
 

God selskabsledelse (Corporate Governance) 

Introduktion/konklusion: 

Redegørelse vedr. 1. januar 2012 - 31. december 2012 

 

Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses ”An-

befalinger for god selskabsledelse” fra april 2010 og august 2011, samt  Finansrådets supplerende ”Anbefalin-

ger for Finansrådets medlemsvirksomheder” fra december 2008, som vedrører god selskabsledelse og ekstern 

revision. 

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 rede-

gjort herfor efter det gældende ”følg eller forklar”-princip. Det indebærer, at banken skal følge anbefalingerne 

eller forklare, hvorfor anbefalingerne 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. 

For god ordens skyld skal vi oplyse, at årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 3, hvortil der henvises i skemaet 

nedenfor ikke finder anvendelse for banken, som er omfattet af den tilsvarende bestemmelse i § 134 i regn-

skabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter (bekendtgørelse nr. 312 af 30. marts 2012 om finansielle rapporter 

for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.). 

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

årsrapport for 2012. 

 

Anbefaling Banken 

følger 

Banken 

følger  

ikke 

Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 

b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angi-

ve årsagerne til, at selskabet har besluttet 

at fravige dele af anbefalingerne. Banken 

følger/følger ikke anbefalingen af følgende 

grund: 

1. Aktionærernes rolle og samspil med bankens ledelse 

 

1.1. Dialog mellem banken og aktionærerne 

 

1.1.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan bl.a. gennem investor 

relations arbejde sikrer en løbende dia-

log mellem selskabet og aktionærerne, 

således at det centrale ledelsesorgan 

kender aktionærernes holdninger, inte-

resser og synspunkter i relation til sel-

skabet, og at investor relations materia-

le gøres tilgængeligt for alle investorer 

på selskabets hjemmeside.  

 

X  
Anbefalingen følges delvist. 

Banken tilstræber størst mulig åbenhed om 

bankens aktiviteter og fremtidsudsigter og en 

løbende dialog med sine aktionærer. Banken 

har blandt andet truffet følgende foranstalt-

ninger med henblik på formidling af oplys-

ninger og løbende dialog: 

 Relevant investor relations materiale publi-

ceres på bankens hjemmeside, 

www.oeb.dk. 

http://www.oeb.dk/


    1 

 Banken udgiver to gange årligt bladet Ak-

tionærNyt, som fremsendes til aktionærer-

ne og er tilgængeligt i bankens afdelinger. 

 

1.2. Kapital- og aktiestruktur 

 

1.2.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan årligt vurderer, hvorvidt 

selskabets kapital- og aktiestruktur 

fortsat er i aktionærernes og selskabets 

interesse, samt redegør for denne vur-

dering i ledelsesberetningen i selska-

bets årsrapport og/eller på selskabets 

hjemmeside. 

 

X  Anbefalingen følges.  

Oplysninger om bankens kapital- og aktie-

struktur fremgår af årsrapporten der findes på 

bankens hjemmeside, www.oeb.dk. 

 

Aktiekapitalens størrelse er 96.000.000 kr., 

fordelt på aktier med et nominelt beløb på 

100 kr. Aktiekapitalen er ikke fordelt på ak-

tieklasser. Alle aktier har lige ret til udbytte. 

 

Bestyrelsen vil på baggrund af den seneste 

vurdering af bankens aktie- og kapitalstruktur 

fremlægge forslag om ændring af bankens 

vedtægter der vil lempe på vedtægternes 

stemmeretsbegrænsning. Forslaget fremlæg-

ges på generalforsamlingen i 2013. 

 

Bankens aktier er fordelt på en lang række 

investorer, hvoraf mange bor i bankens mar-

kedsområde.  

 

1.3. Generalforsamling 

 

1.3.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan og direktionen fremmer 

aktivt ejerskab, herunder aktionærernes 

deltagelse i generalforsamlingen.  

 

X  Banken følger selskabslovens bestemmelser 

om aktivt ejerskab, herunder reglerne om 

brevstemmer og fuldmægtige. 

 

Bestyrelsen tilstræber desuden at fremme ak-

tivt ejerskab gennem den løbende dialog med 

bankens aktionærer, jf. punkt 1.1.1, og ban-

kens forankring og synlighed i lokalsamfun-

det. Banken ønsker at sikre en samhørighed 

med alle sine interessenter, herunder aktio-

nærerne, via lokale sponsorater, arrangemen-

ter og sit øvrige engagement. 

http://www.oeb.dk/
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1.3.2. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan beslutter eller indstiller 

til generalforsamlingen, om general-

forsamling skal afholdes ved fysisk 

fremmøde eller som delvis eller fuld-

stændig elektronisk generalforsamling.  

 

X  Bestyrelsen har på baggrund af bankens stør-

relse og lokale forankring vurderet, at det er 

mest hensigtsmæssigt at afholde fysisk gene-

ralforsamling. Det er indgået i vurderingen, 

at der er tilstrækkelige muligheder for at ud-

øve sit ejerskab aktivt på anden måde, f.eks. 

ved afgivelse af brevstemmer eller ved afgi-

velse af fuldmagt til bestyrelsen eller anden 

fuldmægtig, jf. punkt 1.3.1. 

 

1.3.3 Det anbefales, at der i fuldmag-

ter til det øverste ledelsesorgan gives 

aktionærerne mulighed for at tage stil-

ling til hvert enkelt punkt på dagsorde-

nen. 

X  Bankens følger anbefalingen i udformningen 

af fuldmagter. 

1.3.4. Det anbefales, at samtlige med-

lemmer af det øverste ledelsesorgan og 

direktionen er til stede på generalfor-

samlingen.  

 

X  Alle bestyrelsesmedlemmer deltager på gene-

ralforsamlingen, medmindre de er forhindret 

af sygdom eller ikke kan deltage af andre 

tvingende grunde. 

1.4. Overtagelsesforsøg 

 

1.4.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan fra det øjeblik, det får 

kendskab til, at et overtagelsestilbud 

vil blive fremsat, 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  Bestyrelsen har ikke kendskab til planlagte 

overtagelsesforsøg, men bestyrelsen agter at 

følge anbefalingen, hvis det får kendskab til 

overtagelsesforsøg. 

1.4.2. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan giver aktionærerne mu-

lighed for reelt at tage stilling til, om 

de ønsker at afstå deres aktier i selska-

bet på de tilbudte vilkår.  

 

X  Banken har til hensigt at følge anbefalingen, 

såfremt overtagelsestilbuddet af bestyrelsen 

vurderes som et seriøst alternativ til fortsat 

drift. Eventuelle defensive tiltag med henblik 

på imødegåelse af et overtagelsesforsøg vil 

blive forelagt for aktionærerne. 

 

2. Interessenternes rolle og betydning for banken og bankens samfundsansvar 

 

2.1. Bankens politik i relation til interessenterne og samfundsansvar 
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2.1.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan identificerer selskabets 

vigtigste interessenter samt deres væ-

sentligste interesser i forhold til sel-

skabet.  

