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God selskabsledelse (Corporate Governance) 
 
 

Indledning: 

 
Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses ”Anbefalinger 

for god selskabsledelse fra maj 2013” og Finansrådets supplerende anbefalinger på revisionsområdet.  
 

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. 
 

Bestyrelsens holdning til begge sæt anbefalinger er generelt positiv. Vi følger de fleste anbefalinger. Der ligger grundige 
overvejelser i bestyrelsen bag de punkter i anbefalingerne, som vi ikke følger. Vi har nedenfor redegjort herfor efter det 

gældende ”følg eller forklar”-princip. Det indebærer, at banken skal følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor anbefa-

lingerne ikke følges helt eller delvist. Af hensyn til vores interessenter er vi gået videre, så vi på en række relevante 
punkter også redegør for, hvordan anbefalingerne følges. 

 
Denne redegørelse for god selskabsledelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen for Østjydsk Bank A/S årsrap-

port for 2013. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 

1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 

1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem 

selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt 

i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender aktionærer-

nes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet. 

  

 

 

 

 

 

X 

 Banken tilstræber størst mulig 
åbenhed om bankens aktiviteter, og 
fremtidsudsigter og ønsker en lø-
bende dialog med vores aktionæ-

rer. Banken har blandt andet truffet 
følgende foranstaltninger med hen-
blik på formidling af oplysninger og 

løbende dialog: 
 
 Relevant investor relations mate-

riale publiceres i på bankens 

hjemmeside www.oeb.dk 
 Banken udgiver to gange årligt 

bladet Aktionærnyt, som sendes 
til aktionærer og er tilgængeligt i 
bankens afdelinger 
 

 

 

1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets 

forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, 

samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstem-

 X  I bestyrelsen er der enighed om, at 
interessenterne lever i et gensidigt 

afhængighedsforhold. Derfor skal 
det til stadighed sikres, at interes-
senterne herunder kunders, aktio-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

melse med selskabets politikker herom. nærers og medarbejdernes roller og 
interesser respekteres i overens-
stemmelse med pengeinstituttets 
vedtagne politikker og gældende 
lovgivning, herunder regler om god 
skik m.v. 

 

1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. 

   

 

 

 

 

 

X 

Banken har indtil videre valgt 
uændret at fortsætte med alene at 
offentliggøre såvel årsrapport, 
halvårsrapport og en periodemed-
delelse for hvert regnskabshalvår i 

henhold til gældende regler herfor.  
 
Henset til det generelle forhold, at 
aktionærer i lokale pengeinstitutter, 
og dermed også Østjydsk Bank, har 
et langsigtet formål med deres in-

vestering i bankens aktier, vurderes 
der ikke aktuelt behov for offentlig-
gørelse af kvartalsrapporter. 
 
 

 

1.2. Generalforsamling 

1.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets 

generalforsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

ejerskab. Banken følger selskabslovens be-
stemmelser om aktivt ejerskab, 
herunder reglerne om brevstemmer 
og fuldmægtige. 
 
Bestyrelsen tilstræber desuden at 
fremme aktivt ejerskab gennem en 

løbende dialog med bankens aktio-
nærer, og bankens forankring og 
synlighed i lokalsamfundet. 
 
Banken ønsker at sikre en samhø-

righed med alle interessenter, her-

under aktionærerne via lokale 
sponsorater, arrangementer og sit 
øvrige engagement. 
 
Bestyrelsen har på baggrund af 
bankens størrelse og lokale foran-
kring vurderet, at det er mest hen-

sigtsmæssigt at afholde fysisk ge-
neralforsamling.  

 

1.2.2. Det anbefales, at der i fuldmagter til brug for generalforsamlin-

gen gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt 

punkt på dagsordenen. 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 

Anbefalingen følges. 
 
Banken følger anbefalingen i ud-
formningen af fuldmagter. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

 

1.3. Overtagelsesforsøg 

1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure 

for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får be-

grundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Be-

redskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden 

generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg 

ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage 

stilling til overtagelsesforsøget. 

 

 

 

X 

 

 

 

 Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsen har etableret en bered-
skabsprocedure for overtagelses-

forsøg, som bl.a. beskriver besty-
relsens pligter. Banken finder, at 

etablering af en beredskabs-
procedure for overtagelsestilbud er 
i både aktionærernes, bestyrelsens, 
direktionens og medarbejdernes 
interesse.  

