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Vederlagsudvalgets årshjul

Vederlagsudvalgets ansvar er helt over-
ordnet at udforme oplæg til politikker 
omkring og indstillinger til udformnin-
gen af selskabets samlede vederlagspo-
litik og direktionens samt bestyrelsens 
lønpakke.

PwC har med baggrund i Anbefalinger 
for god Selskabsledelse udarbejdet et 
eksempel på en årsplan og de punkter, 
vederlagsudvalget bør have på dagsorde-
nen for at efterleve anbefalingerne.

Vi har foreslået at dele opgaverne ud på 
tre møder, da tre møder for mange virk-
somheder vil være i overensstemmelse 
med arbejdsgangen i virksomhedens 
ledelse.

• Møde 1 ligger naturligt i forlængelse
af generalforsamlingen. Formålet med
mødet er primært at sætte rammerne
for vederlagsudvalgets arbejde samt
sikre udvalgets sammensætning og
uafhængighed.

• Møde 2 kan ligge i forbindelse med
en strategi- eller budgetproces, hvor
vederlagskomitéens arbejde blandt
andet er at vurdere, om incitaments-
ordninger understøtter strategien, og
om der er andre forhold som fx skat-
teforhold, der gør, at ordningerne ikke
længere er optimalt konstrueret.

• Møde 3 ligger i forbindelse med udar-
bejdelse af årsrapporten, hvor komi-
téen har en vigtig funktion i forhold
til fx at sikre, at den årlige justering/
udbetaling er foretaget på et objektivt
grundlag. Endelig skal udvalget vur-
dere, om der skal behandles emner
vedrørende vederlag på general-
forsamlingen.

Af Kim Füchsel og  
Claus Høegh-Jensen, PwC

Vores skitse til årsplanen er inddelt i 
underpunkter: Ordensmæssige punkter, 
regnskab/offentliggørelse, ad hoc-opga-
ver, årlige punkter, jf. Anbefalinger for 
god Selskabsledelse, og diverse. Ad hoc-
opgaver er opgaver, som ifølge anbefalin-
gerne ikke skal udføres årligt, og som ikke 
vedrører regnskabsaflæggelsen. Punkter, 
hvor der ikke er påført en reference, er 
forhold, som PwC vurderer som relevante 
for vederlagsudvalgets arbejde.

Denne årsplan tager udgangspunkt i de 
anbefalinger, der gælder for selskaber 
noteret på Københavns Fondsbørs og 
angiver reference til disse anbefalinger. 
Anbefalinger vedrørende afholdelse af 
generalforsamling i selskabet er ikke 
medtaget. Årsplanen inddrager visse krav, 
som følger af selskabsloven eller anden 
lovgivning, hvor der er angivet reference 
hertil. 

Referencer til corporate governance-
anbefalingerne fra maj 2014 er angivet 
i parentes. Reference til årsregnskabs-
loven er angivet som ”ÅRL”, reference 
til selskabsloven er angivet som ”SEL”, 
reference til OMX’s oplysningsforpligtel-
ser for udstedere er angivet som ”OMX”, 
reference til delårsbekendtgørelsen er 
angivet som ”delårs.BEK”, og reference til 
revisorloven er angivet som ”RL”. 
/kif@pwc�dk, clh@pwc�dk

Kilde: Årshjulet tager udgangspunkt i OMX’s corporate governance-anbefalinger fra maj 2014 og angiver reference til disse anbefalinger. 
Anbefalinger vedrørende afholdelse af generalforsamling i selskabet er ikke medtaget. Oversigten inddrager visse krav, som følger af selskabs-
loven eller anden lovgivning, hvor der er angivet reference hertil. Ad hoc-opgaver er opgaver, som ifølge anbefalingerne ikke skal udføres årligt, 
og som ikke vedrører regnskabsaflæggelsen. I tillæg til årshjulets anbefalinger har vi i bogens øvrige artikler omtalt en række andre emner, der 
kan være relevante for bestyrelsens arbejde.