 

X  Relationerne til bankens interessenter er cen-

tral for en lokalt forankret virksomhed, og 

der er derfor fra både bestyrelsens og direkti-

onens side til stadighed opmærksomhed på at 

sikre og udbygge et godt samspil – alt med 

henblik på at styrke bankens position.  

 

2.1.2. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan vedtager politikker for 

selskabets forhold til dets interessenter, 

herunder investorerne, og sikrer, at in-

teressenternes interesser respekteres i 

overensstemmelse med selskabets poli-

tikker herom. 

 

X  Anbefalingen følges delvist. 

 

I bestyrelsen er der enighed om, at interes-

senterne lever i et gensidigt afhængigheds-

forhold. Derfor skal det til stadighed sikres, 

at kunders, aktionærers og medarbejderes rol-

ler og interesser respekteres i overensstem-

melse med bankens vedtagne politikker og 

gældende lovgivning, herunder regler om god 

skik m.v. 

 

2.2. Samfundsansvar 

 

   

2.2.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan vedtager politikker for 

selskabets samfundsansvar.  

 

X  Banken har redegjort for sit samfundsansvar i 

årsrapporten i medfør af § 135 i regnskabs-

bekendtgørelsen for pengeinstitutter. 

3. Åbenhed og transparens 

 

3.1. Afgivelse af oplysninger til markedet 

 

3.1.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan vedtager en kommunika-

tionsstrategi. 

X  
Åbenhed og gennemsigtighed er af vital be-

tydning for bankens fremtid og bestyrelsen 

ønsker størst mulig åbenhed om banken. Det 

er derfor vores politik at offentliggøre alle 

væsentlige oplysninger for aktionærer, kun-

der og finansmarkederne uden forsinkelse. 

 

3.1.2. Det anbefales, at oplysninger fra 

selskabet til markedet udfærdiges på 

dansk og engelsk. 

 

 X Anbefalingen følges ikke. 

Bestyrelsen har vurderet, at der ikke er behov 

for, at udfærdige materiale til markedet på 
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engelsk. Vurderingen er blandt andet foreta-

get på baggrund af bankens lokale foran-

kring.  

 

3.1.3. Det anbefales, at selskabet of-

fentliggør kvartalsrapporter.  

 

 X Anbefalingen følges ikke. 

Banken har indtil videre valgt uændret at 

fortsætte med alene at offentliggøre såvel 

halvårs- som helårsrapporter. Henset til det 

generelle forhold at aktionærer i lokale pen-

geinstitutter, og dermed også Østjydsk Bank, 

har et langsigtet formål med deres investering 

i bankens aktier, vurderes der ikke aktuelt 

behov for offentliggørelse af kvartalsrappor-

ter. I løbet af 2013 vil banken offentliggøre 

periodemeddelelse efter 1. og 3. kvartal, som 

det fremgår af bankens finanskalender. 

 

 

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 

 

4.1. Overordnede opgaver og ansvar 

 

4.1.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan mindst en gang årligt 

fastlægger selskabets overordnede stra-

tegi med henblik på at sikre værdiska-

belsen i selskabet.   

 

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008: 

”Ad IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Ad 4. Information fra direktionen til bestyrel-

sen 

Ud over anbefalingerne i afsnit VI, 4 er det 

direktionens opgave og ansvar, at: 

 

d. bankens strategi løbende bliver opdateret, 

og at der udarbejdes skriftligt oplæg hertil, 

som sendes til bestyrelsen.” 

 

Begge sæt anbefalinger følges. 
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Der henvises ligeledes til punkt 4.1.3. om 

fastlæggelse af de væsentligste opgaver i re-

lation til den finansielle og ledelsesmæssige 

kontrol med selskabet. 

 

4.1.2. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan mindst en gang årligt drøf-

ter og sikrer, at de nødvendige kompe-

tencer og finansielle ressourcer er til 

stede for, at selskabet kan nå sine stra-

tegiske mål. 

 

X  Drøftelse af nødvendige kompetencer og fi-

nansielle ressourcer, for at banken kan nå si-

ne strategiske mål, indgår som en integreret 

del af den løbende evaluering af bestyrelsens 

strategiplan, jf. punkt 4.1.1. ovenfor. 

 

Bestyrelsen har i forbindelse med den seneste 

drøftelse herom ikke fundet anledning til at 

træffe særlige foranstaltninger. 

 

Der henvises til punkt 4.1.3. nedenfor, hvoraf 

det fremgår, at banken også følger ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008, Ad IV., Ad 1, punkt 

c. 

 

Der henvises ligeledes til punkt 5.1.1. om be-

styrelsens sammensætning nedenfor. 

 

4.1.3. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan mindst en gang årligt fast-

lægger sine væsentligste opgaver i re-

lation til den finansielle og ledelses-

mæssige kontrol med selskabet, herun-

der på hvilken måde det vil udøve kon-

trol med direktionens arbejde. 

 

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008:  

”Ad IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Ad 1: Bestyrelsens overordnede opgaver og 

ansvar 

Bankers, sparekassers og andelskassers be-

styrelser skal: 

a. fastlægge retningslinjer for og udøve kon-

trol med direktionens arbejde, herunder 

opgavernes fordeling mellem direktions-

medlemmerne. Der skal være en skriftlig 

oversigt over, hvilke dele af direktionens 

arbejde som bestyrelsen skal føre tilsyn 

med og inddrages i. Det skal være fast-

lagt, hvordan bestyrelsen løbende vil kon-

trollere overholdelsen heraf, 

b. sikre, at der er udarbejdet procedurer for 

direktionens inddragelse af og rapporte-

ring til bestyrelsen. Sådanne procedurer 



    6 

udarbejdes af direktionen og godkendes af 

bestyrelsen, 

c. påse, at direktionen besidder relevante 

kompetencer. Mindst en gang årligt skal 

bestyrelsen vurdere, om direktionen be-

sidder alle nødvendige kompetencer. Er 

det ikke tilfældet, er det bestyrelsens an-

svar at træffe beslutning om, hvordan 

denne udfordring kan løses, 

d. være en kvalificeret sparringspartner i 

forhold til direktionen.” 

 

Begge sæt anbefalinger følges. 

 

Bestyrelsen afholder et årligt strategiseminar, 

hvor alle væsentlige forhold ovenfor, drøftes, 

og i øvrigt drøfter bestyrelsen også disse for-

hold i forbindelse med den årlige gennem-

gang af forretningsorden for bestyrelse og di-

rektion. 

 

I bestyrelsens forretningsorden og instruksen 

til direktionen er der fastlagt nærmere proce-

durer for planlægning, opfølgning og risiko-

styring m.v. 

