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Kommissionen har offentliggjort en høring om bæredygtig god selskabsledelse
og nødvendig omhu. Vi støtter som udgangspunkt tiltag, der er med til at understøtte, at bæredygtighed i højere og højere grad forankres i virksomhedsledelsen. Det er vigtigt, at virksomheder indtænker bæredygtighed bredt i deres forretningsmodeller. Det gælder både i forhold til risici og forretningsmuligheder. Styringsmodeller og god selskabsledelse generelt bør derfor have en holistisk tilgang
til bæredygtighed.
Henset til de mange allerede eksisterende initiativer og lovgivningskrav mener vi
dog, at der er behov for en grundig afdækning af området for blandt andet at
undgå dobbeltregulering. Det gælder blandt andet på det finansielle område,
hvor der i forvejen er indført en række EU forordninger med krav til virksomhederne.
I forhold til et muligt initiativ på området mener vi, at Kommissionen bør se i retning af et EU rammeværk baseret på informationsforpligtelser. Det vil være i tråd
med udviklingen af et mere standardiseret rammeværk for ikke-finansiel rapportering i forbindelse med den igangværende revision af direktivet om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger. Detaljerede lovkrav om involvering af interessenter mener vi derimod er unødvendigt indgribende og byrdefulde for virksomhederne og vil skabe uklarhed. Vi mener, at det er vigtigt at fastholde, at det er
virksomhedens ejere og generalforsamling, der er retningsgivende og bestemmende for virksomhedens udvikling og mål. Vi mener desuden, at der ikke er behov for nye aflønningskrav eller nye krav til virksomheders udbetaling af afkast.
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Høring vedrørende EU-initiativ om god
selskabsledelse og due diligence
Finans Danmark takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Kommissionens høring om bæredygtig selskabsledelse.
Vi støtter som udgangspunkt tiltag, der er med til at understøtte, at bæredygtighed i højere og højere grad forankres i virksomhedsledelsen. Det er vigtigt, at virksomheder indtænker bæredygtighed bredt i deres forretningsmodeller. Det gælder både i forhold til risici og forretningsmuligheder. Styringsmodeller og god sel-
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skabsledelse generelt bør derfor have en holistisk tilgang til bæredygtighed.
10. december 2020

I forhold til nye initiativer på området er det vigtigt, at der foretages en grundig

Dok. nr.:

afdækning af eksisterende regler i både medlemslandene og på internationalt

FIDA-1826564804-691020-v1

plan. Der bør tages passende hensyn til de regler, der allerede gælder for virksomhederne og dobbeltregulering skal undgås. På det finansielle område er der
til eksempel gennemført en række EU-forordninger, der allerede stiller krav om, at
(større) virksomheder redegør for bæredygtigheden af deres økonomiske aktiviteter (f.eks. taksonomiforordningen). Desuden skal finansielle markedsdeltagere
offentliggøre oplysninger om, hvordan de integrerer bæredygtighedsrisici i deres
forretning og hvilken indvirkning deres beslutninger har på bæredygtighedsfaktorer (disclosureforordningen).
Med i overvejelserne bør også indgå, at der på både nationalt, EU- og globalt
plan er igangsat en række initiativer og handlingsplaner på miljø- og bæredygtighedsområdet, der også vil komme til at stille krav til virksomhederne. Generelt
bør Kommissionen derfor afdække effekten af anden bæredygtighedslovgivning, herunder på det finansielle område, før man kommer med nye lovgivningsinitiativer.
I forhold til det konkrete indhold af et muligt initiativ på området mener vi, at
Kommissionen bør se i retning af et EU rammeværk baseret på informationsforpligtelser for virksomhederne og fastsættelse af key performance indikatorer
(KPI’er). Det mener vi vil kunne være et effektivt instrument til at påvirke virksomhedernes adfærd og sikre et bredt funderet udgangspunkt for virksomhedens styring og ledelse. Det vil hermed i vidt omfang være op til virksomhedens ejere,
kunder og investorer at vurdere, om virksomheden i tilstrækkeligt omfang varetager sit ansvar. Det vil desuden være mindre byrdefuldt for virksomhederne sammenlignet med, hvis virksomhederne bliver underlagt egentlige tilsynsmodeller.
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Det kan eventuelt suppleres med mere præcise due diligence krav for ledelsen.
Det kan desuden overvejes at præcisere bestyrelsens opgaver på den måde, at
ledelsen - ud over at stå for den overordnede, strategiske ledelse og sikring af en
forsvarlig organisering af virksomheden - også skal sikre, at relevante aspekter af
bæredygtighed indarbejdes, og at bestyrelsen modtager den nødvendige rapportering om dette. Det vil være i tråd med udviklingen af et mere standardiseret
rammeværk for ikke-finansiel rapportering i forbindelse med den igangværende
revision af direktivet om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger. Desuden
vil det flugte med allerede eksisterende krav om, at bestyrelsen skal modtage
den nødvendige rapportering om selskabets finansielle forhold. Nye krav på
dette område bør dog være rettet mod større virksomheder, som kan forventes
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at have den organisatoriske kapacitet til at arbejde med forholdsvist komplekse
og omfattende rapporteringskrav.
Detaljerede lovfastsatte krav om, at virksomheder skal involvere andre interessenter f.eks. gennem rådgivende udvalg eller dedikerede interessent årsmøder, mener vi derimod vil være unødigt indgribende og byrdefulde for virksomhederne
og vil skabe uklarhed. Vi mener, at det er vigtigt at fastholde, at det er virksomhedens ejere og generalforsamling, der er retningsgivende og bestemmende for
virksomhedens udvikling og mål. Det bør være op til den enkelte virksomhed at
vælge, hvordan og i hvilket omfang den vil interagere med interessenter udenfor
ejerkredsen. Interessenter som i øvrigt kan være bredt sammensat og repræsentere mange forskellige interesser.
I forhold til aflønning af virksomhedsledelsen, er større virksomheder allerede underlagt en række krav til aflønningspolitikken, herunder også i forhold til bæredygtighed (selskabslovens § 139a i Danmark). Desuden er der specifikke krav til
finansielle markedsdeltagere om at sikre, at deres aflønningspolitikker er i overensstemmelse med de beslutninger, som virksomheden i øvrigt har truffet i forhold
til integration af bæredygtighedsrisici i forretningen (disclosureforordningen). Vi
mener, at der ikke er behov for yderligere lovkrav på området. Det er vigtigt, at
bestyrelse og ejere af virksomheden fortsat har fleksible og attraktive muligheder
for at aflønne ledelsen i forhold til målopnåelse med mere. (som også kan være
tæt knyttet til bæredygtighed og omstilling af virksomheden som følge af lovkrav
på andre områder).
I forhold til virksomheders udbyttebetaling og aktietilbagekøb mener vi, at Kommissionens høring ikke tager i betragtning, at øgede afkastkrav i al væsentlighed
stammer fra investorsiden. Samtidig er det vigtigt at fastholde, at virksomhedernes kapitalbehov kan tilpasses løbende, herunder gennem aktietilbagekøb. Der
er allerede gennemført en række lovgivningstiltag på EU niveau med det formål
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at ændre investorernes adfærd. Det gælder blandt andet i forhold til, at kapitalforvaltere skal redegøre for investeringers bæredygtighed. Eventuelle lovændringer bør derfor afvente effekten af disse tiltag.

Med venlig hilsen

Jens Kasper Rasmussen
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