvervsdrivende.

Hvis fonden har bestemmende indflydelse over et erhvervsdrivende selskab
enten ved stemmeflertal eller aktionæroverenskomst, anses den for erhvervs-
drivende som følge af fondens status som moderfond i koncernen.

Det er den faktiske aktivitet, fonden udøver, og ikke blot formålsangivelsen i
vedtægten, der er afgørende for, om fonden skal registreres i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen som erhvervsdrivende. Derfor er årsregnskabet et vigtigt
instrument til afgørelse af, hvorvidt en fond er erhvervsdrivende eller ej.
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Af de 1.078 erhvervsdrivende fonde aflægger ca. 210 koncernregnskab.

Kapitalandele i dattervirksomheder kan efter årsregnskabsloven værdiansættes med udgangs-
punkt i anskaffelsesprisen, der skal nedskrives ved værdifald, der ikke kan anses for forbigå-
ende. Kapitalandelene kan endvidere opskrives, hvis værdiforøgelsen anses for at være af va-
rig karakter.

Alternativt kan kapitalandelene værdiansættes til dattervirksomhedernes regnskabsmæssige
indre værdi.

Værdiansættelse til regnskabsmæssig indre værdi er i dag nok den mest benyttede metode for
selskaber, mens fonde har haft en tendens til at værdiansætte med udgangspunkt i anskaffel-
sesprisen.

En gennemgang af de 10 største erhvervsdrivende fonde (ekskl. fonde inden for den finan-
sielle sektor) viser, at 6 fonde værdiansætter kapitalandele i dattervirksomheder efter den in-
dre værdis metode, mens 4 fonde værdiansætter med udgangspunkt i anskaffelsesprisen.

Hvis alle 10 fonde havde anvendt den indre værdis metode, ville egenkapitalen for disse fon-
de have været ca. 6,3 mia. kr. højere end, hvad der fremgår af deres årsregnskaber.

Hvis fondene havde værdiansat kapitalandele i børsnoterede datterselskaber til børskursværdi,
ville egenkapitalen i fondene have været ca. 30 mia. kr. højere.

Afgrænsningen mellem de erhvervsdrivende og de ikke-erhvervsdrivende
fonde medfører, at en fond kan have nogen erhvervsaktivitet, men alligevel
ikke anses for erhvervsdrivende. Dette kan være tilfældet, hvis fonden uanset
den besidder ejerandele i et eller flere selskaber dog ikke har den bestem-
mende indflydelse på disse, jf. nedenfor. Hvis fondens direkte erhvervsdrift
er af begrænset omfang, anses den ligeledes for ikke-erhvervsdrivende, og
den omfattes da af den almindelige fondslov.

Afgrænsningen mellem erhvervsfondsloven og den almindelige fondslov be-
virker, at fonde med aktiebesiddelser anses for erhvervsdrivende også i til-
fælde, hvor man pga. af andet end stemmeflertal har bestemmende indflydel-
se over selskabet (f.eks. hvis fonden ved aftale har indflydelsen, hvis fonden
kan udnævne et flertal af bestyrelsen eller hvis fonden de facto udøver den
bestemmende indflydelse). Afgørelse heraf er meget konkret og ofte baseret
på ikke umiddelbart tilgængelig dokumentation. Det kan således forekomme,
at fonden er rubriceret som ikke-erhvervsdrivende som følge af manglende
kendskab til de reelle indflydelsesforhold.
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Tabel 11.2. Oversigt over fondslovgivning og fondsmyndighed.
Fondsmyndighed

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Civilretsdirektoratet

Lov om erhvervsdri-
vende fonde

Fonde, hvis hovedformål er af er-
hvervsmæssig karakter.

Eksempler:
J.L. Fondet, Aarhus Universitets
Forskningsfond, J. C. Hempel`s
Fond og Knud Højgaards Fond.

Fonde, hvis formål er blan-
dede, dvs. dels erhvervs-
mæssige formål og dels al-
mennyttige eller familie-
mæssige formål.

Eksempel:
Novo Nordisk Fonden,
Lundbeckfonden, Carls-
bergfondet, Augustinus
Fonden, Egmont Fonden og
Det Obelske Familiefond.

Lov om fonde og visse
foreninger

Almenvelgørende fonde og
familiefonde, der ikke har
erhvervsdrift, eller hvis er-
hvervsdrift kun er af be-
grænset omfang eller kun
udgør en uvæsentlig del af
fondens formue.

Eksempel:
AP-Møllers Familiefond

I tilfælde, hvor en fond uanset den måske besidder en betydelig aktiepost i et
selskab, ikke anses for erhvervsdrivende, skal fonden ikke aflægge og offent-
liggøre årsregnskab efter årsregnskabsloven, og vedtægt og ledelse er ikke
optaget i et rettighedsskabende offentligt register.

Den almindelige fondslov omfatter således de fonde, som enten har velgø-
rende, almennyttige eller familiemæssige formål eller hvor det erhvervsmæs-
sige formål ikke er ”kraftigt” nok,jf. tabel 11.3. Justitsministeriet er fonds-
myndighed for alle de ikke-erhvervsdrivende fonde, der alene skal anmelde
deres oprettelse til de lokale skattemyndigheder, der også skal modtage deres
regnskaber udarbejdet efter ”god regnskabsskik”.

Hvis en ikke-erhvervsdrivende fond de facto opnår status som erhvervsdri-
vende, betyder dette ikke automatisk overførsel til erhvervsfondsloven.
Fondsbestyrelsen er selv forpligtet til at anmelde dette til Erhvervs-og Sel-
skabsstyrelsen. Det er værd at rette opmærksomhed mod, at rubricering af
fondene som henholdsvis erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende kan ske
uafhængig af fondsbestyrelsernes anmeldelser herom, hvis Erhvers-og Sel-
skabsstyrelsen får forelagt information om disse fondes aktiviteter og aktie-
besiddelser og -indflydelser.
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Tabel 11.3. Oversigt over fondslovgivningen og fondens aktivitet.

Aktivitet
Erhvervs-
fondslov

Almindelige
fondslov

Almenvelgørende................................................................. X
Almenvelgørende formål, men reelt erhv.drivende ............. X
Salg af varer/serv./ tj.ydelser............................................... X
Salg og udleje af fast ejendom............................................. X
Ejerandel af datterselsk < 50 pct.......................................... X
Holdingfond (ejerandel >50 pct.)......................................... X
Aktionæraftale med bestemmende indflydelse ................... X
Begrænset erhvervsdrift....................................................... X

11.3. Fondsbegrebet

Følgende karakteristika kan lægges til grund ved afgrænsningen af en fond
overfor andre juridiske personer:

Fonden skal have en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens
formue.
Fonden skal have et eller flere bestemte formål.
Rådighedsbeføjelsen er overladt til en selvstændig ledelse.
Fonden er et selvstændigt retssubjekt.
Fonden har selv ejendomsretten til fondens formue.

Formue
Ved stiftelsen skal fonden mindst have en grundkapital på 300.000 kr.

Det er et grundlæggende krav, at fondens formue skal være effektivt udskilt
fra stifterens og eventuelle bidragsyderes formue. Ingen har ejendomsret til
fondens formue – den ejes alene af fonden. Betingelsen om udskillelse fra
stifter har to led:

formuen skal være udskilt i forbindelse med  stiftelsen
formuen må ikke senere gå tilbage til stifter i forbindelse med ophør af
fonden.

I tilfælde af ophør skal nettoformuen anvendes til de uddelingsformål, som er
fastsat i vedtægten. Selvbåndlæggelse, dvs. skabelse af et kreditorly for stif-
ters kreditorer, f.eks. hvis formålet alene er udlån af fondens midler til stifter,
kan ikke anerkendes og bevirker derfor, at fonden ikke kan registreres.

Formål
Det skal af fondens vedtægt fremgå, hvilke bestemte formål, fondsbestyrel-
sen skal sikre bliver opfyldt i fondens erhvervsudøvelse, og hvorledes over-
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skuddet skal anvendes. Formålene skal være konkretiserede, således at det
ikke kan overlades til bestyrelsens frie skøn at bestemme formålet. Ændring
af formål – og vedtægten - kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

I erhvervsdrivende fonde er det erhvervsmæssige formål typisk at sikre vide-
reførelse af en bestemt koncern eller virksomhed og/eller at bevare den do-
minerende indflydelse herover. Fondsbestyrelsen skal indhente samtykke fra
tilsynsmyndigheden til ekstraordinære dispositioner, som kan indebære risiko
for krænkelse af vedtægten. Netop det erhvervsmæssige formål og behovet
for videreudvikling heraf kan bevirke, at de erhvervsdrivende fonde foretager
konsolidering af overskud til senere investeringer.

Vedtægtsændringer i fonde skal ses i lyset af den særlige organisationsopbygning og histo-
riske tradition, der knytter sig til fonde: Typisk oprettedes fonde tidligere i forbindelse med
et arvefald for at sikre virksomheden mod opdeling. Ved ændring af fundatsen skulle ju-
stitsministeriet før fondslovene derfor i overensstemmelse med arvelovgivningen tillade
ændringen. Der er derfor anvendt testamentsretlige fortolkningsprincipper ved justitsmini-
steriets vurdering af, om vedtægtsændring skulle tillades. Dette gælder til dels fortsat ved
formålsændringer.

Mens formålet i ikke-erhvervsdrivende fonde fortsat ikke må ændres udover,
hvad der er helt nødvendigt af hensyn til de uddelingsberettigede, er det i de
erhvervsdrivende fonde i højere grad nødvendigt at kunne følge med den
samfundsmæssige udvikling. Der er et større behov for fleksibilitet for at sik-
re fonden og dens virksomhed mulighed for at kunne tilpasse sig ændrede
konkurrence- og øvrige erhvervsvilkår. Det blev da også klart tilkendegivet i
fondsbetænkningen, at reguleringen af erhvervsdrivende fonde skulle tage
udgangspunkt i selskabslovene.

Imidlertid skal formålsændring fortsat godkendes af såvel tilsynsmyndighe-
den, der sædvanligvis er Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, og Justitsministeriet.
I disse tilfælde anlægger ministeriet stadig i høj grad testamentsretlige syns-
punkter, der tilsiger så få og små ændringer som muligt for ikke at krænke
stifters vilje og hensigt med fondsoprettelsen.

Denne manglende smidighed og fleksibilitet overfor fondenes behov for at
tilpasse sig ændrede markedsstrukturer kan – set i diskussionen om det aktive
ejerskab – virke som en hæmsko for en fondsbestyrelse, der finder det nød-
vendigt at opbløde eller direkte ændre en formålsbestemmelse, som evt. på-
lægger fonden at bevare den bestemmende indflydelse på en bestemt virk-
somhed, som ønskes afhændet eller hvor andre samarbejdspartnere eller inve-
storer ønskes inddraget i virksomheden.
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Ledelse
Bestyrelsen skal mindst bestå af tre personer, hvoraf én person ikke må ud-
peges af stifter. Der er således ikke tale om, at stifteren egenrådigt kan be-
stemme over sin tidligere formue, idet det er den samlede bestyrelse, der kan
råde på fondens vegne.

Stifter kan i vedtægten tillægge f.eks. en familie fortrinsret til at være medlem af fondens
bestyrelse for at sikre stifters vilje, men dette kan ikke gælde for datterselskaber. Nærtståen-
de til stifter kan dog ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal.

Stifters andre begunstigelser af nærtstående i vedtægten, f.eks. fortrinsret til uddeling, er ik-
ke tilladt udover personer, der lever på stiftelsestidspunktet og én ufødt generation i forhold
til disse.

Bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan i fonde og har ikke som i aktiesel-
skaber en generalforsamling at fremlægge årsregnskab m.v. overfor. Det be-
tyder, at fondsbestyrelsen både udarbejder og godkender årsregnskabet for
fonden, der dog skal udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor
og aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udpegning af bestyrelsens medlemmer skal fremgå af vedtægten. Bestyrel-
sens pligter og ansvar svarer til bestyrelsens i et aktieselskab. Vedrørende
pligterne er der dog nogle specielle, der er begrundet i den særlige selskabs-
form. Bestyrelsen skal være særligt opmærksom på at indhente samtykke hos
tilsynsmyndigheden til visse ekstaordinære dispositioner – denne bestemmel-
se giver ofte anledning til, at bestyrelsen og evt. revisor nærmere må redegøre
for påtænkte dispositioners virkning på formålsoverholdelsen. Bestemmelsen
kan også dække f.eks. datterselskabers aktiviteter afhængig af den konkrete
vedtægts formuleringer.

Bestemmelsen om fondsmyndighedens samtykke kan virke som en hæmsko
for ledelsen i situationer, hvor der er behov for at træffe hurtige og væsentlige
beslutninger, da tilsynsmyndighedens samtykke muligvis først skal indhen-
tes, forinden beslutningen kan træffes.

Selvstændigt retssubjekt og ejendomsretten til fondens formue
Det betyder, at fonden som sådan kan erhverve rettigheder og indgå forplig-
telser i relation til fondens formue.

11.4. Fusion, omdannelse og likvidation

Erhvervsfondsloven indeholder et antal muligheder for restrukturering af er-
hvervsdrivende fonde. En erhvervsdrivende fond kan fusionere med andre
erhvervsdrivende fonde, eller den kan fusionere med en 100 pct.’s-ejet dat-
tervirksomhed, der er et aktie- eller anpartsselskab. Fusionen sker efter sel-
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skabslovgivningens fusionsbestemmelser med de fornødne tilpasninger. Fu-
sion kræver samtykke fra justitsministeren og tilladelse fra fondsmyndighe-
den.

Herudover kan en erhvervsdrivende fond sammenlægges med en ikke-
erhvervsdrivende fond. Sammenlægningen kræver ligeledes samtykke fra ju-
stitsministeren og tilladelse fra fondsmyndigheden.

Endelig kan en erhvervsdrivende fond omdannes til en ikke-erhvervsdrivende
– dvs. den slettes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register og overgå til at
være omfattet af den almindelige fondslov. På tilsvarende vis kan ikke-
erhvervsdrivende fonde omdannes til erhvervsdrivende.

Af større kendte fonde, der har anvendt fusionsbestemmelserne er bl.a. No-
vo’s Fond og Egmont Fonden. jf. boks 11.2.

Boks 11.2. Novo’s Fond.
Med virkning fra 1. januar 1989 fusionerede Nordisk Insulinlaboratorium, Nordisk Insulin-
fond og Novo’s Novo med Novo’s Fond som den fortsættende fond under navnet Novo Nor-
disk Fonden. Ved fusionen blev skabt en af Danmarks største fonde med en samlet egenkapi-
tal på 2.696 mill.kr., hvoraf grundkapitalen udgjorde 22 mill.kr. Til sammenligning har fon-
den i dag en egenkapital på 3.056 mill.kr.

Novo’s Fond og Nordisk Insulinlaboratorium havde gennem aktiebesiddelse den bestemmen-
de indflydelse i henholdsvis Novo Industri A/S og Nordisk Gentofte A/S, og begge fondes
vedtægter indeholdt bestemmelser, der sikrede, at indflydelsen bevaredes. Samtidig med fusi-
onen af fondene blev truffet beslutning om fusion af Nordisk Gentofte A/S og Novo Industri
A/S med Novo Industri A/S som den fortsættende virksomhed under det i dag kendte navn
Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk havde i 1997 en omsætning på 16.932 mill.kr. og en egen-
kapital på 18.063 mill.kr.

Novo Nordisk Fondens formål er bl.a. at være et stabilt fundament for den erhvervsmæssige
og forskningsmæssige virksomhed som drives af Novo Nordisk A/S. Fondens beholdning af
A-aktier i Novo Nordisk A/S må ikke afhændes. Bestyrelsen skal sørge for passende henlæg-
gelser så en rimelig konsolidering sikres, for at fonden bl.a. kan deltage i fremtidige kapital-
udvidelser i Novo Nordisk A/S og der i gennem bevare en bestemmende indflydelse i selska-
bet.

Formålet med fusionen mellem de to selskaber var at skabe en virksomhed, hvis størrelse gør
den bedre rustet til at klare sig i den skærpede konkurrence på verdensmarkedet. Sammen-
lægningen af fondene gav endvidere mulighed for en styrkelse og koordinering af fondenes
støttevirksomhed, som fortrinsvis omfatter støtte til lægevidenskabelig forskning på især de
områder, der er af betydning for selskaberne.
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Boks 11.2. Egmont Fonden.
Med virkning fra den 1. januar 1992 fusionerede Egmont H. Petersens Fond og Nordisk Film
Fonden, med Egmont H. Petersens Fond som den fortsættende fond under navnet Egmont
Fonden. Ved denne fusion blev skabt en fond med en samlet egenkapital på 941 mill.kr.,
hvoraf grundkapitalen udgjorde 220 mill.kr. Fonden har i dag en egenkapital på 1.370 mill.kr.

Nordisk Film Fondens erhvervsmæssige virksomhed var Nordisk Film A/S, hvori fonden be-
sad 95 pct. af aktierne.

Formålet med fusionen var at tilvejebringe forudsætninger for en fælles ledelse af Nordisk
Film Fondens erhvervsmæssige virksomhed med den del af Egmont H. Petersens Fonds er-
hvervsmæssige virksomhed, Egmont Gruppen, som efter organisationsstrukturen er samlet i
en audiovisuel sektor. Det anføres endvidere i fusionsplanen, at en sammenlægning af fonde-
ne af bestyrelserne ansås for at være en naturlig udvikling af virksomhederne under fondene.
Endvidere ville sammenlægningen strategisk betyde en ganske betydelig styrkelse af positio-
nen inden for filmområdet, der er domineret af udenlandske og især amerikanske multinatio-
nale koncerner.

Egmontfondens formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed og derigennem indvinde
midler til anvendelse i almennyttig øjemed. Efter fundatsen omfatter de erhvervsmæssige
virksomheder bl.a. blad-, bog- og anden forlagsvirksomhed, film-, radio- og fjernsynsproduk-
tion, -distribution, og –drift. Optagelse af anden erhvervsmæssig virksomhed skal godkendes
af justitsministeriet. Fonden har desuden en stor almennyttig afdeling, der yder hjælp til bl.a.
sociale- sygdoms- og uddannelsesmæssige formål. Afdelingen har særlige konsoliderings-
regler uafhængig af den erhvervsmæssige del.

En erhvervsdrivende fond kan derimod ikke omdannes til en anden juridisk
form som f.eks. aktieselskab, anpartsselskab eller partnerselskab (komman-
ditaktieselskab).

Det kan give problemer i forbindelse med ønsker om udvidelse af fondens
aktivitetsområder, hvor der ses behov for omdannelse af fonden til f.eks. et
aktieselskab for at tiltrække ny egenkapital. Det betyder, at f.eks. større inve-
steringer ikke kan finansieres ved en kapitaludvidelse, men at fonden er af-
hængig af konsolidering over en længere periode (selvfinansiering), bi-
drag/gaver fra andre eller, at kreditinstitutter er villige til at stille kreditfaci-
liteter til rådighed. Fondes finansieringsmuligheder ved større investeringer
er derved ringere end for aktieselskabers vedkommende, og det kan medføre,
at finansiering af større investeringer ikke kan ske på den økonomisk mest
optimale måde.

Fondes begrænsede muligheder for at få tilført kapital kan også give anled-
ning til fondsretlige problemer, hvis fondens formål er at bevare den be-
stemmende indflydelse i en dattervirksomhed, og dattervirksomheden har be-
hov for at få tilført kapital gennem en udvidelse af aktiekapitalen. Hvis fon-
den ikke har kapital til at deltage i aktieudvidelsen i et sådant omfang, at den
bestemmende indflydelse fortsat bevares, må fonden enten søge om for-
målsændring eller opgive at få tilført kapital i dattervirksomheden gennem en
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aktieudvidelse. Dattervirksomheden kan således være henvist til det ”dyrere”
lånemarked for at få tilført nødvendig kapital, hvilket for dattervirksomheden
kan betyde en dårligere konkurrenceevne sammenholdt med ikke-fondsejede
virksomheder.

En gennemgang af de 10 største erhvervsdrivende fonde (ekskl. fonde inden for den finan-
sielle sektor) viser, at vedtægten for 4 af fondene fastlægger, at den bestemmende indflydel-
se i dattervirksomheden skal bevares.

Vedtægten i én fond fastlægger, at der kan disponeres over aktierne i dattervirksomheden
som led i en fusion eller anden sammenslutning eller samarbejde, uanset at fonden derved
mister stemmemajoriteten, såfremt dispositionen af fondsbestyrelsen skønnes at være af vi-
tal betydning for selskabet eller koncernens fortsatte eksistens og/eller trivsel.

Det fremgår endvidere af vedtægterne for en anden fond, at fondsbestyrelsen ikke uden ju-
stitsministeriets godkendelse må medvirke til dispositioner, hvorved fondens forholdsmæs-
sige andel af kapitalinteresser i eller bestemmende indflydelse over en virksomhed, der ind-
går som et væsentligt led i fondens samlede erhvervsmæssige virksomhed, opgives eller væ-
sentligt reduceres.

Vedtægterne for de øvrige 4 fonde, indeholder ikke bestemmelser om bevarelse af bestem-
mende indflydelse. Dog fremgår det af vedtægten i en af fondene, at fonden skal henlægge
til rimelig konsolidering, bl.a. med henblik på – hvis fondsbestyrelsen finder det nødvendigt
– at kunne deltage i fremtidige kapitaludvidelser, og derigennem bevare den bestemmende
indflydelse.

Blandt de store erhvervsdrivende fonde er der således kun 4 (6), hvor vedtægterne tager
hensyn til eventuel behov for fremtidige ændringer i kapitalstrukturen.

11.5. Generelle overvejelser om yderligere tilpasninger af
fondsejet

Med de gennemførte reformer af dels fondsbeskatningen dels de mere smidi-
ge regler for tilpasninger af erhvervsdrivende fonde formåls- og vedtægtsbe-
stemmelser koncentrerer interessen for potentielle yderligere ændringer sig
om to områder.

For det første kan overvejes, om der i forbindelse med ønske om tilførsel af
ny kapital til virksomheder ejet af erhvervsdrivende fonde, fortsat bør fast-
holdes et krav om at bevare et flertal af stemmerettighederne i selskabet
(eventuelt gennem aktionæroverenskomster). Det kan blokere for en naturlig
udvikling af selskabet, og der vil typisk også med en væsentlig lavere stem-
meandel kunne bevares en dominerende indflydelse på selskabet. Det kunne i
hvert fald være en mulighed, hvor der ikke i de oprindelige vedtægter direkte
er et krav om stemmeflertal, men snarere givet udtryk for, at selskabet skal
udøve en bestemt aktivitet, og at bestyrelsen skal have en betydelig indflydel-
se, men ikke nødvendigvis permanent, bestemmende indflydelse. Dette vil
dog forudsætte en smidigere erhvervsdefinition for fonde med ejerandele i
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selskaber. En mulig inspirationskilde er her tilpasningen af sparekasseloven i
1998, jf. appendiks 1 til dette kapitel.Som en del af moderniseringen af den
finansielle sektor blev det tilladt, at de oprindelige garanter bag sparekassen i
stedet indgik i en erhvervsdrivende fond, hvis hovedaktiv så blev den oprin-
delige sparekasse, men nu omdannet til et aktieselskab. Pointen var, at det
blev tilladt, at denne erhvervsdrivende fond ikke nødvendigvis skulle have
stemmeflertal.

For det andet kan afgrænsningen mellem erhvervsdrivende og ikke-
erhvervsdrivende fonde og fordelingen af tilsynspligten mellem de relevante
ministerier overvejes. En række fonde, der reelt har ganske betydende aktie-
poster i store selskaber og tilhørende betydelig indflydelse, regnes ikke som
erhvervsdrivende fonde og er dermed ikke underlagt de samme forpligtigel-
ser i lovgivningen som fonde, der formelt regnes som erhvervsdrivende.
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Appendiks 1 til kapitel 11

Forskellige anvendte modeller for omdannelse af sparekas-
ser og realkreditinstitutioner i slutningen af 1980erne

Sparekasser
Efter Bank- og Sparekasseloven skal sparekasser være selvejende institutioner, i
modsætning til banker, der skal være aktieselskaber. Med gennemførelsen af bank-
og sparekasseloven i 1975 indførtes som hovedprincip en ligestilling af banker og
sparekasser med hensyn til de forretningsmæssige aktiviteter, der må udføres. På
grund af bankers og sparekassers forskellige juridiske organisationsform var der
imidlertid forskel på mulighederne for kapitaltilførsel. Mens bankerne har mulighed
for at tilføre kapital ved en aktieudvidelse eller ved udstedelse af konvertible obliga-
tioner, var sparekasserne henvist til at fremskaffe den fornødne kapital ved egenkon-
solidering eller garantikapital, som sammenlignet med aktiekapital ikke er tilsvaren-
de fleksibel og attraktiv.