 

4.1.4. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan hvert år drøfter selskabets 

aktiviteter for at sikre mangfoldighed i 

selskabets ledelsesniveauer, herunder 

at der er lige muligheder for begge 

køn, samt at det øverste ledelsesorgan 

fastsætter konkrete mål og i ledelses-

beretningen i selskabets årsrapport 

og/eller på selskabets hjemmeside re-

degør for såvel sin målsætning som 

status for opfyldelsen heraf. 

X  Anbefalingen følges delvist. 

Aktiviteter for at sikre mangfoldighed i sel-

skabets ledelsesniveauer drøftes løbende. 

Rekruttering til bankens ledelsesniveauer 

sker på lige vilkår for begge køn, men besty-

relsen har ikke pt. fundet behov for en kon-

kret offentliggjort målsætning.   

4.2. Forretningsordener 

 

4.2.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan årligt gennemgår sin for-

retningsorden med henblik på at sikre, 

at den er dækkende og tilpasset selska-

bets virksomhed og behov. 

X 

 

 Det er et lovkrav for pengeinstitutter, at for-

retningsordenen opdateres årligt. 

4.2.2. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan årligt gennemgår og god-

kender en forretningsorden for direkti-

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-
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onen, og herunder fastlægger krav til 

direktionens rettidige, præcise og til-

strækkelige rapportering til det øverste 

ledelsesorgan samt til kommunikation 

i øvrigt mellem de to ledelsesorganer.  

 

der” fra december 2008: 

”Ad IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Ad 4. Information fra direktionen til bestyrel-

sen 

Ud over anbefalingerne i afsnit VI, 4 er det 

direktionens opgave og ansvar, at: 

a. varetage den daglige ledelse af banken, 

sparekassen eller andelskassen, 

b. udarbejde en detaljeret arbejds- og opga-

vefordeling for direktionen. Denne beskri-

velse skal foreligge skriftligt, og bestyrel-

sen skal orienteres om den valgte forde-

ling og løbende væsentlige ændringer, 

c. tilvejebringe klare retningslinjer for alle 

væsentlige beslutninger, som skal træffes i 

banken. Retningslinjerne skal være skrift-

lige og indeholde anvisninger på, hvilke 

typer af dispositioner der foretages på et 

givent stillingsniveau. Endvidere skal der 

oplyses om formkrav og krav til dokumen-

tation af, hvilke medarbejdere, der har 

været involveret i processen, og hvem der 

har truffet de endelige beslutninger, 

d. bankens strategi løbende bliver opdateret, 

og at der udarbejdes skriftligt oplæg her-

til, som sendes til bestyrelsen.” 

 

Begge sæt anbefalinger følges. 

 

Bestyrelsens skriftlige retningslinjer til direk-

tionen er fastlagt i en instruks, hvoraf ar-

bejdsfordelingen mellem bestyrelse og direk-

tion også fremgår. Direktionen består kun af 

en person, og der foreligger derfor ikke en 

arbejds- og opgavefordeling for direktionen. 

 

4.3. Formanden og næstformanden for det øverste ledelsesorgan 

 

4.3.1. Det anbefales, at der vælges en 

næstformand for det øverste ledelses-

organ, som fungerer i tilfælde af for-

mandens forfald og i øvrigt er en ef-

fektiv sparringspartner for formanden. 

X  Banken følger anbefalingen, jf. bankens ved-

tægter. 

 

 

4.3.2. Det anbefales, at der udarbejdes 

en arbejds- og opgavebeskrivelse, som 

indeholder en beskrivelse af forman-

dens og næstformandens opgaver, plig-

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008: 
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ter og ansvar. 

 

”Ad IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Ad 2. Bestyrelsesformandens opgaver 

Formanden for en banks, sparekasses eller 

andelskasses bestyrelse skal: 

a. sørge for, at der udarbejdes en arbejds- 

og opgavebeskrivelse for bestyrelsen. Be-

skrivelsen, som kan indgå i bestyrelsens 

forretningsorden, skal være skriftlig og 

specifik, 

b. sikre, at hele bestyrelsen inddrages i be-

styrelsesarbejdet, og at alle bestyrelses-

medlemmer så vidt som muligt får lejlig-

hed for at give deres holdning tilkende.” 

 

Begge sæt anbefalinger følges. 

 

4.3.3. Det anbefales, at formanden for 

det øverste ledelsesorgan organiserer, 

indkalder og leder møderne med hen-

blik på at sikre effektiviteten i ledel-

sesorganets arbejde og med henblik på 

at skabe bedst mulige forudsætninger 

for medlemmernes arbejde enkeltvis 

og samlet.  

X  Formandens opgaver indgår i opgavebeskri-

velsen, jf. punkt 4.3.2, hvortil der også henvi-

ses for så vidt angår formandens anbefalede 

opgaver i henhold til ”Anbefalinger for Fi-

nansrådets medlemsvirksomheder” fra de-

cember 2008. 

 

Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder 

formandens opgaver, er fastlagt i bestyrelsens 

forretningsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer 

deltager på lige fod i bestyrelsens arbejde på 

en sådan måde, at den enkeltes viden og 

kompetencer nyttiggøres bedst muligt. 

 

4.3.4. Det anbefales, at hvis bestyrel-

sen undtagelsesvis anmoder bestyrel-

sesformanden om at udføre særlige 

opgaver for selskabet, herunder kortva-

rigt at deltage i den daglige ledelse, 

skal der foreligge en bestyrelsesbeslut-

ning herom inklusive forholdsregler til 

sikring af, at bestyrelsen bevarer den 

overordnede ledelse og kontrolfunkti-

on. Der skal sikres en forsvarlig ar-

bejdsdeling mellem formanden, næst-

formanden, den øvrige bestyrelse og 

direktionen. Aftaler om formandens 

deltagelse i den daglige ledelse og den 

forventede varighed heraf skal oplyses 

i en selskabsmeddelelse. 

X  Det har ikke været relevant for bestyrelses-

formanden at deltage i den daglige ledelse 

eller at udføre andre særlige opgaver for ban-

ken i det forløbne rapporteringsår. Bestyrel-

sen agter at følge anbefalingen, hvis der op-

står behov for, at bestyrelsesformanden udfø-

rer særlige opgaver for banken. 
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5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 

 

5.1. Sammensætning 

 

5.1.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan årligt beskriver, hvilke 

kompetencer det skal råde over for 

bedst muligt at kunne udføre sine op-

gaver, og at kompetencebeskrivelsen 

offentliggøres på hjemmesiden. Ind-

stillingen til generalforsamlingen om 

sammensætningen af det øverste ledel-

sesorgan bør udformes i lyset heraf. 

 

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008: 

”Ad V. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen skal være sammensat på en så-

dan måde, at den besidder alle relevante 

kompetencer i forhold til at lede en bank, 

sparekasse eller andelskasse. Mindst et be-

styrelsesmedlem skal efter revisorlovens § 

31, stk. 1 have kvalifikationer inden for regn-

skabsvæsen eller revision.” 