 

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

2.1. Overordnede opgaver og ansvar 

2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling 

til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsen tager løbende stilling 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

til, om risikoprofil og politikker 
samt retningslinjerne for direk-
tionen er forsvarlige i forhold til 
instituttets forretningsmæssige 
aktiviteter, organisation og res-
sourcer, herunder kapital og likvidi-
tet, samt markedsforhold. Et års-

hjul sikrer en hensigtsmæssig tilret-
telæggelse af bestyrelsens arbejde. 

 

2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling 

til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabel-

sen i selskabet. 

 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 

Anbefalingen følges. 
 

Bestyrelsen fastlægger bankens 
overordnede strategi, og strategi-
planen evalueres minimum årligt, 
blandt andet på baggrund af direk-

tionens oplæg. 

 

2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- 

og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede 

værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør 

herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selska-

bets hjemmeside. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 

Anbefalingen følges. 

 
Bankens ledelse forholder sig lø-
bende til bankens kapitalstruktur og 
redegør for strukturen i årsrappor-
tens ledelsesberetning som findes 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

på bankens hjemmeside 
www.oeb.dk 
 
Aktiekapitalens størrelse er 
59.600.000 kr., fordelt på 
5.960.000 aktier med et nominelt 
beløb på hver 10 kr. Aktiekapitalen 

er ikke fordelt på aktieklasser, og 
alle aktier har lige ret til udbytte. 
 
Vedtægterne indeholder værns-
regler, idet der således er en 

stemmeretsbegrænsning på 5 % af 

den til enhver tid værende nominel-
le aktiekapital. 

Værnene er vedtaget på generalfor-

samlingen i fuld åbenhed for aktio-
nærerne. 

Værnene fremgår af penge-
instituttets vedtægter og eksisten-
sen af værnene er derfor til enhver 
tid synlig for både nuværende og 

kommende aktionærer og alle an-
dre interessenter. 

Bestyrelsen vurderer, at kapital- og 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

aktiestrukturen er passende for 
aktionærerne og banken. 
 
Bankens aktier vil i høj grad blive et 
kortsigtet spekulationsobjekt, hvis 
værnsreglerne ophæves, hvilket 
bestyrelsen vurderer ikke kan være 

i aktionærernes, bankens, kunder-
nes, medarbejdernes eller lokal-
samfundets interesse. 
 

 

2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender 

retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til  

direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til besty-

relsen. 

 

 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsens skriftlige retningslinjer 
til direktionen er fastlagt i en in-

struks, hvoraf arbejdsfordelingen 
mellem bestyrelse og direktion også 
fremgår. 
 
Direktionen består kun af en per-
son, og der foreligger derfor ikke en 

arbejds- og opgavefordeling for 

direktionen. 

 

2.1.5. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter di-    Supplerende forklaring: 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

rektionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner. X  
Anbefalingen følges. 
 
Banken har udarbejdet en politik 
for hvordan der skal ageres i for-
bindelse med nøglemedarbejderes 
fratræden. 

 

2.1.6. Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter 

for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledel-

sesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål og i ledelsesberetningen i 

selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for 

såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 

 

Ledelsesberetningen i årsrapporten 
indeholder oplysninger om bestyr-
elsens målsætning om mangfoldig-
hed i ledelsen og status herpå. 

 

2.2. Samfundsansvar 

2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets 

samfundsansvar. 

 

 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 
 

Bankens forretningsmodel, mål og 
visioner tager udgangspunkt i vores 
forankring i lokalsamfundet. Vi øn-
sker at være en ansvarlig og vær-

diskabende bank og arbejder be-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

vidst på at skabe de bedste resulta-
ter for såvel vores kunder, lokal-
samfund og os selv som bank. 
 
I årsrapportens ledelsesberetning 
er der redegjort nærmere for ban-
kens samfundsansvar. 

 

 

2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen 

2.3.1. Det anbefales at der vælges en næstformand for bestyrelsen, 

som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv 

sparringspartner for formanden. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 

 

Banken følger anbefalingen, jf. 
bankens vedtægter. 

 

2.3.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder be-

styrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, 

herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en 

bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den 

uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om 

formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed 

heraf bør oplyses i en selskabsmeddelelse. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 
 

Det har ikke været relevant for 

bestyrelsesformanden at deltage i 
den daglige ledelse eller at udføre 

andre særlige opgaver for banken i 
det forløbne rapporterings år. Be-
styrelsen agter at følge anbefalin-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

gen, hvis der opstår behov for, at 
bestyrelsesformanden udfører sær-
lige opgaver for banken. 