På grund af skærpede konkurrencevilkår som følge af internationaliseringen og libe-
raliseringen af kapitalbevægelserne, herunder gennemførelsen af EFs indre marked,
gennemførtes i 1988 en ændring af bank- og sparekasseloven således, at sparekasser
kan omdannes til aktieselskaber og her i gennem få tilført ny egenkapital. Følgende 2
modeller kan anvendes:

1) Fondsmodellen (med eller uden holdingaktieselskab)
2) Indkapslingsmodellen, hvor der i sparekassen findes særlige reserver, som er

øremærkede og som ved eventuel likvidation uddeles til almennyttige formål.
Sparekassen forestår selv uddelingen.

Ved begge modeller finder selve omdannelsen sted på den måde, at sparekassen stif-
ter eller køber et aktieselskab, der får tilladelse af Finanstilsynet til at drive pengein-
stitutvirksomhed. Herefter fusionerer aktieselskabet med sparekassen efter fusions-
reglerne i aktieselskabsloven med aktieselskabet som det fortsættende selskab og
sparekassen opløses uden likvidation.

Fondsmodellen
Ved fusionen overdrages sparekassens aktiver og passiver, herunder egenkapital, til
aktieselskabet jf. figur 1. Samtidig oprettes en erhvervsdrivende fond, der får over-
draget aktier fra aktieselskabet svarende til værdien af sparekassens reserver efter at
garantikapitalen er ombyttet til aktiekapital til en skønnet markedskurs. Der kan ind-
skydes et holdingselskab mellem fonden og sparekasseaktieselskabet.
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Det primære formål med modellen er at sikre en i realiteten uforandret videreførsel af
sparekassevirksomheden. Det er desuden afgørende, at de i sparekassen opsamlede
reserver fortsat er til rådighed for sparekassens drift samtidig med, at de fremtidige
aktionærer i aktieselskabet ikke får andel i disse midler.

Ved omdannelsen vil aktieselskabet få to aktionærgrupper, nemlig fonden og de tid-
ligere garanter. Ofte vil der i forbindelse med omdannelsen også være en forhøjelse
af aktiekapitalen, der tegnes af ”eksterne” aktionærer. Denne tegning er principielt
uinteressent for selve sikringen af den oprindelige sparekasses reserver til den er-
hvervsdrivende fond.

Der er ikke krav om, at den erhvervsdrivende fond skal være majoritetsaktionær eller
lignende i sparekasseaktieselskabet.

Figur 1. Fondsmodellen.

Spare-
kasse

Spare-
kasse

Ny A/S

Ny A/S

Ny
fond

g1 g2 gn a1 a2 an

100 pct. Fusion

g= tidligere garantier i
sparekassen
a= evt. nye aktionærer (ved
samtidig kapitalforhøjelse)

Indkapslingsmodellen (Dohrmann-modellen)
I sparekasser, der drev virksomhed den 1. januar 1989, kan repræsentantskabet be-
slutte, at sparekassen opløses uden likvidation ved overdragelse af sparekassens akti-
ver og passiver som helhed til et af sparekassen ejet eller oprettet aktieselskab, der
har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed jf. figur 2 Der oprettes i aktiesel-
skabet en bunden sparekassereserve svarende til værdien af de indskudte aktiver efter
fradrag af sparekassens gæld.

I loven er indsat bestemmelser om stemmeretsbegrænsning for aktionærerne i spare-
kasseaktieselskabet, da det forudsættes, at det hidtidige garant- og indskyderdemo-
krati fortsættes i form af et aktionærdemokrati. I 1998 er bestemmelsen lempet, såle-
des at kravet om stemmeretsbegrænsning bortfalder 5 år efter omdannelsen. Lovæn-
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dringen medfører, at sparekasseaktieselskabet sidestilles med banker, hvor der ikke
er krav om stemmeretsbegrænsning.

Figur 2. Indkapslingsmodellen.
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Realkreditinstitutter
I 1989 ændredes realkreditloven, hvilket blandt andet medførte, at alle nye realkredi-
tinstitutter skulle være organiseret som aktieselskaber1. Baggrunden for valget af ak-
tieselskabsformen var, at

aktieselskabsloven indeholder et klart selskabsretligt system, der ud fra privat-
retlige og offentligretlige – herunder tilsynsmæssige – synspunkter blev betragtet
som en klar fordel
aktieselskabsformen vil – især hvis institutterne lader sig børsnotere – lette real-
kreditinstitutternes muligheder for løbende at få tilført ny egenkapital.
aktieselskabsformen åbner mulighed for holdingselskabskonstruktioner, hvorved
realkreditinstitutter, ligesom det er tilfældet for pengeinstitutter og forsikrings-
selskaber, kan blive datterselskaber i koncerner. Herved etableres på realkredi-
tområdet muligheden for  adskillelse af ejerkreds og virksomhedsområde

Loven åbnede samtidig mulighed for at eksisterende realkreditinstitutter kunne om-
dannes til aktieselskaber med boligministeriets godkendelse. Denne mulighed var
nødvendig af hensyn til de eksisterende realkreditinstitutters konkurrencemæssige
stilling på markedet, herunder specielt muligheden for at tiltrække egenkapital.

1 Den gældende realkreditlov indeholdt dog hjemmel til – og havde gjort det siden 1970 – at
realkreditinstitutter kunne være organiseret som aktieselskaber
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Realkreditinstitutternes omdannelse sker ved, at realkreditinstituttet (fond eller for-
ening) overdrager aktiver og gæld til et af instituttet ejet eller oprettet aktieselskab,
og modtager vederlag i form af aktier til en værdi svarende til nettoværdien af de
overdragne aktiver og gæld. Fonden, der anses som en erhvervsdrivende fond, eller
kreditforeningen er herefter ikke længere et realkreditinstitut.

En kreditforening kan dog også gennemføre omdannelsen ved at foreningen opløses
uden likvidation, og at aktier, jf. ovenfor overdrages til en fond, der anses for en er-
hvervsdrivende fond.

Modellen minder om omdannelse af sparekasser, dog således at der ikke er givet
mulighed for at anvende indkapslingsmodellen.

For realkreditinstitutters vedkommende er der i loven et krav om, at de bagved lig-
gende foreninger/fonde skal bevare stemmemajoriteten i de realkreditinstitutter, der
vælger at omdanne sig til et realkreditaktieselskab.
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12. Kapitalstrukturen som styringsmekanisme

12.1. Indledning

Der har i mange år været en betydelig fokus på virksomhedernes kapitalkil-
der baseret på, hvad der var billigst set i lyset af skatteforhold, konkursrisiko
mv.

I de senere år har kapitalstrukturen imidlertid også fået en øget interesse som
et instrument for aktionærerne til at få ledelsen til at opnå gode resultater.
Pointen er, om ledelsen kan disciplineres til at træffe de rigtige investerings-
beslutninger til gavn for virksomheden og virksomhedens ejere. En lavere
konsolideringsgrad – mindre egenkapital i forhold til gældsposter – vil såle-
des i nogle tilfælde kunne forbedre ledelsens incitamenter som følge af en
mere nærværende konkurstrussel og en mindre margen til at gennemføre in-
vesteringer med lavt afkast.

Dette kapitel fokuserer på disse mekanismer og inddrager betydningen af of-
fentlig regulering i relation til problemstillingen.

12.2. Virksomhedernes kapitalkilder

Virksomhederne kan finansiere deres aktiviteter på forskellige måder. Det
sker ved at udstede forskellige typer finansielle fordringer, der kan opdeles i
egen- og fremmedkapitalfordringer.

I Danmark og i de fleste vestlige lande er den mest udbredte egenkapitalfor-
dring ordinære aktier med fuld stemmeret, mens den mest udbredte frem-
medkapitalfordring er almindelige gældsfordringer (straight debt).

Ud over disse "rene" fordringstyper findes der en række varianter. De væ-
sentligste er aktier med begrænset stemmeret, præferenceaktier, konvertible
obligationer og højt forrentede virksomhedsobligationer uden sikkerhed i
bygninger mv. (ofte benævnt "junk bonds" 1), jf. boks 12.1.2

1 Betegnelsen "junk bond" stammer fra USA, hvor der er et stort marked for denne type for-
dringer. Betegnelsen omfatter i den bredeste definition en række fordringer udstedt af udstede-
re med lav eller eventuelt ingen kreditrating. Her bruges betegnelsen for risikable, højt for-
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Boks 12.1. Forskellige risikobetonede finansielle instrumenter og deres
corporate governance karakteristika.
A. Aktier med begrænset stemmeret (B-aktier).Har samme økonomiske rettigheder

(hvad angår retten til udbytte mv.) som ordinære aktier med fuld stemmeret. B-
aktionærer har begrænset kontrolret, så længe selskabet svarer sine gældsforpligtelser.
Delingen af kontrolretten i denne situation bestemmes af forholdet mellem A- og B-
aktiekapitalen og af stemmeretsbegrænsningen på B-aktierne. B-aktionærerne mister
deres kontrolret i en konkurssituation.

B. Præferenceaktier (typisk begrænset stemmeret). Har en præferencestilling i forhold
til ordinære aktier for så vidt angår retten til udbytte, men giver ikke ret til at overtage
kontrollen med virksomheden, hvis udbyttet udebliver, hvorved præferenceaktier ad-
skiller sig fra et gældskrav. I øvrigt gælder de samme betingelser som for ordinære ak-
tier med begrænset stemmeret.

C. Konvertible obligationer. Ejeren af en konvertibel obligation har ret til på nærmere
fastsatte vilkår at konvertere sin obligation til aktier i selskabet. Obligationsejeren har
ingen kontrolrettigheder, så længe selskabet svarer sine gældsforpligtelser. Hvis sel-
skabet ikke svarer sine forpligtelser, overtager kreditorerne (heriblandt ejerne af kon-
vertible obligationer) kontrollen med selskabet.

D. Virksomhedsobligationer ("junk bonds"). Offentligt handlet obligationslån med be-
grænset sikkerhed (dårligt stillet i konkursrækkefølgen, begrænsede låne-covenants3

etc.). Obligationerne har typisk en høj kuponrente, der modsvarer kreditrisikoen. Hvis
selskabet ikke svarer forpligtelserne, overtager kreditorerne (herunder obligationsejer-
ne) kontrollen. Begrænset anvendelse af lånebetingelser og det forhold, at obligati-
onsejerne er spredt, kan indebære, at den enkelte fordringshavers incitament til løbende
at bidrage til virksomhedens corporate governance system er begrænset, jf. afsnit 12.3.

rentede virksomhedsobligationer med ringe sikkerhed, hvilket skyldes, at retten til kontrol
først kan udøves relativt langt nede i konkursrækkefølgen.

2 Der findes eksempler i udlandet på andre typer finansielle instrumenter, som bliver udstedt af
virksomheder, herunder aktier med en tilknyttet konverteringsret (f.eks. præferenceaktier, som
kan konverteres til ordinære aktier).

3 Låne-covenants er de klausuler, der er indeholdt i en lånekontrakt. Klausulerne indføjes i lå-
nekontrakterne for at beskytte långiver og er dermed afgørende for, hvor stor risiko investor
løber ved at udlåne kapital. I en lånekontrakt kan der eksempelvis indføjes en klausul, der læg-
ger restriktioner på virksomhedens mulighed for at optage ny gæld. En sådan restriktion kan
eksempelvis bestå i, at eventuelle nye lån stilles dårligere i konkursrækkefølgen end den eksi-
sterende gæld. Dermed kan virksomheden ikke øge risikoen på den eksisterende gæld ved at
optage nye lån.
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I Danmark er brugen af aktier med begrænset stemmeret (B-aktier) relativt
udbredt, mens de øvrige nævnte finansielle instrumenter kun har været brugt i
meget begrænset omfang.4

I specielt USA og UK har forskellige varianter af præferenceaktier, konverti-
ble obligationer og virksomhedsobligationer været almindeligt brugt gennem
en årrække, og i de senere år er kontinentaleuropæiske virksomheder i sti-
gende grad begyndt at anvende sådanne instrumenter.

12.3. Kapitalkildernes corporate governance karakteristika

De beskrevne finansielle instrumenter i forrige afsnit har meget forskellige
omkostninger5. Herudover har de finansielle instrumenter også forskellige
corporate governance karakteristika.

Aktiers fundamentale corporate governance karakteristika er således, at akti-
onærerne har kontrolretten, så længe virksomheden honorerer kreditorernes
krav. Dette modsvares af, at aktionærerne i en sådan situation også overve-
jende bærer den marginale økonomiske risiko i forbindelse med driften af
virksomheden.

Gældsfordringers fundamentale corporate governance karakteristika er tilsva-
rende, at kreditor overtager kontrolretten, hvis gældsforpligtelserne ikke ho-
noreres, dvs. hvis virksomheden går konkurs. I dette tilfælde vil kreditorerne
typisk også have den marginale økonomiske risiko på virksomheden. Kredi-
torernes situation vil dog afhænge af de konkrete lånebetingelser. Lån i form
af ansvarlig indskudskapital giver således ingen eller kun begrænset indfly-
delse på likvidationsprocessen.

Både hvad angår aktier og gældsfordringer, følges kontrolret og marginal
økonomisk risiko således ad.

I såvel going concernsituationen som i konkurssituationen indebærer kon-
trolretten, at investorerne (aktionærer og kreditorer) har mulighed for at dis-
ponere over virksomhedens værdier og foranstalte ændringer i virksomhe-
dens ledelse. Alene truslen om, at investorerne måske vil bruge deres kontrol-

4 Inden for de seneste år har bl.a. Danisco, ØK og GN Store Nord haft konvertible obligationer
noteret på Københavns Fondsbørs. Derudover har konvertible obligationer været brugt i Dan-
mark som led i incitamentsaflønningsordninger. I det omfang, at der kan tales om et marked
for virksomhedsobligationer i Danmark, har aktiviteten været koncentreret om ansvarlig låne-
kapital optaget af en række banker. Enkelte børsnoterede selskaber har haft udstedt præferen-
ceaktier, herunder Randers Reb og Aalborg Portland.

5 Se i øvrigt appendiks 1 til kapitel 6.
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ret til at foretage ændringer i virksomhedens ledelse, kan medvirke til at dis-
ciplinere ledelsen. Derved bidrager investorerne til virksomhedens corporate
governance system.

Forskellen mellem aktiers og gældskravs corporate governance karakteristika
indebærer, at aktionærer og kreditorer deltager i corporate governance pro-
cessen på forskellige måder.

Kreditorernes interesse for virksomhedens resultater begrænser sig principielt
til at observere, hvorvidt de aftalte betalinger erlægges som aftalt. Sker dette
ikke, overtager kreditorerne kontrollen med virksomheden fra ledelsen (og
aktionærerne), uanset hvad der er årsag til betalingernes udeblivelse.

For kreditorernes vedkommende begrænser corporate governance indsatsen
sig således til at observere, hvorvidt ledelsen handler på en sådan måde, at
virksomheden til enhver tid er i stand til at svare sine gældsforpligtelser.
Kreditorernes corporate governance redskaber består således dels af truslen
om at overtage kontrollen med virksomheden i forbindelse med en konkurs-
situation, dels af deres eventuelle muligheder for at kontrollere eventuel
yderligere kreditgivning til virksomheden.

Aktionærernes corporate governance opgave er mere kompliceret. Aktionæ-
rernes bedømmelse af ledelsens performance begrænser sig således ikke kun
til at observere, hvorvidt renter og afdrag betales. Hvis aktionærerne ikke er
tilfredse med den økonomiske udvikling i virksomheden (som er umiddelbart
observerbar), kan de bruge deres kontrolrettigheder til at afsætte ledelsen.

Problemet er imidlertid, at ledelsens indsats (performance) ikke umiddelbart
er observerbar for aktionærerne, og at virksomhedens økonomiske udvikling
påvirkes af forhold, som ledelsen ikke har kontrol over. Ledelsen kan således
handle fornuftigt ud fra den information, der er tilgængelig på et givet tids-
punkt. Senere kan det imidlertid vise sig, at handlingen var mindre heldig
som følge af, at en række forhold ikke udviklede sig som ventet.

I en sådan situation er det derfor ikke nødvendigvis optimalt for aktionærerne
konstant at skulle udøve kontrolrettigheden over for ledelsen gennem over-
vågning og indblanding i beslutningerne. Selv om virksomheden skulle vise
sig at gå dårligt, kan ledelsen således i princippet have handlet fornuftigt, og
det vil den formentlig ligeledes gøre i fremtiden.

I stedet er det muligt mere strukturelt at påvirke ledelsesmiljøet ved bevidst
brug af forskellige gældsinstrumenter.
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Det gælder eksempelvis i virksomheder med en spredt aktionærkreds, hvor
den enkelte aktionærs incitament til at overvåge ledelsen er minimal. Hvis
virksomheden i vid udstrækning er gældsfinansieret, vil ledelsens muligheder
for eventuelt at forfølge personlige målsætninger frem for investorernes mål-
sætninger være mere begrænsede. Der vil således ikke være så meget "ledig"
kapital, der kan bruges til at gennemføre marginale og måske dårligt forren-
tede projekter. Kreditorkontrol kan dermed kompensere for manglende aktio-
nærkontrol med ledelsen og vil således bidrage til virksomhedens corporate
governance system.

Der eksisterer en righoldig økonomisk litteratur, som bidrager med en række
forskellige forklaringer på, hvordan kapitalstrukturen kan indrettes med hen-
blik på at løse corporate governance problemstillingen mellem ledelsen og
aktionærerne, jf. tabel 12.1.
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Tabel 12.1. Oversigt over kapitalstrukturmodeller, hvor gæld medvirker
til at løse et principal-agent problem mellem ledelsen og aktionærerne
(corporate governance problemstillingen).
Forfatter Årsag til

konflikt
mellem ledel-
se og investo-
rer

Gældens rolle Ulempe ved gæld

Jensen &
Meckling
(1976) 1)

Ledelsens
forbrug af
frynsegoder

Ledelsens ejerandel af virk-
somheden er højere, hvis out-
siderfinansiering er sket med
gæld, end hvis virksomheden
er finansieret med indskud fra
outsideraktionærer. Det for-
bedrer ledelsens incitament-
struktur

Principal-agent problem
mellem aktionærerne og
kreditorerne, fordi aktionæ-
rerne får incitament til at
foretage risikable investerin-
ger med henblik på at påføre
kreditorerne risiko

Jensen (1986) 2) Overinveste-
ring

Gæld reducerer frit cash flow Høj gæld øger risikoen for
konkurs og dermed for at re-
alisere konkursomkostninger

Harris & Raviv
(1990) 3)

Uenighed om
likvidations-
/ind-
skrænknings-
beslutning

Gæld giver investorerne mu-
lighed for at foretage likvidati-
on

Høj gæld øger risikoen for,
at virksomheden ikke kan
betale ydelsen på gælden.
Når dette sker, afholder in-
vestorerne udgifter til under-
søgelser af virksomheden

Stulz (1990)4) Overinveste-
ring

Gæld reducerer frit cash flow Høj gæld øger risikoen for
underinvestering

Hart (1995) 5),
Model 1

Uenighed om
likvidations-
/indskrænk-
ningsbeslut-
ning

Kort gæld giver investorerne
mulighed for at gennemtvinge
likvidering af virksomheden

Høj kort gæld kan føre til in-
efficient likvidation af virk-
somheden

Hart (1995)5),
Model 2

Uenighed om
beslutning om
gennemførel-
se af nye in-
vesterings-
projekter

Lang foranstillet gæld forhin-
drer, at nye investeringer kan
finansieres med pant i cash
flow fra eksisterende investe-
ringer

Høj lang gæld kan medføre,
at profitable investeringer
ikke igangsættes, fordi virk-
somhedens langsigtede gæld
er for høj

1) Jensen, Michael og William Meckling (1976), "Theory of the Firm: Management Behavi-
or, Agency Costs and Ownership Structure," Journal of Financial Economics, 3, 305-60.

2) Jensen, Michael (1986), "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Take-
overs," American Economic Review, 76, side 323-29.

3) Harris, Milton og Artur Raviv (1990), ”Capital Structure and the Informational Role of
Debt,” Journal of Finance, 45, side 321-49.

4) Stulz, René M. (1990), ”Managerial Discretion and Optimal Financing Policies,” Journal
of Financial Economics, 26, side 3-27.

5) Hart, Oliver (1995), "Firms, Contracts, and Financial Structure," Clarendon Press,
Oxford.
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En fællesnævner for denne litteratur er netop, at gældsfordringer medvirker
til at reducere agentomkostningerne mellem investorer og ledelsen. Model-
lerne tager udgangspunkt i forskellige forhold, som kan indebære et corporate
governance problem. Uanset om det er ledelsens forbrug af frynsegoder,
uenighed mellem ledelsen og investorerne om investeringsbeslutninger, eller
om det er uenighed om indskrænkningsbeslutninger, der er årsag til interes-
sekonflikten, kan en højere gældskvote medvirke til at løse problemet.

Det er dog samtidig karakteristisk for modellerne, at de hver især beskriver
forskellige ulemper ved, at virksomheden har en stor gæld. Disse ulemper be-
står bl.a. i, at risikoen for konkurs stiger, at der opstår risiko for underinveste-
ring i virksomheden, og at der opstår en interessekonflikt mellem aktionærer-
ne og kreditorerne.

Ovenstående modeller er således eksempler på, at kapitalstrukturbeslutningen
kan bruges som et instrument af aktionærerne. I hver af modellerne ovenfor
fastlægges således virksomhedens optimale kapitalstruktur ved at afveje for-
dele og ulemper ved gælden.

Man kan fundere over, hvorfor aktionærerne ikke mere direkte presser ledel-
sen til en høj performance ved f.eks. at stille krav om et højt årligt udbytte og
en restriktiv investeringspolitik.

Anvendelse af høje gældskvoter synes særligt nærliggende, hvor der er en
spredt ejerkreds, og hvor den enkelte aktionær kun har begrænset tilskyndelse
til en aktiv ejerindsats. Her vil en mindre gruppe af kreditorer – f.eks. et par
større pengeinstitutter – med fordel kunne overtage en del af den discipline-
rende rolle i forhold til ledelsen.

Ovenstående viser, at kapitalstrukturbeslutningen spiller en rolle  diskussio-
nen om det aktive ejerskab. Beslutninger om kapitalstrukturen kan imidlertid
også bruges defensivt af ledelsen i forhold til (nye) aktionærgrupper, der øn-
sker øget indflydelse på virksomhedens drift. Det kan f.eks. være tilfældet,
såfremt ledelsen i en virksomhed anvender aktietilbagekøb eller kapitaludvi-
delser rettet mod venligtsindede investorer udelukkende med det formål at
forhindre en (ledelsesfjendtlig) overtagelse af virksomheden.6

6 Blandt de modeller, der beskriver den problemstilling, at kapitalstrukturen i sig selv kan være
genstand for en principal-agent problemstilling i sammenhæng med markedet for virksom-
hedskontrol, kan nævnes: Harris, Milton og Artur Raviv (1988), ”Corporate Control Contests
and Capital Structure,” Journal of Financial Economics, 20, side 55-86. Stulz, René M.
(1988), "Managerial Control of Voting Rights: Financing Policies and the Market for Corpo-
rate Control," Journal of Financial Economics, 20, side 25-54. Novaes, Walter og Luigi Zin-
gales (1995), Capital Structure Choice When Managers Are In Control: Entrenchment Versus
Efficiency, National Bureau of Economic Research.
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Hovedkonklusionen for så vidt angår sammenhængen mellem virksomhedens
kapitalstrukturbeslutning og virksomhedens corporate governance problem-
stilling må være, at der er en indbyrdes sammenhæng, som går begge veje.
Kapitalstrukturbeslutningen kan påvirke corporate governance problemstil-
lingen og vice versa.