 

Finansrådet har oplyst, at henvisningen til re-

visorloven skal forstås som en henvisning til 

revisionsbekendtgørelsen for pengeinstitutter. 

 

Anbefalingen følges delvist. 

 

Det tilstræbes, at bestyrelsen har faglig kom-

petence, en god aldersfordeling og bredde 

(mangfoldighed) i øvrigt samt bred er-

hvervsmæssig baggrund. Den finansielle lov-

givning stiller krav om, at ledelsen i en bank 

opfylder en række krav om egnethed (kvali-

fikationer og erfaring) samt hæderlighed. Re-

kruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker 

på baggrund af ovennævnte kriterier, og ikke 

på baggrund af en formelt fastlagt proces, da 

bestyrelsen ikke har fundet behov for at fast-

lægge en sådan proces. 

 

5.1.2. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan sikrer en formel, grundig 

og for medlemmerne transparent pro-

ces for udvælgelse og indstilling af 

kandidater til ledelsesorganet. Ved 

vurderingen af sammensætningen og 

 X Bestyrelsen vælges af bankens repræsentant-

skab, bortset fra de medlemmer, der vælges i 

henhold til lovgivningens regler om repræ-

sentation af medarbejdere i bestyrelsen. Ved 
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indstilling af nye kandidater skal der 

tages hensyn til behovet for fornyelse 

og til behovet for mangfoldighed i re-

lation til bl.a. international erfaring, 

køn og alder.  

repræsentantskabets sammensætning tages så 

vidt muligt hensyn til bankens virkeområde 

og kundekreds er ligeligt repræsenteret. Re-

præsentantskabet vælges af generalforsam-

lingen. 

 

Der henvises til punkt 5.1.1 ovenfor. 

 

5.1.3. Det anbefales, at der sammen 

med indkaldelsen til generalforsam-

ling, hvor valg til det øverste ledelses-

organ er på dagsordenen, udsendes en 

beskrivelse af de opstillede kandidaters 

kompetencer med oplysning om kan-

didaternes øvrige ledelseshverv, her-

under poster i direktioner, bestyrelser, 

og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, 

i danske og udenlandske virksomheder 

samt krævende organisationsopgaver.  

 X Bestyrelsen har vurderet, at det er tilstrække-

ligt, hvis oplysningerne afgives på general-

forsamlingen før valget finder sted. 

5.1.4. Det anbefales, at der årligt i le-

delsesberetningen redegøres for sam-

mensætningen af det øverste ledelses-

organ, herunder for mangfoldighed, 

samt for de enkelte medlemmers særli-

ge kompetencer.  

 

X  Anbefalingen følges delvist. 

 

Årsrapporten indeholder en oversigt over be-

styrelsens medlemmer med oplysninger om 

de enkelte medlemmers baggrund og forud-

sætninger, herunder de pågældende personers 

øvrige ledelseshverv m.v. i henhold til punkt 

5.7.2 nedenfor. 

 

5.2. Uddannelse af medlemmer af det øverste ledelsesorgan 

 

5.2.1. Det anbefales, at medlemmerne 

af det øverste ledelsesorgan ved tiltræ-

delsen modtager en introduktion til 

selskabet. 

X  Anbefalingen følges, og banken yder nyvalg-

te bestyrelsesmedlemmer en grundig intro-

duktion til bestyrelsesarbejdet, herunder mu-

lighed for at deltage i relevante kurser. 

 

5.2.2. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan årligt foretager en vurde-

ring af, om der er områder, hvor med-

lemmernes kompetence og sagkund-

skab bør opdateres.  

 

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008: 

”Ad V. Bestyrelsens sammensætning 

Ad 2. Introduktion til uddannelse og nye be-

styrelsesmedlemmer 

Det er bestyrelsesformandens opgave at tage 

stilling til, om de enkelte medlemmer af be-
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styrelsen skal tilbydes relevant supplerende 

uddannelse. Denne vurdering bør foretages 

mindst en gang årligt for alle bestyrelses-

medlemmer uanset deres anciennitet i besty-

relsen.” 

 

Begge sæt anbefalinger følges. 

 

5.3. Antal medlemmer af det øverste ledelsesorgan 

 

5.3.1. Det anbefales, at antallet af 

medlemmer af det øverste ledelsesor-

gan ikke er større end, at der kan fore-

gå en konstruktiv debat og effektiv be-

slutningsproces, hvor alle medlemmer 

har mulighed for at deltage aktivt.  

 

X  Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 2 

medlemmer er valgt blandt medarbejderne. 

Bestyrelsen har vurderet, at det er et passende 

antal medlemmer i overensstemmelse med 

anbefalingen i punkt 5.3.2. 

5.3.2. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan i forbindelse med forbere-

delsen af hvert års generalforsamling 

overvejer, hvorvidt antallet af med-

lemmer er hensigtsmæssigt i forhold til 

selskabets behov. 

X  Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af 

bestyrelsesmedlemmer og sammensætningen 

er hensigtsmæssig set i forhold til bankens 

behov. 

 

5.4. Det øverste ledelsesorgans uafhængighed 

 

5.4.1. Det anbefales, at mindst halvde-

len af de generalforsamlingsvalgte le-

delsesmedlemmer er uafhængige, såle-

des at det øverste ledelsesorgan kan 

handle uafhængigt af særinteresser. 

For at være uafhængig må den pågæl-

dende ikke: 

 være eller inden for de seneste 

5 år have været medlem af di-

rektionen eller ledende medar-

bejder i selskabet eller et asso-

cieret selskab,  

 have modtaget større vederlag 

fra selskabet/koncernen eller et 

associeret selskab i anden 

egenskab end som medlem af 

det øverste ledelsesorgan, 

 repræsentere en kontrollerende 

aktionærs interesser, 

 inden for det seneste år have 

haft en væsentlig forretnings-

relation (f.eks. personlig eller 

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008: 

”Ad V. Bestyrelsens sammensætning 

Ad 4. Bestyrelsens afhængighed 

Det har ingen indflydelse på vurderingen af 

uafhængighed, om et bestyrelsesmedlem er 

kunde i banken, sparekassen eller andelskas-

sen.” 

 

Anbefalingerne følges delvist. 
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indirekte som partner eller an-

sat, aktionær, kunde, leveran-

dør eller ledelsesmedlem i sel-

skaber med tilsvarende forbin-

delse) med selskabet eller et 

associeret selskab, 

 være eller inden for de seneste 

tre år have været ansat eller 

partner hos ekstern revisor, 

 være direktør i et selskab, hvor 

der er krydsende ledelsesre-

præsentation med selskabet, 

 have været medlem af det 

øverste ledelsesorgan i mere 

end 12 år, eller  

 være i nær familie med perso-

ner, som betragtes som afhæn-

gige. 

 

5.4.2. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan mindst en gang årligt op-

lyser hvilke medlemmer, det anser for 

uafhængige, og at det oplyses, om nye 

kandidater til det øverste ledelsesorgan 

anses for uafhængige.  