 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 

3.1. Sammensætning 

3.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen årligt redegør for 

• hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at 

kunne udføre sine opgaver, 

• sammensætningen af bestyrelsen, samt 

• de enkelte medlemmers særlige kompetencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Bestyrelsen har drøftet, hvilke 
kompetencer den skal råde over for 

bedst muligt at kunne udføre sine 
opgaver, og har gennemført og 
gennemfører løbende evaluering af 

bestyrelsens arbejde i overens-
stemmelse med lovgivningen og 
Finanstilsynets vejledning. 
 
Bestyrelsen har i den forbindelse 
gennemgået de gældende krav til 
bestyrelsens kompetencer.  

 
Bestyrelsens indstilling af kandida-

ter til bestyrelsesvalg på genera-
forsamlingen/repræsentantskabs-
mødet er udarbejdet med henblik 
på at sikre, at bestyrelsen bedst 

muligt lever op til den udarbejdede 
kompetenceprofil. 



 
 

 12 

Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

 

3.1.2. Det anbefales, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kan-

didater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen 

transparent proces, der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved 

vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal 

der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldig-

hed i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn. 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
 

Bestyrelsens proces for udvælgelse 
og indstilling af kandidater til besty-
relsen er beskrevet i Nominerings-
udvalgets kommissorium. 
 

 

3.1.3. Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til generalfor-

samling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, udover det i lov-

givningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters 

kompetencer med oplysning om kandidaternes 

• øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og 

tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder 

• krævende organisationsopgaver, og at det oplyses, 

• om kandidater til bestyrelsen anses for uafhængige. 

  X 

 

Bestyrelsen vælges af bankens 

repræsentantskab, mens bankens 
repræsentantskab vælges af gene-
ralforsamlingen. Ved valg og gen-
valg til repræsentantskabet oplyses 

generalforsamlingen om kandida-
ternes baggrund og kompetencer. 
Øvrige kandidater til repræsentant-
skabet kan opstilles af aktionærer-
ne på generalforsamlingen. 

 

3.1.4. Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en alders-

grænse for medlemmerne af bestyrelsen. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 

Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsens aldersgrænse er fast-
sat i bankens vedtægter, hvoraf det 

fremgår at man udtræder senest på 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

den førstkommende generalforsam-
ling efter medlemmet er fyldt 70 år. 
 

3.1.5. Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. 

   

 

 

X 

Valgperioden for de repræsen-
tantskabsvalgte bestyrel-
sesmedlemmer er i vedtægterne 

fastsat til 4 år med mulighed for 
genvalg. Valgperioden er forskudt, 
således at der hvert år er 1 medlem 
på valg. Bestyrelsen vurderer, at 
valgordningen sikrer kontinuitet og 
stabilitet i bestyrelsesarbejdet. 

 

3.2. Bestyrelsens uafhængighed 

3.2.1. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlings-

valgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen 

kan handle uafhængigt af særinteresser. 

For at være uafhængig må den pågældende ikke: 

• være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktio-

nen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et as-

socieret selskab, 

• indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selska-

bet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden 

egenskab end som medlem af bestyrelsen, 

• repræsentere en kontrollerende aktionærs  

  

X 

 Bestyrelsen lægger vægt på konti-
nuitet i bestyrelsesarbejdet, men er 
samtidig opmærksom på betydnin-
gen af uafhængighed. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

interesser, 

• inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation 

(f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kun-

de, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbin-

delse) med selskabet, et  

datterselskab eller et associeret selskab, 

• være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner 

hos ekstern revisor, 

• være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsenta-

tion med selskabet, 

• have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller 

• være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængi-

ge. 

3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv 

3.3.1. Det anbefales, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen vurderer, 

hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, 

således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert en-

kelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis. 

 

X 

 

  Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
 

Det er vigtigt for bestyrelsens ar-
bejde, at alle bestyrelsesmedlem-
mer har de nødvendige ressourcer 

til at kunne yde en aktiv indsats i 
bestyrelsen. Det forventede tids-
forbrug til varetagelsen af bestyr-

elsesmedlemmernes opgaver i be-
styrelsen og af medlemmernes 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

andre hverv vurderes løbende. 
 