Undgå særlig fokus på B-aktier
De seneste års hjemlige debat om stemmeretsbegrænsninger har bl.a. om-
handlet mulighederne for at indskrænke anvendelsen af stemmeretsdifferen-
tieret aktiekapital, således at kapitalindsats og indflydelse i højere grad følges
ad.

Interessen for stemmeretsbegrænsninger findes ikke kun i Danmark. I EU-
Kommissionens forslag til det 5. selskabsdirektiv lægges der således op til at
begrænse selskabers mulighed for at udstede aktier med begrænset stemme-
ret. I Tyskland er der – når der ses bort fra stemmeløse præferenceaktier – di-
rekte forbud mod at anvendelsen af aktieklasser7.

Dette særlige fokus på aktier med begrænset stemmeret som B-aktier virker
imidlertid svagt grundet af flere årsager.

For det første synes det ikke ud fra et corporate governance synspunkt at væ-
re hensigtsmæssigt at begrænse selskabernes mulighed for at udstede B-aktier
via lovgivningen. Et selskab med en spredt ejerkreds kan således ved at ud-
stede en passende blanding A- og B-aktier sikre, at der er nogle af aktionæ-
rerne, der har et incitament til at overvåge og kontrollere ledelsen, hvilket er
til gavn for alle aktionærer, herunder B-aktionærerne med begrænset stemme-
ret8.

For det andet viser analysen i forrige afsnit, at forskellige risikobetonede
gældsinstrumenter kan være medvirkende til, at ledelsen handler i ejernes
interesse, hvorved betydningen af stemmeretten bliver mindre. Indehaverne
af disse gældsfordringer løber ligesom aktionærerne en risiko, men til den ri-
siko er der ikke knyttet nogen stemmeret. Man kunne derfor med en vis ret
lige så godt hævde, at indehaverne af gældsfordringer skulle have stemmeret.

7 Se i øvrigt kapitel 10.

8 Se i øvrigt Møller, Michael og Niels Christian Nielsen: Finansielle markeder – incitament-
strukturer og ressourceallokering, Handelshøjskolens Forlag, 1997.
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12.4. Virksomhedernes kapitalstrukturbeslutning

Ud over corporate governance problemstillingen er der en række andre fakto-
rer som bl.a. konkursomkostninger og skatteforhold, der påvirker virksomhe-
dens kapitalstrukturbeslutning, jf. boks 12.2.

Boks 12.2. Forskellige faktorers påvirkning af virksomhedens kapital-
strukturbeslutning.

A. Principal-agent problemstillinger (herunder corporate governance problemstil-
lingen). Kapitalstrukturen kan medvirke til at løse principal-agent problemstillinger i
virksomheden. Hvis der eksempelvis eksisterer et principal-agent problem mellem le-
delsen og aktionærerne (dvs. en corporate governance problemstilling) som følge af, at
virksomheden har meget overskydende likviditet, vil en forøgelse af gælden og ned-
bringelse af egenkapitalen i nogle situationer kunne løse dette problem. Hvis gælden
øges, indskrænkes ledelsens økonomiske handlerum, og dens incitamenter forbedres
pga. en mere nærværende konkurstrussel. Se endvidere tabel 12.1 ovenfor.

B. Skatteforhold. Kapitalstrukturen tilpasses beskatningen af virksomheden og beskat-
ningen af forskellige typer investorers afkast på henholdsvis gælds- og egenkapitalfor-
dringer. Typisk indebærer fradragsretten for renter (skatteskjoldet), at det isoleret set
fra virksomhedens side er optimalt at have et vist gældsniveau i virksomheden.

C. Asymmetrisk information. Kapitalstrukturen anvendes til at give troværdig informa-
tion om virksomhedens økonomiske stilling i en situation, hvor aktørerne på de finan-
sielle markeder har dårligere information om virksomheden end virksomhedens ledel-
se. Ved at øge virksomhedens gæld og eventuelt tilbagekøbe egne aktier kan ledelsen
(troværdigt) signalere, at den mener, at virksomheden er undervurderet. Dermed tilfø-
res aktiemarkedet information om virksomhedens værdi.

D. Industriøkonomiske forhold. Kapitalstrukturen fremkommer i et sammenspil med
virksomhedens tekniske og produktionsmæssige karakteristika, herunder produktmar-
kedsstrategi, position i forhold til kunder, leverandører og samarbejdspartnere mv. En
virksomhed, der f.eks. står i en vanskelig forhandlingssituation med leverandører, fag-
foreninger eller lignende, kan ved at øge sin finansielle gearing forbedre sin forhand-
lingssituation (binde-sig-til-masten-strategi).

E. Virksomhedens forventede konkursomkostninger.Kapitalstrukturen fastsættes un-
der hensyn til virksomhedens forventede konkursomkostninger. Virksomheder, som
råder over værdifulde virksomhedsspecifikke aktiver, vil derfor typisk have en konser-
vativ finansiel gearing.

Da disse faktorer isoleret set kan påvirke kapitalstrukturbeslutningen i hver
sin retning, eksisterer der i princippet en optimal kapitalstruktur for den en-
kelte virksomhed. Det vil i princippet sige, at der findes en kombination af
egenkapital og gæld, der minimerer virksomhedens kapitalomkostninger, jf.
figur 12.1.
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Figur 12.1. Virksomhedens kapitalomkostningskurve.

Gennemsnitlig kapital
omkostning (WACC)

Gældsgrad

Optimal
kapitalstruktur

Sænker WACC:
• Skattebesparelse ved gæld
• Principal-agent problemer mellem ledelse 

og aktionærer
kan løses ved øget gældsætning

• Signalværdi i forhold til investorer

Øger WACC:
• Konkursomkostninger
• Principal-agent problemer mellem

virksomhedens aktionærer og 
kreditorer

Anm.: WACC udtrykker virksomhedens reelle gennemsnitlige kapitalom-
kostninger, jf. boks 12.3.

Boks 12.3. Virksomhedens kapitalomkostninger.
WACC (Weighted Average Cost of Capital) udtrykker virksomhedens reelle gennemsnitlige
kapitalomkostninger. WACC er givet ved:

WACC = (Kd (1-t ) *D/EV) + (Ke *E/EV),

hvor Kd er virksomhedens omkostninger før skat ved gæld (gældens afkastkrav før skat),
Ke er omkostningerne ved egenkapital (egenkapitalens afkastkrav), t er skattesatsen, D er
markedsværdien af gælden, E er markedsværdien af egenkapitalen, og EV er selskabets
samlede markedsværdi.

WACC er således det vægtede gennemsnit af virksomhedens egen- og fremmedkapitalom-
kostninger, idet vægtningen sker med egen- og fremmedkapitalens andel af virksomhedens
markedsværdi. WACC udtrykker ligeledes virksomhedens (eller investeringernes) afkast-
krav, dvs. kapitalmarkedets krav til virksomhedens afkast på den investerede kapital.

Fremmedkapitalomkostningerne (Kd) kan typisk opgøres direkte ud fra virksomhedens
regnskab, mens de reelle egenkapitalomkostninger (Ke) typisk ikke kan observeres direkte.
Derfor må der i stedet foretages en estimation. I børsnoterede virksomheder kan egenkapi-
talomkostningerne findes ved at estimere korrelationen mellem virksomhedens aktiekurs og
det generelle marked og ved at estimere en risikopræmie for det generelle aktiemarked i
forhold til risikofri fordringer. Omkostningerne ved egenkapital kan estimeres med den så-
kaldte Capital Asset Pricing Model (CAPM).
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Fastlæggelsen af virksomhedens kapitalstruktur er en individuel
og dynamisk proces
I praksis vil der være tale om, at virksomhedens kapitalomkostningskurve er
meget forskellig fra virksomhed til virksomhed. Derfor vil den optimale ka-
pitalstruktur også være forskellig mellem virksomhederne. Industriøkono-
miske forhold – herunder produkt- og teknologikarakteristika og konkurren-
ceforhold på virksomhedens input- og outputmarkeder – vil i nogle tilfælde
kunne forklare sådanne forskelle mellem virksomheder og brancher.

Virksomhedens stadium i sin produktcyklus vil f.eks. være et forhold, som
kunne have betydning for kapitalstrukturbeslutningen. En ung virksomhed
eller branche med betydelige udviklingsaktiviteter vil f.eks. typisk have be-
hov for en relativt stor egenkapital, idet den kommercielle risiko i startfasen
er forholdsvis stor, og fordi virksomheden i opstartsfasen råder over få mate-
rielle aktiver, som kan belånes.

I modsætning hertil vil en virksomhed i en moden branche – dvs. med et fær-
digudviklet produktionsapparat og et salgbart produkt – typisk have et stabilt
højt cash flow og betydelige materielle anlægsaktiver. Finansieringen af virk-
somheden vil derfor i relativt høj grad kunne ske med fremmedkapital, og
egenkapitalbehovet vil derfor være mindre.

Virksomheder i en ”overmoden” branche – dvs. en branche, hvor mængden
af profitable udviklingsmuligheder er begrænsede pga. f.eks. tekniske forhold
eller efterspørgselsforhold – vil typisk have et betydeligt cash flow fra drif-
ten. I en sådan situation kan der eksistere et corporate governance problem,
fordi ledelsen kan have et ønske om at fortsætte ekspansionen af virksomhe-
den ved at foretage uprofitable investeringer inden for det eksisterende for-
retningsområde.

Ved at øge virksomhedens gældsgrad betydeligt kan investorerne sikre, at der
sker en sikker udbetaling af virksomhedens frie cash flow og eventuelt, at
den tvinges til at foretage reduktion af den eksisterende forretning, efterhån-
den som denne bliver uprofitabel.

Ud over virksomhedens produktcyklus kan en række andre indre og ydre for-
hold ændre sig over tid og have betydning for virksomhedens kapitalstruktur-
beslutning.

Det følger af ovenstående, at præmisserne for virksomhedens kapitalstruktur-
beslutning typisk vil ændre sig over tid. Da kapitalstrukturbeslutningen har
direkte betydning for virksomheden reelle værdiskabelse og dermed værdien
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af virksomheden, er det vigtigt, at virksomheden løbende tager aktivt stilling
til kapitalstrukturspørgsmålet.

Større fokus på aktive kapitalstrukturtilpasninger i Europa
Inden for de seneste år synes europæiske virksomheder – ligesom det igen-
nem en årrække har været tilfældet for amerikanske virksomheder – at være
blevet mere bevidste om betydningen af kapitalstrukturbeslutningerne. Det
afspejles ved, at virksomhederne nu i højere grad end tidligere anvender til-
bagekøb af egne aktier og udbetaler ekstraordinært store dividender som led i
en aktiv tilpasning af kapitalstrukturen9.

I perioden fra 1990 til midten af 1996 blev der således gennemført omkring
50 aktietilbagekøb i Europa for en værdi på over 50 mill. USD, hvoraf ho-
vedparten involverede britiske virksomheder10. Siden 2. halvår 1997 har en
lang række børsnoterede selskaber i Danmark annonceret at ville foretage
større aktive tilpasninger af kapitalstrukturen gennem tilbagekøb af egne ak-
tier. Derudover har en række virksomheder udbetalt ekstraordinært store di-
vidender som led i tilpasningen af kapitalstrukturen. Skønsmæssigt beløber
disse kapitalstrukturændringer sig til 15-20 mia.kr.

En væsentlig del af baggrunden for den øgede fokus på europæiske virksom-
heders kapitalstruktur er formentlig, at der er sket en betydelig integration af
de finansielle markeder. Dette har medført, at investorerne i stigende grad
sammenligner europæiske virksomheder med angelsaksiske virksomheder,
der har en længere tradition for at fokusere på "shareholder value" frem for
på regnskabsmæssigt overskud mv.

I forlængelse heraf er der ikke tvivl om, at ledelsesfilosofien i mange euro-
pæiske virksomheder – som reaktion på investorernes ændrede fokus – har
ændret sig i retning af større fokus på virksomhedens egentlige økonomiske
værdiskabelse. Givet kapitalomkostningernes betydning for den egentlige
økonomiske værdiskabelse, er det naturligt for ledelsen også at fokusere på
den finansielle side af virksomheden.

En anden del af baggrunden for den stigende forekomst af kapitalstrukturtil-
pasninger er formentlig, at konjunktursituation for mange europæiske virk-
somheder har været relativt gunstig i de sidste par år. Dette har ført til en
konsolidering af virksomhedernes finansielle situation og har skabt behov for
tilpasninger af kapitalstrukturen.

9 Se i øvrigt kapitel 5.

10 Kilde: J.P. Morgan: European share repurchases, august 1996. Se i øvrigt kapitel 5.
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Annoncering af kapitalstrukturtilpasninger gennem aktietilbagekøb er gene-
relt blevet positivt modtaget af aktiemarkedet. Selv om aktiemarkedet i man-
ge tilfælde på forhånd har haft en forventning om, at en virksomhed vil tilba-
gekøbe egne aktier – således at dette måske allerede delvist er inddiskonteret
i aktiekursen på annonceringstidspunktet – har annonceringer af tilbagekøb
typisk medført et betydeligt overnormalt afkast i forhold til udviklingen på
det generelle aktiemarked.

Undersøgelser af historiske data vedrørende aktietilbagekøb mv. i amerikan-
ske virksomheder viser, at der er en annonceringseffekt svarende til en kurs-
stigning på op mod 15-20 pct. relativt til det generelle aktiemarked.11

En nyere undersøgelse af kurseffekten i forbindelse med de europæiske aktie-
tilbagekøb viser, at der et samlet overnormalt afkast i løbet af de første 60
dage efter annonceringen på omkring 15 pct. relativt til det generelle aktie-
marked.12

For så vidt angår det danske aktiemarked, vurderes annonceringseffekterne
generelt også at have været positive, om end effekten har været mindre, end
hvad de udenlandske undersøgelser viser.

Det er dog vanskeligt at afgøre, hvorvidt den positive markedsreaktion skyl-
des, at der eksisterer en forventning om, at kapitalstrukturtilpasningen med-
virker til at løse en corporate governance problemstilling i virksomheden, el-
ler om det skyldes andre forhold. En mulighed er f.eks., at et aktietilbagekøb
er et troværdigt signal fra ledelsen til det finansielle marked om, at virksom-
hedens aktier er undervurderede. En anden mulighed er, at virksomheden er
blevet overkapitaliseret i forhold til de forrentningsmuligheder, virksomhe-
den står over for. Det vil således være nyttigt at få midlerne ud af virksomhe-
den og over i andre aktiviteter.

At dømme ud fra den offentlige debat om kapitalstrukturtilpasninger i Europa
og taget i betragtning, at en stor andel af de europæiske virksomheder, der
har foretaget tilbagekøb af egne aktier, er karakteriseret ved at befinde sig i
velkapitaliserede "modne" brancher, er det dog sandsynligt, at corporate
governance aspektet i mange tilfælde har været inddraget i overvejelser om at
foretage ændringer af kapitalstrukturen.

11 Kilde: Copeland, T. E. og J. F. Weston: "Financial Theory and Corporate Policy", 3. udga-
ve, 1988 og Dann, L.: " Common Stock Repurchases: What Do They Really Accomplish?" i
Stern, J.M. og D.H. Chew: "The Revolution in Corporate Finance", 2. udgave, 1992.

12 Kilde: J.P. Morgan: "European share repurchases", august 1996.
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12.5. Offentlig regulering

Både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk taler ovenstående forhold for,
at virksomhederne skal kunne tilpasse kapitalstrukturen på en fleksibel måde,
sådan at virksomhedernes samfundsøkonomiske kapitalomkostninger gøres
mindst mulige. I relation til dette har især skattesystemet og regelsættet om-
kring tilbagekøb af aktier betydning.

Virksomhedernes incitamenter vedrørende kapitalstrukturtilpasninger er i høj
grad bestemt af skattesystemets udformning.

En virksomhed, der ønsker at optimere kapitalstrukturen ved at øge gældsan-
delen, kan umiddelbart fremskaffe fremmedkapital til gældende markedsvil-
kår. Der gælder desuden, at virksomhederne herved opnår et skattefradrag,
der i 1999 udgør 32 pct., svarende til selskabsskattesatsen.

Et overkapitaliseret selskab med en solid likvid beholdning, der ønsker at
nedbringe mængden af egenkapital, kan vælge at uddele midlerne til aktionæ-
rerne enten som udbytte13, eller som udlodning i forbindelse med en generel
nedsættelse af aktiekapitalen, eller som udlodning ved opløsning (likvidation)
af selskabet. Et alternativ til ovenstående er, at selskabet tilbagekøber egne
aktier. Det vil ligeledes reducere mængden af egenkapitalfordringer på sel-
skabet (netto).

Når selskabet står over for beslutningen, om den skal udbetale udbytte, eller
den skal tilbagekøbe egne aktier, er der en række forhold, der gør sig gæl-
dende. Der er bl.a. spørgsmålet, om udbetaling af udbytte eller tilbagekøb af
egne aktier i det hele taget er en fornuftig driftsøkonomisk beslutning, når der
tages højde for beskatningen.

Det afgørende i den henseende er, hvem der bedst kan forrente de frie midler.
Fås der således en bedre forrentning efter skat i virksomheden end hos inve-
stor selv, vil privatøkonomiske – men ikke nationaløkonomiske – overvejel-
ser tilsige, at midlerne skal blive i virksomheden.

I relation til corporate governance er det ikke hensigtsmæssigt, at skattesy-
stemet begunstiger, at egenkapitalen akkumuleres. Det kan risikere at medfø-
re urentable investeringer og svag ledelseskontrol.

Historisk har der været en betydelig "lock-in" effekt af egenkapitalen i virk-
somhederne i hvert fald for husholdningsinvestorer. Dvs., at skattesystemet

13 Udbytte må kun udbetales af den frie egenkapital.
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har gjort det fordelagtigt for aktionærerne, at egenkapitalen er blevet i virk-
somhederne, og at der derfor ikke blev udbetalt dividende, jf. boks 12.4.

Boks 12.4. Kan det betale sig at udbetale udbytte?
Skattesystemets udformning kan have stor betydning for virksomhedens optimale dividen-
depolitik. I det følgende præsenteres et taleksempel, der med skattesatser for forskellige år
viser, hvor stor gevinsten er for en given type aktionær, ved at en virksomhed vælger at ud-
skyde udbetalingen af udbytte i et år.

En virksomhed har et efter-skat overskud på 100 kr. Dette overskud kan den enten vælge at
udbetale i udbytte i dag, eller den kan vælge at placere overskuddet i en 1-årig pari-
obligation med en kuponrente på 10 pct. og efter et år udbetale det forrentede beløb i ud-
bytte.

Investor antages at have samme placeringsmulighed som virksomheden. Det betyder, at hele
udbytteprovenuet (efter skat) placeres i en 1-årig pari-obligation med en kuponrente på 10
pct.

I nedenstående tabel er gevinsten ved at udskyde udbetalingen af udbytte med et år beregnet
for 4 forskellige ejergrupper. Gevinsten er beregnet med gældende skattesatser for årene
1991, 1998 og 2002.

Aktionærernes gevinst ved at virksomheden udskyder udbyttebetalingen et år.
Ejertype 1991 1998 2002

Husholdninger1)

- negativ kapitalindkomst 0,97 kr. 0,93 kr. 0,05 kr.

- positiv kapitalindkomst 2,15 kr. 1,85 kr. 2,03 kr.

Dansk pensionsselskab2) 0,25 kr. 0,18/0,17 kr.3) -0,57 kr.

Udenlandsk pensionsselskab4) -3,80 kr. -3,40 kr. -3,20 kr.

Anm.: Selskabsskattesatsen er henholdsvis 38 pct., 34 pct. og 32 pct. i 1991, 1998 og 2002.
1) Husholdningerne antages at blive beskattet af aktieudbytte med den lave sats. I 1991 er

den lave sats 30 pct., mens den i 1998 og 2002 er 25 pct. Husholdninger med negativ
kapitalindkomst beskattes af renteafkast med 51,8 pct. i 1991, 46,4 pct. i 1998 og 32,6
pct. i 2002. For husholdninger med positiv kapitalindkomst er de tilsvarende skattesat-
ser henholdsvis 68,7 pct., 58,7 pct. og 59,1 pct.

2) Det danske pensionsselskab er underlagt pensionsafkastbeskatningsloven og beskattes
af renteafkastet på obligationen med henholdsvis 40,5 pct., 35,8 pct. og 26,0 pct. i
1991, 1998 og 2002. Pensionsselskabet beskattes ikke af aktieudbytte (og -avancer) i
1991 og heller ikke i 1998 indtil 2. juni 1998. Fra 2. juni 1998 og i 2002 beskattes pen-
sionsselskabet af aktieudbytte (og -avancer) med 5 pct.

3) Beløbene er beregnet med de satser, der er gældende henholdsvis før og efter 2. juni
1998.

4) Det udenlandske pensionsselskab forudsættes ikke at betale skat af aktieudbytte eller
renteafkast.
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Det fremgår af eksemplet, at husholdningerne foretrækker en udskydelse af udbyttebetalin-
gen. Det gælder uanset, om skattesatserne er som i 1991, 1998 eller 2002. Det bemærkes
imidlertid, at der med 2002-reglerne kun er en yderst begrænset fordel ved at udskyde ud-
byttebetalingen for husholdninger med negativ kapitalindkomst.

Husholdninger med relativt små aktiebeholdninger betaler ikke skat af realiserede aktiea-
vancer, når aktierne er ejet i mere end 3 år (gældende regler). Det trækker i retning af, at
husholdningerne ofte ikke ønsker, at virksomheden udbetaler udbytte.

Taleeksemplet viser, at det med de faste skattesatser i 2002 er fordelagtigt for danske pen-
sionsselskaber, at virksomhederne udbetaler udbytte. Det gælder, når virksomheden og pen-
sionsselskaberne har samme placeringsmuligheder.

Derudover fremgår det som ventet, at udenlandske pensionsselskaber, der ikke betaler skat,
altid foretrækker at få udbetalt udbytte, når virksomheden og pensionsselskabet har samme
placeringsmuligheder.

Ved fuld indfasning af skattejusteringen i 1998 gøres det generelt mere for-
delagtigt for en bredere aktionærkreds, at de frie midler forlader virksomhe-
den, jf. boks 12.4. Det er med andre ord blevet gjort mere fordelagtigt at
foretage aktive kapitalstrukturtilpasninger.

Med det nuværende skattesystem er det fortsat ikke entydigt, om virksomhe-
dens overskud skal udbetales som udbytte, eller om det skal akkumuleres
som egenkapital. Det afgørende i relation til dividendepolitikken er således,
hvordan ejerkredsen er sammensat. Det, at ejerkredsen ofte består af flere
forskellige typer investorer, er i sig selv ensbetydende med, at der kan opstå
et corporate governance problem. I praksis er det et uløseligt problem, når der
er udenlandske ejere involveret, hvis skatteforhold selvsagt ikke påvirkes af
dansk lovgivning.

En kortlægning af ejerfordelingen af aktiekapitalen noteret på Københavns
Fondsbørs viser, at husholdningerne kun ejer godt 10 pct. af den noterede ak-
tiekapital14, jf. kapitel 4.2. Husholdningernes relativt beskedne andel peger
derfor i retning af, at virksomhederne i vid udstrækning bør udbetale udbytter
til aktionærerne.

Når der træffes beslutning om, at en del af aktiekapitalen skal udbetales til
aktionærerne, skal der ligeledes tages stilling til, om udbetalingen skal være i
form af udbytter, eller om udbetalingen skal ske ved, at virksomheden tilba-
gekøber egne aktier. Ud fra investors synspunkt skal udbetalingen ske på den
måde, der resulterer i mindst mulig svind som følge af beskatningen.

Ligheden i økonomisk virkning af at udbetale udbytte og af at tilbagekøbe
egne aktier betyder, at aktionærerne ved et tilbagekøb som hovedregel be-

14 Opgjort til kursværdi ultimo 3. kvartal 1998.
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skattes af hele det vederlag, de modtager af selskabet, som om det er udbyt-
teindkomst. Skattesystemet er derfor indrettet på en sådan måde, at den ene
form for udbetaling af aktiekapital ikke umiddelbart er bedre end den anden.
Valget mellem de to måder at udbetale egenkapitalen på skal derfor ses i
sammenhæng med virksomhedens overordnede strategi. Opkøb af egne aktier
er således en metode for ledelsen til at signalere til markedsdeltagerne, at ak-
tierne er undervurderede.