 

X  Anbefalingen følges delvist. 

 

I årsrapporten findes en oversigt over besty-

relsens medlemmer indeholdende oplysnin-

ger om de enkelte medlemmers øvrige direk-

tions- og bestyrelsesposter. 

 

Der oplyses om kandidaternes kompetencer 

og øvrige hverv, jf. punkt 5.1.3. 

 

5.5. Medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan 

 

5.5.1. Det anbefales, at der i årsrap-

porten eller på selskabets hjemmeside 

redegøres for reglerne for medarbej-

dervalg og for selskabets anvendelse 

heraf i selskaber, hvor medarbejderne 

har valgt at benytte selskabslovgivnin-

gens regler om medarbejderrepræsen-

tation.  

 

 X Bestyrelsen værdsætter de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmers indsats i bestyrelsen, 

hvor de indgår på lige fod med øvrige besty-

relsesmedlemmer. Bestyrelsen har dog ikke 

fundet behov for en særskilt redegørelse her-

for, idet systemet med medarbejdervalgte be-

styrelsesmedlemmer er velkendt i Danmark. 

 

5.6. Mødefrekvens 

 

5.6.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan mødes regelmæssigt i 

henhold til en i forvejen fastlagt møde- 

og arbejdsplan, og når det i øvrigt 

skønnes nødvendigt eller hensigtsmæs-

X  Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmø-

de 10 – 12 gange om året og 1 strategisemi-

nar. Derudover mødes bestyrelsen så ofte 

som det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 
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sigt i forhold til selskabets behov, samt 

at antallet af afholdte møder oplyses i 

årsrapporten. 

 

5.7. Medlemmernes engagement og antallet af andre ledelseshverv 

 

5.7.1. Det anbefales, at hvert enkelt 

medlem af det øverste ledelsesorgan 

vurderer, hvor meget tid det er nød-

vendigt at bruge på det pågældende ar-

bejde, således at vedkommende ikke 

påtager sig flere hverv end, at hvert 

enkelt hverv kan udføres på en for sel-

skabet tilfredsstillende vis. 

X  Det er vigtigt for bestyrelsens arbejde, at alle 

bestyrelsesmedlemmer har de nødvendige 

ressourcer til at kunne yde en aktiv indsats i 

bestyrelsen. Det forventede tidsforbrug til va-

retagelsen af bestyrelsesmedlemmernes op-

gaver i bestyrelsen og af medlemmernes an-

dre hverv vurderes løbende.  

 

5.7.2. Det anbefales, at årsrapporten 

indeholder følgende oplysninger om 

medlemmerne af det øverste ledelses-

organ: 

 den pågældendes stilling, 

 den pågældendes øvrige ledel-

seshverv, herunder poster i di-

rektioner, bestyrelser og til-

synsråd, inklusive ledelsesud-

valg, i danske og udenlandske 

virksomheder samt krævende 

organisationsopgaver, og 

 det antal aktier, optioner, war-

rants og lignende i selskabet 

og de med selskabet koncern-

forbundne selskaber, som 

medlemmet ejer, samt de æn-

dringer i medlemmets behold-

ning af de nævnte værdipapi-

rer, som er indtrådt i løbet af 

regnskabsåret. 

X  Anbefalingen følges delvist. 

 

Der henvises i øvrigt til punkt 5.1.4 ovenfor 

om årsrapportens oplysninger om sammen-

sætningen af det øverste ledelsesorgan. 

5.8. Aldersgrænse 

 

5.8.1. Det anbefales, at selskabet i 

vedtægterne fastsætter en aldersgrænse 

for medlemmerne af det øverste ledel-

sesorgan, og at årsrapporten indeholder 

oplysninger om aldersgrænsen og om 

alderen på de enkelte bestyrelsesmed-

lemmer. 

X  Anbefalingen følges delvist. 

 

Bestyrelsens aldersgrænse er fastsat i ban-

kens vedtægter, hvoraf det fremgår at man 

udtræder senest på den førstkommende gene-

ralforsamling efter medlemmet er fyldt 70 år. 

 

5.9. Valgperiode 
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5.9.1. Det anbefales, at de generalfor-

samlingsvalgte medlemmer af det 

øverste ledelsesorgan, er på valg hvert 

år på den ordinære generalforsamling. 

 

 X Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad 

gangen med mulighed for genvalg. Valgperi-

oden er forskudt, således at der hvert år er 1 

medlem på valg. Hermed sikres kontinuitet 

og stabilitet i bestyrelsesarbejdet. 

 

5.9.2. Det anbefales, at årsrapporten 

oplyser tidspunktet for medlemmets 

indtræden i det øverste ledelsesorgan, 

hvorvidt genvalg af medlemmet har 

fundet sted, samt udløbet af den aktu-

elle valgperiode. 

 X Der henvises til pkt. 5.9.1 herom. 

5.10. Ledelsesudvalg (komitéer) 

 

5.10.1. Det anbefales, at selskabet i 

ledelsesberetningen i årsrapporten eller 

på selskabets hjemmeside offentliggør: 

 ledelsesudvalgenes kommisso-

rier, 

 udvalgenes væsentligste akti-

viteter i årets løb og antallet af 

møder i hvert udvalg, samt  

 navnene på medlemmerne i det 

enkelte ledelsesudvalg, herun-

der udvalgenes formænd, samt 

oplysning om, hvem der er de 

uafhængige medlemmer og, 

hvem der er medlemmer med 

særlige kvalifikationer.  

X  Anbefalingen følges delvist. 

 

Der er i ledelsesberetningen redegjort for 

bankens revisionsudvalg samt nævnt at ban-

ken har nedsat et aflønningsudvalg. 

 

Banken benytter generelt ikke ledelsesud-

valg, medmindre det er lovpligtigt. Bestyrel-

sen vurderer, at bestyrelsens mødefrekvens 

muliggør, at alle væsentlige drøftelser og be-

slutninger kan træffes af den samlede besty-

relse.  

 

5.10.2. Det anbefales, at flertallet af et 

ledelsesudvalgs medlemmer er uaf-

hængige. 

X  Bestyrelsen agter at følge anbefalingen ved 

nedsættelse af ledelsesudvalg. 

 

5.10.3. Det anbefales, at det øverste 

ledelsesorgan nedsætter et egentligt 

revisionsudvalg. 

 

X  Banken er forpligtet til at nedsætte et revisi-

onsudvalg, og revisionsudvalgets opgaver 

fremgår udtrykkeligt af lovgivningen. 

 

Revisionsudvalgets opgaver varetages i over-

ensstemmelse med lovgivningen om revisi-

onsudvalg og kommentarerne til anbefalin-

gernes punkt 5.10.2 af den samlede bestyrel-

se. Bestyrelsen vurderer hvert år, om der på 

baggrund af kompleksiteten i bankens regn-

skabs- og revisionsforhold er behov for at 
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ændre den praksis. Revisionsudvalgets sam-

mensætning fremgår af årsrapportens side 5. 