 

3.3.2. Det anbefales, at ledelsesberetningen udover det i lovgivningen 

fastlagte indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrel-

sen: 

• den pågældendes stilling, 

• den pågældendes alder og køn, 

• om medlemmet anses for uafhængigt, 

• tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, 

• udløbet af den aktuelle valgperiode, 

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, 

bestyrelser og tilsynsråd,  

inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske  

virksomheder samt 

• krævende organisationsopgaver, og 

• det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med 

selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de  

ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er 

indtrådt i løbet af regnskabsåret. 

 X  I årsrapporten findes en oversigt 
over bestyrelsens medlemmer in-

deholdende oplysninger om de en-
kelte medlemmers øvrige direkti-
ons- og bestyrelsesposter. 

3.4. Ledelsesudvalg (eller -komitéer) 

3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentlig-

gør: 

• ledelsesudvalgenes kommissorier, 

X   Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i 

hvert udvalg, samt 

• navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder 

udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige 

medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer. 

Banken har nedsat følgende udvalg 
i henhold til gældende lovgivning: 
 

 Revisionsudvalg 
 Aflønningsudvalg 
 Risikoudvalg 
 Nomineringsudvalg 

 
 

 

3.4.2. Det anbefales, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er 

uafhængige. 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 

Anbefalingen følges. 

 
Bestyrelsen agter at følge anbefa-
lingen ved nedsættelse af ledelses-
udvalg. 

 

3.4.3. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisions-

udvalg, der sammensættes således, at 

 

• formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget og, 

at 

• udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at 

det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt 

regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, der har aktier optaget til 

X   Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
 

Banken er forpligtet til at nedsætte 
et revisionsudvalg, og revisions-

udvalgets opgaver fremgår udtryk-
keligt af lovgivningen. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

handel på et reguleret marked. 

3.4.4. Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af års-

rapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til 

bestyrelsen om: 

• regnskabspraksis på de væsentligste områder, 

• væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

• transaktioner med nærtstående parter, og 

• usikkerhed og risici, herunder også i relation til forventningerne for 

det igangværende år. 

 

X 

   

3.4.5. Det anbefales, at revisionsudvalget: 

• årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, frem-

kommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse 

af lederen af en eventuel intern revision, og den interne  

revisions budget, og 

• overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusio-

ner og anbefalinger. 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 
 
Der foretages ikke en individuel 
vurdering af behovet for intern 
revision, da intern revision er et 
lovkrav for banken. 

 

 

3.4.6. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, 

der har bestyrelsesformanden som formand og som mindst har følgende 

forberedende opgaver: 

• beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og 

til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes 

til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfa-

 

X 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

ring, der findes i de to ledelsesorganer, 

• årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sam-

mensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændrin-

ger, 

• årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og 

erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom, 

• overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og med-

lemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og 

direktionen, og 

• foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensæt-

ning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer. 

3.4.7. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, 

som mindst har følgende forberedende opgaver: 

• indstille vederlagspolitikken (herunder ”Overordnede retningslinjer for 

incitamentsaflønning”) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens 

godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse, 

• fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af 

bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstem-

melse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågæl-

dendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, 

som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre 

virksomheder i koncernen, og  

• indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet. 

 

X 

   

3.4.8. Det anbefales, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme     
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

eksterne rådgivere som direktionen i selskabet. X 

3.5. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 

3.5.1. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedu-

re, hvor den samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag 

og resultater samt samarbejde med direktionen årligt evalueres. Væ-

sentlige ændringer afledt af evalueringen bør oplyses i ledelsesberetnin-

gen eller på selskabets hjemmeside. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges.  
 
Bestyrelsen evalueres en gang om 
året efter opstillede kriterier. 

 
Evalueringen i 2013 har ikke med-

ført væsentlige ændringer  
 

 

3.5.2. Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med forberedelsen af 

generalforsamlingen overvejer, hvorvidt antallet af medlemmer er hen-

sigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Herunder skal det sikres, at 

der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor 

alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. 

 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 
 
Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsen består af 6 medlem-
mer, hvoraf 2 medlemmer er valgt 

blandt medarbejderne. Bestyrelsen 
har vurderet, at det er et passende 

antal medlemmer. 

 

3.5.3. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer 
  X Bestyrelsen finder pt. ikke behov 

for skematiske evalueringer af di-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. rektionen og samarbejdet imellem 
dem. 