Da der ikke umiddelbart er en entydig optimal løsning på, hvordan virksom-
heden skal udbetale egenkapitalen til aktionæren på, er det afgørende, at virk-
somheden selv til en vis grad kan bestemme hvilken metode, den ønsker at
anvende.

Hvad angår udbetaling af udbytte, er det på generalforsamlingen, den endeli-
ge beslutning om fordelingen af virksomhedens overskud træffes. Det er så-
ledes generalforsamlingen, der i sidste ende bestemmer virksomhedens ud-
byttepolitik, selvom det er op til bestyrelsen at komme med udspil. Retnings-
linierne for udbetaling af udbytte kan dog være skrevet ind i vedtægterne.

For så vidt angår erhvervelse af egne aktier er virksomhederne pålagt en ræk-
ke begrænsninger.

Et selskab må således i almindelighed kun købe egne aktier, hvis det er god-
kendt af generalforsamlingen, og kun så længe beholdningen ikke overstiger
10 pct. af aktiekapitalen15. Derudover gælder der i henhold til aktieselskabs-
loven, at selskabet ikke kan udøve stemmeret på egne aktier. Det er derfor
ikke muligt for bestyrelsen at befæste sin egen stilling, ved at selskabet op-
køber egne aktier. En anden begrænsning er, at selskabet kun må benytte
midler af sin frie egenkapital til at foretage disse opkøb. De bagvedliggende
regler for opkøb af egne aktier skal desuden sikre, at selskabets kreditorer ik-
ke lider tab, ved at selskabets kapital betales tilbage til aktionærerne gennem
opkøbet.

15 De andre medlemslande i EU har gennemført regler om egne aktier, der mere eller mindre
udnytter mulighederne i EU's 2. selskabsretlige direktiv for, at et selskab under visse betingel-
ser kan købe indtil 10 pct. af egne aktier. Køb af egne aktier er forbudt i de andre nordiske lan-
de, jf. Gomard, Bernhard: Aktieselskaber og anpartsselskaber. Jurist- og Økonomforbundets
Forlag, 3. udgave, 1996.
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13. Markedet for virksomhedskontrol

13.1. Indledning

Et velfungerende marked for køb og salg af kontrollerende ejerrettigheder an-
ses ofte som en af de mere effektive måder til at sikre, at ledelsen tilskyndes
til at handle i ejernes interesse. Et ineffektivt ledet selskab er således udsat
for en større risiko end andre selskaber for at blive opkøbt af en ny ejer, som
kan afskedige den siddende ledelse.

Opkøb af kontrollerende ejerrettigheder kan enten ske på aktiemarkedet, eller
som det oftest er tilfældet, ved at køber fremsætter et overtagelsestilbud til
aktionærerne med angivelse af at ville købe en nærmere angivet aktiepost.
Hvis der ikke er hindringer for opkøb af en kontrollerende ejerandel, siges
markedet for virksomhedskontrol at være effektivt.

Opkøb af en virksomhed kan være begrundet i strategiske og synergibaserede
overvejelser, dvs. hvor overtagelsen af en virksomhed har til formål at styrke
det overtagende selskab. Der kan f.eks. være tale om at eliminere en konkur-
rent eller at forbedre adgangen til nye markeder.

En anden begrundelse for opkøb af en virksomhed kan være, at der kan opnås
en økonomisk gevinst ved at udskifte og effektivisere selskabets ledelse. Et
selskabs indtjeningspotentiale kan således være undervurderet på grund af en
ineffektiv ledelse. Indtjeningspotentialet kan også være undervurderet, fordi
selskabet ligger inde med skjulte reserver, f.eks. på grund af konservative
regnskabsprincipper, besiddelse af aktiver, som ikke udnyttes optimalt, opar-
bejdet goodwill i form af viden, kunder mv1.

Sådanne virksomhedsovertagelser eller forsøg herpå, indebærer typisk, at le-
delsen forsøger at modsætte sig overtagelsesforsøget. Derfor betegnes denne
form for overtagelsesforsøg som ledelsesfjendlige2 i modsætning til venlig-
sindede, hvor fusioner/opkøb er et resultat af et samarbejde mellem ledelser-
ne i de involverede virksomheder.

1 Se f.eks. Weston & Chung (1983), der beskriver forskellige motivationer for virksomhedso-
vertagelser.

2 Undertiden anvendes også blot betegnelsen fjendtlig overtagelse.
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Hvis en trussel om overtagelse er reel, vil den i sig selv øge den siddende le-
delses tilskyndelse til at foretage nødvendige justeringer i virksomhedens
drift, også selv om det kan indebære en forringelse af ledelsens position
(f.eks. tab af prestige ved at være leder for en mindre virksomhed som kon-
sekvens af rationaliseringer el.lign.). Virksomhedsovertagelser eller truslen
herom er med andre ord en måde at opnå økonomisk effektivitet via mar-
kedskræfterne.

Regulering af parternes adfærd i en overtagelsessituation har også indvirk-
ning på, om der eksisterer et marked for virksomhedskontrol, og hvor effek-
tivt det i givet fald er. Virker reguleringen som en barriere for overtagelser,
kan den medvirke til at opretholde ineffektivt ledede virksomheder.

I dette kapitel beskrives de danske regler for virksomhedsovertagelser, og i
hvilket omfang disse regler adskiller sig fra praksis i andre lande. På den
baggrund analyseres betydningen af denne regulering for de forskellige par-
ter, der er involveret i en overtagelsessituation.

Den danske regulering har taget udgangspunkt i en afvejning af to hensyn. På
den ene side taler strukturtilpasninger i erhvervslivet for, at der ikke lægges
hindringer i vejen for virksomhedsovertagelser. På den anden side kan der
være behov for beskytte parter, der står svagt i en overtagelsessituation3.

13.2. Omfanget af virksomhedsovertagelser i Danmark og i
andre lande

Med enkelte undtagelser fandt de første ledelsesfjendtlige overtagelser sted i
Storbritannien, hvor der særlig i løbet af 1950erne konstateredes en stigende
udbredelse. Fra midten af 1960erne bredte fænomenet sig til USA, hvor an-
tallet af ledelsesfjendtlige virksomhedsovertagelser dog især fra begyndelsen
af 1980erne for alvor tog fart4.

Også fra især midten af 1980erne har der kunnet konstateres en betydelig
stigning i antallet af virksomhedsovertagelser i de vesteuropæiske lande. Så-

3 Der har blandt teoretikere været en debat om forholdet mellem effektivitet og retfærdighed.
Visse teoretikere har gjort gældende, at der er et indbyrdes modsætningsforhold mellem de to
begreber. I Scans Christensen (1991) argumenteres for, at dette afhænger af hvilket retfærdig-
hedsprincip, der anvendes. Der peges dog på, at der næppe er tvivl om, at i de situationer, som
lovgivningen behandler ”ens”, ikke altid er forenelige med maksimal effektivitet.

4 Se f.eks. Scans Christensen (1991).
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ledes steg antallet af virksomhedsfusioner og –opkøb fra årligt 1.900 i 1986
til mere end 5.800 i 1998 set for EU´s medlemslande under ét,jf. figur 13.1.

Figur 13.1. Antal og fordeling af fusioner og virksomhedso-
vertagelser, hvor mindst én virksomhed har base i et EU-
medlemsland, 1986-1998.
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I starten var der hovedsagelig tale om fusioner og opkøb inden for de enkelte
EU lande, men siden er udviklingen gået i retning af en større andel af både
fusioner og opkøb på tværs af grænserne inden for EU og specielt sidst i pe-
rioden på tværs af grænserne mellem EU og tredjelande.

Også i Danmark er antallet af fusioner og opkøb steget betragteligt. Indtil
1990 lå antallet af fusioner og opkøb, hvor enten én enkelt eller to danske
virksomheder var involveret, på 20-100 årligt. I 1990 toppede antallet af fu-
sioner og opkøb med ca. 375, og har i årene herefter svinget mellem 200-300
årligt. I modsætning til den generelle tendens i EU var der i 1980erne primært
tale om fusioner og opkøb, hvor udenlandske virksomheder fusionerede med
eller opkøbte danske virksomheder, mens der i 1990erne overvejende har væ-
ret tale om virksomheder med base i Danmark,jf. figur 13.2.
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Figur 13.2. Antal og fordeling af virksomhedsfusioner og -
opkøb, hvor mindst én virksomhed har base i Danmark,
1986-1998.
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Anm.: Data vedrørende 1998 er skønnede. De forskellige kategorier af ope-
rationer er defineret på følgende vis: "DK" omfatter virksomhedsop-
køb og –fusioner, som kun vedrører virksomheder med base i Dan-
mark. "EU" dækker fusioner og opkøb, hvor den ene part – tilbudsgi-
ver eller målselskab - har base i Danmark og den anden part har base i
et andet EU-land. "DK-mål" vedrører fusioner og opkøb, hvor en
dansk virksomhed har været mål og byder har været en virksomhed
med base uden for EU. På lignende vis dækker "DK byder" over de
fusioner og opkøb, hvor en dansk virksomhed har budt på en virksom-
hed med basis uden for EU.

Kilde: Europakommissionen.

Blandt de gennemførte fusioner og opkøb har antallet af ledelsesfjendtlige
overtagelser i EU landene med undtagelse af Storbritannien været begrænset.
Det skyldes i væsentligt omfang, at mulighederne herfor i Europa hidtil har
været langt dårligere end i de angelsaksiske lande, jf. afsnit 13.5. neden for.
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13.3. Principper for reguleringen af virksomhedsovertagel-
ser i Danmark

Den danske regulering af virksomhedsovertagelser tager blandt andet ud-
gangspunkt i, at der skal være et værn til beskyttelse af minoritetsaktionærer i
forbindelse med en virksomhedsovertagelse5.

Pligt til oplysning om større aktiebesiddelser (storaktionærreglerne), der ge-
nerelt har til formål at bidrage til sikring af gennemsigtigheden i markedet,
virker bl.a. som et værn mod "snigende" overtagelser (creeping take overs).

Den regulering, der mere specifikt retter sig mod virksomhedsovertagelser,
vedrører frivillige overtagelsestilbud samt pligttilbud med hensyn til  børs-
noterede selskaber i Danmark samt selskaber, hvis aktier er optaget til handel
på en autoriseret markedsplads i Danmark. Reguleringen vedrører alene er-
hververen af en bestemmende aktiepost, mens de øvrige involverede parters
ageren, herunder ledelsen i selskaberne, generelt ikke er særskilt reguleret
hverken i selskabs- eller børsretten. Der er dog i forbindelse med en ændring
af værdipapirhandelsloven i sommeren 1998 givet mulighed for at fastsætte
bestemmelser med hensyn til ledelsens forpligtelse til at redegøre for indhol-
det af et tilbud.

I den danske regulering forfægtes hensynet til aktionærrettighederne ved at
kræve en ensartet behandling af aktionærerne i det selskab, som overtages –
den såkaldte tilbudspligt. Tilbudspligten indebærer, at erhververen af en
kontrollerende aktiepost skal give alle selskabets aktionærer mulighed for at
afhænde deres aktier på identiske vilkår, jf. afsnit 13.4.

Hensynet til aktionærrettighederne varetages også gennem generalklausulen6

samt erstatningsreglerne i aktieselskabsloven7, men denne beskyttelse er ikke
i forbindelse med virksomhedsovertagelser fundet tilstrækkelig.

Principper for regulering af virksomhedsovertagelser i andre
lande
Beskyttelse af aktionærrettighederne er også et væsentligt  hensyn i mange
andre landes regulering af overtagelser, men der er forskellig praksis for re-

5 Ifølge værdipapirhandelsloven fastsætter Fondsrådet de nærmere bestemmelser, herunder
f.eks. udformning af tilbudsdokument.

6 ”Generalforsamlingen må ikke træffe beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse ak-
tionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning”, jf.
Aktieselskabslovens § 80.

7 Blandt andet aktieselskabslovens § 140.
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guleringens omfang og karakter, ligesom der er forskel på, om reguleringen
er hjemlet i lov eller er udstedt af selvregulerende organer i form af kodeks,
rekommendationer el.lign. Anvendelsen af forskellige sanktioner indebærer
dog, at selvregulering f.eks. i form af fondsbørsstandarder kan have tilsva-
rende virkning som en lovmæssig regulering.

Det mest almindelige er, at såvel tilbudsgiver som ledelsens ageren er regule-
ret. Kun i Finland og Danmark er der generelt ingen eller kun sparsom regu-
lering af ledelsens rettigheder og pligter. Selvregulering med sådanne stan-
darder findes i Tyskland, Holland, Sverige og Storbritannien, om end det le-
gale grundlag og organisation samt praksis er vanskeligt sammenlignelige,jf.
tabel 13.1samt afsnit 13.3 og 13.4 nedenfor.
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Tabel 13.1. Overordnede rammer for regulering af virksomhedsoverta-
gelser i udvalgte lande (med selvregulering refereres f.eks. til standarder
bestemt af fondsbørser).

Land
Regulering af til-
budsgiver

Regulering af le-
delsen

Anvendelsesområde (målselskaber)

Danmark Lovmæssig Ingen Børsnoterede selskaber i Danmark, samt
selskaber hvis aktier er optaget til handel på
en autoriseret markdsplads8.

Sverige 1) Selvregulering Selvregulering Noterede svenske selskaber på  fondsbørs
eller andet reguleret OTC marked. Svenske
selskaber med spredt ejerkreds.

Norge Lovmæssig Lovmæssig Børsnoterede selskaber på norsk fondsbørs.
Kun norske selskaber.

Finland Lovmæssig Ingen Børsnoterede selskaber og/eller selskaber,
som handles på et finsk marked, herunder
OTC-markeder. Finske og udenlandske sel-
skaber.

Frankrig Lovmæssig Lovmæssig Noterede selskaber på fondsbørs eller andet
reguleret marked. Kun selskaber stiftet efter
fransk ret2).

Holland Selvregulering Selvregulering Aktie- og anpartsselskaber underlagt hol-
landsk lov, som er noteret på en fondsbørs
eller handles regelmæssigt i Holland. Også
udl. selsk. noteret i Holland, hvis tilbudsgi-
ver er hollandsk. Hollandske målselskaber
kun noteret i udlandet er ikke omfattet.

Tyskland Selvregulering Selvregulering3) Aktieselskaber, som er noteret på en tysk
børs eller som handles på et OTC-marked.

Storbritannien Selvregulering Selvregulering Alle aktieselskaber, såvel noterede som
unoterede. I visse tilfælde også anpartssel-
skaber. Selskaberne skal være stiftet og
fortsat hjemmehørende i  Storbritannien,
Channel Islands eller Isle of Man.

Spanien Lovmæssig Lovmæssig Aktieselskaber helt eller delvist noteret på
en spansk fondsbørs.

Belgien Lovmæssig Lovmæssig Unoterede og noterede aktieselskaber med
mere end 50 aktionærer. Belgiske og uden-
landske selskaber, dog kun belgiske notere-
de selskaber vedr. tilbudspligt.

Schweiz Lovmæssig Lovmæssig Schweiziske aktieselskaber helt eller delvist
noteret i Schweiz.

Østrig Lovmæssig Lovmæssig Aktieselskaber stiftet i Østrig, og noteret på
østrigsk fondsbørs eller handlet på andet re-
guleret marked i Østrig.

USA Delvis lovmæs-
sig og delvis
selvregulering
på både føderalt
og  delstatsni-
veau.

Lovmæssig Alle selskaber, der opfylder den såkaldte
"conduct test" (er der foretaget handel i
USA ifb. med overtagelsestilbud) og/eller
"effect test" (har tilbuddet virkning på ame-
rikanske investorer).

1) Sverige arbejder på at indføre tilbudspligt.
2) Dog alle selskaber noteret i Frankrig for visse bestemmelser, jf. Finanstilsynet (1998).
3) Dog kun, hvis ledelsen har tiltrådt kodekset, ellers kun de almindelige selskabsretlige regler.
Kilde: Finanstilsynet (1998).

8 Jf. den nyligt vedtagne lov nr. 250 af 27. april 1999 om ændring af lov om værdipapirhandel
mv.
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I Danmark omfatter reguleringen af virksomhedsovertagelser som nævnt
oven for selskaber, som er børsnoterede i Danmark, samt selskaber hvis ak-
tier er optaget til handel på en autoriseret markedsplads i Danmark.

I mange lande lægges der normalt vægt på, om det udstedende selskab er re-
gistreret (har hovedsæde) i de pågældende lande, og/eller om de berørte vær-
dipapirer er noteret i eller handles på et marked, der er beliggende i det på-
gældende land. Der er normalt tale om, at landene anvender enten det ene el-
ler det andet princip, men ikke en kombination heraf. Kun i USA er det ud-
stedende selskabs tilknytning ikke afgørende for reguleringen, der har en me-
get bred eksterritorial anvendelse. Storbritannien adskiller sig også fra øvrige
lande ved, at reguleringen både gælder unoterede og noterede selskaber.

13.4. Regulering af tilbudsgiver

Reguleringen af tilbudsgivers rettigheder og pligter vedrører tilbudspligt samt
krav i forbindelse med udarbejdelse af tilbudsdokument.

Tilbudspligt

Tilbudspligtens indtræden
I henhold til dansk lovgivning er der tilbudspligt, hvis der direkte eller indi-
rekte overdrages en aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser
optaget til notering på en fondsbørs, eller et selskab, hvis aktier er optaget til
handel på en autoriseret markedsplads, og hvis overdragelsen medfører, at
erhververen

kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet,
får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmed-
lemmer,
får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grund-
lag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt
på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over fler-
tallet af stemmerettighederne i selskabet
kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og
kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne.

Før den seneste ændring af værdipapirhandelsloven pr. 1. maj 1999, inde-
holdt loven alene de første fire kriterier9.

9 Fra 1979 og indtil 1995 var tilbudspligten indført i dansk ret i Københavns Fondsbørs børse-
tiske regler. I de børsetiske regler var indlagt skøn ved vurderingen af, om aktieerhvervelse
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Bestemmende aktieposter behøver ikke at være baseret på hverken kapital-
mæssig eller stemmemæssig majoritet, da en række selskaber – på grund af
spredning af ejerskabet til de øvrige aktier – kan kontrolleres med under 50
pct. af aktierne eller stemmerne. Reglerne om overtagelsestilbud skal derfor
give aktieerhververne rimelige og klare betingelser herfor. Herover for står
hensynet til minoritetsaktionærerne.

Fra 1. maj 1999 er værdipapirhandelsloven kommet i bedre overensstemmel-
se med aktieselskabslovens og årsregnskabslovens koncerndefinitioner, ved
at der til de eksisterende 4 kriterier er blevet tilføjet det 5. kriterium. Herefter
udløser bestemmende indflydelse også pligt til at afgive overtagelsestilbud.
For at give erhververen af aktier mulighed for at vide, hvornår der skal gives
overtagelsestilbud, er kriteriet bestemmende indflydelse kombineret med en
grænse på 1/3 af stemmerettighederne. Erhververen af aktier skal således be-
sidde mindst 1/3 af stemmerettighederne, før der tages stilling til, hvorvidt
der udøves bestemmende indflydelse over det pågældende selskab.

Lovændringen har endvidere medført, at selskaber, hvis aktier er optaget til
handel på en autoriseret markedsplads, ligeledes er omfattet af reglerne om
tilbudspligt.

Den fondsbørs, hvor det pågældende selskab er noteret, henholdsvis den
autoriserede markedsplads, hvor selskabets aktier er optaget til handel, skal
påse overholdelsen af tilbudspligten.

Tilbudspligt er også en del af reguleringen i de fleste andre lande, men der er
lande som f.eks. Holland, Sverige og USA, hvor der ikke er tilbudspligt (i
Sverige dog under overvejelse).

Tilbudspligten er i alle lande knyttet til opnåelse af bestemmende indflydelse
over målselskabet, men grænsen for, hvornår der er tale om bestemmende
indflydelse, varierer mellem landene10. Mange steder indtræder tilbudspligten
dog ved erhvervelse af mindre end 50 pct. af stemmerettighederne. Blandt de
europæiske lande er Finland og til dels Tyskland eneste undtagelser, jf. tabel
13.2.

medførte kontrol over et selskab og  dermed indebar en pligt til at fremsætte overtagelsestilbud
til de øvrige aktionærer.

10 I Storbritannien er tilbudspligten også knyttet til konsolidering af en allerede eksisterende
kontrol, og i Spanien til den egentlige udøvelse af kontrol.
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Tabel 13.2. Tilbudspligtens indtræden og omfang samt sanktioner ved
overtrædelse i udvalgte lande.
Land Indtræden og omfang Sanktioner ved overtrædelse
Danmark Flertal af stemmerettigh., eller be-

stemme flertal af bestyrelsesmed-
lemmer, eller bestemmende indfly-
delse p.g.a. vedtægter, eller ved
aftale med andre aktionærer får
flertal af stemmerettigh., eller be-
stemmende indflydelse og mere end
1/3 af stemmerettigh.1).

Bødestraf og evt. sanktionering af
fondsbørsen2).

Sverige 3) Ingen Ingen
Norge 40 pct. af stemmerettighederne Bøder, begrænsninger på udøvelse

af aktionærrettigheder (suspension
af stemmeret o.l.) samt evt. tvangs-
salg.

Finland 2/3 af stemmerettighederne Særskilt hjemmel til at pålægge er-
statningsansvar

Frankrig 1/3 af kapitalen eller stemmerettig-
hederne

Tab af stemmer på aktier, der over-
stiger 1/3 af stemmeret. Evt. offent-
liggørelse af overtrædelse samt bø-
der på op til 10 mio. Franc.

Holland Ingen Ingen
Tyskland 50 pct. af stemmerettighederne eller

ret til at udpege et flertal af besty-
relsens medlemmer

Offentliggørelse af overtrædelse.
Ved forhåndtilslutning til kodeks,
sagsøgning for kontraktbrud

Storbritannien 30 pct. af stemmerettighederne Offentliggørelse af overtrædelse og
evt. påtale. Mulighed for anmod-
ning om suspension af et noteret
selskab fra noteringen

Spanien Har regler for tilbudspligt for tre
forskellige situationer op til 25 pct.,
mellem 25-50 pct. og over 50 pct.

Bøde, forbud mod bestemte aktivi-
teter på værdipapirmarkedet i op til
5 år samt tab af alle forvaltnings-
mæssige rettigheder

Belgien Bestemmende indflydelse (de jure
eller de facto)

Forbud mod visse transaktioner.
Bøde og fængsel i op til 1 år.
Domsfastsat tilbudspligt.

Schweiz 1/3 af stemmerettighederne Bøder, fratagelse af autorisation
mv.

Østrig Kontrollerende ejerandel4) Tab af stemmer og andre rettigheder
samt evt. bøde.

USA Ingen Ingen

1) Der er vedtaget overgangsbestemmelser i forbindelse med den nye lov om værdipapir-
handel for tilbud fremsat før lovens ikrafttræden den 1. maj 1999.

2) Det vides ikke, hvor stor saktioneringen fra fondsbørsen bliver/er, da reglerne fortsat er
så nye. Sanktioneringen fra fondsbørsen kan desuden også være andet end bøder.

3) Sverige arbejder på at indføre tilbudspligt.
4) Endnu ikke detailregler.
Kilde: Som tabel 13.1.
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Udover en forskellig afgrænsning af hvornår der er tale om bestemmende
indflydelse, har de forskellige lande også en forskellig afgrænsning af, om
indirekte besiddelser skal medregnes11. I Danmark  medregnes indirekte ejer-
besiddelser, men det er f.eks. ikke tilfældet i Tyskland og Storbritannien,
medmindre hovedmotivet for at erhverve et holdingselskab/moderselskab er
at opnå bestemmende indflydelse i målselskabet12.

Undtagelser fra tilbudspligten
I Danmark udløses tilbudspligten i forbindelse med, at der sker overdragelse
af en aktiepost. Heri ligger, at der skal være tale om en aftale mellem to par-
ter. Det betyder bl.a., at bestemmelsen i dansk ret ikke finder anvendelse ved
erhvervelse af en stor aktiepost som følge af arv, gave, ufyldestgjort pantha-
ver, overdragelse inden for samme koncern eller lignende.