 

5.10.4. Det anbefales, at det ved sam-

mensætningen af revisionsudvalget 

sikres, at: 

 formanden for det øverste le-

delsesorgan ikke er formand 

for revisionsudvalget og, at 

 udvalget tilsammen råder over 

en sådan sagkundskab og erfa-

ring, at det har en opdateret 

indsigt i og erfaring med fi-

nansielle forhold samt regn-

skabs- og revisionsforhold i 

selskaber, der har aktier opta-

get til handel på et reguleret 

marked. 

X  Banken lever op til kravene om revisionsud-

valg i banken, jf. Bekendtgørelse om revisi-

onsudvalg for finansielle virksomheder. 

 

5.10.5. Det anbefales, at revisionsud-

valget inden godkendelsen af årsrap-

porten og anden finansiel rapportering 

overvåger og rapporterer til det øverste 

ledelsesorgan om:  

 regnskabspraksis på de væ-

sentligste områder, 

 væsentlige regnskabsmæssige 

skøn, 

 transaktioner med nærtstående 

parter, og 

 usikkerheder og risici, herun-

der også i relation til forvent-

ningerne. 

X  Anbefalingen følges af banken. 

 

 

5.10.6. Det anbefales, at revisionsud-

valget:     

 årligt vurderer behovet for en 

intern revision, og i givet fald,  

 fremkommer med anbefalinger 

om udvælgelse, ansættelse og 

afskedigelse af lederen af en 

eventuel intern revision og den 

interne revisions budget, og  

 overvåger direktionens op-

følgning på den interne revisi-

ons konklusioner og anbefa-

linger. 

X  Der foretages ikke en individuel vurdering af 

behovet for intern revision, da det er et lov-

krav for banken. 

 

5.10.7. Det anbefales, at det øverste 

ledelsesorgan nedsætter et nomine-

ringsudvalg, som har mindst følgende 

forberedende opgaver: 

 beskrive de kvalifikationer, der 

 X Anbefalingen følges ikke. 

 

Nomineringsudvalgets opgaver varetages i 

overensstemmelse med kommentarerne til 
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kræves i de to ledelsesorganer 

og til en given post, og angive 

hvilken tid, der skønnes at 

måtte afsættes til varetagelse 

af posten samt vurdere den 

kompetence, viden og erfaring, 

der findes i de to ledelsesorga-

ner, 

 årligt vurdere ledelsesorganer-

nes struktur, størrelse, sam-

mensætning og resultater samt 

anbefale det øverste ledelses-

organ eventuelle ændringer, 

 årligt vurdere de enkelte ledel-

sesmedlemmers kompetence, 

viden og erfaring samt  rappor-

tere til det øverste ledelsesor-

gan herom, 

 overveje forslag fra relevante 

personer, herunder aktionærer 

og medlemmer af ledelsesor-

ganerne, til kandidater til le-

delsesposter, og 

 indstille til det øverste ledel-

sesorgan forslag til kandidater 

til ledelsesorganerne. 

anbefalingernes punkt 5.10.2 af den samlede 

bestyrelse. Bestyrelsen vurderer hvert år, om 

der på baggrund af særlige krav til udvalget 

er behov for at ændre den praksis. 

 

5.10.8. Det anbefales, at det øverste 

ledelsesorgan nedsætter et vederlags-

udvalg, som har mindst følgende for-

beredende opgaver: 

 indstille vederlagspolitikken 

(herunder overordnede ret-

ningslinjer for incitamentsaf-

lønning) for det øverste ledel-

sesorgan og direktionen til det 

øverste ledelsesorgans god-

kendelse forud for generalfor-

samlingens godkendelse, 

 fremkomme med forslag til det 

øverste ledelsesorgan om ve-

derlag til medlemmer af det 

øverste ledelsesorgan og direk-

tionen samt sikre, at vederlaget 

er i overensstemmelse med 

selskabets vederlagspolitik og 

vurderingen af den pågælden-

des indsats. Udvalget skal ha-

ve viden om det samlede ve-

derlag, medlemmer af det 

øverste ledelsesorgan og direk-

tionen oppebærer fra andre 

virksomheder i koncernen, og 

 overvåge, at oplysningerne i 

X  Anbefalingen følges af banken. 
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årsrapporten om vederlaget til 

det øverste ledelsesorgan og 

direktionen er korrekt, retvi-

sende og fyldestgørende. 

5.10.9. Det anbefales, at et vederlags-

udvalg undgår at anvende samme eks-

terne rådgivere som direktionen i sel-

skabet. 

X  Anbefalingen følges af banken. 

 

5.11. Evaluering af arbejdet i det øverste ledelsesorgan og i direktionen 

 

5.11.1. Det anbefales, at det øverste 

ledelsesorgan fastlægger en evalue-

ringsprocedure, hvor det samlede øver-

ste ledelsesorgans og dets individuelle 

medlemmers bidrag og resultater årligt 

evalueres.  

X  Anbefalingen følges af banken. 

 

5.11.2. Det anbefales, at evalueringen 

af det øverste ledelsesorgan forestås af 

formanden, at resultatet drøftes i det 

øverste ledelsesorgan, og at der i års-

rapporten oplyses om fremgangsmåden 

ved selvevalueringen og resultaterne 

heraf. 

X  Anbefalingen følges af banken. 

Den seneste evaluering er gennemført i okto-

ber 2012. 

 

5.11.3. Det anbefales, at det øverste 

ledelsesorgan mindst en gang årligt 

evaluerer direktionens arbejde og re-

sultater efter forud fastsatte klare krite-

rier.  

 

 X Bestyrelsen finder pt. ikke behov for skema-

tiske evalueringer af direktionen og samar-

bejdet imellem dem. 

 

5.11.4. Det anbefales, at direktionen 

og det øverste ledelsesorgan fastlægger 

en procedure, hvorefter deres samar-

bejde årligt evalueres ved en formali-

seret dialog mellem formanden for det 

øverste ledelsesorgan og den admini-

strerende direktør, samt at resultatet af 

evalueringen forelægges for det øver-

ste ledelsesorgan. 

 X Bestyrelsen har på baggrund af hyppige mø-

der og et tæt samarbejde med direktionen 

vurderet, at der er den nødvendige dialog om 

samarbejdet mellem bestyrelsen som helhed 

og direktionen, og at der derfor ikke er behov 

for, at formanden gennemfører en formalise-

ret evaluering. 

 

6. Ledelsens vederlag 

 

6.1. Vederlagspolitikkens form og indhold 

 

6.1.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan vedtager en vederlagspoli-

tik for det øverste ledelsesorgan og di-

rektionen.  

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008: 

”Ad VI. Bestyrelsens og direktionens veder-
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 lag 

Incitamentsprogrammer skal etableres under 

iagttagelse af vejledningen fra Komiteen for 

god Selskabsledelse til beskrivelse af ret-

ningslinjer for incitamentsaflønning, jf. aktie-

selskabslovens § 69 b. Denne er også tilgæn-

gelig på linket: 

www.corporategovernance.dk. 