Kort 
 opsummering
• Vederlagsudvalgets primære

opgave er at udforme oplæg til
politikker omkring og indstillin-
ger til udformningen af selska-
bets samlede vederlagspolitik og
direktionens samt bestyrelsens
lønpakke.

• Vi har udarbejdet et eksempel
på en årsplan og de punk-
ter, vederlagsudvalget bør
have på dagsordenen for at
efterleve Anbefalinger for god
Selskabsledelse.

del�rs.BEK
mailto:kif@pwc.dk
mailto:clh@pwc.dk
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Ordens-
mæssige 
punkter

• Referat fra sidste møde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra direktionen.

• Referat fra sidste møde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra direktionen.

• Referat fra sidste møde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra direktionen.

Regnskab/ 
Offentlig-
gørelse

• Overvåge, at oplysninger om vederlag
i  årsrapporten er korrekte, retvisende
og fyldestgørende (3.4.7)/(4.2.3).

• Overvåge, at oplysninger om vederlag
i  årsrapporten er korrekte, retvisende
og fyldestgørende (3.4.7)/(4.2.3)

• Detaljeret beskrivelse på selskabets
hjemmeside af de vederlæggelses-
komponenter, der indgår i vederlæg-
gelsen af bestyrelsen og direktionen
(4.1.1)

• Begrundelse for valget af de enkelte
vederlæggelseskomponenter

• Beskrivelse af de påvirkninger, der
ligger til grund for balancen mellem de
enkelte vederlæggelseskomponenter

• Oplysninger om fastholdelses- og
fratrædelsesordninger i årsrapporten
(4.2.3).

For yderligere vejledning vedrørende 
 vederlag, se SEL § 139, stk. 2.

For yderligere vejledning vedrørende: 
4.2.3: se IAS 19, IAS 24, IFRS 2 samt 
ÅRL § 98 b.

Ad hoc- 
opgaver

• Analyse af markedsniveau for
 ledelsesvederlag

• Analyse og vurdering af konsekven-
ser af vederlagsmodeller for selskab
og modtagere i relation til beløb,
beskatning og likviditet

• Analyse og vurdering af incitaments-
struktur sammenholdt med selska-
bets strategi, planer, aktiviteter og
organisering.

Årlige 
punkter, jf. 
corporate 
governance- 
anbefalin-
gerne

• Udvalgets sammensætning og
 uafhængighed (3.4.2).

For yderligere vejledning
vedrørende uafhængighed læs 
l ovbemærkningerne til RL § 24.

Vær derudover opmærksom på ÅRL 
§ 107 b, som omhandler krav om en
redegørelse omkring virksomheds-
ledelse.

• Ressourcer til råd og  vejledning
• Anvendelse af andre rådgivere end

direktionens rådgivere (3.4.8).

• Indstilling om vederlagspolitik til
direktion og  bestyrelsen (3.4.7 + 4.1.1
+ 4.1.3)

• Indstilling om vederlag til direktion og
bestyrelse (3.4.7 + 4.1.2 + 4.1.5)

• Evaluering af arbejdet i det  øverste
ledelsesorgan og i direktionen (3.5.1)/
(3.5.4).

For yderligere vejledning vedrørende 
vederlag, se SEL § 138 samt NASDAQ 
OMX-oplysningsforpligtigelser 3.3.6,  
IAS 19, IAS 24, IFRS 2 samt ÅRL § 98 b.

Diverse • Vederlagsudvalget med direktionen
• Vederlagsudvalget alene
• Udarbejdelse af formen for rappor-

tering, som vil blive forelagt besty-
relsen

• Eventuelt.

• Evaluering af udvalgets arbejde
• Evaluering af ressourcer og materiale
• Revurdering af udvalgets

 forretningsorden 
• Evaluering af afrapportering fra

 udvalget til bestyrelsen
• Vederlagsudvalget med direktionen
• Vederlagsudvalget alene
• Eventuelt.

• Vederlagsudvalget med direktionen
• Vederlagsudvalget alene
• Eventuelt.

Møde Møde Møde

Figur 38: Vederlagsudvalgets årsplan
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