Københavns Fondsbørs har udtalt, at bestemmende indflydelse erhvervet via
fusion i almindelighed ikke er omfattet af reglerne om købstilbud, samt at
Fondsbørsen ikke positivt har taget stilling til, om bestemmende indflydelse
erhvervet via en emission er omfattet af reglerne om tilbudspligt.

Undtagelsesbestemmelser er også hovedreglen i andre lande, og sker ligele-
des typisk i forbindelse med gave, arv eller som følge af bodeling. Underti-
den medtages også erhvervelser ved fusion eller spaltning, ligesom midlerti-
dige, utilsigtede eller passive overskridelser (f.eks. pga. kapitalnedsættelse) af
tilbudspligten kan være undtaget.

Tilbudsprisen
I Danmark anvendes et højestekurs-princip, når der indtræder tilbudspligt.
Det indebærer, alle aktionærer skal tilbydes en pris for deres aktier, der som
minimum skal svare til den højeste kurs, som tilbudsgiveren har betalt for
den bestemmende aktiepost i en forudgående periode.

Har selskabet flere aktieklasser, skal der fastsættes en tilbudspris for hver ak-
tieklasse. For de aktieklasser, hvor tilbudsgiver har erhvervet aktier, anvendes
princippet om højeste kurs. Er alle aktieklasserne børsnoterede, fastsættes
der, for aktieklasser, hvor tilbudsgiver ikke har erhvervet aktier, en tilbuds-

11 Indirekte besiddelse foreligger bl.a., når en aktionær erhverver kontrollen med et selskab
(holdingselskab/moderselskab), der ejer aktier i målselskabet.

12 Nogle lande anvender også tilbudspligt ved konsolidering af en allerede eksisterende kon-
trol. I Storbritannien pålægges en aktionær, der ejer mellem 30 og 50 pct. af stemmerettighe-
derne, tilbudspligt, såfremt den pågældende erhverver yderligere aktier med stemmeret. Lig-
nende bestemmelser gælder i andre lande, hvor  det dog ofte tillades, at erhvervelse af mindre
aktieposter ikke udløser tilbudspligt, jf. Udredning om overtagelsestilbud (1998).
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kurs, der, baseret på børskurserne, forholdsmæssigt svarer til den højeste kurs
i den eller de aktieklasser, hvor tilbudsgiver har erhvervet aktier.

Højestekurs-princippet anvendes også i Norge, Storbritannien og Belgien og
der tages udgangspunkt i den i Tyskland13, jf. tabel 13.3. Selv om der ikke i
Sverige er tilbudspligt (under overvejelse), anvendes dog typisk en rekom-
mendation ved overtagelse over Stockholms børs. Denne rekommendation
indeholder forskellige muligheder for frivilligt at fastsætte tilbudet og dermed
prisen til minoritetsaktionærerne. Der skal tages hensyn til denne gruppe, og
der forekommer højestekurs14.

Tabel 13.3. Bestemmelser om fastsættelse af tilbudspris ved tilbudspligt i
udvalgte lande.
Land Prisprincip
Danmark Højestekurs
Sverige Ingen
Norge Højestekurs
Finland Gennemsnitspris, som tilbudsgiver har betalt inden

for de seneste 12 måneder forud for tilbud.
Frankrig Konkret bedømmelse, men ud fra visse fastlagte

kriterier
Holland Ingen
Tyskland Udgangspunkt i højeste børskurs gennem seneste 3

måneder forud for erhvervelse af kontrol
Storbritannien Højestekurs
Spanien Ikke præcise regler, men i visse tilfælde marked-

skursen eller højeste kurs
Belgien Højestekurs
Schweiz Mindst børskursen og ikke under 25 pct. af højeste

kurs betalt af tilbudsgiver inden seneste 12 måneder
Østrig Mindst gns. Børskurs de seneste 6 mdr. og højest 15

pct. under den højeste kurs betalt af tilbudsgiver in-
den for seneste 12 måneder

USA Ingen

Kilde: Finanstilsynet (1998).

13 I Spanien, hvor der reelt ikke er nogen retningslinier for prisfastsættelsen, er filosofien, at
såfremt der fremsættes et tilbud til minoritetsaktionærerne, hvor den tilbudte pris er lavere end
markedsprisen, vil der fremkomme et højere konkurrerende tilbud. I situationer, hvor der ikke
kan forventes konkurrerende tilbud, skal tilbudsprisen dog godkendes af myndighederne.

14 Udgangspunktet om den frie prisfastsættelse ved frivillige tilbud fraviges i Sverige og Stor-
britannien af højestekurs-princippet, hvis tilbudsgiver i perioden forud for fremsættelse af et
frivilligt tilbud har erhvervet aktier i målselskabet. Ligeledes medfører ligebehandlingsprin-
cippet normalt, at der ikke kan tilbydes forskellige priser eller vilkår i øvrigt til aktionærer in-
den for den samme aktieklasse. Er der flere aktieklasser, fastholder nogle lande, at den tilbudte
pris skal være proportional, eller at prisen mellem klasserne, dog skal stå i passende forhold til
hinanden (Sverige, Storbritannien og Schweiz).
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Da en bestemmende aktiepost typisk er mere værd end minoritetsaktiepo-
ster15 har enkelte lande valgt, at der kan gives nedslag i forhold til den højest
betalte kurs. I Schweiz og Østrig gives et nedslag på hhv. 25 og 15 pct. i for-
hold til højeste kurs16, mens andre lande som f.eks. Finland fastsætter til-
budsprisen som et vægtet gennemsnit af de kurser, som aktierne er blevet
handlet til inden for en bestemt periode forud for tilbudspligtens indtræden.

I alle lande gælder, at såfremt tilbudsgiver i tilbudsperioden erhverver aktier
til en højere pris end den tilbudte, skal den højere pris indrømmes de øvrige
aktionærer.

Tilbudsdokument
Offentlige tilbud om køb af en aktiepost, der efterfølges af et pligtilbud, skal
foreligge i form af et tilbudsdokument. Tilbudsdokumentet skal indeholde
tilbudets økonomiske og andre vilkår (frist for accept af tilbudet o.l.) samt
andre oplysninger, som anses for fornødne for, at aktionærerne kan foretage
sig et velbegrundet skøn over tilbudet.

Der er ikke nogen klar afgrænsning af, hvornår der er tale om et offentligt til-
bud.

I enkelte andre lande som USA, Storbritannien og Norge omfatter regulerin-
gen også alene tilbud om erhvervelse af bestemte stemmerettigheder, men det
typiske er, at reguleringen omfatter alle offentlige tilbud, uanset størrelsen af
den stemme- eller kapitalandel, der ønskes erhvervet. Der er i de fleste lande
ingen klar definition af, hvad der forstås ved et offentligt tilbud.

Tilbuddets vilkår
Et af de centrale vilkår er tilbudsprisen. I henhold til dansk ret fastsættes den-
ne som udgangspunkt frit af tilbudsgiveren, som også bestemmer, om der
skal være tale om et ombytningstilbud eller et kontanttilbud. Som nævnt
ovenfor skal der ved pligttilbud tilbydes samme ydelse til minoritetsaktionæ-
rer, som tilbudsgiveren har givet for de allerede erhvervede aktier.

Der er generelt begrænsninger i muligheden for at indsætte betingelser i et
tilbud, f.eks. subjektive betingelser. I henhold til dansk ret beror det på en
konkret vurdering hvilke betingelser, der kan tillades. Dog tillades typisk som
i de fleste andre lande, at der opnås de nødvendige tilladelser fra konkurren-

15 Det er f.eks. dokumenteret i Barclay & Holderness (1989, 1992), hvor det vises, at store ak-
tieblokke i USA handles til en højere pris end mindre aktieposter. Se også kapitel 10, afsnit
10.4.

16 I Østrig kan et selskab dog i sine vedtægter bestemme, at der ikke skal være mulighed for
nedslag eller at nedslagsprocenten skal være mindre.
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cemyndighederne, at generalforsamlingen ved et ombytningstilbud vedtager
den nødvendige kapitalforhøjelse samt, at der opnås et minimum af accepter.

Det er ved frivillige tilbud for tilbudsgiver muligt kun at forpligte sig til at
erhverve visse af målselskabets aktier. Enkelte andre lande tillader også så-
danne partielle tilbud, hvis maksimum er fastsat forholdsvist lavt. For eksem-
pel er grænsen i Frankrig og Belgien maksimalt 10 pct., mens den i Holland
og Storbritannien går op til 30 pct.

Tilbuddets fremsættelse
Reglerne for tilbudsproceduren indeholder en regulering af perioden forud
for tilbuddets fremsættelse og efter tilbuddets fremsættelse.

Ved frivillige tilbud skal tilbudsannoncen og tilbudsdokumentet indleveres til
fondsbørsen samtidig med offentliggørelsen. Ved pligttilbud skal tilbudsan-
noncen og tilbudsdokumentet tilsendes fondsbørsen forinden offentliggørel-
se. Fondsbørsen skal herefter offentliggøre tilbudsannoncen, når fondsbørsen
har påset, at kravene i Fondrådets bekendtgørelse er opfyldt.

Tilbudsperioden er minimum 4 uger og maksimum 10 uger.

Konkurrerende tilbud, tilbagekaldelse mv.
Der findes i Danmark regler om tilbagekaldelse af et tilbud, men ikke om
konkurrerende tilbud.

Det norske selskab Rieber & Søn A/S afgav den 15. Januar 1997 offentligt tilbud på Phø-
nix-Contractors.

Budet gik ud fra, at den samlede værdi af Phønix var 721 mill.kr., men efterhånden meldte
den ene konkurrerende budgiver sig efter den anden. Gennem mere end to måneder veksle-
de bud og overbud fra Superfos, Marius Pedersen og Icopal, indtil Rieber & Søn vandt.
Riebers afsluttende bud var 876 mill.kr.

Riebers og Icopals tilbud var til sidst lige høje, hvorfor det blev ledelsens og medarbejder-
nes ønske om, hvem selskabet skulle overtages af, der blev udslagsgivende.

Selv om forløbet medførte en forøgelse af den samlede aktieværdi for selskabet og dets ak-
tionærer, så var omkostningerne også store. I denne ufrivillige ”auktionsfase” var ledelsens
handlekraft stærk hæmmet. I princippet kunne fremsættelse af nye tilbud løbe ubegrænset.
Usikkerheden om, hvem der overtager magten i et selskab, medfører, at samhandelsepartne-
re og kreditorer mv. kan blive tilbageholdende med at indgå kontrakter med selskabet.
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Når et tilbud er offentliggjort kan dette tilbagekaldes, såfremt

der i forbindelse med et tilbud fremkommer et konkurrerende tilbud, eller
en retlig eller administrativ godkendelse, der er nødvendig for erhvervel-
sen af aktierne, ikke foreligger eller nægtes, eller
en til tilbudet knyttet betingelse, der er angivet i tilbudsdokumentet, ikke
er opfyldt, eller
selskabet, hvis aktier ønskes overtaget, udvider sin kapital.

Tilbagekaldelse af et tilbud skal offentliggøres.

13.5. Reguleringens betydning  for parterne i en overtagel-
sessituation

Tilbudsgiveren
Set fra tilbudsgivers side er de væsentligste barrierer for overtagelse

forhåndsværn mod overtagelse
værn i forbindelse med forsøg på overtagelse
regler om pligttilbud.

Forhåndsværn (permanente værn) mod overtagelse
En klar forudsætning for overtagelse er, at det overhovedet er muligt at er-
hverve kontrol med selskabet.

Dansk lovgivning er rig på muligheder for at lade permanente værn mod
overtagelsesforsøg være en del af et selskabs struktur.

En mulighed er at opdele selskabets aktier i aktieklasser (A- og B-aktier) med
forskellig stemmeret, således at alene aktier med lav stemmeret børsnoteres,
mens stemmerige aktier f.eks. placeres i en fond, der i sit formål er pålagt at
bevare virksomheden samlet.

En anden mulighed er i vedtægterne at bestemme, at bestyrelsen i visse til-
fælde kan kræve aktier indløst. En særlig effektiv metode til at hindre et
overtagelsesforsøg er et vedtægtsbestemt ejerloft, der indebærer at ingen ak-
tionær kan eje mere end en bestemt procentdel af aktiekapitalen/stemmerne.

En tredje mulighed er at indføre stemmeretsbegrænsninger, f.eks. således at
ingen kan have mere end et bestemt antal stemmer på egne vegne. I tillæg
hertil kan der føjes en regel om, at aktionærer, der udgør en interessegruppe i
henseende til stemmeretsbegrænsningen, regnes som én aktionær. Som for-
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svarsmekanisme kan også nævnes suspension af stemmeretten i op til 4 uger
efter overdragelse af aktier.

En fjerde mulighed er at udvide aktiekapitalen ved udstedelse af fondsakti-
er17. Selv om der ikke tilføres selskabet kapital herved, falder børskursen ikke
altid forholdsmæssigt. Den samlede kursværdi af de aktier, der skal overta-
ges, bliver dermed større. Desuden opnår aktionærerne, hvis overtagelsen al-
ligevel gennemføres, en større gevinst.

I Danmark er der en udstrakt anvendelse af en række af disse permanente
forhåndsværn mod overtagelser, jf. kapitel 10, hvor der er en nærmere dis-
kussion af stemmeretsdifferentiering, ejerlofter mv.

Europakommissionen er modstander af mange af disse muligheder og har
gennem mange år søgt gennem harmoniseringen af EF-retten at forhindre
disse muligheder (forslag til 5. selskabsdirektiv). Der synes imidlertid ikke at
kunne opnås enighed herom.

Værn ved forsøg på overtagelse
Tilbudsgivere kan også blive udsat for forskellige metoder til at afværge en
overtagelse, der først iværksættes eller udløses, når et overtagelsestilbud er
umiddelbart forestående. Sådanne afværgeforanstaltninger iværksættes typisk
af selskabets ledelse snarere end af ejerne af selskabet.

Især i USA og England, hvor ledelsesfjendtlige virksomhedsovertagelser har
været har været hyppigt forekommende siden 1950/60erne, har der udviklet
sig et bredt spekter af (ledelses)defensive strategier, der iværksættes, når et
overtagelsestilbud er aktuelt.

Disse strategier har typisk enten til formål at hindre tilbudsgiveren i at få ind-
flydelse i forhold til sin investering, eller til formål at fordyre en overtagelse
så meget, at den potentielle tilbudsgiver opgiver sit forehavende, jf. boks
13.1., hvor eksempler på nogle af disse metoder er beskrevet.

17 En fondsaktie er en aktie, der tildeles en aktionær i en erhvervsvirksomhed ved overskud, og
som har skattemæsige fordele. En fondsaktie kaldes også en friaktie. Må ikke forveksles med
et fondsaktiv, jf. værdipapirhandelslovens § 59, stk. 2.
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Boks 13.1. Eksempler på ledelsesdefensive værn mod nært forestående
overtagelsesforsøg.

Shark reppellents Shark reppellents er en vedtægtsbestemmelse, der har til formål
at sinke og besværliggøre et forestående overtagelsesforsøg. I
f.eks. Delaware lovgivningen kan vedtægtsbestemmelser ændres
af bestyrelsen næsten fra dag til dag. En metode kan være "stag-
gered boards", hvor bestyrelsen opdeles i f.eks. 3 grupper, såle-
des at hver gruppe kun kan komme på valg hvert 3.år. Det bety-
der, at det overtagne selskab først kan besætte flertallet i besty-
relsen  efter afholdelse af 2-3 ordinære generalforsamlinger.

Poison pill Den klassiske poison pill er en vedtægtsbestemmelse, der giver
alle eksisterende aktionærer ret til at købe nye aktier i selskabet
til en favørkurs, hvis en ny aktionær opkøber en vis procentdels
af selskabet. Poison pillen betyder, dels at tilbudsgiverens ind-
flydelse udvandes, dels at der sker en overførsel af værdier fra
selskabet til eksisterende aktionærer og dels at tilbudsgiverens
evt. opkøb fordyres, fordi antallet af udestående aktier, der skal
erhveres for at opnå kontrol, udvides. I USA kan ledelsen ind-
sætte poison pills i selskabets vedtægter.

Golden parachute En golden parachute er en lukrativ aftale mellem selskabet og
selskabets ledelse om kompensation for uventet afskedigelse.
Kompensationen udløses, hvis topledelsen f.eks. i forbindelse
med en overtagelse bliver afskediget. Herved fordyres en poten-
tiel overtagers omkostninger i forbindelse med overtagelsen.

Greenmail En greenmail er betegnelsen for en situation, hvor målselskabet
opkøber aktierne fra overtageren af selskabet til en overkurs
mod, at overtageren opgiver sit forehavende. For at undgå an-
vendelsen af denne metode, er der i en del selskaber indført be-
stemmelser i vedtægterne, der forbyder ledelsen at tilbagekøbe
aktier fra overtageren af selskabet. I Danmark har bestyrelsen
normalt mulighed for at benytte sig af denne metode, om end et
større modkøb formentlig vil kræve generalforsamlingens ac-
cept.

I Danmark må anvendelsen af ledelsesdefensive værn vurderes at være af et
begrænset omfang, bl.a. fordi der først i de seneste 10-15 år er sket overtagel-
se af virksomheder i strid med ledelsens interesser, og fordi sådanne overta-
gelser har været forholdsvis fåtallige. I Danmark findes der da heller ikke ud-
over aktieselskabslovens generalklausul særskilte ledelsesdefensive regler. Se
endvidere Europakommissionens seneste forslag til 13. selskabsdirektiv om
overtagelsestilbud, jf. appendiks 1 til dette kapitel.

Tilbudspligt en potentiel barriere for overtagelse
Reglerne om tilbudspligt kan være en anden barriere for overtagelse af en
virksomhed, fordi det kan gøre det dyrere at erhverve en bestemmende aktie-
post. Fordyrelsen vil naturligvis afhænge af til hvilken pris, køberen af en be-
stemmende aktiepost skal indløse eventuelle minoritetsaktionærer. Dog vil
det i mange tilfælde – også i Danmark med de nye regler – være muligt at er-

Ark 2  12/05/99  16:24  Side 303



304

hverve bestemmende indflydelse med færre stemmerettigheder end, hvad der
udløser tilbudspligt.

En afledt konsekvens af tilbudspligten kan derfor være, at flere aktionærer
søger at holde sig under grænsen for den obligatoriske tilbudspligt, hvilket
gør markedet for store aktieposter mindre likvidt. Modsat kan tilbudspligten
gør aktiemarkedet mere interessant for minoritetsaktionærer. Samtidig kan
tilbudspligt være særligt relevant i lande, hvor der i øvrigt er lav beskyttelse
af minoritetsaktionærer.

13.6. Aktionærernes situation ved en overtagelse

Aktionærerne må først og fremmest forudsættes at være interesserede i at op-
nå den højest mulige forrentning af deres investering i selskabet enten i form
af udbyttebetalinger eller kursgevinster.

Hvis aktionærer i et "opkøbstruet" selskab forventer, at opkøbet vil forøge
selskabets indtjeningspotentiale og dermed indebære stigende kurser i fremti-
den, må det derfor formodes, at aktionærerne vil forholde sig positivt over for
en overtagelse.

Forventer aktionærerne derimod, at en ny kontrollerende ejer vil medvirke til
at forringe selskabets indtjeningspotentiale og dermed faldende kurser i
fremtiden, må aktionærerne omvendt formodes at forholde sig negativt over
for en overtagelse. Aktionærer kan også være imod en overtagelse, hvis de
frygter, at overtageren af selskabet blot ønsker at afvikle selskabet med sigte
på at forbedre sin egen konkurrencemæssige situation.

Endelig kan aktionærer have særlige -  personlige - motiver for at være imod
en overtagelse, selv om det indebærer forøget indtjening i selskabet. Modvilje
kan f.eks. være begrundet i et ønske om at bevare kontrollen med selskabet i
en familie18.

Ledelsen af det opkøbstruede selskab må i modsætning til aktionærerne som
hovedregel forventes at forholde sig negativt over for en overtagelse, da den
potentielt kan indebære ledelsens afgang, jf. afsnit 13.7.

Den i Europa udstrakte anvendelse af tilbudspligt, der tilstræber at beskytte
minoritetsaktionærer, kritiseres undertiden for, at den ønskede beskyttelse

18 Et eksempel herpå var hovedaktionærerne for Fisker og Nielsen (Nilfisk), der var familie-
medlemmer til selskabets stiftere, og som i 1988 ikke vil acceptere gode bud fra Accumulator
Invest.
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hverken er teoretisk eller empirisk velfunderet, såfremt der lægges vægt på et
effektivt marked for virksomhedsovertagelser. Udgangspunktet i teorien om
et effektivt marked for virksomhedskontrol er, at et selskab forsøges overta-
get, fordi den nye potentielle ejer vurderer at kunne medvirke til en mindst li-
ge så god og sandsynligvis bedre fremtidig indtjening i selskabet end de eksi-
sterende ejere og den siddende ledelse. Et skift i kontrol vil derfor forøge de
eksisterende aktionærers muligheder for at opnå et højere fremtidigt afkast af
deres investering. Empiriske undersøgelser synes at understøtte, at når fusio-
ner sker ved overtagelse/opkøb, opnår aktionærerne i det overtagne selskab
som hovedregel en ikke ubetydelig aktiekursgevinst. Derimod er konsekven-
serne for aktionærerne i det overtagende selskab mere blandede, jf. afsnit
13.8.

Det er endvidere anført, at minoritetsejere hverken i børsretten eller i sel-
skabsretten i almindelighed kan forlange sig indløst ved selv væsentlige æn-
dringer i selskabets forhold. Derimod er der i nogle lande som f.eks. USA, en
mere generel beskyttelse af mindretalsaktionærer gennem en effektiv udnyt-
telse af bestemmelser i lighed med den danske generalklausul.

Et tredje forhold, som fremføres af kritikere af tilbudspligten, er, at minori-
tetsaktionærer overkompenseres (free-rider problematikken). En aktiepost,
der giver bestemmende indflydelse, vil normalt blive tillagt en større værdi –
og der kan være blevet betalt mere for den – i markedet end en mindre aktie-
post, netop fordi den bestemmende indflydelse er noget ekstra værd19.

Udgangspunktet for tilbudspligten i de danske regler har været, at der ofte
skabes markant ændrede vilkår og udsigter i et selskab, hvor overdragelsen af
aktierne medfører ændringer i indflydelsen i selskabet, og at et sådant skift i
ejerkontrol kan indebære forringede vilkår for minoritetsaktionærerne. Dertil
kommer, at minoritetsaktionærerne uden reglerne risikerer, at værdien af de-
res aktier falder, hvis de alle på samme tid søger at afhænde deres aktier på
markedet, og/eller at ingen vil købe aktierne, da selskabet er under kontrol af
opkøberen. Tilbudspligten fører således til en mere ens prisdannelse på be-
stemmende og ikke-bestemmende aktier både generelt og i forbindelse med
virksomhedsovertagelser, hvilket jf. ovenfor kan gøre aktiemarkedet mere
attraktivt for minoritetsaktionærer.

Hensynet til minoritetsaktionærerne er senest stadfæstet og styrket med æn-
dringen af værdipapirhandelslovens bestemmelser om tilbudspligt (maj 1999)
jf. ovenfor. Dog vil investorer (jf. tabel 13.2) ikke blive omfattet af tilbuds-
pligt, sålænge at de erhverver mindre end 1/3 af stemmerettighederne, selvom

19 Se kapitel 10, afsnit 10.4, hvor undersøgelser af prisfastsættelsen på aktier med forskellig
stemmeret er omtalt.
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de herved kan erhverve sig en aktiepost med betydelig indflydelse særligt
med en i øvrigt spredt ejerkreds i virksomheden.

De danske regler skal også ses i sammenhæng med, at der generelt i Europa
opereres med tilbudspligt jf. ovenfor. Udenlandske investorer må derfor for-
ventes at være vant til at operere med sådanne regler og eventuelle fremtidige
fælles EU-direktiver om virksomhedsovertagelser ventes også at indeholde
regler om tilbudspligt, jf. appendiks 1 til dette kapitel.