Ved incitamentsprogrammer forstås alene 

resultatafhængigt vederlag. Dette kan fx være 

en kontantbonus eller ekstraordinære pensi-

onsindbetalinger. Det følger af lov om finan-

siel stabilitet, at der ikke må indgås nye afta-

ler om aktieoptioner frem til den 30. septem-

ber 2010. Disse anbefalinger omfatter ikke 

vederlag, der ikke er resultatafhængigt. 

Incitamentsprogrammer til medlemmer af di-

rektionen i en bank, sparekasse eller andels-

kasse skal ud over vilkårene i Komitéens an-

befalinger og vejledning: 

a. afhænge af flere forskellige parametre, og 

disse skal specifikt angives. Dette kan fx være 

stigning i aktiekurs, regnskabsresultat, stør-

relsen af tab, fremgang i indtjening, udvik-

lingen i udgifterne, gennemførelse af konkre-

te projekter eller sammenligning med fx ak-

tiekursudviklingen i en foruddefineret gruppe 

af sammenlignelige banker eller sparekasser 

(Peer Group), 

b. indeholde et loft for den potentielle udbe-

taling. Dette skal ikke nødvendigvis være en 

beløbsgrænse. Det kan fx være en beslutning 

om, at udnyttelseskursen på en aktieoption 

aldrig kan ligge mere end en bestemt pro-

centsats under den aktuelle aktiekurs eller, at 

udnyttelseskursen ikke må overstige 100 pct. 

af aktiekursen på tildelingstidspunktet. Den 

valgte model skal være enkel og let forståe-

lig. 

Incitamentsprogrammer skal behandles og 

godkendes på bankens generalforsam-

http://www.corporategovernance.dk/
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ling/sparekassens repræsentantskabsmøde. 

Derefter skal incitamentsprogrammet uden 

ugrundet ophold offentliggøres på bankens 

hjemmeside.” 

 

Banken følger de væsentligste anbefalinger. 

Bestyrelse og direktion aflønnes med et fast 

honorar, som fremgår af den aflagte årsrap-

port og deltager ikke i optionsprogrammer. 

 

Bestyrelsen finder, at årsrapportens oplys-

ninger om det samlede vederlag til bestyrelse 

og direktion er fyldestgørende information. 

Banken er dog i henhold til Statsgarantiord-

ningen og i henhold til Lov om statsligt kapi-

talindskud underlagt begrænsninger. 

 

6.1.2. Det anbefales at vederlagspoli-

tikken og ændringer heri godkendes på 

selskabets generalforsamling.  

 X Der henvises til pkt. 6.1.1. og 6.1.6. herom. 

6.1.3. Det anbefales, at vederlagspoli-

tikken indeholder en udtømmende be-

skrivelse af de vederlagskomponenter, 

som indgår i vederlæggelsen af det 

øverste ledelsesorgan og direktionen. 

 X Der henvises til pkt. 6.1.1. og 6.1.6. herom. 

6.1.4. Det anbefales, at vederlagspoli-

tikken indeholder: 

 en begrundelse for valget af de 

enkelte vederlagskomponenter, 

og 

 en beskrivelse af de kriterier, 

der ligger til grund for balan-

cen mellem de enkelte veder-

lagskomponenter. 

 X Der henvises til pkt. 6.1.1. og 6.1.6. herom. 

6.1.5. Det anbefales, at der, hvis ve-

derlagspolitikken indeholder variable 

komponenter,  

 fastsættes grænser for de vari-

able dele af den samlede ve-

derlæggelse, 

 sikres en passende og afbalan-

ceret sammensætning mellem 

ledelsesaflønning, påregnelige 

risici og værdiskabelsen for 

aktionærerne på kort og lang 

 X Der henvises til pkt. 6.1.1. og 6.1.6. herom. 
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sigt,  

 er klarhed om resultatkriterier 

og målbarhed for udmøntning 

af variable dele, og  

 er kriterier, der sikrer, at hel 

eller delvis optjening af en va-

riabel del af en vederlagsaftale 

strækker sig over mere end et 

kalenderår.  

6.1.6. Det anbefales, at medlemmer af 

det øverste ledelsesorgan ikke aflønnes 

med aktie- eller tegningsoptionspro-

grammer.  

X  Anbefalingen følges. 

 

Bestyrelse og direktion aflønnes med et fast 

honorar, som fremgår af den aflagte årsrap-

port. 

6.1.7. Det anbefales, at hvis direktio-

nen aflønnes med aktiebaseret afløn-

ning, skal programmerne være revol-

verende, dvs. optionerne tildeles peri-

odisk og bør tidligst kunne udnyttes 3 

år efter tildelingen. Forholdet mellem 

indløsningskursen og markedskursen 

på tildelingstidspunktet skal forklares. 

 X Bestyrelse og direktion aflønnes med et fast 

honorar, som fremgår af den aflagte årsrap-

port. 

6.1.8. Det anbefales, at vederlagsafta-

ler for direktionen, der indeholder afta-

ler om variable lønandele, fastslår en 

ret for selskabet til i helt særlige tilfæl-

de at kræve hel eller delvis tilbagebeta-

ling af variable lønandele, der er udbe-

talt på grundlag af oplysninger, der ef-

terfølgende dokumenteres fejlagtige.    

 X Der henvises til pkt. 6.1.7. herom. 

6.1.9. Det anbefales, at aftaler om fra-

trædelsesgodtgørelse maksimalt udgør 

en værdi, der svarer til de sidste to års 

vederlag.  

X  Anbefalingen følges. 

6.2. Oplysning om vederlagspolitikken 

 

6.2.1. Det anbefales, at vederlagspoli-

tikken er klar og overskuelig, og at 

indholdet omtales i ledelsesberetnin-

gen i årsrapporten, samt at vederlags-

politikken offentliggøres på selskabets 

hjemmeside. 

X  Banken følger de væsentligste anbefalinger 

under pkt. 6.2. Bestyrelsen og direktionen af-

lønnes med et fast honorar, som fremgår af 

den aflagte årsrapport og deltager ikke i opti-

onsprogrammer. 

 

6.2.2. Det anbefales, at selskabets ve-

derlagspolitik og dens efterlevelse for-

klares og begrundes i formandens be-

retning på selskabets generalforsam-

ling. 

X  Der henvises til pkt. 6.2.1. herom. 
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6.2.3. Det anbefales, at der i års-

/koncernregnskabet gives oplysning 

om det samlede vederlag, hvert enkelt 

medlem af det øverste ledelsesorgan 

og direktionen modtager fra selskabet 

og andre selskaber i koncernen, og at 

der redegøres for sammenhængen med 

vederlagspolitikken. 

X  Der henvises til pkt. 6.2.1. herom. 