 

3.5.4. Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en pro-

cedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret 

dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, 

samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen. 

   

 

 

X 

Bestyrelsen har på baggrund af 
hyppige møder og et tæt samarbej-

de med direktionen vurderet, at der 
er den nødvendige dialog om sam-
arbejdet mellem bestyrelsen som 
helhed og direktionen, og at der 
derfor ikke er behov for, at forman-
den gennemfører en formaliseret 

evaluering. 

 

4. Ledelsens vederlag 

4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold 

4.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig 

vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder 

• en detaljeret beskrivelse af de  

vederlagskomponenter, som indgår i 

vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen, 

• en begrundelse for valget af de enkelte  

vederlagskomponenter, og 

• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem 

de enkelte  

 

 

 

 

 

X 

 Bestyrelsen har vedtaget en gene-

rel aflønningspolitik, som indehol-
der retningslinjer for tildeling af løn, 
herunder pensionspolitik og ret-
ningslinjer for tildeling af fratrædel-

sesgodtgørelse. 
 

Der udbetales ikke variable løndele 
til bestyrelse og direktion, hverken i 
form af løn, aktier, optioner, pen-
sion eller anden tilsvarende ord-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

vederlagskomponenter. 

 

Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentlig-

gøres på selskabets hjemmeside. 

ning. 
 
Bestyrelsen modtager et fast hono-
rar.  
 
Direktionen modtager fast løn og 
pension.  

 

4.1.2. Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder vari-

able  

komponenter, 

• fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggel-

se, 

• sikres en passende og afbalanceret  

sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdi-

skabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt, 

• er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af vari-

able dele, 

• er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af 

en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår, og 

• indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at 

kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbe-

talt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlag-

tige. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 

 

Bankens lønpolitik indeholder ikke 
variable komponenter. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

4.1.3. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med 

aktieoptioner- eller tegningsoptioner. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 

Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsen modtager et fast hono-

rar. 

 

4.1.4. Det anbefales, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal 

programmerne være revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have 

en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen. 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 
 

Se kommentaren til pkt. 4.1.3. 
 

4.1.5. Det anbefales, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt 

udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag. 

 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 
 
Pengeinstituttets aftaler om fratræ-
delsesgodtgørelse opfylder denne 
forudsætning. 

 

4.2. Oplysning om vederlagspolitikken 
 

4.2.1. Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevel-

se årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets 

generalforsamling. 

 

X 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

 

 

4.2.2. Det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen godken-

der forslag til vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabs-

år. 

 

 

X 

   

4.2.3. Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det 

samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen 

modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder oplys-

ninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste ind-

hold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken. 

 

 

X 

   

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 

 

5.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberet-

ningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige 

risici, risici i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen samt for selskabets 

risikostyring. 

 

X 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

5.2. Whistleblower-ordning 

5.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etable-

res en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en 

hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller 

mistanke herom. 

 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 
 
Banken vil i overensstemmelse med 
de kommende regler i lov om finan-
siel virksomhed etablere en whist-
leblower-ordning, hvorefter ansatte 

og bestyrelsesmedlemmer kan ind-

berette overtrædelser eller potenti-
elle overtrædelser af den finansielle 
regulering. 

 

5.3. Kontakt til revisor 

5.3.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og 

informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, herunder at be-

styrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor 

uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder for den interne re-

visor, hvis der er en sådan. 

X    

5.3.2. Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionsho-

norar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling 

 

X 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalin-

gen:  

 

 

fra revisionsudvalget. 

Finansrådets anbefalinger på revisionsområdet 

Finansrådets medlemsvirksomheder skal have stor fokus på den eks-

terne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører.  

F.eks. bør banker, sparekasser og andelskasser stille krav: 

- om, at eksterne revisorer har gennemgået efteruddannelse mål-

rettet bankområdet, og 

- til de team, som eksterne revisorer bruger, d.v.s. sam-

mensætningen skal sikre, at der mindst er to erfarne revisorer med 

i et team med supplerende kompetenceområder. For at være en er-

faren revisor skal vedkommende ud over ovennævnte efteruddan-

nelse også have deltaget i revision af en bank gennem minimum 3 

år. 

 

 

X 

  Supplerende forklaring: 

 
Anbefalingen følges. 

 
Anbefalingen om deltagelse af 
mindst to erfarne revisorer kan ikke 
altid opfyldes på grund af den eks-
terne revisors forhold. 

 

 
 