13.7. Ledelsens situation ved en overtagelse

Ledelsen i et selskab, der søges overtaget, har ofte en selvstændig interesse i
at undgå overtagelsen, da den kan medføre ledelsens afgang. Selv om aktio-
nærerne kan opnå en fordel ved at lade selskabet overtage, kan det vise sig
umuligt, fordi ledelsen f.eks. har foranlediget vedtægtsbestemmelser gennem-
ført, således at overtagelsesforsøg af selskabet vil mislykkes.

Hvis markedet for virksomhedskontrol skal være effektivt, er det derfor vig-
tigt at sikre regler, som forhindrer ledelsen i varetage egne interesser eller
som forhindrer, at ledelsen under foregivende af at varetage andre interesser
foretager dispositioner, som ikke gavner aktionærerne.

Ledelsens rolle afhænger af, om der er tale om perioden før et overtagelses-
tilbud eller perioden efter, at ledelsen har modtaget oplysninger om et overta-
gelsestilbud.

Ledelsens situation i perioden før et overtagelsestilbud
Som omtalt i afsnit 13.2. er der rige muligheder for at indbygge permanente
værn mod overtagelsesforsøg i et selskabs struktur.

De færreste værn kan dog selvstændigt implementeres af ledelsen, men kræ-
ver aktionærernes accept.

Perioden efter et overtagelsestilbud
Hverken i den danske selskabsret eller børsret er der regler, som specifikt ta-
ger højde for ledelsens beføjelser og pligter i perioden efter et overtagelses-
tilbud.

Overordnet gælder for bestyrelsen og direktionen, at de ikke må disponere på
en sådan måde, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse aktionæ-
rer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets be-
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kostning (generalklausulen)20. Desuden er såvel bestyrelse som direktion un-
derlagt det almindelige erstatningsansvar.

Det er tvivlsomt, hvor grænserne i dansk ret går for, hvilke dispositioner le-
delsen må foretage. Umiddelbart synes der at være et vidt spillerum, idet der
ikke er fastsat særlige regler på området. Generalklausulen må dog antages at
have en vis betydning.

Der kan f.eks. stilles spørgsmålstegn ved, om ledelsen må opkøbe egne aktier
i henhold til en tidligere generalforsamlingsbemyndigelse. Opkøb af egne
aktier kan både bidrage til at hæve aktiekursen og reducere antallet af aktier
på det frie marked. Opkøb er med andre ord et forholdsvis godt forsvar mod
et overtagelsesforsøg.

Det kan ikke udelukkes, at en sådan erhvervelse kan medføre erstatnings-
ansvar for ledelsen og aktionærflertallet, hvis dispositionen ikke sker i sel-
skabets interesse, og hvis den medfører tab for selskabet eller minoritetsakti-
onærerne.

Opkøb af egne aktier kan undtagelsesvist ske uden bemyndigelse, hvis købet
er nødvendigt for at undgå betydelig og truende skade for selskabet.

En ledelse bør for at være på den sikre side nok afstå fra transaktioner, som
ikke er omfattet af selskabets normale forretninger, eller som ikke er i over-
ensstemmelse med normal praksis på markedet. Det må således antages, at
ledelsen ikke bør iværksætte et frasalg af de dele af virksomheden, som
overtageren har størst interesse i at overtage. Det kan heller ikke anbefales at
give tredjemand forkøbsret til de pågældende aktiver, såfremt der er risiko
for, at det kommer til at ske på visse aktionærers (en minoritetsgruppes) eller
selskabets bekostning.

Der kan også stilles spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen kan udnytte en stå-
ende bemyndigelse, som er givet før tilbudets afgivelse, til udvidelse af ak-
tiekapitalen. Det samme gælder ledelsens udstedelse af konvertible obligatio-
ner med særlige ombytningsvilkår.

Efter de gældende regler er der således en vis risiko for, at ledelsen kan ligge
hindringer i vejen for et overtagelsesforsøg efter, at tilbudet er afgivet.

20 Aktieselskabslovens § 80.
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Industriministeriets Selskabsretspanel udtalte til Industriministeriet den 23. Marts 1990, at
der burde sikres målselskabet en rimelig dispositionsfrihed, og at selskaber burde sikres
mod chikanøse tilbud, som kan forvolde betydelig skade for selskaberne, selv om forsøget
på overtagelse er uden chance for at lykkes.

I henhold til Europakommissionen seneste forslag til 13. Selskabsdirektiv, jf.
appendiks 1 til dette kapitel, skal der i medlemsstaterne indføres regler om, at
medlemmer af ledelsen i tilbudsperioden skal afholde sig fra handlinger, der
kan lægge hindringer i vejen for tilbudet og navnlig afholde sig fra nyemissi-
oner, medmindre generalforsamlingens godkendelse opnås.

Hvis forslaget vedtages, indebærer det, at dansk lovgivning må suppleres
med regler, der indskærper, at ledelsen kun må handle i selskabets interesse,
så længe overtagelsesforsøg står på.

Direktivforslaget indebærer endvidere, at der skal indføres et krav om, at
målselskabets bestyrelse eller direktion udarbejder og offentliggør et doku-
ment indeholdende en begrundet redegørelse for dens holdning til tilbudet.

I juni 1998 blev Værdipapirhandelsloven ændret, således at Fondsrådet kan
fastsætte bestemmelser om ledelsens forpligtelse til at redegøre for tilbudets
indhold. Fondsrådet har endnu ikke fastsat sådanne bestemmelser.

13.8. Effekter af virksomhedsovertagelser

Der er foretaget adskillige (udenlandske) undersøgelser af virkningerne af re-
organiseringer af virksomheder enten ved fusion eller spaltning.  Antallet af
undersøgelser er af så stort et omfang og af så forskellig karakter, at en fuld
gennemgang af resultater ikke er overkommelig.

Et forholdsvist generelt resultat er, at når fusioner sker ved ledelsesfjendtlige
overtagelser, opnår aktionærerne i det overtagne selskab som hovedregel en
ikke ubetydelig aktiekursgevinst. For aktionærerne i det overtagende selskab
viser nogle undersøgelser, at de lider et beskedent tab, andre at de hverken
har gevinst eller tab, og igen andre at de opnår en beskeden gevinst. Fordele-
ne synes således at være ret klare for aktionærerne i det overtagne selskab,
mens konsekvenserne for aktionærerne i det overtagende selskab er mere
uklare. Den samlede samfundsøkonomiske effekt er også uklar, fordi den
bl.a. afhænger af, hvor stort det overtagne selskab (gevinsten) er i forhold til
det overtagende selskab (tabet/gevinsten).

I Martin & McConnell (1991) vises f.eks., at virksomheder udsat for et over-
tagelsesforsøg oppebærer dårligere resultater end andre virksomheder i sam-
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me branche. Et lignende resultat konstateres i Palepu (1986) og i Kaplan
(1989), der analyserer udviklingen i markedsværdien for 76 virksomhedso-
vertagelser, hvor den eksisterende ledelse overtager virksomheden (manage-
ment buyots). Kaplans analyse viser, at der i hvert af de 3 år, der følger efter
overtagelse, opnås øget indtjening, faldende kapitalomkostninger og øget
cash flow. Der er taget højde for brancheeffekter i analysen. Kaplan påviser,
at de bedre resultater kan henføres til forbedret indtjening snarere end resul-
tatet af afskedigelser. Kaplans analyse suppleres af andre tilsvarende analyser
af effektivitetsgevinsterne ved management bououts, herunder f.eks. Schipper
& Smith (1988)21.

I Marris (1964), der var den første til at udvikle en egentlig teori for virk-
somhedsovertagelser, argumenteres for, at den væsentligste årsag til effekti-
vitetsgevinsterne af overtagelser er en undervurdering  af aktiverne i den op-
købte/opkøbstruede virksomhed.

Denne teori understøttes af analyser i bl.a. Kuehn (1969), Singh (1971), Has-
brouck (1984) og Bartley & Boardman (1986). Sidstnævnte viser f.eks., at
markeds-kursen i 33 virksomheder udsat for forsøg på overtagelse har en lav
markeds-kurs i forhold til aktiernes indre værdi, når der sammenlignes med et
tilsvarende antal virksomheder af sammenlignelig størrelse og i sammenlig-
nelige branche, som ikke har været udsat for overtagelsesforsøg. Enkelte un-
dersøgelse når dog til det modsatte resultat, herunder f.eks. Firth (1976).

Mens de fleste analyser ser på markedsværdien før og efter et overtagelses-
forsøg, fokuserer andre analyser på betydningen for produktivitetsudviklin-
gen. Resultaterne af disse analyser er blandede.

En meget omfattende undersøgelse af Lictenberg & Siegel (1987), der om-
fatter 6.000 amerikanske virksomheder, viser, at produktiviteten vokser hur-
tigere i de virksomheder, der har været udsat for et ejerskifte. Andre undersø-
gelser, herunder f.eks. Ravenscraft & Scherer (1987), giver andre resultater.

En meget væsentlig årsag til de forskellige resultater kan være, at de forskel-
lige analyser beskæftiger sig med forskellige typer af virksomhedssammen-
lægninger. De effekter, der er fundet af konglomeratfusioner og specilise-
ringsfusioner, er f.eks. typisk meget divergerende. Konglomeratfusioner, dvs.
hvor en virksomhed ved fusion spreder sig på flere aktiviteter, synes generelt
at have en negativ indvirkning på virksomhedernes resultater, mens fusioner,
der er rettet mod en styrkelse af kernefunktioner generelt er forbundet med

21 En oversigt over nogle af disse undersøgelser findes f.eks. i Scans Christensen (1991),
Schleifer & Vishny (1997).
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økonomiske fordele22. De negative virkninger af konglomeratfusioner kan
skyldes, at disse fusioner i et vist omfang kan være udmøntningen af ledel-
sens personlige interesser snarere end aktionærernes, f.eks. fordi ledelsen
forbinder højere prestige med at drive en større virksomhed. I en sådan situa-
tion er der kke tale om, at ejerskift fører til udskiftning af en ineffektiv ledel-
se og en mere optimal drift af virksomheden.

Også mange andre forhold end ineffektiv ledelse kan således være årsag til
ejerskift. Det er f.eks. de fusioner, der er begrundet i muligheder for at opnå
stordriftsfordele gennem samling af salgs- og administrationsenheder, ud-
nyttelse af skattefordele ved samdrift, bedre adgang til nye markeder o.l.

Selv om de forskellige undersøgelser ikke giver anledning til håndfaste kon-
klusioner, synes de fleste teoretikere dog at være enige om, at virksomhedso-
vertagelser, der er genstand for en hensigtsmæssig regulering, er en fordel for
et samfund, og at et effektivt marked for ejerskifte i hvert fald er forudsæt-
ningen for, at de ejerskift, som er produktivitetsfremmende, gennemføres.

13.9. Det 13. selskabsdirektiv

Allerede i begyndelsen af 1970erne havde man i EF planer om et overtagel-
sesdirektiv. Det viste sig imidlertid meget vanskeligt for medlemsstaterne at
blive enige. Der har været fremsat flere direktivforslag, som Kommissionen
har måttet trække tilbage på grund af uenighed.

Det seneste forslag foreligger i arbejdsdokument er fra april 1999.

13.10. Konklusion

Den danske regulering af virksomhedsovertagelser har til formål at skabe go-
de rammer for virksomhedsovertagelse. Beskyttelseshensynet kan være i
konflikt med et effektivt marked for virksomhedskontrol, fordi tilbudspligten
utilsigtet kan beskytte ineffektive virksomhedsledelser. Der vurderes, at der
er fundet en balance mellem disse to hensyn med ændringen af Værdipapir-
handelsloven, som et enstemmigt Folketing vedtog i april 1999.

Tilbudspligt er samtidig i mange lande en væsentlig del af reguleringen af
virksomhedsovertagelser. En afskaffelse af tilbudspligten i den danske regu-
lering vil derfor være i modstrid med de generelle bestræbelser på en større
harmonisering af ikke mindst EU-staternes regelgrundlag. En fælles EU-

22 Se f.eks. Møller & Nielsen (1997).
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lovgivning af virksomhedsovertagelser ventes også at indeholde forskrifter
om anvendelse af tilbudspligt.

Der synes ikke at være behov for at tage selvstændige hensyn til ledelsen i
forbindelse med et kontrolskifte. Reguleringen bør først og fremmest indret-
tes med sigte på, hvordan ledelsen bedst kan varetage ejernes interesser. Net-
op for at modvirke, at ledelsen handler i egen interesse i forbindelse med et
overtagelsesforsøg, kan overvejes en særskilt regulering af ledelsens rettig-
heder og pligter. Dette bør endeligt vurderes efter færdiggørelse af EF’s 13.
selskabsdirektiv.
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Appendiks 1 til kapitel 13

Forslag til 13. Selskabsdirektiv

Forslaget til trettende selskabsdirektiv retter sig mod at beskytte minoritetsaktionærer
i børsnoterede selskaber, når kontrollen med det enkelte selskab skifter hænder.

Forslagets bestemmelser kan inddeles i fire kategorier

udløsning og omfang af tilbudspligten,
kravene til tilbuddet,
ledelsens kompetence i situationer, hvor der er fremsat tilbud, samt
bestemmelser om tilsyn og tilsynets kompetence.

Den vigtigste bestemmelse er, at medlemsstaterne skal gennemføre regler, som sik-
rer, at hvis en fysisk eller juridisk person overtager kontrollen med et selskab, så skal
den pågældende yde minoritetsinteresserne i selskabet beskyttelse, f.eks. ved at frem-
sætte et tilbud om at købe hele eller en væsentlig del af deres aktier.

Det er et nyt og afgørende punkt i forhold til de tidligere forslag, at beskyttelsen også
kan tilvejebringes på anden vis end ved tilbudspligt Flere medlemsstater har andre
ordninger, f.eks. Tyskland, hvor koncernlovgivningen beskytter koncernfremmede
minoritetsaktionærer, jf. afsnit 7a.6 om de tyske regler.

Fastlæggelse af, hvornår man har kontrol med et selskab, bestemmes ud fra antallet
af stemmer. Det fastsættes imidlertid ikke i direktivet, hvor mange stemmer, der ud-
gør en kontrollerende del. Denne afgørelse overlades til den enkelte medlemsstat.

Prisen, som tilbudsgiveren skal betale for aktierne, bestemmes heller ikke i direkti-
vet. Prisen skal blot sikre en ensartet behandling af alle aktionærer.

En tilsynsmyndighed skal føre tilsyn med hele afviklingen af tilbudet.

De generelle principper er, at

alle aktionærer, som befinder sig i samme situation, skal behandles ens,
overtagelsestilbudets modtagere skal have tilstrækkelig tid og tilstrækkelige oplysnin-
ger til at kunne tage stilling til tilbudet på et velunderbygget grundlag, og
målselskabets bestyrelse eller direktion skal varetage selskabets interesser som helhed.

Tilbudsgiveren skal fremkomme med en række oplysninger i et tilbudsdokument,
herunder skal det oplyses, hvilke intentioner tilbudsgiveren har med hensyn til mål-
selskabets fremtid.
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Der er særlige forpligtigelser for målselskabets ledelse i tilbudsperioden. Efter at ha-
ve modtaget oplysninger om tilbudet og indtil resultatet af tilbudet er blevet offent-
liggjort afholder medlemmerne af målselskabets bestyrelse eller direktion i tilbudets
gyldighedsperiode sig fra handlinger, der kan lægge hindringer i vejen for tilbudet,
og navnlig afholder de sig fra emissioner af ejerandele, der kunne resultere i en ved-
varende hindring for tilbudsgiverens erhvervelse af kontrollen med målselskabet,
medmindre de på en generalforsamling har fået ejerkredsens forudgående tilladelse
hertil.

Kommissionens nye indfaldsvinkel er at lade forslaget være et rammedirektiv, som
har et begrænset antal generelle krav, som medlemsstaterne skal håndhæve ved hjælp
af mere detaljerede regler. Forslaget giver således mulighed for at opretholde natio-
nale forskelle.

Mulige ændringer i de danske regler, hvis det østrigske formandsskabs
forslag til 13. direktiv vedtages.
Bliver forslaget fra det østrigske formandskab vedtaget, vil der sandsynligvis skulle
foretages eller overvejes følgende regelændringer i værdipapirhandelsloven eller
Fondrådets bekendtgørelse nr. 333 af 23. April 1996, om aktionærers oplysningsfor-
pligtelser samt om tilbudspligt, når en aktionær erhverver flertallet af stemmerettig-
hederne eller bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab.

Artikel 2,d) om ”personer, der handler i forståelse med andre”, kan nødvendiggøre en
mindre regeljustering.

Artikel 2,f) om, at ”ejerandele” er omsættelsige værdipapirer, hvortil der er knyttet
stemmerettigheder i et selskab, kan nødvendiggøre en regelændring.

At der i artikel 4, stk. 2 indføres en lovvalgs- og jurisdiktionsregel, kan nødvendiggø-
re indførelse af sådanne regler i de danske regler.

Reglen i artikel 4, stk. 4, hvorefter de regler, der er udarbejdet eller indført i medfør
af direktivet kan indeholde undtagelser for bestemte kategorier af tilfælde, forudsat at
de generelle principper i direktivet er overholdt, kan nødvendiggøre en regelændring,
hvis den udnyttes.

Bestemmelsen i artikel 6, stk. 1, hvorefter der skal vedtages regler om, at beslutnin-
gen om at fremsætte et tilbud skal offentliggøres, og at tilsynsmyndigheden skal ori-
enteres om tilbuddet, for beslutningen offentliggøres, kan nødvendiggøre en regle-
ændring.

Bestemmelsen i artikel 6, stk.1, om, at bestyrelsen eller direktionen i målselskabet
straks efter offentliggørelsen af tilbudet skal orientere de ansattes repræsentanter eller
de ansatte selv herom, kendes ikke fra de nuværende danske regler og kan nødven-
diggøre end dansk regelændring.
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Bestemmelserne i artikel 6, stk.2, om, at tilbudsdokumenter for offentliggørelsen skal
forelægges tilsynsmyndigheden af tilbudsgiveren, og at tilbudsdokumentet, når det
offentliggøres, skal forelægges for de ansatte repræsentatnter eller for de ansatte selv
af målselskabes bestyrelse eller direktion, kan ligeledes medføre en dansk regelæn-
dring.

Reglen i artikel 6, stk.3, litra d), hvorefter der i forbindelse med obligatoriske tilbud
skal oplyses om vurderingsgrundlaget for fastsættelsen af modydelsen for hver eje-
randel eller kategori af ejerandele, kan medføre en dansk regelændring.

Den nye regel i artikel 6, stk. 3, litra f) om, at ejerandele for personer, der handler i
forståelse med tilbudsgiver, skal oplyses, kan ligeledes medføre en dansk regelæn-
dring.

Reglen i artikel 6, stk.3, litra h) om, at tilbudsgiverens intentioner med hensyn til
målselskabets fremtidige aktivitter og forpligtelser, dets ansatte og direktion, herun-
der enhver substansændringer af beskæftigelesvilkårende skal oplyses, kan nødven-
diggøre en regeljustering.

Reglen i artikel 6, stk. 3, litra j) om, at der skal oplyses om eventuelle værdipapirer,
der indgår i tilbudsgiverens modydelse, og som ikke er noteret i en medlemsstat, kan
nødvendiggøre en regeljustering.

Reglen i artikel 6, stk. 3, litra k) om, at finansieringen af tilbuddet skal oplyses i til-
budsdokumentet, kan ligeledes medføre en dansk regelændring.

Den ny artikel 6, stk. 3, litra l), hvorefter identiteten af fysiske og juridiske personer,
der handler i forståelse med tilbudsgiveren eller tilbudsgiverne eller med målselska-
bet, samt, dersom der er tale om selskaber, disse selskabers type, navn og vedtægts-
mæssige hjemsted, og deres forhold til tilbudsgiveren eller tilbudsgiverne eller til
målselskabet, skal oplyses, kan endvidere nødvendiggøre en regeljustering.

Såfremt artikel 6, stk. 4 bibeholdes, kan der skulle vedtages regler vedrørende hen-
vendelse til danske værdipapirhandlere mv.

En korrektion af acceptperioden i artikel 6 a til fra 2 til 10 uger kan medføre en dansk
regelændring.

Reglen i artikel 8, litra a), hvor det præciseres, at medlemsstaterne skal fastlægge
regler, der sikrer, at medlemmerne af målselskabets bestyrelse eller direktion afhol-
der sig fra defensive foranstaltninger i ”tilbudsperioden”, medmindre godkendelse på
generalforsamling foreligger, kendes ikke i dansk ret i dag og vil i givet fald nødven-
diggøre en regelændring.

Ligeledes vil reglen i artikel 8, litra b), hvorefter målselskabets bestyrelse og direkti-
on skal fremkomme med begrundet redegørelse for dens holdning til tilbuddet nød-
vendiggøre en regelændring. (Dette er der dog allerede skabt hjemmel til med vedta-
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gelsen af § 32, stk. 3, som affattet ved lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov
om værdipapirhandel mv. og forskellige andre love).

Reglerne i artikel 9, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at der vedtages regler for
tilbudsproceduren på mindst følgende punkter: tilbuddets ophør, ændring af tilbud-
det, konkurrerende tilbud, offentliggørelse af resultatet af et tilbud og tilbuddets
uigenkaldelige karakter og tilladte betingelser, kendes ikke i Danmark i dag, og ved-
tagelsen af direktivet vil nødvendiggøre, at der vedtages regler på området.
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14. Betydningen af informationer

14.1. Indledning

Velfungerende private markeder og det offentlige samspil med den private
sektor forudsætter gode informationer om de resultater, som virksomhederne
præsterer, underliggende ejerstrukturer mv.

For såvel indenlandske som udenlandske indskydere af kapital er det således
vigtigt at have adgang til informationer om de virksomheder, der er investeret
i, eller der påtænkes investeret i.

Aktionærernes muligheder for at føre kontrol med ledelsens forvaltning af
virksomhedens ressourcer og på kvalificeret vis gøre indflydelse gældende på
generalforsamlingen er således afhængig af relevant information om virk-
somhedernes resultater. Det gælder tilsvarende banker og andre investorers
beslutninger om at indskyde eller trække risikovillig kapital ud af virksomhe-
derne. For dårlige informationer kan således medføre, at virksomhederne ik-
ke får den risikovillige kapital, der er nødvendig for at sikre virksomhedernes
fremtidige overlevelse.

Informationer om virksomhedsforhold er også et væsentligt grundlag for
kvaliteten i den offentlige regulering af erhvervslivets forhold samt for den
økonomiske politik mere generelt.

Investor confidence and market efficiency depend on the disclosure of accurate, timely in-
formation about corporate performance. To be of value in the global capital markets, disclo-
sed information should be clear, consistent and comparable. This enables investors worldwide
to make educated decisions concerning the allocation of their assets, and provides high-
performing corporations with lower-cost capital.

Kilde: Corporate Governance, Improving Competitiveness and Access to Capital in Global
Markets, A report to the OECD by the Business Sector Advisory Group on Corporate Gover-
nance, 1998.

I dette kaptitel sættes fokus først og fremmest på forskellige aspekter af prak-
sis for og regulering af virksomhedernes regnskaber, som anses for et af de
vigtigste informationsmedier fra virksomhederne til omverdenen. Forhold om
øvrige vigtige informationskanaler omtales mere kortfattet.
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14.2. Hovedprincipper i dansk regnskabsregulering

Udgangspunktet for den danske regulering af virksomhedernes regnskabsaf-
læggelse er at give investorer, kreditorer og andre interessenter indsigt i de
økonomiske forhold i virksomheder, hvor der er begrænset hæftelse for virk-
somhedsdeltagerne (f.eks. aktie- og anpartsselskaber, jf. nedenfor).

Reguleringen er primært baseret på lovgivning og kun i mindre grad på fri-
villighed. Det skyldes væsentligst et ønske om at sikre følgende hensyn:

Beskyttelse af svage interessenter, som ellers ikke kan fremtvinge infor-
mation om virksomhedernes økonomiske forhold

Sikring af sammenlignelighed mellem regnskaberne for forskellige virk-
somheder

Konkurrencemæssig ligestilling af virksomhederne ved at de skal afgive
den samme information til omverdenen. Samtidig vil alle regnskabsbru-
gere som udgangspunkt modtage de samme informationer

Forebyggelse af økonomisk kriminalitet

Reguleringen er imidlertid også som beskrevet nedenfor i betydelig og sti-
gende grad baseret på de standarder, som professionelle private aktører ud-
vikler.

