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Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019
Baggrundsinformation
•
•
•

12. udgave
10 inspirationsartikler
27 opdaterede faglige artikler om:

•
•
•
•
•
•

Bestyrelsens agenda
Nomineringsudvalgets agenda
Vederlagsudvalgets agenda
Revisionsudvalgets agenda

•

• Indsæt
Nye billede
Anbefalinger
for god Selskabsledelse
af indholdsfortegnelsen
til Inspirations folderen
gældende fra regnskabsåret 2018

•

Otte essentielle teknologier, der understøtter
virksomhedens digitale forretningsmodeller

•

Med udenlandske bestyrelsesmedlemmer følger ofte krav om betaling af
bidrag til social sikring i andre lande

•
•
•
•
•
•

Kompentencemæssige udfordringer kan afhjælpes via datadrevet HR

Download den fulde håndbog på www.pwc.dk/bh
Lønundersøgelse 2019 er udgivet som særskilt
publikation og kan downloades på
www.pwc.dk/loenundersoegelsen2019
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Udkast til lovforslag om implementering
af aktionærrettighedsdirektivet

Diversitet i bestyrelsen
Vejledning om revisionsudvalg
Effektiv risikostyring

Hvordan kan din bestyrelse være effektiv i håndteringen af cyberrisici
Bestyrelsesevaluering
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Udkast til lovforslag om implementering af
aktionærrettighedsdirektivet
•
•
•
•
•

Gælder for selskaber med børsnoterede aktier

1) Vederlagspolitik

Skal øge niveauet for gennemsigtighed i
selskabets forhold og den enkelte aktionærs
mulighed for at udøve indflydelse

•
•
•

Omfatter tre meget væsentlige områder
Lovudkast udsendt i høring 26. oktober 2018
Skal implementeres i Danmark senest 10. juni
2019

Skal fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen minimum hvert 4. år
Omfatter som minimum direktion og bestyrelse
Væsentlig udvidelse ift. Selskabslovens §139

•
•

Omfatter både de faste og variable dele af aflønningen

Skal bl.a. beskrive varigheden af kontrakter, opsigelsesperioder,
pensionsordninger og betaling i tilknytning til opsigelse
2) Vederlagsrapport

•
•
•

Vejledende afstemning på generalforsamling

Årligt pr. ledelsesmedlem
Afstemmes til selskabets resultater (seneste 5 år)

3) Transaktioner med nærtstående parter

•
•
•
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Alene transaktioner, som ikke er sædvanlige forretningsmæssige transaktioner

Alene væsentlige transaktioner
Skal godkendes af bestyrelsen før gennemførelse og offentliggøres på hjemmeside
3
senest når de gennemføres.

Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse
Gældende for regnskabsåret 2018
Nye og væsentligt ændrede anbefalinger
•

Anbefaling om at bestyrelsesformandens driftsmæssige opgaver skal bestyrelsesgodkendes er udvidet til at
omfatte hele bestyrelsen og alle opgaver.

•

Anbefaling om at der udarbejdes og vedtages en politik for mangfoldighed.

•

Anbefaling om at direktionsmedlemmer ikke bør være medlem af bestyrelsen samt en ”cool-off” for
fratrædende administrerende direktør.

•

Antal, niveau og kompleksitet af andre ledelseshverv bør indgå i vurderingen af bestyrelsesmedlemmerne.

•

Vederlagsudvalget bør bistå med forberedelse af den årlige vederlagsrapport.

•

Der bør inddrages ekstern bistand minimum hvert 3. år til bestyrelsesevaluering.
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Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse
Gældende for regnskabsåret 2018 - fortsat
Nye og væsentligt ændrede anbefalinger
•

Bestyrelsesevalueringsproceduren samt overordnede konklusioner bør beskrives i ledelsesberetningen og
på selskabets hjemmeside, og formanden bør redegøre herfor på generalforsamlingen forud for valg af
bestyrelsesmedlemmer.

•

Væsentlige ændringer i anbefalinger om ledelsens vederlag efter inspiration fra de nye krav i
aktionærrettighedsdirektivet. Dog ses væsentlige forskelle mellem regelsættene.

•

Bestyrelsen bør fastsætte en samlet øvre grænse for den absolutte værdi af de variable lønkomponenter
på udnyttelsestidspunktet, og de variable dele bør ikke udelukkende være kortsigtede.

•

Anbefales, at der etableres en whistleblower-ordning.
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Digitale forretningsmodeller
PwC’s anbefalinger til bestyrelsen:

PwC
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1.

Vær nysgerrig ifht. de teknologiske
muligheder

2.

Skab det rigtige mindset

3.

Motivér til tværgående samarbejde

4.

Fokusér på kunderne

5.

Understøt friheden til at skabe
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Cyberrisici
PwC’s anbefalinger til bestyrelsen:
1. Sæt tid af til dialog om den specifikke risiko
for virksomheden

2. Er de rette kompetencer tilgængelige?
3. Rapportering på området
– Indblik i det relevante trussels- og
risikobillede for virksomheden/sektoren
– Statusrapportering på håndtering af risici
– Effektivitet af kontrolmiljøet/modenhed
– Resultat af beredskabstest
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Succes skaber vi sammen ...

Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du
bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen
erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i
det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og
repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader
at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.
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