6.2.4. Det anbefales, at der som en del 

af oplysningen om det samlede veder-

lag oplyses om eventuelle ydelsesbase-

rede pensionsordninger, selskabet har 

påtaget sig over for medlemmer af det 

øverste ledelsesorgan henholdsvis di-

rektionen samt disse ordningers aktu-

armæssige værdi og forskydninger 

over året.  

X  Der henvises til pkt. 6.2.1. herom. 

6.2.5. Det anbefales, at oplysninger 

om fastholdelses- og fratrædelsesord-

ningers væsentligste indhold offentlig-

gøres i selskabets årsrapport. 

X  Oplysninger herom fremgår dels af ledelses-

beretningen i Årsrapporten, og dels af noter-

ne i Årsrapporten. 

6.2.6. Det anbefales, at aktionærerne 

på generalforsamlingen godkender for-

slag til vederlag til det øverste ledel-

sesorgan for det igangværende regn-

skabsår.  

X  Anbefalingen følges af banken. 

 

Bankens gældende lønpolitik er godkendt af 

generalforsamlingen, og evt. forslag om æn-

dringer til lønpolitikken forelægges til gene-

ralforsamlingens godkendelse. 

 

Bestyrelsesformanden foretager også en re-

degørelse om bankens aflønning af bestyrel-

sen og direktionen i sin årlige beretning på 

generalforsamlingen. 

7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 

 

7.1. Yderligere relevante oplysninger 

 

7.1.1. Det anbefales, at årsrapporten 

og den øvrige finansielle rapportering, 

suppleres med yderligere finansielle og 

ikke-finansielle oplysninger, hvor det 

skønnes påkrævet eller relevant i for-

hold til modtagernes informationsbe-

hov. 

X  Bestyrelsen tilstræber at følge anbefalingen 

som led i bankens politikker om åbenhed og 

transparens. 

7.2. Going concern forudsætningen 
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7.2.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan ved behandling og god-

kendelse af årsrapporten specifikt tager 

stilling til, om regnskabsaflæggelsen 

sker under forudsætning om fortsat 

drift (going concern forudsætningen) 

inklusive de eventuelle særlige forud-

sætninger, der ligger til grund herfor, 

samt i givet fald eventuelle usikkerhe-

der, der knytter sig hertil.   

X  Anbefalingen følges. 

8. Risikostyring og intern kontrol 

 

8.1. Identifikation af risici 

 

8.1.1. Det anbefales, at det centrale 

ledelsesorgan mindst en gang årligt 

identificerer de væsentligste forret-

ningsmæssige risici, der er forbundet 

med realiseringen af selskabets strategi 

og overordnede mål, samt risici i for-

bindelse med regnskabsaflæggelsen. 

 

X  Årlig risikovurdering er et lovkrav for penge-

institutter. Det sker i forbindelse med fast-

læggelsen af strategien og den løbende op-

følgning, jf. skemaets punkt 4.1.1. 

 

Der henvises til ledelsesberetningen i årsrap-

porten, jf. punkt 8.3.1 nedenfor. 

 

8.1.2. Det anbefales, at direktionen lø-

bende rapporterer til det øverste ledel-

sesorgan om udviklingen inden for de 

væsentlige risikoområder og overhol-

delsen af eventuelle vedtagne politik-

ker, rammer m.v. med henblik på, at 

det øverste ledelsesorgan kan følge 

udviklingen og træffe de nødvendige 

beslutninger. 

 

X  Der er fastsat retningslinjer for rapporterin-

gen i forretningsordenen for direktionen, jf. 

punkt 4.2.2. ovenfor. Der henvises ligeledes 

til redegørelsen for punkt 4.1.3 ovenfor. 

 

Der henvises til ledelsesberetningen i årsrap-

porten, jf. punkt 8.3.1 nedenfor. 

8.2. Whistleblower-ordning 

 

8.2.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan beslutter, hvorvidt der skal 

etableres en whistleblower-ordning 

med henblik på at give mulighed for en 

hensigtsmæssig og fortrolig rapporte-

ring af alvorlige forseelser eller mis-

tanke herom.  

 

X  Det fremgår af kommentarerne til anbefalin-

gen, at ordningen primært er relevant i inter-

nationalt arbejdende koncerner. Banken er 

ikke en internationalt arbejdende koncern, og 

bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at 

der ikke skal indføres en formel whistleblo-

wer-ordning. 

 

8.3. Åbenhed om risikostyring 
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8.3.1. Det anbefales, at selskabet i le-

delsesberetningen oplyser om selska-

bets risikostyring vedrørende forret-

ningsmæssige risici.  

X  Anbefalingen følges af banken. 

9. Revision 

 

9.1. Kontakt til revisor 

 

9.1.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan sikrer en regelmæssig dia-

log og informationsudveksling mellem 

revisor og det øverste ledelsesorgan. 

 

X  Følgende fremgår supplerende af ”Anbefa-

linger for Finansrådets medlemsvirksomhe-

der” fra december 2008: 

”2. Ekstern revision 

Finansrådets medlemsvirksomheder skal ha-

ve stor fokus på den eksterne revisors rolle 

og kvaliteten af det arbejde, som denne udfø-

rer. Fx bør banker, sparekasser og andels-

kasser stille krav: 

• om, at eksterne revisorer har gennemgået 

en efteruddannelse målrettet bankområdet, 

• til de team, som eksterne revisorer bruger, 

dvs. sammensætningen skal sikre, at der 

mindst er to erfarne revisorer med i et team 

med supplerende kompetenceområder. For at 

være en erfaren revisor skal vedkommende 

ud over 

ovennævnte efteruddannelse også have del-

taget i revision af en bank gennem 

minimum 3 år.” 

 

Begge sæt anbefalinger følges. 

 

9.1.2. Det anbefales, at revisionsafta-

len og det tilhørende revisionshonorar 

aftales mellem det øverste ledelsesor-

gan og revisor på baggrund af en ind-

stilling fra revisionsudvalget. 

X  Anbefalingen følges af banken. 

 

 

 

9.1.3. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan og revisionsudvalget 

mindst en gang årligt mødes med revi-

sor uden, at direktionen er til stede. 

Tilsvarende gælder for den interne re-

X  Anbefalingen følges af banken. 

Direktionen deltager kun i møder efter invita-

tion fra revisionsudvalget. 
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visor, hvis der er en sådan.   

9.2. Intern revision 

 

9.2.1. Det anbefales, at det øverste le-

delsesorgan mindst en gang årligt på 

baggrund af en indstilling fra revisi-

onsudvalget beslutter, hvorvidt der 

skal etableres en intern revision til un-

derstøttelse og kontrol af selskabets 

interne kontrol- og risikostyringssy-

stemer, samt begrunder beslutningen i 

ledelsesberetningen i årsrapporten. 

X  Der henvises til kommentarerne i skemaets 

punkt 5.10.6. 

 

Banken har allerede en intern revisor. 

 