Dansk regnskabsregulering omfatter principielt fem områder:

Afgrænsning af ansvarlige for bogføring og regnskabsaflæggelse
Bogføring
Klassifikation
Eksterne rapporter
Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale.

Afgrænsningen af de ansvarlige for regnskaber er fastsat i selskabs- og
fondslovene samt bogførings- og årsregnskabslovene.

Bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale henhører traditionelt under
bogføringslovgivningen, der dels indeholder rammeregler, dels lovregulering
på udvalgte områder samt ”blød” regulering om god bogføringsskik. Ved
"blød" regulering forstås retningslinier eller vejledninger, som i overens-
stemmelse med god regnskabsskik bør følges.
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Klassifikation og ekstern rapportering (navnlig årsregnskaber) er hovedsage-
ligt lovreguleret i form af rammeregler samt opstillings-, oplysnings- og vær-
diansættelsesregler. Der er dog i Danmark i modsætning til mange andre lan-
de ingen regulering af kontoplaner eller kontoramme.

Børsnoterede aktieselskaber er underkastet supplerende krav, dels specifikke
krav fra Fondsbørsen (oplysningsforpligtelser) og i årsregnskabsloven, dels
krav om overholdelse af de regnskabsvejledninger, som er udstedt af For-
eningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

FSR´s regnskabsvejledninger kan for ikke-børsnoterede virksomheder be-
tragtes som ”blød” regulering, da der ikke er noget krav om, at de skal over-
holdes.

Ved at lægge hovedvægten på lovgivning følger den danske årsregnskabsre-
gulering hovedsageligt det kontinentaleuropæiske mønster, der hovedsageligt
af traditionsmæssige årsager bygger på en centraladministrativ regulering,
eventuelt suppleret med overvejende privatretlige regnskabsstandarder.

Det er karakteristisk for de fleste af de kontinentaleuropæiske lande, at regn-
skabsreguleringen er stærkt koblet op på skattelovgivningen. EU-
regnskabsdirektiver levner derfor også mulighed herfor. Der er dog under
indtryk af den internationale udvikling ved at ske et opbrud i disse holdnin-
ger, ligesom direktiverne står over for at blive stærk påvirket af udviklingen.
Skattekoblingen har dog ikke gjort sig gældende i Danmark, hvor tendensen
meget længe har været mod driftsøkonomiske årsregnskaber. Afkoblingen fra
skattereglerne er i tråd med praksis i USA, Storbritannien, Canada, Australi-
en og New Zealand samt en række Commonwealth-lande. I disse lande –
navnlig i føderalstaterne - bygger reglerne dog i meget højere grad på privat-
retlig regulering i form af standarder, der supplerer føderal lovgivning. I
Storbritannien bygger den privatretlige regulering på lovgivningen på grund
af de europæiske regnskabsdirektiver.

14.3. Regulering af afgivelse af årsregnskab

Efter gældende ret skal følgende virksomheder aflægge årsregnskab m.v. ef-
ter årsregnskabsloven:

Aktieselskaber (inkl. statslige og børsnoterede aktieselskaber)
Anpartsselskaber,
Kommanditaktieselskaber, partnerselskaber,
Personselskaber (I/S, K/S) med kapitalselskaber (f.eks. A/S eller ApS)
som fuldt ansvarlige deltagere,
Erhvervsdrivende fonde,
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Større erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar.

Undtaget herfra er virksomheder, der er omfattet af den finansielle virksom-
hedslovgivning og underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Det drejer sig f.eks. om
banker, sparekasser, forsikringsselskaber, kreditinstitutter og fondsmægler-
selskaber. Disse selskaber er dog omfattet af særlige regnskabsregler for fi-
nansielle virksomheder, der i et vist omfang svarer til årsregnskabslovens
regler.

Årsregnskabslovens bestemmelser om aktie- og anpartsselskaber, komman-
ditaktieselskaber samt de nævnte kapitalselskabsejede personselskaber (K/S
og I/S) er bundet af de europæiske direktiver.

De virksomheder, som er pligtige til at udarbejde et årsregnskab, skal indsen-
de et årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 6 måneder efter
regnskabsårets afslutning, dog 5 måneder for børsnoterede og statslige aktie-
selskaber. Årsregnskabet offentliggøres i styrelsen og er tilgængelig for en-
hver, som ønsker dette.

Årsregnskabslovens formål og indhold
Årsregnskabsloven angiver ikke udtrykkeligt noget formål med årsregnska-
ber. Mere generelt foreskrives, at årsregnskabet skal give et retvisende billede
af virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resulta-
tet. Det samme foreskrives for koncernregnskabet.

I praksis antages finansielle årsregnskaber at skulle give relevant og pålidelig
information til regnskabsbrugerne først og fremmest med henblik på deres
beslutninger om nuværende eller fremtidige investeringer i form af risikovil-
lig indskud og ydelse eller fastholdelse af lån- eller kreditgivning.

For en stor del af brugerne – navnlig investorer og langfristede kreditorer –
har det finansielle årsregnskab desuden en kontrolopgave, da det giver oplys-
ning om, hvorledes ledelsen har forvaltet virksomhedens ressourcer i bredeste
forstand. Hertil kommer fordelingsopgaven, dvs. fastlæggelse af resultatan-
vendelsen - hvor meget og til hvem.

Det finansielle årsregnskab skal bestå af balance, resultatopgørelse, noter og
årsberetning. For moderselskaber skal der endvidere udarbejdes koncernregn-
skaber. Desuden skal statslige og børsnoterede aktieselskaber i henhold til
årsregnskabsloven hhv. de børsretlige regler udarbejde pengestrømsopgørel-
ser. Andre selskaber offentliggør også ofte pengestrømsopgørelser frivilligt
sammen med årsregnskaberne. Det er således almindeligt anerkendt, at pen-
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gestrømsopgørelser udgør en del af årsregnskabet, selvom loven ikke udtryk-
keligt kræver det.

Ofte udbygges årsberetningerne til anseelige dokumenter i tilknytning til års-
regnskabet. De større selskaber samler alle disse dokumenter og ofte også
grønne regnskaber i en ”årsrapport”. Årsregnskabsloven indeholder ikke krav
om en sådan, men foreskriver generelt at alle delene af årsregnskab og årsbe-
retning tilsammen danner en dokumentenhed.

I øvrigt indeholder loven regler om opstilling af balance og resultatopgørel-
sen (klassifikation), oplysningskrav (anvendt regnskabspraksis, kapitalforkla-
ring, anlægsoversigt, noter og årsberetning) samt værdiansættelse (indregning
og måling). Desuden indeholder loven regler om offentliggørelse af regnska-
ber, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelser af modtage årsregnska-
ber, sanktioner samt revisionsregler.

I overensstemmelse med EU´s regnskabsdirektiver er årsregnskabsloven ba-
seret på den såkaldte transaktionsbaserede regnskabsteori, dog ikke i rendyr-
ket form. De transaktionsbaserede regnskabsprincipper indebærer i hoved-
træk, at regnskabet bygger på de historiske kostpriser. Alternativet til de tran-
saktionsbaserede regnskabsprincipper er de værdibaserede regnskabsprincip-
per, hvor værdiansættelsen af sker ud fra markedsværdien af aktiver og for-
pligtelser på balancedagen, jf. appendiks 14.1.

Årsregnskabsloven står foran en revision
Den nuværende regnskabslovgivning forsøger at løse regnskabsbrugernes
informationsbehov i årsregnskabsloven.

Årsregnskabsloven har siden lovens fremkomst i 1981 været udsat for en del
kritik. Kritikken har været fremført af såvel regnskabsbrugere som regnskabs-
udarbejdere og revisorer.

Kritikken mod loven kan sammenfattes i følgende punkter:

Lovens struktur giver anledning til forståelsesproblemer
Det generelle krav om et retvisende billede er for upræcist
Loven lægger for stor vægt på det bagudrettede målegrundlag (historisk
kostpris) og følger ikke med udviklingen, der taler for fremadrettede
målegrundlag (markedsværdier)
En del af oplysningskravene – noter og årsberetning – hænger ikke godt
sammen med brugernes behov
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En nærmere diskussion af de nævnte kritikpunkter og forslag til løsninger
heraf er netop offentliggjort i en rapport fra Regnskabsrådet i første kvartal
1999. Rapporten forventes at blive fulgt op af et lovudkast, der påtænkes
fremlagt i Folketinget i år 2000.

Rapporten lægger op til, at der skabes bedre muligheder for at følge interna-
tionale regnskabsstandarder, og at principperne for regnskabsaflæggelsen i
højere grad baseres på den værdibaserede regnskabsteori.

Endvidere lægger rapporten op til, at der, i det omfang det er muligt inden for
EU´s regnskabsdirektiver, i højere grad end i den nuværende lovgivning til-
stræbes en rammelov, der kan favne blød regulering.

14.4. Internationale regnskabsregler

Overordnede forskelle i regnskabsstandarder i EU, USA og i in-
ternationale fora
I EU landene er regnskabsreguleringen fastlagt i direktiver, der overvejende
er baseret på en værdiansættelse ud fra historiske kostpriser (transaktionsba-
seret regnskabsteori). I modsætning hertil er såvel de amerikanske som de
internationalt fastlagte regnskabsstandarder – henholdsvis FAS og IAS -
overvejende baseret på værdiansættelse ud fra aktivernes og passivernes
markedsværdi (dagsværdi) på opgørelsestidspunktet, jf. tabel 14.1.

Tabel 14.1. Oversigt over regnskabsstandarder i EU, USA og i internati-
onale fora.

EU lande USA Internationalt
Regnskabsregler 4. og 7. direktiv US-GAAP

(lovgivning + FAS)
IAS

Grundlæggende
regnskabsteori

Hovedsageligt tran-
saktionsbaseret.
Vægt på resultatop-
gørelsen og forsig-
tighed.

Hovedsageligt vær-
dibaseret. Vægt på
balancen og forventet
afkast.

Hovedsageligt vær-
dibaseret. Vægt på
balancen og forventet
afkast.

Forventet udvikling Accept i større om-
fang af IAS.

IAS måske accepte-
ret for udenlandske
selskaber noteret i
USA.

Videre udbygning og
tilnærmelse til US-
GAAP.

I EU-direktiverne er regnskabsaflæggelsen kun reguleret i detaljer på nogle
områder, og der kan derfor være store forskelle i principper og detaljer mel-
lem de enkelte EU lande.

Direktivernes krav er også langt mere begrænsede end kravene i IAS og FAS,
der kræver langt flere noteoplysninger i årsregnskaberne og i langt højere
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grad specificerer mange detaljer med hensyn til værdiansættelse. Forskellene
i reguleringsintensitet afspejler bl.a., at IAS og FAS er rettet mod store, ty-
pisk børsnoterede virksomheder, mens EU-direktiverne er rettet mod alle ka-
pitalselskaber. Den danske regnskabslovgivning ligger tæt op ad EU-
direktiverne både m.h.t. reguleringsintensitet og indhold.

Blandt EU-landene er Tyskland formentlig det land, som ligger tættest op ad
det transaktionsbaserede regnskab. Modsat er Storbritannien formentlig det
land som har bevæget sig længst mod det værdibaserede regnskab.

Danmark er beliggende et sted mellem Tyskland og Storbritannien, dog væ-
sentlig tættere på Storbritannien end Tyskland. Det hænger godt sammen
med, at Danmark også ejerstruktur- og finansieringsmæssigt ligger mellem
disse to lande, jf. nedenfor.

En væsentlig medvirkende forklaring på, at regnskabsstandarderne i de an-
gelsaksiske lande i vid udstrækning bygger på en værdibaseret regnskabs-
praksis, er, at aktiemarkederne i disse lande traditionelt er en af de vigtigste
finansieringskilder for store virksomheder. Det værdibaserede regnskab er
således i vidt omfang båret frem af investorinteresser i disse lande.

Det transaktionsbaserede regnskab har omvendt større styrke i de lande – ty-
pisk de kontinentaleuropæiske – hvor kapitalformidlingen til virksomhederne
først og fremmest kommer fra bankerne.

Europæiske virksomheders anvendelse af "forsigtighedsprincippet" i  regn-
skabsaflæggelsen (resultatudjævning) har endvidere betydet, at bankerne ge-
nerelt har kunnet føle sig rimelig sikre på, at den reelle egenkapital ikke var
mindre end regnskabets egenkapital. Dertil kommer, at regnskabernes under-
vurdering af egenkapitalen indebærer en mindre betaling til aktionærerne til
fordel for långivere (lavere udbytte).

Tilskyndelse til en undervurdering af egenkapitalen er blevet forstærket af
årsregnskabets samtidige rolle som grundlag for skatteberegningen. Den de-
fensive behandling af egenkapital ved undervurdering, der tilsyneladende
minimerer risikoen for långiver, indebærer imidlertid en risiko for, at faresig-
naler ikke opfattes af eksterne regnskabsbrugere i tide, jf. f.eks. France Tele-
com eksemplet på næste side.

Indskydere af egenkapital er i modsætning til bankerne mere optaget af akti-
vernes og dermed egenkapitalens reelle værdi.

For det første er det vigtigt for indskyderne af egenkapital, at de kan være
sikre på, at de får det "sande" afkast af deres investering. Store og unødven-
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dige hensættelser kan således både medføre udbetaling af for lave udbytter –
fordi indtjeningen reelt er større end regnskabet viser – samt lavere kursge-
vinster ved salg, hvis aktierne er undervurderet. Ligeledes vil tabssituationer
alt andet lige opstå mere uventet og måske opdages senere, således at strate-
gien ændres for sent, og forventninger ikke kan nedjusteres i tide til at undgå
pludselige og voldsomme kursfald. Modsat risikerer indskydere af egenkapi-
tal selvfølgelig at købe aktierne for dyrt, hvis afkastevnen og dermed den re-
elle egenkapital er mindre end den i regnskabet anførte.

For det andet er det væsentligt for potentielle indskydere af kontrollerende
kapitalposter, at det er muligt at foretage en reel vurdering af ledelsens præ-
stationer. Sløring af dårlige resultater i nogle år ved resultatudjævning kan
således være med til at fastholde en dårlig ledelse i virksomhederne, fordi in-
vestorerne ikke er vidende om, at virksomhederne måske besidder et meget
større indtjeningspotentiale, som kunne aktiveres ved udskiftning af den sid-
dende ledelse.

De europæiske regnskabsdirektiver
EU´s regnskabsdirektiver har til formål at harmonisere regnskabsudarbejdel-
sen i de enkelte medlemslande til støtte for det indre marked. Direktiverne er
præget af kontinentaleuropæisk skattedreven regnskabsteori og bygger i væ-
sentlig udstrækning på tysk regnskabslovgivning.

Ud over hensynet til at der skal udarbejdes driftsøkonomiske årsregnskaber,
skal direktiverne også tage hensyn til, at årsregnskaberne i flere medlemslan-
de danner grundlaget for beskatningen. Herudover er der også taget hensyn til
de krav, der findes til begrænsninger i uddelingen af udbytte (f.eks. overdre-
ven hensyntagen til forsigtighedsprincippet).

Direktiverne er dog ikke fulgt med i den internationale udvikling i regnskabs-
standardene og har derfor svagheder i forhold til f.eks. International Accoun-
ting Standards (IAS).

Kravene til en opdatering af EU´s regnskabsdirektiver er senest aktualiseret i
forbindelse med flere europæiske virksomheders notering på New York-
børsen (New York Stock Exchange – NYSE).

Ved oversættelsen af virksomhedernes årsregnskaber fra europæisk standard
til amerikansk har det vist sig, at der i flere tilfælde er betydelige forskelle på
selskabernes egenkapital og resultat alt efter, om årsregnskabet er udarbejdet
efter europæiske regler (direktiverne) eller efter amerikanske eller eventuelt
internationale regnskabsstandarder. Blandt andet udviste France Telecom og
Daimler-Benz dårligere regnskabsresultater efter oversættelse fra europæisk
til amerikansk regnskabspraksis.
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France Telecoms årsregnskab for 1996 udarbejdet efter fransk regnskabslovgivning viste et
overskud på 2 milliarder franske franc. Når årsregnskabet blev omarbejdet til amerikanske
regnskabsstandarder (US GAAP) viste det imidlertid er underskud på 26 milliarder franske
franc.

Kilde: ”The role of disclosure i corporate governance”, Stephen M. Davis 1998.

De dårligere regnskabsresultater efter amerikansk regnskabspraksis kom som
en overraskelse for de fleste, ikke mindst fordi den generelle forventning var,
at de europæiske årsregnskaber var mere forsigtige og derfor skulle vise dår-
ligere resultater end de amerikanske.

De europæiske virksomheder havde imidlertid i gode år oparbejdet hensæt-
telser og foretaget nedskrivninger ud over det, som var nødvendigt. Virksom-
hedene kunne derfor i perioder med nedadgående indtjening skjule dette ved
at bruge af de hemmelige reserver, som i kraft af national lovgivning og brug
af skatteretlige opgørelsesprincipper, herunder flittig brug af forsigtigheds-
princippet, var etableret tidligere.

Denne form for regnskabsmanipulation (resultatudjævning) bevirker at regn-
skabsbrugerene først på et meget sent tidspunkt, dvs. når de hemmelige re-
server er opbrugt og således ikke længere kan anvendes til at skjule reelle tab,
bliver opmærksom på den negative udvikling i selskabet. Også forskellighe-
den i regnskabsbehandlingen af pensionsforpligtelser for medarbejdere spil-
lede i øvrigt en rolle.

Tilliden til europæiske årsregnskaber led et alvorligt knæk og har medvirket
til at gøre den kapital, som europæiske virksomheder henter internationalt dy-
rere, end den ville have været, dersom der havde været større tillid til deres
årsregnskaber.

Vigtigheden af ét internationalt regnskabssprog bliver i øvrigt konstant slået
fast, fordi det reducerer de transaktionsomkostninger, der er forbundet med
grænseoverskridende aktiviteter og finansiering.

”Without international standards for disclosure of corporate information, investors have great
difficulty in properly evaluating alternative investment opportunities on a risk and reward ba-
sis. This deficiency results in a less than optimal allocation of capital.”

Mr. Lawrence Weinbach, Chairman, President and Chief Executive Officer, Unisys Corp.
(United States).

For at afhjælpe problemerne med at direktiverne ikke følger international an-
erkendt regnskabspraksis, har Europa-kommissionen igangsat et arbejde, som
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skal sikre, at virksomheder i EU-landene kan udarbejde årsregnskaber efter
internationale regnskabsstandarder uden, at være i strid med direktiverne.

For at gøre det muligt for europæiske virksomheder at hente kapital på de
internationale kapitalmarkeder, først og fremmest NYSE, har flere EU-lande
tilladt deres store virksomheder indenfor visse rammer at fravige direktiver-
nes regnskabskrav i deres koncernregnskaber og i stedet følge internationale
regnskabsstandarder,jf. tabel 14.2.

Europa-kommissionen har på forskellig måde protesteret over de brud på di-
rektiverne, der kan forekomme, hvor koncernerne følger IAS eller US-
GAAP. De pågældende lande har derfor oprettet standardkomiteer og lignen-
de for at finde løsninger, der ikke medfører altfor alvorlige brud på direkti-
verne. Kommissionen har støttet disse bestræbelser med fortolkningsdoku-
menter, der påviser hvilke IAS-regler, der kan forenes med direktiverne.

Tabel 14.2. Nationale tilladelser til af fravige EU´s regnskabskrav for
virksomhederne i udvalgte europæiske lande.
Danmark Tyskland Frankrig Italien Belgien Storbritan.
Der arbejdes
med regeltil-
pasning

Ja, men kun
koncerner og
tidsbegrænset

Ja, men kun
koncerner og
tidsbegrænset

Ja, men krav
om børsnote-
ring i udlan-
det

Nej, men der
arbejdes med
regelændrin-
ger

Nej, men
der arbejdes
aktuelt med
at harmoni-
sere natio-
nale krav til
IAS (og evt.
FAS )

I Tyskland er der indført en tidsbegrænset mulighed for, at børsnoterede sel-
skabers koncernregnskaber kan aflægges efter internationalt anerkendte regn-
skabspincipper, dvs. IAS (International Accounting Standards) eller FAS (Fi-
nancial Accounting Standards). Der stilles samtidig krav om, at de aflagte
koncernregnskaber skal overholde EU-direktiverne. Revisor skal i sin påteg-
ning bekræfte overholdelsen af direktiverne. Der er oprettet en tysk standard-
komité, der skal overvåge og støtte aflæggelsen af koncernregnskaber.

I Frankrig er der indført en tilsvarende regel. Her er oprettet et offentligt or-
gan, der skal forsyne virksomhederne med oplysninger om overensstemmel-
sen mellem IAS og direktiverne, herunder oversættelse af standarderne og
FAS. Det pågældende organ forestår i realiteten en opsamling af de udtalel-
ser, som Europa-kommissionen har udarbejdet om direktivernes overens-
stemmelse med IAS’erne.

I Italien er regeringen (CONSOB - det italienske børstilsyn) bemyndiget til at
foreskrive regler svarende til i Tyskland. Dog kræves, at selskabet er børs-
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noteret i udlandet og, at det pågældende udlands fondsbørs accepterer aflæg-
gelse i henhold til standarderne. Endvidere skal selskabet godkendes af det
italienske Finansministerium.

I Belgien arbejdes der for tiden også med regelændringer på dette felt.

For Englands vedkommende er Accounting Standards Board (ASB) i færd
med at udvikle nationale standarder, der i mange tilfælde – om end ikke alle
– stemmer godt overens med IAS og FAS, men til gengæld i nogle tilfælde er
i strid med direktiverne.

Kommissionens forsøg på tilpasning af direktiverne til internationale regn-
skabsstandarder skal derfor ses som et led i processen for at forbedre euro-
pæiske virksomheders muligheder for at tiltrække kapital internationalt, men
også som et forsøg på at undgå det anarki, som kan opstå, dersom de enkelte
EU-lande tillader deres største virksomheder at fravige direktivernes krav
uden hjemmel til dette i direktiverne.

Internationale regnskabsstandarder
Gennem en årrække har IASC (International Accounting Standards Commit-
tee) udarbejdet regnskabsstandarder, der betegnes IAS (International Ac-
counting Standards). I Danmark har Foreningen af Statsautoriserede Reviso-
rer offentliggjort standarderne og i et vist omfang oversat dem til dansk samt
redegjort for eventuelle forskelle mellem dansk regnskabslovgivning og –
praksis og IAS.

IASC blev stiftet i 1973 som resultat af en aftale mellem regnskabs- og revi-
sororganisationer i Australien, Canada, Frankrig, Tyskland, Japan, Mexico,
Holland, Storbritannien, Irland og USA.

Udover IASC er der mindst to andre udstedere af regnskabsvejledninger, som
har en international betydning. Det er henholdsvis Financial Accounting
Standards Board (FASB) og Accounting Standards Board (ASB).

FASB er en amerikansk privatretlig standardudstedende organisation, der
bl.a. repræsenterer revisorer, industrien, finansanalytikere og den akademiske
verden, og hvis standarder er obligatoriske for amerikanske børsnoterede
virksomheder.

ASB er en halvt privat, halvt offentlig britisk standardudstedende og regn-
skabskontrollerende organisation, hvori den britiske regering, de engelske,
skotske og irske revisororganisationer, finansanalytikere og erhvervslivet er
repræsenteret.

Ark 2  12/05/99  16:24  Side 327



328

I en række lande findes også nationale standardudstedende organisationer,
men de har kun en begrænset betydning for den internationale regnskabsud-
vikling. I Danmark udarbejder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
f.eks. regnskabsvejledninger, som skal følges af de børsnoterede virksomhe-
der. For andre virksomheder er det derimod frivilligt, om de vil følge regn-
skabsvejledningerne, men det anses i stort omfang som god regnskabsskik at
følge de danske regnskabsvejledninger.

Det debatteres aktuelt, hvorvidt der i EU-regi bør dannes en europæisk stan-
dardudstedende organisation, eventuelt med tilsyn fra Europakommissionen.
Bestræbelserne skal også ses i lyset af tankerne omkring udvikling af et euro-
pæisk børsmarked.

Henimod et internationalt sæt af regnskabstandarder
Mange fondsbørser accepterer, at et selskabs årsregnskab er udarbejdet i
overensstemmelse med IAS, når der er tale om international børsnotering
(cross-border listing). Dog gælder dette ikke fuldt ud USA, Canada m.fl.

IASC har derfor indgået en samarbejdsaftale med IOSCO (International Or-
ganization of Securities Commissions, som er den internationale børstilsyns-
organisation), og vedtaget en arbejdsplan for udarbejdelse af et sæt kerne-
standarder (core standards) af høj kvalitet med det formål at gøre det accep-
tabelt at anvende IAS-standardene ved international børsnotering. I juli 1995
udtrykte IOSCO’s tekniske komité, at hvis arbejdsplanen blev gennemført
med succes, så ville den anbefale IOSCO´s medlemmer at godkende årsregn-
skaber efter IAS-standardene1.

Arbejdet med at opnå international accept af ét sæt regnskabsstandarder mø-
der stor sympati blandt såvel regnskabsaflæggere som –brugere. F.eks. ac-
cepterer NYSE, Nasdaq og en række andre fondsbørser i USA indtil videre,
at udenlandske virksomheder aflægger årsregnskaber efter IAS og andre høj-
kvalitetsstandarder. Dog er det et krav, at der i en note i årsregnskabet rede-
gøres for, hvilken indvirkning det har på årsregnskabet, at det er aflagt efter
IAS og ikke efter de amerikanske standarder.

1Se www.iasc.org.uk/frame/cen3_5.htmfor en liste over alle ”core standards”. Et resume af
aftalen mellem IOSCO og IASC kan også findes her.
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Significant initiatives to improve the quality, reliability and comparability of financial in-
formation disclosed by corporations are under way in individual OECD countries and at the
international level. Initiatives in the area of accounting standards seek to increase investor
confidence and reduce costs in processing disclosed information for transnational in-
vestments. Global efforts to conform accounting standards should be useful in improving
international comparability of accounts. [The Advisory Group notes concurrent work within
the International Accounting Standards Committee (IASC) and by the US Financial Ac-
counting Standards Board (FASB), which determines US generally Accepted Accounting
Principles (US-GAAP).]

Kilde: Corporate Governance, Improving Competitiveness and Access to Capital in Global
Markets, A report to the OECD by the Business Sector Advisory Group on Corporate
Governance, 1998.

Også udenlandske virksomheder noteret på fondsbørserne i Frankrig, Tysk-
land og Storbritannien kan aflægge årsregnskaber efter IAS. Nationale sel-
skaber kan anvende IAS i koncernregnskabet. I Tyskland og Frankrig skal de
nationale selskaber dog aflægge moderselskabets eget årsregnskab efter de
nationale lovregler og standarder.

I Danmark og Sverige accepterer fondsbørserne, at de børsnoterede selskaber
aflægger årsregnskaber efter IAS.

Danmarks forhold til de internationale regnskabsstandarder
Regnskabsrådet under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder med udarbej-
delsen af en ny årsregnskabslov. Her og i andre sammenhænge er der fra er-
hvervslivets side udtrykt ønske om, at danske virksomheder gives mulighed
for at udarbejde årsregnskaber efter IAS.

På denne baggrund vurderes det, i hvilken udstrækning det vil være muligt at
give danske virksomheder, som henter kapital internationalt, og i øvrigt alle
børsnoterede eller store selskaber mulighed for at udarbejde deres årsregn-
skab i overensstemmelse med IAS. Det vil dog på samme måde, som det er
tilfældet i andre medlemsstater, være en forudsætning, at EU´s  regnskabsdi-
rektiver ikke overtrædes.

Derimod har små virksomheder næppe behov for endsige evne til at følge de
internationale standarder.

Målsætningerne er først og fremmest at gøre det billigere og nemmere for
danske virksomheder at hente kapital på de internationale kapitalmarkeder i
en periode, hvor kravene til informationer skærpes.
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14.5. Informationernes troværdighed

For at regnskabsbrugerne skal kunne vurdere en given virksomheds økono-
miske situation på baggrund af de informationer som et årsregnskab indehol-
der, må informationerne være troværdige. Derfor kræver årsregnskabsloven,
at revisor som uafhængig og kompetent person reviderer årsregnskabet og
forsyner dette med en revisionspåtegning, der forklarer resultatet af revisio-
nen over for regnskabsbrugeren. Revisorer, der vælges af generalforsamlin-
gen, reviderer regnskabet på vegne af regnskabsbrugerne, navnlig aktionærer
og kreditorer.

Ekstern revision
Den lovpligtige revision af årsregnskaber reguleres først og fremmest af års-
regnskabslovens revisionsregler samt diverse særlove for bestemte selskabsty-
per. Hertil kommer, at udførelsen af revisionen tillige reguleres af revisorlovene
samt begrebet "god revisionsskik", som det blandt andet fremgår af de revisi-
onsvejledninger, som er udarbejdet af Foreningen af Statsautoriserede Reviso-
rer.

Revisiorlovene regulerer blandt andet revisors kompetence og uafhængighed.
Revisorkommissionen foretager for nuværende en gennemgang af revisorlov-
givningen med henblik på at sikre at denne er tidssvarende.

International Federation of Accountants (IFAC) (den internationale revisororga-
nisation) udarbejder internationale revisionsvejledninger. Vejledningerne be-
nævnes International Standards on Auditing and International Statements on
Auditing. Disse vejledninger angiver standarden for international god revisions-
skik.

De danske revisionsvejledninger følger som hovedregel de internationale. På
denne måde tilstræbes det, at den i Danmark udførte revision skal have en kva-
litet, som mindst lever op til de internationale standarder.

Den eksterne revisors opgave består i korthed af at revidere et selskabs årsregn-
skab og derigennem opnå en overbevisning om, at regnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med lovgivningens krav og giver et retvisende billede af ak-
tiver, passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Revisionen afsluttes med, at revisor ved indførelse i revisionsprotokollen infor-
merer selskabets ledelse om resultatet af revisionen samt, at revisor afgiver en
påtegning på selskabets årsregnskab.

Formålet med revisionen er, at revisor ved revisionen tilfører regnskabet en
øget værdi for brugerne (f.eks. ejere, investorer, kreditorer m.v.). Dette sker
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ved, at revisor med sin erklæring om kvaliteten af de af selskabet afgivne
oplysninger tilfører årsregnskabet en større troværdighed.

Ifølge årsregnskabsloven skal børsnoterede og statslige aktieselskaber have to
revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Dobbeltrevisor bestem-
melsen gælder i privat regi, alene for børsnoterede selskaber, grundet disses
særlige karakteristika i form af størrelse og ejerstruktur og deraf følgende of-
fentlig og samfundsmæssig interesse.

Kravet om at børsnoterede selskaber skal være underlagt dobbeltrevision blev
indført tilbage i 1930.

Bestemmelsen har ført til megen debat, hvor den overvejende opfattelse har
været, at bestemmelsen er utidssvarende. Andre har dog været af den opfat-
telse, at bestemmelsen sikrer troværdighed og kvalitet af det udførte revisi-
onsarbejde.

Fortalerne for bestemmelsen har været af den opfattelse, at kvaliteten af det
udførte arbejde bliver forøget ved deltagelsen af to af hinanden uafhængige
revisorer. Endvidere er det deres opfattelse, at revisors uafhængighed styrkes
ved kravet om to revisorer, idet revisorerne sammen vil stå i en stærkere po-
sition over for ledelsen i de børsnoterede selskaber.

På tidspunktet for indførelsen af bestemmelsen var virksomhedsstrukturen for
revisionsvirksomheder væsentlig anderledes end, vi kender den i dag. Der var
i vidt omfang tale om en branche med enkeltpraktiserende revisorer og ikke
revisionsselskaber, samt at revisorerne havde et noget lavere uddannelsesni-
veau. Disse karakteristika frygtede man kunne medføre, at de enkelte reviso-
rer ikke var i stand til at løfte revisionen af de børsnoterede selskaber. Ved
indførelse af kravet om to revisorer håbede man på en større effektivitet, hø-
jere kvalitet og en større uafhængighed ved revisionen af de børsnoterede sel-
skaber, som i position af børsnoterede havde offentlighedens bevågenhed.

Revision af børsnoterede eller større ikke-noterede selskaber foretages i dag
som hovedregel ikke af en enkeltpraktiserende revisor, men af et team af re-
visorer bestående af såvel statsautoriserede revisor og medarbejdere på flere
uddannelsesmæssige niveauer. Medarbejderstaben i disse revisionsvirksom-
hederne består ikke kun af revisoruddannede, men også af jurister, økonomer
m.v. En stabssammensætning som medfører et stærkt specialiseret og bredt
udbud af ydelser.

Den betydelige koncentration der er sket i revisorbranchen med deraf følgen-
de større revisionsfirmaer medfører, at den samme uafhængighed og kvalitet,
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som var formålet med indførelsen af bestemmelsen, formentlig kan opnås
alene ved valg af ét af de store revisionsfirmaer.

Det kan derfor vurderes, hvorvidt tilstedeværelsen af blot én revisor med
gældende uafhængighedsregler kan være tilstrækkelig til at sikre uvildig revi-
sion og dermed tilføre regnskabsinformationen den nødvendige troværdighed
ved én erklæring alene, qua revisors særlige position som uafhængig part og
ikke mindst offentlighedens tillidsrepræsentant.

I den offentlige debat fremkommer der somme tider forslag, som vurderes at
bidrage til at styrke revisorernes uafhængighed af den virksomhed, de er
valgt til at revidere. Et eksempel er forslaget om, at en revisor maksimalt kan
vælges som revisor for et selskab i 5 år. Herefter skal opgaven overgå til en
ny revisor, som skal være uafhængig af den tidligere revisor.

Dette forslag er blevet kritiseret for at det vil medføre en mindre effektiv re-
vision, da revisor for de første års vedkommende reviderer et selskab uden et
tilstrækkeligt kendskab til selskabets forhold. Ud over at kvaliteten af revisi-
onen kan blive reduceret ved lavere effektivitet hos revisor, kan det medføre
øgede revisionsomkostninger for selskaberne.

Som en mellemløsning har enkelte foreslået, at der ikke skal være begræns-
ning på, hvor længe den samme revisionsvirksomhed kan vælges som revisor
for et selskab, men at det bør være et krav, at revisionen ikke forestås af den
samme revisor i mere end 5 år.

Ovenstående forslag om rotationsordninger for revisorer er hidtil ikke vurde-
ret som så fordelagtige, at de bør indføres i dansk lovgivning.

Minoritetsrevisorer
Årsregnskabsloven åbner mulighed for, at minoritetsaktionærer, der ejer 1/10 af
aktiekapitalen eller anpartshavere, der ejer ¼ af anpartskapitalen, kan få udpeget
yderligere en revisor i et selskab, hvis de ikke har den nødvendige tillid til den
af flertallet valgte revisor.

Der kan kun udnævnes én minoritetsrevisor i et selskab. Udnævnelsen kan ske,
selvom vedtægterne har bestemt, at der kun skal vælges én revisor, og denne
allerede er valgt.

En minoritetsrevisor kan ikke udnævnes med et bestemt formål endsige med
noget bestemt kommissorium. Minoritetsrevisor deltager i revisionen på lige fod
med selskabets øvrige revisorer og har samme ansvar, rettigheder og forpligtel-
ser, herunder adgang til oplysninger og pligt til at påtegne årsregnskabet.
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Intern revision
I aktieselskabsloven er det pålagt bestyrelsen i børsnoterede selskaber at sikre
tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling
til, om der er behov for intern revision. Bestemmelsen har til formål at sikre, at
det enkelte bestyrelsesmedlem er opmærksom på sine pligter og at lette mulig-
heden for at gøre ansvar gældende mod et bestyrelsesmedlem, når der er tale om
undladelser eller forsømmelighed.

I den finansielle sektor er der i vidt omfang lovgivet om intern revision.

Karakteristisk for intern revision er, at den er en del af den organisation, som
den arbejder i. Dette kommer til udtryk ved, at personalet i intern revision er an-
sat i selskabet. Som følge af ansættelsesforholdet kan intern revision ikke opnå
samme grad af uafhængighed af selskabet og dets ledelse som ekstern revision.

Kravet om uafhængighed er imidlertid et ufravigeligt krav til revisor. Hvis revi-
sor ikke er tilstrækkelig uafhængig af virksomheden, kan revisor ikke komme
med uafhængige udsagn om virksomheden. Den interne revisors uafhængighed
sikres gennem dels den interne revisions organisatoriske placering i organisatio-
nen (normalt med direkte reference til bestyrelsen), dels den enkelte interne re-
visors objektivitet.

I Storbritannien anbefaler Cadbury-rapporten (1992), at selskaber etablerer en
intern revision med det formål løbende at undersøge selskabets interne kontrol-
ler og procedurer med henblik på at sikre, at disse fungerer effektivt. Cadbury-
rapporten anbefaler endvidere, at den interne revision har et tæt samarbejde med
revisionskomitéen, jf. nedenfor.

Revisionskomitéer
En revisionskomité kan kort karakteriseres som en af bestyrelsen udpeget grup-
pe personer, typisk 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der fungerer som kommunikati-
onsled mellem bestyrelsen og revisionen. Komitéen fokuserer især på virksom-
hedens revision, økonomiske rapportering og interne kontrolniveau.

Revisionskomitéer en endnu ikke særlig udbredt i Danmark. Kun ganske få sel-
skaber har oprettet en sådan komité. I de angelsaksiske lande (England, USA og
Canada) er revisionskomitéer derimod almindeligt anvendt blandt større selska-
ber. Revisionskomitéer er foreskrevet for selskaber, børsnoteret på:

New York Stock Exchange (NYSE),
The American Stock Exchange (ASE),
National Association of Securities Dealers Automated Quotation System
(Nasdaq),
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og i Storbritannien er revisionskomitéer anbefalet i Cadbury komitéens ”Code
of Best Pratice” (1992).

Baggrunden for at indføre revisionskomitéer i de angelsaksiske lande har været
store erhvervsskandaler, for eksempel Maxwell-sagen, der har givet anledning
til overvejelser om bestyrelsens pligter og ansvar. Tilsvarende har også er-
hvervsskandaler i Danmark, f.eks. Nordisk Fjer, givet anledning til overvejelser
vedrørende bestyrelsens pligter og ansvar.

Der foreligger p.t. ikke nærmere oplysninger om erfaringer med revisionsko-
mitéer i danske virksomheder. Årsagen til dette er formentlig, at revisionsko-
mitéer kun findes i et fåtal virksomheder samt, at de er oprettet inden for de se-
neste år.

Offentlig kontrol af årsregnskaber
I henhold til årsregnskabsloven skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretage
en stikprøvevis udtagelse og undersøgelse af modtagne årsregnskaber mv.
med henblik på at konstatere eventuelle åbenbare overtrædelser af årsregn-
skabslovgivningen, selskabslovgivningen og bogføringslovgivningen.

På baggrund af de konstaterede overtrædelser af lovgivningen vurderer sty-
relsen, hvorledes der skal reageres overfor selskabet.

Det kun de fejl og mangler, som fremgår umiddelbart af selskabernes års-
regnskaber, der bliver påtalt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Styrelsen
foretager ingen kontrol af de enkelte regnskabsposters indhold.

14.6. Specielt om udvalgte informationer

Oplysninger om ejerforhold
I Danmark er der tradition for en forholdsvis stor lukkethed om ejerforholde-
ne. Med denne rapport offentliggøres for første gang en opgørelse af, hvor-
dan den noterede aktiekapital på Københavns Fondsbørs fordeler sig på for-
skellige ejergrupper, jf. kapitel 4.

Angående oplysninger om ejerindflydelsen i enkeltvirksomheder har det først
fra 1981 været muligt at få adgang til en fortegnelse over de største aktionæ-
rer i aktieselskaber. Disse oplysninger har ikke været samlet i et fælles regi-
ster, som f.eks. i Sverige, hvor et sådant udgives en gang om året. For an-
partsselskaber med en kapital på 500.000 kr. eller mere er anpartshaverfor-
tegnelsen offentlig tilgængelig. Der er ingen oplysningspligt om ejerforhold
for øvrige selskabsformer.
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For aktieselskaber findes reglerne om oplysningspligt om ejerforhold i aktie-
selskabsloven og lov om værdipapirhandel.

Efter aktieselskabsloven har det siden 19912 påhvilet enhver, der besidder
aktier i et aktieselskab, at give meddelelse til selskabet, når aktiernes stem-
meret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres
pålydende værdi udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen, dog mindst 100.000
kr. Der skal endvidere gives meddelelse ved ændringer, der bevirker, at
grænser med 5 pct.s mellemrum fra 10 til 100 pct. samt grænser på 1/3 eller
2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi nås eller ikke
længere er nået.

Anmeldelsespligten påhviler de pågældende aktionærer og panthavere. Med-
delelsespligten gælder både for indehavere af navneaktier og ihændehaverak-
tier. Anmeldelse skal gives til selskabet inden 4 uger efter, at grænserne er
nået eller ikke længere er nået. Selskabet skal føre en særlig fortegnelse over
disse aktionærer. Fortegnelsen skal være tilgængelig for enhver, og selska-
bets årsregnskab skal indeholde oplysninger om, hvem der er optaget i for-
tegnelsen på tidspunktet for årsberetningens aflæggelse.

I værdipapirhandelsloven findes tilsvarende regler, hvor dog er anført, at ind-
beretningen skal ske til Fondsbørsen.

Oplysningerne om storaktionærer i selskabernes årsregnskaber kan være for-
ældede og derfor uden egentlig værdi for investorerne. Dertil kommer, at det
er forbundet med omkostninger at indhente oplysningerne ved skriftlig hen-
vendelse (og evt. mod betaling) fra hver enkelt selskab, hvilket må gøres lø-
bende for at sikre oplysningernes aktualitet. Investorerne kan derfor have
vanskeligt ved at skabe sig overblik over kapitalinteresserne i et selskab, og
hvordan disse kapitalinteresser forvaltes, herunder om nogen og i givet fald
hvem, der har en bestemmende indflydelse i selskabet.

Med sigte på at øge gennemsigtigheden og likviditeten i aktiemarkedet ved at
gøre det lettere for investorer og analyseinstitutter at vurdere selskabernes
værdi kan det overvejes at opbygge et samlet register for storaktionærer for
de fondsbørsnoterede selskaber. Da informationerne findes i forvejen i de en-
kelte virksomheder og løbende indberettes til Fondsbørsen, vil det være for-
bundet med ganske beskedne omkostninger at opbygge en sådan service, og
der foregår da også overvejelser herom i fondsbørsregi.

2 Før 1991 var grænsen ikke 5, men 10 pct.
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Oplysninger om ledelsesaflønning
I henhold til årsregnskabslovens regler skal der i årsregnskaberne for virk-
somheder omfattet af denne lov gives oplysninger om lønninger, vederlag og
forpligtelser til at yde pension til direktionen, bestyrelsen og repræsentant-
skabet. Oplysningerne skal indeholde de samlede vederlag mv., som gives til
ledelsesgruppen, herunder f.eks. fast løn, fri bil, medarbejderaktier, optioner,
indbetaling til pension mv., jf. nærmere herom i kapitel 8.

Da det er det samlede vederlag, der oplyses, er det ikke muligt for regn-
skabslæsere at vide, hvordan splittet er mellem fast løn og andre lønformer.
Det er heller ikke kutyme, at virksomhederne frivilligt giver oplysning her-
om. Det er i modsætning til f.eks. store amerikanske virksomheders regn-
skabsoplysninger, der typisk giver en mere tilbundsgående redegørelse for
aflønningen af ledelsen.

Da det er relevant information for investorer at vide, i hvilket omfang ledel-
sen er aflønnet med præstationsafhængig løn, kan det overvejes at skærpe
kravene til oplysningerne i årsregnskabet herom.

Videnregnskaber
Virksomheder, der hurtigt er i stand til at tilegne sig viden, samt styre og ud-
nytte den til at skabe vækst og afsætning, opnår en konkurrencefordel i vi-
densamfundet. Særligt innovative virksomheder baserer i dag deres produkti-
on mere og mere på medarbejdernes viden. Værdien af virksomhedens viden,
herunder særligt medarbejdernes viden, er imidlertid vanskelig at læse ud af
de traditionelle regnskaber. På den baggrund er der et stigende behov for re-
levante, pålidelige og sammenlignelige mål for virksomhedernes videnkapi-
tal.

I Danmark er videnkapital et vigtigt råstof i virksomhederne, hvilket har væ-
ret afsæt for et forskningsprojekt i Erhvervsfremme Styrelsen (Erhvervsmini-
steriet) om videnregnskaber. Erhvervsfremme Styrelsen vil i samarbejde med
Handelshøjskolen i København, Arthur Andersen, en række finansielle insti-
tutioner samt 23 virksomheder udvikle metoder til at opgøre videnkapitalen i
erhvervsvirksomheder samt fremkomme med guidelines til udarbejdelse af
videnregnskaber. Tidshorisonten for projektet er midten af 2000.

Videnregnskabet medvirker til at kaste lys på identificering, anvendelse og
styring af viden i virksomheden. Desuden kan videnregnskabet også anven-
des som et formidlingsværktøj overfor både potentielle medarbejdere og in-
vestorer m.v. Videnregnskabet kan nemlig både formidle viden om virksom-
hedens fokus på medarbejderudvikling, samt give signaler om virksomhedens
ressourcer og dermed evne til at leve op til sine målsætninger.
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Det danske projekt er et enestående forsøg på en systematiseret opsamling af
erfaringer med videnregnskaber, og det bringer Danmark i position som et
internationalt foregangsland. Projektet skal medvirke til at sætte normen for
virksomheders, rådgiveres og investorers brug af videnregnskaber ved også at
spille aktivt med i den internationale udvikling af guidelines, f.eks. i samar-
bejde med OECD.

14.7. Fremtidens krav til informationer om virksomhederne

Det offentlige støtter den allerede igangsatte proces mod et sæt internationalt
anerkendte regnskabsstandarder, som virksomhederne som følge af den
voksende internationalisering og den teknologiske udvikling selv presser på
for at få lov til at anvende. Det indebærer bl.a., at regnskaberne i højere grad
overgår fra det transaktionsbaserede (historiske priser) til det værdibaserede
regnskabskoncept, der som udgangspunkt viser virksomhedernes aktiver og
forpligtelser opgjort til handelsværdi (dagsværdi). Globalt anerkendte
regnskabsregler vil indebære lavere transaktionsomkostninger for det stigende
antal virksomheder, der har internationale handels- og finansrelationer.

Der er indikationer på, at der også er en vis efterspørgsel efter en mere
fremadrettet regnskabsinformation med vægt på fremtidigt indtjeningspotentiale
og risiko. Udviklingen i markedsforhold mv. foregår i dag for mange
virksomheder således meget hurtigt på grund af de muligheder, som den
teknologiske udvikling giver for spredning af information, produktudvikling
mv. Det betyder, at historisk information ikke længere kan benyttes i samme
grad til at belyse fremtiden.

Om, de nævnte oplysninger bør være indeholdt i de fremtidige minimums-
krav til virksomhedernes regnskaber, afhænger væsentligst af, om lovkrav
fremfor frivillighed eller private kodeks for "best practise" er en bedre måde
at sikre dels en optimal udnyttelse af de samfundsmæssige ressourcer, dels
opfyldelsen af en række særlige hensyn, herunder f.eks. hensyn til at opklare
og forebygge økonomisk kriminalitet samt at beskytte svage interessenter
mv. Her indgår også hensyn til at begrænse virksomhedernes administrative
og økonomiske byrder mest muligt, ligesom dansk regulering ikke kan ses
uafhængigt af den fremtidige udvikling i EU direktiverne og andre landes
praksis.

Desuden er det væsentligt at skelne mellem de krav, der stilles til store og
små virksomheder. Således er det naturligt, at der stilles større informations-
krav til de virksomheder, der ønsker at skaffe kapital på offentlige markeder
samt de store virksomheder, som handler på tværs af landegrænser.
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